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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 
ҰСЫНҒАН. 

 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде бекітілген типтік 
оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
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 МОН 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 



 
 

TPTTT 2101 ТАРИХИ  ПРОЦЕСС  ЖӘНЕ  ТАРИХИ ТАНЫМ 
ТЕОРИЯСЫ 

 
Көлемі - 3 кредит  

 
Автор: 

Көкебаева Г.К. - тарих ғылымдарының докторы,  дүниежүзі тарихы, 
тарихнама және деректану кафедрасының профессоры 

 
Пікір жазғандар: 

Сманова А.М. – тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университеті тарих кафедрасының доценті 

Мырзабекова Р.С. – тарих ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану 

кафедрасының  профессоры 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Тарихи процесс және тарихи таным теориясы» – 5В020300 – «Тарих» 
мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес оқытылатын пән.  ХХ ғ. соңғы он 
жылдығы – XXI ғ. басындағы оқиғалар, кеңестiк жүйенiң күйреуi, кеңестен 
кейiнгi кеңiстiкте түбiрлi өзгерiстердiң басталуы тарихты зерттеуге де жаңаша 
тұрғыдан қарау қажеттілігін туғызды. Сондай-ақ өмір қазіргі әлем мен кәсіптік 
тәжірибе тарихшылардың алдына жаңа мәселелер қойып, ескі мәселелерді 
жаңаша қарастыру қажеттілігін талап етіп отыр.  Мұның өзі болашақ 
тарихшылардың тарихи құбылыстар мен оқиғалардың ішкі логикасының 
іргетасын құрайтын негізгі теориялық мәселелерді оқып-үйренуін талап етеді. 
Осы жаңа пәнді енгізу болашақ тарихшыларды кәсіптік дайындаудың сапасын 
арттыру үшін ерекше маңызды. Бұл пәннің ерекшелігі сонда, ол студенттердің 
барлық негізгі тарихи және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер бойынша алған 
білімдеріне сүйенеді және оларды қорытындылайды. Болашақ тарихшыларды 
кәсіптік дайындаудың сапасын арттыру үшін ұсынылып отырған жаңа пәнді 
енгізу ерекше маңызды. Бүгінгі күні ғылымның философиясы мен 
методологиясын қандай да бір белгілі көлемде оқымай тұрып, толық жоғары 
білім туралы айту қиын. Студенттердің тарихи процесс және тарихи таным 
теориясы бойынша білімін кеңейту үшін пәннің бір құрамдас элементі ретінде 
шетелдік ғалымдар жасаған тарихтың негізгі концепцияларын оқыту міндеті 
қойылған.   

Аталған пәнді оқытудың алдында өтілетін пәндер:Ежелгі дүние тарихы; 
Ежелгі Шығыс тарихы; Орта ғасырлар тарихы; Азия және Африка елдерінің орта 
ғасырлар тарихы; Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы; Еуропа және 
Америка елдерінің жаңа тарихы; Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы; 
Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман  тарихы; Азия және Африка 
елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы. Бұл пәндер пәндер «Тарихи процесс 



 
 

және тарихи таным теориясы» пәнін оқытуда эмпирикалық материал береді, 
тарихи процестің біртұтастығын, оның дамуының логикасын түсінуге 
көмектеседі.  

Қатар оқытылатын пәндер жәнеолардың осы пәнмен оөзара 
байланысы: Философия; Деректану; Тарихнама. «Философия» пәні 
дүниетанымдық пән ретінде «Тарихи процесс және тарихи таным теориясы» 
пәнін оқып-үйренудің методологиялық негізі болады. «Дерекетану»  пәні 
тарихтың методологиясының деректанушылық нышанының міндетті элементі 
болып табылады, ал «Тарихнама» тарихи білімнің көзқарастық негізін құрайтын 
историософиялық білімнің міндетті элементі  болып табылады.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1 Тарих философиясының қалыптасуы және дамуы. 
2 Тарихтың марксистік философиясы. 
3 Тарихи процесc категориялары және сипаты. 
4 Тарихи процестегі субъективтілік пен объективтіліктің диалектикасы. 
5 Тарихи процесс субъектілері. 
6 Тарихи циклдар. 
7 Тарихи танымның ерекшелігі. 
8 Тарих ғылымының пәні және функциялары. 
9 Тарихи танымның принциптері. 
10 Тарихи танымның әдістері 
11 Тарихи деректің методологиялық мәселелері. 
12 Тарихи танымның эмпирикалық және теориялық деңгейлері 
13 Тарихи теория: белгілері және құрылымы. 
14 Тарихтың негізгі концептуалдық модельдері. 
15 Н.Я. Данилевскийдің мәдени-тарихи түрлер теориясы. 
16 О. Шпенглердің мәдени-тарихи концепциясы 
17 А. Дж. Тойнбидің локальды өркениеттер теориясы 
18 К. Ясперстің «өзектік уақыт» теориясы. 
19 Тарихтың сызықтық дамуы: негізгі тұжырымдамалар. 
20 Ұзын толқындар теориясының қалыптасуы және дамуы. 
21 Қазіргі заманғы ұзын толқын теориялары. 
22 О.Тоффлердің толқындық теориясы. 
23 Әлемдік дамудың біртұтастығы туралы идеяға көзқарас. Моноцентризм 

және полицентризм. 
24 Тарихтың методологиясындағы хаос теориясы және синергетика. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 



 
 

Кіріспе 
«Тарихи процесс және тарихи таным теориясы» пәнін оқытудың 

мақсаты – тарихтың философиясы мен методологиясының негізі түсініктерімен, 
тарихи танымның принциптерімен, тарихи теорияның категорияларымен, 
методологиялық теориялардың әртүрлі бағыттарымен таныстыру, тарихтың 
теориясын оқуда оларға бағдар беретін білімді меңгерту.   

«Тарихи процесс және тарихи таным теориясы» пәнін оқытудың 
міндеттері. Студент аталмыш пәнді оқу барысында: 

– тарихи үрдіс және тарихи таным теориясы саласындағы ғылыми 
категориялық аппаратты меңгеруге тиісті; 

– тарихи фактінің ерекшеліктерін және тарихи танымның деңгейлерін, 
тарихи теорияның қалыптасуының жолдарын түсінуге тиісті; 

– адамзат тарихының дамуына формациялық және өркениеттік тұрғыдан 
қарау негіздерін түсіндіруге тиісті; 

– тарих ғылымының эпистомологиялық негіздерін және тарихи дамудың 
концепцияларын талдай отырып, тарихты ғылым ретінде бейнелейтін жүйелі 
білімді меңгеруге тиісті;   

– тарихи үрдістің формациялық және өркениеттік теорияларының мәнін 
дұрыс түсініп, күнделікті зерттеу жұмысында қолдана білуге тиісті. 

«Тарихи процесс және тарихи таным теориясы» пәні тарихи білім жүйесінде 
айрықша орын алады, өйткені ол негізгі және арнаулы тарихи пәндердіі 
теориялық іргетасы болып табылады. Тарихи процесс теориясы  – себеп-
салдарлық байланыстардың логикалық сызбасы, ал тарихи таным теориясы – 
өткен тарих туралы білімнің философиялық талдауы.  Тарихи процесс және 
тарихи таным теориясы – тарих ғылымдары жүйесінің іргетасы.   

«Тарихи процесс және тарихи таным теориясы» пәнінің объектісі 
және әдістер жүйесі. Ұсынылып отырған пәннің оқыту объектісі тарихи 
процесс теориясы және тарихи таным теориясы болып табылады. «Тарихи 
процесс және тарихи таным теориясы» пәні тарих ғылымының концептуальдық 
қағидаларын негіздейді. Пәннің әдістер жүйесін анализ, синтез, абстрактілеу, 
салыстыру, индукция, дедукция сияқты жалпы ғылыми әдістер, сондай-ақ 
арнаулы тарихи әдістер құрайды. Пәннің категориалдық аппараты: әдіс, 
методология,  тарихтың философиясы,  историософия, эпистемология, 
танымның әдістері, тарихи таным, тарихи процесс,  тарихилық және 
тарихшылдық,  формациялық теория, өркениеттік теория.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
І-бөлім 

ТАРИХИ ПРОЦЕСС ТЕОРИЯСЫ 
 
Тарих философиясының қалыптасуы және дамуы. Тарих философия-

сының немістік мектебі. Гегель мектебі және әмбебап тарихи процесс 
концепциясы. Неміс историософиясындағы позитивизм. Неокантиандық 



 
 

мектептер. Тарих философиясының француздық мектебі. Р.Декарттың 
историософиялық конструктивизмі. Француз ағартушылары тарихтың 
философиясы туралы. Француз историософиясындағы позитивизм. «Анналдар» 
мектебі.  

 
Тарихтың марксистік философиясы. К. Маркс, Ф. Энгельс және тарихтв 

материалистік тұрғыдан түсіну. 
 
Тарихи процесстің категориялары және сипаты.  Тарихи процестің 

категориялары. Тарихтың қозғалысы және прогресс. Тарихи уақыт. Тарихи 
кеңістік.  

 
Тарихи процесстегі субъективтілік пен объективтіліктің 

диалектикасы. Қажеттілік пен кездейсоқтық. Альтернативтілік (баламалылық). 
Тарихтың көпөлшемділігі. Тарихи білімдерді жинақтаудың сабақтастылығы.  

 
Тарихи процесс субъектілері. Тарихи процесс субъектісін анықтау 

мәселесі.Тарихи процес субъектілерін анықтаудың әртүрлі нұсқалары. Жеке 
тұлға, халық, этнос, тап, мемлекетті тарихи процесс субъектілері ретінде 
қарастыру.  

 
Тарихи циклдар. Циклдық динамика мен генетиканың жалпы тарихи 

заңдылықтары. Тарихи циклдарды кеңістіктік тұрғыдан қарау. Тарихтағы 
географиялық фактордың рөлі. Тарихи процесс ырғағының өлшемділігі. Тарихи 
уақыт. Қысқа мерзімдік, орта мерзімдік және ұзақ мерзімдік циклдар. Циклдар 
арасындағы өтпелі кезең. Нақты-тарихи қоғамның горизонталь және вертикаль 
құрылымдары. Синхрония және диахрония.  

 
ІІ-бөлім  

ТАРИХИ ТАНЫМ ТЕОРИЯСЫ 
 
Тарихи танымның ерекшелігі. Тарихтың позитивистік методология-

сындағы субъект мен объектінің арақатынасы. Қазіргі заманғы батыс 
философиясындағы субъект және объект мәселесі. Тарихи танымдағы субъект 
мен объектінің диалектикасы. Тарих ғылымындағы танымның тәжірибелік 
шарттылығы. Әлеуметтік құбылыстарды танудың ерекшелігі. Субъектінің 
тарихи танымдағы белсенділігі. Тарихи танымның өрекениеттік табиғаты және 
оның өзгеру динамикасы. 

 
Тарих ғылымының пәні және функциялары. Тарихи құбылыс және 

тарихи оқиға Тарихи факт. Тарихи фактінің логикалық-гносеологиялық 
құрылымы. Тарихи ақиқат фактісі (факт-оқиға). Факт – дерек (факт – ақпарат). 
Ғылыми тарихи факт (факт-білім).  



 
 

Тарих және идеология. Тарих және саясат. Тарих ғылымындағы өзектілік 
және көкейкестілік. Тарихи тәжірибе және қазіргі заман. Тарих ғылымының 
функциялары. Тарих және қоғамдық сана. Тарих ғылымы және тарихи сана. 
Тарихи сананың құрылымы. Тарихи танымның ментальдық және идеологиялық 
деңгейлері.  

 
Тарихи танымның принциптері. Тарихилық – ақиқатты танудың жалпы 

методологиялық принципі. Тарихилық принципінің танымдық міндеттері. 
Тарихилық және тарихшылдық. К.Поппердің тарихшылдықты сынауы. 
Жүйелілік тұрғысынан қарау принципі. Тарихқа құндылықтар тұрғысынан 
қарау. Объективтілік принципі. Тарихи танымның объективтілігі туралы мәселе. 
Тарихи білімнің объективтілігі және оның мүмакіншіліктері мен алғышарттары.   

 
Тарихи таным әдістері. Әдістерді жіктеудің әртүрлі нұсқаларының 

сипаттамасы. Жалпы ғылыми әдістер: болмысты танудың жалпы 
методологиялық принциптері, ғылыми танымның жалпы логикалық әдістері, 
эмпирикалық әдістер, теориялық әдістер. Пәнаралық әдістер. Арнаулы-тарихи 
әдістер. Тарихи зерттеулердің методологиясы, әдістері және әдіснамасыының 
арақатынасы.Тарихи әдістің мазмұны мен мәні. Жүйелілік тұрғысынан қарау. 
Құрылымдық-функциональдық әдіс. Сандық әдістер. 

 
Тарихи деректің методологиялық мәселелері. Тарихи деректің 

позитивистік концепциясы. Тарихтың қазіргі заманғы батыстық 
методологиясындағы тарихи дерек мәселесі. Тарихи деректің әлеуметтік 
табиғаты. Тарихи деректің гносеологиялық функциясы. Деректің ақпараттық 
қайтарымын арттырудың жолдары мен әдістері. Деректен тыс білім.  

 
Тарихи танымның эмпирикалық және теориялық деңгейлері. 

Эмпирикалық және теориялық таным: танымның біртұтас процесінің құрамдас 
бөліктері және әрбір деңгейдің сапалық ерекшелігі. Тарихи суреттеу – тарихи 
танымның айрықша формасы. Тарихи суреттеу және тарихи факт.  

 
Тарихи теория: белгілері және құрылымы. Теорияның тарих 

ғылымындағы функциясы. Тарихи танымдағы факт мен теорияның 
диалектикасы. Тарихи түсініктеме және оның гносеологиялық түрлері. Тарихи 
реконструкция (қалпына келтіру) және оның тарихи теориядағы орны.    

 
ІІІ-бөлім  

ТАРИХИ ПРОЦЕСТІҢ КОНЕПТУАЛДЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Мәдени-тарихи түрлер теориясы. Историософиялық теорияны құруға 
жаратылыстану ғылымдары тұрғысынан қарау. Адамзат тарихн жеке-жеке, 
тұйық мәдени-тарихи түрлердің дамуы ретінде бейнелеу. Мәдени-тарихи 



 
 

түрлерге бөлудің нұсқалары. Н.Я.Данилевский. О. Шпенглердің мәдени-тарихи 
концепциясы.  

 
А.Тойнбидің локальды өркениеттер теориясы. Тарихты танып-білу.  

Үндеулер мен жауаптар концепциясы. Өркениеттердің үндеуге жауабының 
әртүрлі болу себептері. Индивид пен қоғам – әлеуметтік әрекеттің қайнар көзі. 
Тарихты жасаушылар туралы түсінік.  

 
К. Ясперстің өзектік уақыт теориясы.  
Тарихтың сызықтық дамуы. Негізгі тұжырымдамалар. Тарихты 

формациялық және өркениеттік тұрғыдан түсіндіру және олардың қазіргі 
кезеңдегі арақатынасы.  

Ұзын толқындар теориясы. Ұзын толқындар теориясының қалыптасуы. 
Х. Кларк. В. Джевонс. И.Л. Гельфанд. Н. Кондратьевтің ұзын толқындар 
теориясы. Й. Шумпетер. Қазіргі заманғы ұзын толқын теориялары. 
О. Тоффлердің толқындық теориясы. Постиндустриализм концепциясы. Д. 
Белл. 

 
Әлемдік дамудың біртұтастығы туралы  мәселе. Әлемдік дамудың 

біртұтастығы туралы идеяға көзқарас. Моноцентризм және полицентризм. 
Дүниенің екіжартышарлық (биполушарная) құрылымы туралы гипотеза – 
европоцентризмге альтернатива. 

 
Хаос теориясы және синергетика концепциясы. Тарихи зерттеулердің 

квантификациялануы. Тарихтың методологиясындағы хаос теориясы және 
синергетика концепциясының орны. Синергетика және әлеуметтік білім. 
Синергетика концепциясын тарихи зерттеулерде қолдану.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Тарих философиясының  пәні және мәні.  
2. Марксизм  және тарихты материалистік тұрғыдан түсіну 
3. Тарихи үрдістегі субъективтілік пен объективтіліктің диалектикасы.  
4. Тарихтағы альтернативтілік мәселесі 
5. Тарихи уақыт және тарихи кеңістік.  
6. Тарихи оқиғалар және тарихи құбылыстар.   
7. Танымның методологиялық принциптері жүйесіндегі тарихилықтың 

орны.  
8. Арнаулы тарихи әдістер. 
9. Тарихи деректің методологиялық мәселелері. 
10. Тарихи зерттеулердің инновациялық әдістері  
11. О.Шпенглердің мәдени-тарихи концепциясы. 
12. А.Тойнби теориясындағы өркениеттің генезисі туралы мәселе.  



 
 

13. К.Ясперстің теориясы бойынша әлемдік тарихтың құрылымы. 
14. Тарихты формациялық және өркениеттік тұрғыдан түсіндіру және 

олардың қазіргі кезеңдегі арақатынасы.  
15. Постиндустриализм тұжырымдамасы. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Батыс зерттеушілерінің кеңес методологиясын сынауы. 
2. Тарихилықтың мәні туралы  (Н.Бердяевтың еңбегі бойынша) 
3. Тарихи ойлау. 
4. Тарихтың өмір үшін пайдасы мен зияны туралы (Ф.Ницше еңбегі 

бойынша). 
5. «Анналдар» мектебі. 
6. Тарихи оқиғалар және тарихи құбылыстар.  
7. Тарихтағы географиялық фактордың рөлі. 
8. Субъектінің тарихи танымдағы белсенділігі.  
9. Тарихилықтың танымдық функциялары.  
10. Н. Кондратьевтің ұзын толқындар теориясы. 
11. Өркениеттерді жіктеу. 
12. Мәдени-тарихи түрлер теориясы. 
13. О.Шпенглер тарихтың морфологиясы туралы. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, шеберлік 
пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін жоғары деңгейде 
атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс артып келеді. Мұндай 
сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 
мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 
таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік қасиеттерін 
(азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, еңбекқорлық, 
коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) қалыптастыру мен 
дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін қатысымда (іскерлік 
кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда және т.б.) ұтымды 
пайдалана алу дағдысын да көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі үшін 
үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік меңгеруге, 
әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге қызығушылығы артады. 
Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ тіліне деген сұранысының 
артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік қорын, кәсіби лексикасын 
дамытуға жол ашады 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 
деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру бағдарламасындағы 
оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 



 
 

 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім салаларынан: 
тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, география, математика, 
және т.б. хабар береді); 

 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің түрлі 
аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты меңгеру, екінші 
жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін (тыңдалым, оқылым, жазылым, 
айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 
саласынан ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын 
кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін 
дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын 
қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол арқылы тілдік 
түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, салыстыру, 
тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін тигізетінін, 
жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің жолдарын көрсетеді.    

Пәнді оқытудың міндеттері:  
«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 
біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде коммуникация 
құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Болашақ 
маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына байланысты арнаулы тілдік 
білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі кәсіби міндеттерді атқару 
барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі артады, осылайша кәсіби 
тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 
құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 
бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 
«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 
жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 
мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау түрлерін 
логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын меңгеру, 
дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, 
ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білуге 
қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 
конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі жағдайын, 
Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті меңгеруге 
қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, қазақ тіл 



 
 

бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен мәдениетімен 
байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді құрастырғанда берілген 
коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі білімдерді қолдана алу 
қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп тиімді меңгеруге 
дайындық. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 
негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

 лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 
лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 
тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды жетілдіру; 

 прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы мәтіндер 
негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды қалыптастыру шеберлігі, 
жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік стратегияны өңдеу шеберлігі 
(белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

 когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, ойын 
тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы (мазмұнның 
мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша ақпараттарды айыра білу); 
мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, түсіндіру, жинақтау) дағдысы; 
мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта құру, қажетті мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 
шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 
дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 
ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 
Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты талдау, 
саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 
1. өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын терминологияны 

білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана алуы;  
2. кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді (ұйғару, 

мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, қорытынды) 
логикалық жүйемен құра білуі;  

3. мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттай, 
қорыта білуі; 

4. мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық құрылымдық 
негізін құра білу.  

5. маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 
қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ төмендегідей 
жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік қалыптастыруы қажет:  

 негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу бірлігі 
көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық минимум) 
шеберлігі;  

 өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу 
және оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 



 
 

 мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі 
түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты тақырып 
аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 
байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, тезис, 
хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  
 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты 

аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу 
және т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ 

п/п Тақырыптың атауы 

1 Кәсіби қазақ  тіліндегі «Тарих» мамандығының пәндік негіздеріне 
кіріспе  

2 «Тарих» мамандығында оқытылатын кәсіби қазақ тілі - пәндік 
феномен 

3 Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. 

4 Тарих ғылымындағы қазақ  тіліндегі негізгі базалық дәрежелік-
түсінік аппаратының қалыптасуы. 

5 Тарих ғылымының  ұғымдық түсініктерінің дамуы. 

6 Арнайы  зерттеулердегі ұстанымдардың кәсіби қазақ тіліндегі  
түсініктері 

7 Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби 
жағдаяттарда пайдалану. 

8 Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. 
Хабарлау 

9 Мамандық бойынша қазіргі дәрежелі-түсінік аппаратының 
қолданылуы 

10 Кәсіби қазақ тілінің мамандық пәндерімен байланысы 
11 Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация 

12 Тарих ғылымындағы қазақ тілінің кәсіби деңгейде қолдану 
жолдары 

13 Кәсіби қазақ тілінің тарихшы мамандардың зерттеулеріндегі 
қолданыстық тәжірибесі 

14 Кәсіби қазақ  тіліндегі қазіргі замандағы  терминдер тарихи 
зерттеулерде 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 



 
 

Мақсаты мен міндеті: 
Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз білімін 
жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды таңдаған 
саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық құрылымдарды 
дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 
қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 
анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 
мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 
студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін жетілдіре 
отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және танымдық 
(когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге асырылады. Атап 
айтқанда: 

 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 
анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 
 кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің мән-
мағынасын  еркін түсіну;  

 әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер 
мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу дағдысын 
қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша  монолог, диалог түрінде (хабарлама, 
таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) әңгіме құру, 
сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, жоспар, 
тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, реферат және 
т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  
қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 
міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  

 өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми 
мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл 
үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге және 
ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды жасай 
білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  дағдыландыру.        

Білім беру технологиясы 
 «Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  
басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, тіл 
үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. маңызды 



 
 

факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-бағдарлы 
оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық әдіс, түсіндіру 
әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын әдісі сияқты т.б. әдіс 
түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 
Кәсіби қазақ  тіліндегі «Тарих» мамандығының пәндік негіздеріне 

кіріспе 
Гуманитарлық бағытта жиі қолданылатын ғылыми ұғым атаулары мен 

арнайы лексиканың қолданылу аясын, жазба нұсқаларын кәсіби мақсатта игеріп, 
жұмсай білудің өзектілігі. Тарихи дерекқор материалдарының қазақ тілінде 
ауызша және жазбаша түрде сапалы жеткізілуін қамтамасыз ететін тәсілдерді 
меңгеру. Қазақ тіліндегі немесе қазақ тілінде жеткізілуі тиіс тарихи мәтіндердің 
мазмұнын ашып, талдай білу дағдыларын жетілдіруді ұйымдастыру.     

Кәсіби қазақ тілі тарихшы маманның коммуникативті құзіреттілігін  
қалыптастыруда ерекше орын алады.  Бұл пән ғылыми танымдық мақсаттағы 
қабілеттілікті арттырады. Тарихи тұжырымдық–методологиялық ұстанымдар 
мен тарихи зерттеу бағыттарындағы ғылыми тілдік аппараттың қалыптасу 
қажеттілігін тудырады. Тарихи ұғымдар мен түсініктердің қазақ тіліндегі кәсіби 
баламаларының жаңа қолданысы. Қазіргі қазақ тіл білімінің ғылыми-іскери 
лексикасы мен стилистикасын меңгерудің маңызы. 

 
«Тарих» мамандығы бойынша оқытылатын кәсіби қазақ тілі - пәндік 

феномен 
Қазақ тілінің адамзат мәдениеті тарихында алатын орны. Қоғамдық ой-сана 

қалыптастырудағы орны. Қоғам мүшелерін ортаға бейімдеу, олардың арасында 
өзара түсіністік, сенім орнатушы, кәсіби, іскерлік ынтымақтастық 
қалыптастырушы, біріктіруші фактор ретіндегі рөлі. 

Курс аясында лингвистикалық, әлеуметтік лингвистикалық, дискурсивті, 
әлеуметтік-мәдени, стратегиялық құзіреттіліктер меңгеріледі. Сөздік қор қажетті 
кәсіби лексика, терминдермен толықтырылып, сөйлемдерді грамматикалық 
тұрғыда сауатты әрі жүйелі құру дағдылары жетілдіріледі және қажетінше 
бейвербальді амалдар үйретіледі. Сөзді қарым-қатынас құралы ретінде мән-
мағынасына сәйкес дұрыс қолданып, ойды еркін жеткізе білу және әлеуметтік, 
қызметтік  мақсатта орынды пайдалана алу әлеуметтік лингвистикалық 
құзыреттілікті қамтамасыз етеді.    

 
Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері  
Қоғамдық-саяси мәтіннің ерекшеліктері, оны түсіндіру және қолдану. Оның 

мазмұны бойынша тарихи-салыстырмалы талдау жасау. Тарихи танымдық 
ұстанымдардың бағыттары бойынша түсінік. Жеке тұлғаның мамандануында 
қолданылатын тілдің кәсіби деңгейін арттыру. Қоғамдық қарым-қатынаста тілдік 
мәдени  этикетті ұғыну. 



 
 

 
Тарих ғылымындағы қазақ  тіліндегі негізгі базалық дәрежелік-түсінік 

аппаратының қалыптасуы 
Қоғамдық-саяси тақырыптағы мәтіннің стильдік ерекшеліктері, оны 

түсіндіру және қолдану. Мәтін бойынша тарихи-салыстырмалы, статистикалық 
талдау жасау. Тарихи танымдық ұстанымдардың бағыттары бойынша түсінік. 
Гносеология, аксеология, праксеология және прогностика.  Жеке тұлғаның 
мамандануында қолданылатын тілдің кәсіби деңгейін арттыру.     

 
Тарих ғылымының  ұғымдық түсініктерінің дамуы 
Кәсіби қазақ тілінде қолданылатын базалық категориялық-түсінік аппарат. 

Қазіргі қазақ тіліндегі терминжасам қағидаттары.  Қазақ  тіліндегі кәсіби 
терминология. Қоғамдық-саяси терминология. Қоғамдық-саяси метафоралар. 
Тарихи ұғымдар мен түсініктер. Тарихи категориялар. Тарих ғылымы 
терминдерінің өзіндік ерекшеліктері, қолданыс аясы. Сөз тудырушы 
жұрнақтардың терминжасадық қызметі. Тарихи терминдер және тарих 
ғылымының ұғымдық-теориялық негіздері. 

 
Арнайы  зерттеулердегі ұстанымдардың кәсіби қазақ тіліндегі  

түсініктері 
«Формациялық», «Өркениеттілік», «Жүйелілік» ұстанымдар. Синергетика. 

Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби жағдаяттарда 
пайдалану. Тарихи оқиғаларды ауызша және жазбаша жеткізу, баяндау 
дағдыларын жетілдіру. Жоспар, тезис, конспект, аннотация, рецензия жазу 
ерекшеліктері. Тарихи зерттеулердегі ұстанымдарға байланысты қолданысқа 
енген терминдердің жасалу жолдарын талдау. 

 
Қазақ  тілінде мамандық бойынша, пән салалары мазмұнына қатысты 

арнайы мағлұматтар 
Қазақ  тілінде мамандық бойынша пән салалары мазмұнына сипаттама. 

Тарих ғылымының салалары бойынша қазақ тілінің  кәсіби деңгейде 
қолданылуын енгізу. Археология, этнология, этнография, нумизматика, 
деректану, тарихнама  және т.б. салаларға қатысты қазақ тілді мерзімді және 
электронды басылымдар, интернет сайт материалдары, сөздіктермен жұмыс.   

 
Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау 
Сипаттау мен хабарлау тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері 

ретінде. Тілдік ерекшеліктері, құрылымы. Қатынастың әр сатысындағы сипаттау. 
Қоғамдық байланыстағы хабарлау. Ғылыми хабарлау ерекшеліктері. 

 
Мамандық бойынша қазіргі дәрежелі-түсінік аппаратының 

қолданылуы 
Кәсіби құзыреттілік: қазақ тіліндегі  мәтіндерді аудару, бағдар алу, 

мамандыққа қатысты тақырып, мәтін шеңберінде монолог құрастыру және оны 



 
 

ауызша баяндау, диалог, полилог жүргізуге машықтану және т.б. Ғылыми мәтін 
стилі. Ғылыми мәтінде лексикалық, грамматикалық, орфографиялық,  
орфоэпиялық, пунктуациялық нормалардың сақталуы. Ғылыми деңгейде 
қолданылған әдістердің ұғымдарын түсіну. Тарих ғылымының зерттеу әдістеріне 
қатысты зерттеулердегі ұғымдар жүйесі.   

 
Кәсіби қазақ тілінің  мамандық пәндерімен байланысы  
Кәсіби қазақ  тілінің  мамандық пәндерімен байланысы. Кәсіби қазақ  тілін  

трансформациялау және дифференцациялау.  Кәсіби қазақ тілінің тарих 
ғылымының мұрағаттану, құжаттану, мұражай ісі, кітапхана ісі және т.б. 
салаларында қолданылуы. Қазақ тілінде іс-қағаздарын жүргізу ерекшеліктері. 
Қазақ тіліндегі архаизм мен историзмдердің пәрменденуі.  

 
Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация 
Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Мамандыққа сәйкес 

тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. Тақырыптың түрлі септіктердегі зат 
есімдік мәні. Мәтін тақырыбын есімдікпен немесе синоним сөздермен 
алмастыру. Ғылыми тақырыпшалардың мәтін мазмұнын ашудағы орны. 

 
Тарих ғылымындағы қазақ тілінің кәсіби деңгейде қолдану жолдары  
Тарих ғылымындағы қазақ терминогафиясының қалыптасуы. Тарихи 

терминографиясының құрылымдық, жүйелік мәселесін талдау. Тарихи 
теминдердің қазақ тіліндегі қолдану деңгейі. Дүние жүзілік терминологиялық 
ұғымдардың тарихшылар тарапынан тиімді қолдануы.  

 
Кәсіби қазақ тілінің тарихшы мамандардың зерттеулеріндегі 

қолданыстық тәжірибесі  
Қазіргі тарих ғылымының зерттеулеріндегі қазақ тілінің методолгиялық 

ұстанымдарға қарай макро және микро құрылымдық бағдарда қолданылуы. 
Тарихшылр зерттеулеріндегі жаңа ұғымдардың айналымға енуі. 

 
Кәсіби қазақ  тіліндегі қазіргі замандағы  терминдер тарихи 

зерттеулерде 
«Тарихи антропология», «Микротарих», «Зияткерлік тарих», «Күнделікті 

тарих», «Жады тарихы», «Тарихи география», «Тарихи информатика», 
«Клиометрия» салаларының негізігі ұғымдары мен түсініктерінің жасалу, 
таралу, қалыптасуы жолдары. Мемлекеттік терминком Хабаршысы. Жаңа 
термин бойынша ресми ұсыныс, пікір жасап, оны бекіттіру тәртібі.    

 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 



 
 

Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 
өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:    

• Сөздік  
• Эссе  
• Резюме 
• Аннотация 
• Жоспар 
• Тезис 
• Реферат  
• Сөзжұмбақ 
• Аударма жұмысы 
• Сұрақ-жауап  
• Тест тапсырмалары 
• Сканворд 
• Іскери ойындар 

• Рөлдік ойындар 
• Мақала  
• Жарнама  
• Пресс релиз  
• Анықтамалық  
• Нұсқаулық  
• Шолу  
• Сұхбат 
• Сауалнама  
• Бейнебаян  
• Таныстырылым  
• Комментарий  
• Синквейн және т.б.   

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫ 

 
«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 

білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану мақсатын 
көздейді: 

 болашақ маманның жеке шығармашылық қасиеттерін 
қалыптастырады; 

 өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын 
жетілдіреді;  

 мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді 
нәтиже шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын қалыптастырады. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Ұсынылған әдебиет негізінде тарих ғылымында қолданылатын сөз, 
сөз тіркесі, кәсіби лексика, терминдік атаулардың кестесін, түсіндірме, екі-үш 
тілді аударма, электронды, жиілік және т.б. сөздіктерін  түзуді  жобалау, жасау. 
(мысалы: Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. Алматы., 1996, 1997, 2000, 
2010). 

2. Ұсынылған әдебиет негізінде тарих ғылымында қолданылатын 
классикалық және жаңа әдіс-тәсіл, модельдер бойынша тест тапсырмаларын 
құрастыру (мысалы: клиометрия, тарихи информатика.  Историческая 
информатика (Информатика для исторических специальностей) Учеб. пособие / 
Под ред. В.Н. Сидорцова, Л.И. Бородкина. – Мн.: ЗАО "Веды", 1998. 
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm) 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm


 
 

3. Тарих ғылымына, оның қосалқы салаларына қатысты ұсынылған 
терминдік ұғымдардың (мысалы: археология, лингвистика, палеография, 
сфрагистика, метрология, геральдика,  вексиология,  этнография, деректану, 
тарихнама) қалыптасу тарихына қатысты  түсірілім, көрсетілім, реферат, 
баяндама және т.б. жасау;    

4. Тарих ғылымының жаңа бағыттары бойынша жазылған 
жарияланымдар негізінде жоспар, конспек, тезис, аннотация, рецензия, 
анықтамалық, тақырыптық тезаурус  және т.б. жасау. Әңгіме, дискуссия, лекция 
жүргізу. (мысалы: Нора П. Между памятью и историей (Проблематика мест 
памяти); Нация – память; Как писать историю памяти?; Эра коммемораций. Нора  
П. Франция – память / Пер. Д. Хапаевой. СПб, 1999. С. 66 – 148 Хаттон П.С. 
История как искусство памяти / пер. с англ. В.Ю. Быстрова. М., 2003. С. 191 – 
228; 348 – 367.) 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Гуманитарлық ғылымдар саласындағы кәсіби шет тілі үшін тілдік дайындық 

инновациялық типтегі заманауи ЖОО түлегінің кәсіби бағдарланған білім беру 
бағдарламасының ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады. Шет тілін білу - 
ғылыми-зерттеу университетінің принциптеріне сәйкес, көптілді білім беру 
саласындағы академиялық мобильділік шеңберінде халықаралық 
ынтымақтастық және оқыту үшін маңызды шарттарының бірі болып табылады. 
Кәсіби-бағытталған тіл құрал ретінде де, оқыту мақсатына да негізделген және 
мамандандырылған материалды жинау және зерттеу, біріншіден, студенттердің 
кәсіби біліміне пайдаланылса, екіншіден тілді табысты меңгеруге бағытталған.  

Оқыту пәні барысымен қатар алдағы негізгі ептілік басқа тілде тілдесуге, 
кәсіби-бағдарлы жүйелік деңгейге,  пәндік, тұлғаралық, әлеуметтік-мәдени 
құзыреттердің  тілді кәсіби тілдесу мақсатында пайдалануға жетеді.  Кәсіби-
бағдарлы тіл – мектепте оқытылатын бағдарламаның, сондай-ақ жалпыға 
міндетті пәндер циклының шеңберіндегі  негізгі базалық ағылшын тілінің 
жалғасы. Семантикалық және Отандық мәдениеттің бағалы құндылықтарының 
қорына қатысты ділдік (менталитет) және мәдени құбылыстар,  лингвистикалық 
компонент негізінде студентті оқыту, олардың болашақ мамандығына шынайы 
қызығушылық қалыптастыру траекториясын жалпы кәсіби және мәдениетаралық 
бағытын нығайту релевантты болып есептеледі. Оқу материалы курсын ұсыну 
үстінде түпнұсқалық арнайы мәтіндер, аудио және видео ақпарлар, зерттеу 
тақырыптарының мазмұнын сәйкес көрсету және тілдесу ортасы, тілдік 
бірліктер, кәсіби әрекет және тарихи оқиғалармен байланысты реалды 



 
 

көрсеткіштер, мәдени-тарихи ассосациялар, қоғамдық-саяси өмірдің 
ерекшеліктері, мемлекеттік ұйымдастыру және тілді уйренудегі елдердің 
экономикасын пайдалану қарастырылады.  Бағдарлама В2-С1 деңгейі 
көлеміндегі тілдік білімді беруге бағытталған; білімді  және В2-С1 деңгейі 
көлеміндегі төрт түрлі сөйлеу әрекетін  өндіру; мәдениетаралық-коммуникативті 
компетенциялар; білімді қалыптастыру  және кәсіби салада тілдің дағдыларын 
пайдалану.  

«Кәсіби-бағдарлы шет тілі» пәнін үйрену нәтижесінде студент келесідей 
құзыреттерді меңгеру керек:  

жүйелік құзыреттер: 
• кәсіби-бағдарлы мәтіндердің ауызша және жазбаша функционалды 

ерекшеліктерін білу;  
• құжаттану негіздерін тәжірибелі меңгеру (бағдарлама шегінде), кәсіби 

және іскер байланысқа қабылдану; 
•  халықаралық кәсіби және ғылыми қарым-қатынас жағдайларында 

коммуникативті тәлім стратегиясы мен тактикасын білу (бағдарлама шеберінде). 
пәндік құзыреттер: 
білу: 
• ауызша  сөйлеуді кәсіби тақырып шеңберінде (монологиялық, 

диалогиялық) түсіну; 
• мамандыққа байланысты талқылау тақырыптарына қатысу; 
• мультимедиялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби 

тақырыптарға ауызша мәліметтерді өздігінен дайындау; 
• кәсіби-іскерлік, ғылыми сөйлесу типіндегі әртүрлі жүйеде құрастырылған 

(мәтін, кесте, график, диаграмма, аудиовизуалды қатар және т.б.) ағылшын 
тіліндегі деректерден қажетті мағлұматтарды шығарып алу;  

•  мамандыққа байланысты ана тілінен негізгі мәтінді, мүмкіндігінше сөздік 
қолдану арқылы аннотациялау, рефераттау, ана тілінде мазмұндау; 

•  стандартты кәсіби-бағдарлы типтегі мәселені шешу және дәйектеу; 
дағдылы болу: 
•  кәсіби тақырыпқа байланысты мақала, хабарлама, тезис, реферат жазу; 
•  кәсіби сөйлеу үшін негізгі грамматикалық бірліктерді ауызша және жазба 

сөйлеуде тану және қолдану қажет;  
•  өз мамандығынның негізгі терминологиялық  ауызша және жазбаша 

пікірлерді тану және қолдану  өзіне кем дегенде лексикалық активті және 
пассивті терминологиялық сипаттаманы қосады;  

•  кәсіби қызметте коммуникативті мәселелерді шешу үшін ақпараттық 
деректерді іріктеп, критикалық ақпараттарды бағалау қажет;  

•  білім беру және коммуникативті мәселелердің қойылған жетістігін 
өздігінен анықтау; 

әлеуметтік-мәдени құзыреттер: 
•  оқытылатын тіл елінің мәдениетіне байланысты сөйлеу мәнерін 

әлеуметтік нормалармен құрастыру қабылеті;   



 
 

•  мақсатты және белсенді мүмкіндіктерін ақпараттық технологиялар 
мүмкіндіктерін  кәсіби құзыреттіліктің қалыптасуы ретіндегі қазіргі іскер 
тілдесетін маманның саласында пайдалану (іздеу сайттарымен жұмыс жасау, 
шет елдік ЖОО-ның парақшаларымен және кәсіби қоғамдастық, электронды 
энциклопедиялар және т.б., шет тілінде электронды поштаны пайдалана білу);  

•  командамен жұмыс жасай білу, жобалық қызмет, ұйымдастыру мен оқу 
және ғылыми-зерттеу жұмыстары (баяндама, конференцияларда баяндама жасау, 
гранттар меен тағылымдарға академиялық мобильдеу бағдарламасы арқылы 
сұраныс жасай білу және т.б.).   

Пререквизиттер: «Шет тілі (ағылшын тілі)» жоғарғы оқу орындарында. 
Постреквизиттер: «Ежелгі Қазақстан тарихы», «Ежелгі дүние тарихы», 

«Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы», бакалавриаттағы теориялық пәндер. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  
 

№ Тақырыптардың атауы 

1 
Кәсіби-оқыту саласындағы тілдесу: тарихқа кәсіби-бағдарлы шет 

(ағылшын) тілін енгізу. Қазіргі жағдайдағы салалардың мәтіндерімен 
жұмыс жасау 

2 

Кәсіби шет тілінде ғылыми тарих метатілінің көрінісі. Термин 
жасау интернационалды қоры. Термин жасауды шет (ағылшын) 
тілінде түсіну. Шет (ағылшын) тіліндегі кәсіби-бағдарлы 
терминология  

3 Кәсіби-бағдарланған (ағылшын) тілге тарих ғылымының пәндік   
сферасы. Арнайы мәтіндермен жұмыс жасау 

4 Безнес-коммуникациядағы шет (ағылшын) тілі. Іскерлік хат алмасу 
(хат, факс, мәлімдемелік хаттар). Мәлімет, белгі, есеп.   

5 Бизнес-коммуникациядағы шет (ағылшын) тілі. Келіссөздер, кәсіби 
пікір алмасулар, презентациялар, конференциялар 

6 Мәдениаралық коммуникация: шет (ағылшын) тіліндегі дискурсивті 
тәжірибелер  

7 Оқу бағдарламасындағы академиялық тілдесу (тарихи пәндер 
бойынша шет (ағылшын) тілінде лекциялар мен семинарлар) 

8 

Кәсіби құзырет: шет (ағылшын) тіліндегі тарихи мәтіндерге 
бейімделу. Арнайы кәсіби-бейімделген мәліметтер және оның кәсіби 
сөйлесуде берілген жағдайларға байланысты қолданылуы (эссе жазу, 
мақала, тезис, реферат). 

9 Тарих пәні саласындағы көрнекті ғалымдар (ғылыми тарих 
бағытындағы ғалымдардың еңбектерін рефераттау) 

10 Кәсіби шет (ағылшын) тілінің профилденген тарихи пәндермен 
байланысы 

11 Қазіргі әлемдегі шет (ағылшын) тілінің рөлі 
 



 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 
Кіріспе   
«Кәсіби-бағдарлы шет тілі» – бұл студенттердің құзыретін 

қалыптастыратын  мамандық негізінде кәсіби-бағдарланған ағылшын тілін 
теориялық білімде оқу пәні.  

Нысаны. Мамандық аясында оқылатын «Кәсіби-бағытталған шет тілі» 
пәнінің нысаны – ағылшын тілін түсінудегі терминдер мен ұғымдардың кәсіби 
білім негізіне бағытталған мамандық мәнінің сипаттамасы.   

Оқу пәнінің құралы Кәсіби-бағдарлы шет тілінің арнайы ғылымы мен 
кәсіби ағылшын тілі метатіл болып табылады.   

Тілдік дайындықтың екінші кезеңі мәдениаралық деңгейде студенттердің 
танымдық және кәсіби құзыреттілігін қалыптастырады, жеке студенттің 
интеллектуалдық және эмоционалдық дамуын ынталандырады. Бұл даму 
этапында студенттер коммуникативті-ойлау қызметінде шешілетін негізгі 
мәселелерге өздірінің дайындықтарын көрсетеді.  Жазу саласында ресми сипатта 
тілдік мәліметтерді оқу және жазба сөздің нейтралды мысалдарын жауға 
дағдылану және уйрену.   

 Бағдарлама мәтіндерді терең зерттеу үшін арналған: түсіндіру, аудару, 
кәсіби мәтінді мазмұндау, сондай-ақ, студенттердің сөздік қорын кеңейту және 
зерттелген лексикалық бірлікті талдау және ағылшын тілін меңгеру, әлеуметтік 
және жеткілікті жалпы білім деңгейін қалыптастыру үшін арналған. Осы кезеңде 
қоғамдық өмірдің түрлі салаларында тұлғааралық және мәдениаралық қарым-
қатынас құралы ретінде шет тілін жеткілікті еркін пайдалануды қамтамасыз 
етеді, сөйлеу әрекетінің төрт түрін коммуникативтік дағдыларын 
қалыптастырады. 

Шет тілін оқытудағы бұл курс коммуникативті-мәдениаралық құзыреттің   4 
қызметінің: аудио жазба, сөйлеу, оқу және хат негіздемелерін құрайды. Берілген 
шеңберде В2 деңгейін меңгеру жүреді. Жалпы еуропалық құзырет шкаласы – 
стандарттың базалық деңгейі. 

 Пәнді оқытудың мақсаты: 
Стратегиялық мақсаты бұл бағдарламаның көпұлтты және көптілді 

ортада, әлеуметтік-мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, 
тәуелсіз байланыс үшін білім алушылардың шет тілін коммуникативті 
құзыреттілікті дамытуы болып табылады. 

 Тәжірибелік мақсаты ағылшын тілін нақты жағдайлар мен күнделікті 
және академиялық тілдесудің қалыптасуын пайдалана білу, сондай-ақ, кәсіби 
сөйлесудегі типтік ситуациялар.    

Оқу-танымдық мақсаты ретінде білім алушының танымдық 
ынтасының қызығушылығы ерекшеленеді, когнитивті қабылеттің дамуы, 
стратегияның қалыптасуы және танымдық қызметін қабылдау, ағылшын 
тілінде оқу жұмысының дағдылары мен ептілігі.  

Білімділік мақсаты бағдарламаның жалпы мәдениеті мен айтылмыш 
мамандық бойынша бакалаврдың ой-өрісін кеңейту деңгейін құрайды.   



 
 

Курстың міндеттері: 
–  жалпы ғылыми, ғылыми-танымал және таңдалған мамандық бойынша 

мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіну және талдау үшін студенттерді 
дайындау;  

–  ағылшын тілінің ауызша сөздігі өзіне жалпы ғылыми дағдының 
мазмұнымен қоса, арнайы ауызшар мәтіндер, кәсіби қызмет ақпараттарынан  
қажетті үзінділер мен конспектілеу дағдысын, арнайы ауызша және жазбаша 
мәтіндерді рефераттауды қалыптастырады және дамытады; 

–  кәсіби қажеттіліктермен, академиялық және жалпы  
коммуникативтілікпен сәйкес жазбаша мәтіндерді (эссе, реферат, 

мақала) құрауға дағдылануды қалыптастыру және дамыту; 
–   жалпы коммуникативті және кәсіби тапсырмаларды шешу жолдары 

үшін пікірталастар жүргізу дағдысы, презентациялар мен ақпарат сауалдары, 
орынды дәлелдер, тезис және өзіндік көзқарастар, сөйлеу дағдысын дамыту;  

– студенттер үшін қажетті жалпы коммуникативті және кәсіби 
тапсырмаларды шешу үшін лексикалық қоры мен грамматикалық білімін 
қалыптастырып, дамыту; 

–  өздігінен тілдік мәселелерді шешуге дағдыландыруды дамыту; 
– оқытылатын тілдегі бір сөздік пен қатар, мамандандырылған 

сөздіктермен жұмыс жасауға дағдыландыруды, мультимедиялық және 
интернет-ресурстарын қалыптастыру және дамыту; 

– күнделікті және кәсіби салада полимәдениеттің қоғамдық 
шарттарындағы шет тілін мәдениаралық құзырет үшін тиімді пайдалануға 
қалыптастыру және дамыту. 

Білім беру ұтқырлығы және үздіксіз білім беруді іске асыруға, сондай-ақ 
еңбек нарығында кәсіби-бағытталған шет тілі коммуникативті құзыретпен 
қалыптастыру тұрақты жүйесін, студенттер бәсекеге қабілетті 
артықшылығын құру осы міндеттерді сәтті орындауға әкеледі. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кәсіби-оқыту саласындағы тілдесу: тарихқа кәсіби-бағдарлы шет 

(ағылшын) тілін енгізу. Қазіргі жағдайдағы салалардың мәтіндерімен 
жұмыс жасау 

Кәсіби саланың әртүрлі мәселелеріне байланысты  мамандық бойынша 
мақалаларды аннотациялау және рефераттау. «Білім алу» түсінігі. Адам 
өміріндегі білім алудың рөлі. Білімді маман қалыптастыруда шет (ағылшын) 
тілін білу. Коммуникация түсінігі. Кәсіби коммуникация – ерекше сала. Адам 
өміріндегі кәсіби коммуникацияның рөлі мен маңызы. Кәсіби коммуникация 
тілі. Кәсіби коммуникация стилі. Кәсіби коммуникацияның ресми және 
бейресми түрлері, тілді қолдану. Кәсіби коммуникациядағы шет (ағылшын) 
тілінің рөлі. Кәсіби пәндерді оқытудағы шет (ағылшын) тілінің рөлі.   

 



 
 

Кәсіби шет тіліндегі тарих ғылымының метатілді көрінісі. Термин 
жасау интернационалды қор. Шет (ағылшын) тілінде термин жасау түсінігі 

Метатіл түсінігі. Метатіл құрылымы. Кәсіби саладағы арнайы бағыттағы 
корпустар. Тарихшының тілдік элементінің құрылымы. Метатіл туралы түсінік. 
Қазіргі тарихшының дәуірі әдеби тіл, сандық қабаттың басымдылығы. Тарихи 
деректер тілі, бір жолмен немесе басқа жолмен тарихшы тілінің құрылымына 
енеді. Ғылыми, тарихи түсінігі. Сөздер, терминдер, басқа ғылыми пәндерден 
кірген сөздер. Деректер терминологиясы зерттеу дәуірі. Тарихшы тілін 
идеологиялық және теоретикалық қоспалардан тазарту және дамыту міндеті. 
Ғылыми тілдің қатаңдық пен тазалық үшін күресі. Зерттеушінің тілі 
зерттеушілердің айқындығы мен ашықтығы. Екі біртұтас тарихи терминдер: 
макротерминдер және микротерминдер. Философия, саясаттану, мәдениеттану, 
әлеуметтанудағы тарихи терминдер. Тарихи, мәдени, әлеуметтік, философиялық 
зерттеулердің пәнаралық көзқарасы. Терминологиялық сөздіктер (бір тілді 
немесе екі тілді кәсіби сөздік).  

 
Кәсіби-бағдарланған шет (ағылшын) тіліндегі тарих ғылымының 

пәндік сферасы. Арнайы мәтіндермен жұмыс жасау 
Профильденген ғылым туралы түсініктер. Арнайы ғылымдар туралы 

қысқаша тарих. Ғылыми саланың ішкі құрылымы. Мамандықтың негізгі 
функциясы. Кәсіби сала және мәдениет. Шет (ағылшын) тіліндегі мамандықтың 
пәндік саласы. Профильденген мамандық және оның оқу жүйесіндегі орны. 
Профильденген мамандық – кәсіби пәндер жиынтығы. Профильденген 
ғылымның әртүрлі пәндері мен объектісінің бөліктері. Арнайы пәндердегі негізгі 
теориялық мәселелер. Арнайы ғылымның көрнекті ғалымдары. Мектептер мен 
бағыттары. Қазіргі кәсіби ғылымдарыдың (бағыт бойынша) құрылымы. 

 
Бизнес-коммуникациясындағы шет (ағылшын) тілі. Іскерлік өат 

алмасулар (хаттар, факстер, баяндама хаттары). Мәліметтер, белгілер, 
есептер 

Құрылым, клишелеу фразалары, сөз тіркесі, іскерлік хаттардағы шет 
тіліндегі негізгі тіл асты терминологиялар. Іскерлік хат алмасулар мен олардың 
ағылшын тілінде анықтамасы ең жиі қолданылатын терминдер мен негізгі 
түсініктер. 

 
Бизнес-коммуникациясындағы шет (ағылшын) тілі. Келіссөздер, кәсіби 

пікірталастар, презентациялар, конференциялар 
Келіссөздер институты: түрлері, функциясы, динамикасы және өткізу 

ережелері. Кәсіби пікірталастар шешендік өнердің жоғарғы пилотажы ретінде 
(шешендік өнер). Негізгі пікірталастар: кәсіби пікірталастар үшін аргументтер 
мен кейстер базасы. Кәсіби тақырыпта презентация дайындау. Берілген 
ақырыпқа байланысты конференция өткізіу. Конференцияға кішігірім баяндама 
жасау. Кәсіби құттықтау сөзінің құрылымы. Әлемдік тенденциялар мен бизнес 
үшін қажетті кіріспелерді түсінуде коммуникациялық дағыдының дамуы.  



 
 

Презентация өткізудегі дағыдылардың қалыптасуы мен жетілдірілуі, іскерлік 
кездесулер өткізу және қатысу, келіссөздер жүргізу, телекоммуникация, 
жанжалдарға жол беру, әлеуметтік-мәдениетте және безнес ортасында ағылшын 
тілін пайдалану. Оқу, сөйлеу, тыңдау, түпнұсқалық шет елдік мәліметтер 
негізінде хат тануға дағдылану. 

 
Мәдениаралық байланыс: шет (ағылшын) тілдегі тарих бойынша 

дискурсивті тәжірибе 
Кәсіби салада мәдениаралық байланыстың дамуы бойынша тренинг. 

Әртүрлі мәдениеттерде кездесетін ұтылу жағдайлары. Тіл мәдениаралық 
сөйлесудің құралы ретінде. Шет тілінің қазіргі замандағы рөлі. Тіл жне 
мәдениаралық байланыс. Мәдениаралық байланыстағы ағылшын тілінде 
айтылатын стреотипті түрлер.  Мәдениаралық байланыстың түрлері. Кәсіби 
салада мәдениаралық байланыстардың субъектісі. Аударма және мәдениаралық 
байланыс. Тұлғаралық байланыс. Мәдениаралық ерекшеліктердегі басқа 
мәдениет өкілдерінің танысуындағы өзара қарым-қатынастар. 

 
Оқу барысындағы академиялық тілдесу (шет (ағылшын) тілінде 

тарихи пәндер бойынша лекциялар мен семинарлар) 
Академиялық тілдесудің параметрлері және спецификасы. Ұлттық-мәдени 

спецификаның сөйлеу мәнері мен академиялық тілдесуі. Академиялық оқу 
тілдесуі (лекциялар мен семинарлар). Академиялық оқу тілдесуінде  мәдени 
сөйлеу (ағылшын тілінде). Академиялық оқу (ағылшын тіліндегі мәтіндер 
типологиясын пәндер бойынша профилактиялау, ақпараттар дерегі). 
Академиялық тілдесудің ауызша формасы (перезентация, ғылыми сұхбат, 
мәлімдеме, талқылау, пікірталас). Шет тілінде лекция түрінде ұйымдастыру 
сабағы. Тақырыптың негізгі мәнін ашу; шет тілінде теориялық мәліметтер мен 
нақты тәжірибелік мысалдарды сәйкестендіру. Шет тіліндегі семинар сабағы оқу 
процесіндегі ұйымдастырудың негізгі түрі болып табылады. 

 
Кәсіби құзырет: шет (ағылшын)  тіліндегі ғылыми тарихи мәтіндерге 

бейімделу. Арнайы кәсіби-бағдарлы мәлімет және кәсіби сөйлеуге берілген  
жағдайын пайдалану (эссе жазу, мақала, тезис, реферат)  

Шет тіліндегі мәтіндермен жұмыс жасай білу. Кәсіби мазмұндағы 
монологиялық пікір құрастыра білу. Оқытылатын тілдегі мәтіндер мен ғылыми 
мақалалар құрастыру дағыдыларының дамуы. Сөйлеуді тездетуді дамыту 
тәжірибесі. Сұхбатты кәсіби тақырыпта жүргізе білу, пікірталастарға қатысу 
(мәселені анықтау және анализдеу, зерттеу, қорытынды, ұсыныс, ұсынысты 
талқылау).  Академилық шет тілінің негідерімен танысу. Академиялық шет 
тілінің грамматикасы және стилистикасы. Академиялық және арнайы стиль 
арасындағы айырмашылық. Шет тіліндегі зерттеу жұмысының структурасы.  

 
Тарих пәні шеңберіндегі көрнекті ғалымдар (ғылыми тарих бағыты 

бойынша ғалымдардың еңбектерін рефераттау) 



 
 

Қазіргі әлемдегі тарих ғылымы саласындағы негізгі ғылыми парадигмалары. 
Көрнекті ғалымдардың еңбектеріндегі кәсіби саладағы  ортақ және жеке 
сұрақтар. Қазіргі Қазақстанның ғылыми білімінің өкілдері. Кәсіби сферадағы 
шет елдерінің негізгі тенденциялары. Кәсіби мектептер мен концепциялар. 
Мамандық бойынша танымал ғалымдардың еңбектернідегі мәтіндер (оқу, 
аударма, оқу-әдістемелік құралдарының мамандық пәндері бойынша мәтінде 
шет (ағылшын) тілінде мазмұндау).  

 
Кәсіби шет (ағылшын) тілінің профильдейтін тарихи пәндермен 

байланысы 
     Терминология, тарих ғылымымен байланысты. Оның спецификасы. 

Қоғам, этногенез, археология, этнология, қосалқы тарихи пәндер, тарихи дерек, 
алғашқы қауым, құл иеленушілік, азиаттық өндіру тәсілі, феодалдық қоғам, 
революция, мемлекет, этнос, этникалық үдерістер, әлеуметтік-таптық қоғам 
структурасы. Тарихи пәндердің терминологиясы: археология, этнология, 
қосалқы тарихи пәндер. Тарих ғылымының негізгі түсініктерін түсіндіру, оның 
құрамдас пәндері (археология, этнология, қосалқы тарихи пәндер және т.б.). 
Көнерген терминдер. Кәсіби терминологияның ерекшіліктері. Зерттелетін дәуір 
деректерінің терминологиясы. Абстрактілі ұғымдар және категориялар. Басқа 
әлеуметтік-гуманитарлы ғылым терминологиясынан кірме: философия, 
экономика, әлеуметтану, антропология, мәдениеттану, саясаттану.  

Кәсіби құзырет: шет (ағылшын) тіліндегі арнайы мәтіндерге бейімделу. Оқу, 
аудит жүргізу, кәсіби-бағдарлы ағылшын тілінеде мамандыққа байланысты 
мәтіндерді талдау. Мамандық бойынша мәселерлерді шет тілінде рефераттау, 
конспектілеу. 

  
Қазіргі замандағы шет тілінің (ағылшын) рөлі 
Ағылшын тілі – әлемдегі жаһандану тілі. Ағылшын тілі – халықаралық тіл. 

Ағылшын тілі – БҰҰ алты тілінің бірі. Ағылшын тілі қоғамды өзгерту нысаны 
ретінде. Қазақстан халқына Елбасының жолдауындағы Қорытындысы 
Мемлекеттік жаңа саяси бағыттағы тараудың мемлекеттік стратегиясы 
«Қазақстан-2050» - «Біз ағылшын тілін үйренуге ұмтылуымыз қажет». Мәдени 
жоба «Тілдердің үшбірлігі».  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. «Кәсіби-бағдарлы шет тілі» курсының мақсаты, міндеті және өзектілігі. 
2. «Менің болашақ кәсібім» жобасын өңдеу. 
3. Оқытылып жатқан тілдің мемлекетінің белгілі мәдениет қайраткерлері. 
4. Оқытылып жатқан тілдің мемлекетінің тарихи ғылымы. 
5. Қызметтік хат алысу. Қазіргі іскерлік хаттардың мәтінін құрастырудың 

ерекшеліктері. 
6. Шет тілінде ғылыми жұмыстарды рәсімдеу ережелері. 



 
 

7. Білімді маманның қалыптасуындағы шет тілінің рөлі (ғылшын тілі). 
8. Ғылыми және кәсіби сөйлеудің мәдениеті.  
9. Ғылыми, ғылыми-техникалық, қоғамдық-саяси терминология тілдерін 

интернационалдандыру. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Ғылыми және кәсіби сөйлеудің мәдениеті. 
2. Оқытылып жатқан тілдің мемлекетінің мәдениеті және дәстүрі. 
3. Оқытылып жатқан тілдің мемлекетінің саяси жүйесі. 
4. Оқытылып жатқан тілдің мемлекетінің белгілі саяси қайраткерлері.  
5. Ағылшын тілі – халықаралық тілдесу тілі. 
6. Кәсіби тілдің қазіргі функционалды стилі. 
7. Шет тілдегі ресми-іскерлік стилінің негіздері.  
8. Іскерлік хаттың мәтінін дайындаудағы талаптар. 
9. Ғылыми зерттеудегі метатіл. 
10. Академиялық тілдің ауыз екі және көркем тілден академиялық тілдің 

айырмашылығы. 
11. Аннотация түсінігі. Мамандық бойынша ғылыми мәтінді 

аннотациялау.  
12. Мәдени проект «Тілдің үшбірлігі».  
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Шет тілінде терминологиялық сөздік-глоссарий құрастыру. 
2. Шет тілін үйренуде Ғаламтор желісін қолдану (дөңгелек үстел). 
3. Шет тіліндегі ғылыми тарихи журналдарға шолу. 
4. Мұрағаттану және құжаттануға байланысты шет тілінде оқылған 

әдебиеттердегі   нақты мәселелерге шолу жасау. 
5.  Интернет ресурстары, аудио дисктер, телевидениялық ғылыми 

бағдарламаны тыңдау (аудирование) нәтижелері бойынша шет тілінде есеп 
жасау. 

6. Мамандық бойынша ғылыми текстті рефераттау. 
7. Кәсіби тақырып бойынша  өзіндік ғылыми мақала дайындау. 
8. Қазақстанда жоғары кәсіби білімді интернационалдандыру (эссе). 
8. Қазақстанда үш тілде  білім беруді енгізу (дөңгелек үстел). 
9. Қазақстанда көрнекті тарихшылардың еңбектері (шет тілінде). 

Реферат. 
10. Қазіргі жаһандану шартындағы ағылшын тілінің рөлі (эссе). 
11. Оқытылып жатқан тілдегі мемлекеттердің көрнекті 

тарихшыларының еңбектері. Реферат.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Ежелгі дүние тарихы» пәні университеттік жалпы тарих курсының бір 
бөлігі болып табылады және оны 1 курстың тарихшы-студенттері оқиды. Пән 
Ніл мен Қосөзен аңғарларындағы алғашқы мемлекеттік құрылымдардың пайда 
болуынан бастап, Батыс Рим империясының құлауына дейінгі, жалпы тарихтың 
шамамен үш жарым мыңжылдық дәуірін қамтиды. Дәстүрлі түрде ежелгі дүние 
тарихы үш бөлімнен тұрады: 1) «Ежелгі Шығыс тарихы»; 2) «Ежелгі Грекия 
тарихы»; 3) «Ежелгі Рим тарихы». 

Бұл пәнде ежелгі мемлекеттердің нақты тарихымен қоса, студенттер, ежелгі 
шығыс және антика өркениеттерінің ортақ белгілері мен ерекшеліктері, олардың 
жетістіктерінің адамзаттың кейінгі тарихындағы маңызы сияқты және басқа да 
бірқатар жалпы тарихи мәселелермен де танысатын болады. Пәнді оқу 
барысында, студент, бай фактілік материалдар негізінде, бұл пәннен кейін 
оқытылатын тарихи пәндер шеңберінде, атап айтқанда тарих, әлеуметтану, 
саясиэкономия және мәдениеттану пәндерінде кездесетін негізгі түсініктерді 
игеретін болады, пәнаралық байланыстар жүйеленеді. Сондықтан да ежелгі 
дүние тарихын оқыту заманауи жоғарғы тарихи білім берудің қажетті бөлігі 
болып табылады.  

Пәннің алдында оқытылатын пәндер: университеттік ежелгі дүние 
тарихы пәнін сапалы түрде игеру үшін мектепте оқытылатын ежелгі дүние 
тарихын білу қажет, сондай-ақ: деректану, археология, ежелгі тілдер (латын тілі) 
пәндерін игерген абзал; 

Пәнді игеру үшін қажет білімдер, шеберліктер мен дағдыларға 
үйрететін пәндер: «Ежелгі дүние тарихы» алғашқы қоғам тарихы, орта ғасырлар 
тарихы, Қазақстан тарихы, этнология, өнер тарихы, әлемдік діндер тарихы, 
әлемдік өркениеттер тарихы, халықаралық қатынастар тарихы, философия, 
сияқты пәндерді оқыту үшін фактологиялық және методологиялық база жасай 



 
 

отырып, осы пәндермен логикалық және мазмұндық-әдістемелік тұрғыдан 
байланысты.  

Бұл аралық пәндерде ежелгі Шығыс, Грекия және Рим тарихы бойынша 
білімдер жинақталған. Бұл ең алдымен, саяси билік мекемелері, қоғамның саяси 
дамуы теориясы, халықаралық саясат пен елшілік элементтері, сондай-ақ ежелгі 
халықтардың мәдени мұрасына жататын философия саласындағы жетістіктер.  

«Ежелгі дүние тарихы» пәнін игеру нәтижесінде студенттің алатын  
Білімі: 
– ежелгі өркениеттер дамуының негізгі кезеңдері, сондай-ақ ежелгі Шығыс, 

ежелгі Грекия мен Рим тарихының басты оқиғалары; ежелгі тарихтың көрнекті 
қайраткерлері; 

– тарихи үдерістің қозғаушы күштері мен заңдылықтары; ондағы және 
ежелгі қоғамдардың саяси ұйымындағы адамның орны; 

– ежелгі шығыс, ежелгі грек және ежелгі рим тарихына баға беру мен 
оларды дәуірлерге бөлудегі дәстүрлі және заманауи көзқарастар; 

– ежелгі қоғамдар мен мемлекеттердің тарихи дамуы барысында 
қалыптасқан аса маңызды мәдени жетістіктер мен құндылықтар жүйесі. 

Шеберліктері: 
– ақпаратты тиімді түрде іздестіру және әр түрлі дерек түрлерімен жұмыс 

жасай білу; 
– ақпарат көздерін сыни талдай білу; 
– мәтіндерді жүйелеу мен аннотация құрастыру; 
– өз сөзін логикалық тұрғыдан дұрыс, анық және дәлелді жеткізе білу; 
– өз көзқарасын көпшілік алдында, әлеуметтік қабылданған формада қорғай 

білу; 
– ежелгі тарихтың үдерістері мен құбылыстарын өзара байланыста игеріп, 

ортақ үдерістер мен жекелеген фактілерді бір-бірімен салыстыру; тарихи 
үдерістер мен оқиғалардың маңызды белгілерін ажырата білу; 

– тарихи оқиғалардың салдарлары мен сабақтарын көре білу, оларды ескере 
отырып, саналы түрдегі шешімдер жасай білу. 

Дағдылары: 
– Ежелгі Шығыс, ежелгі Грекия және Рим тарихының оқиғалары туралы 

түсініктер, негізгі тарихи қайраткерлер және ежелгі халықтар мәдениетінің 
жетістіктері; 

– тарихи әдебиеттер (зерттеулер) мен деректерді іздеп табу мен олармен 
жасау дағдылары;  

– пікір-таластар жүргізу мен көпшілік алдында сөйлеу дағдысы; 
– тарихи үдерістің көпнұсқалылығын және ғылыми мәселелерге әр түрлі 

көзқарастардың болуының заңдылығын білу; 
– мәдениеттің, еркіндіктің, азаматтық пен гуманизмнің базалық 

құндылықтары туралы түсінік; 
– өз білімін әрдайым ұштап отыру қажеттілігі. 
Бұл тұлғааралық қарым-қатынас жасау, басқа тұлғаның жеке басын қадірлеу 

дағдысын, идеологиялық адасушылыққа қарсы тұра білу қабілетін  жетілдіреді, 



 
 

Аталмыш дағдылар кәсіби циклдегі кез-келген сабақта, оқу және өндірістік 
практика барысында дамытыла түседі, мұның өзі бәсекеге қабілетті мамандар 
дайындауда аса маңызды болып табылады.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атаулары 
1 Кіріспе   
2 Ежелгі Шығыс тарихы. Ежелгі Египет тарихы 
3 Ежелгі Алдыңғы Азия тарихы. Ежелгі Месопотамия (Қосөзен) 
4 Кіші Азия және Закавказье ежелгі дәуірде 

5 Ежелгі дәуірдегі Сирия, Финикия, Палестина, Карфаген 
6 Иран мен Орта Азия ежелгі дәуірде 
7 Ежелгі Үндістан 
8 Ежелгі Қытай 
9 Ежелгі Грекия тарихы . Деректері мен тарихнамасы 
10 Б.з.д. ІІ мыңж. Грекия тарихы 
11 Б.з.д. XI–IX ғғ. Грекия 
12 Б.з.д. VІІІ–VІ ғғ. архаикалық Грекия 
13 Б.з.д. V-ІV ғғ. классикалық Грекия 
14 Эллинизм дәуірі. Александр Македонскийдің жаулаушылықтары 
15 Ежелгі Рим тарихы. Деректері мен тарихнамасы 

16 Б.з.д. VIII - III ғғ. Рим тарихы. Италиядағы ерте құлиеленушілік 
қоғамдар мен мемлекеттер (б.з.д. VШ-VI ғғ.)  

17 Б.з.д. V  ғ. аяғы–ІІІ ғ. бірінші жартысындағы Рим  және Италия  

18 Б.з.д. ІІІ-І ғғ. кейінгі республика тарихы. Рим мен Карфагеннің 
Жерорта теңізінің батысы  үшін күресі 

19 Римнің Шығыс Жерорта теңізіндегі жаулаушылықтары және оның 
Жерорта теңізінің аса қуатты державасына айналуы 

20 Б.з.д. ІІ – І ғ. басындағы Римнің ішкі тарихы 

21 Рим республикасының құлауы. Рим республикасы саяси жүйесінің 
дағдарысы. Әлеуметтік қайшылықтардың күшеюі 

22 Республикалық дәуірдегі Рим мәдениеті 
23 Ерте империя дәуірі. Август принципаты 
24 Рим империясы б.з. I–П ғғ. 

25 ІІІ ғасырдағы Рим құлиеденушілік қоғамы мен мемлекетінің 
дағдарысы 

26 Христиандықтың пайда болуы және оның ерте тарихы 

27 Кейінгі Рим империясы. IV ғ. Рим қоғамы мен мемлекеті. Доминат 
жүйесі 

28 Б.з. I–IV ғғ. Мәдениет 
29 Батыс Рим империясының құлауы 



 
 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәнді оқыту мақсаты. «Ежелгі дүние тарихы» пәнін оқытудың мақсаты 

студенттің бойында Азия, Солтүстік Африка және Еуропада б.з.д. ІV 
мыңжылдықтың ортасынан б.з. І мыңжылдығының ортасына дейін өмір 
сүрген ежелгі өркениеттер дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтары 
туралы кешенді және ғылыми түсінікті қалыптастыру болып табылады, 
сондай-ақ осы өркениеттердің адамзат тарихындағы орны мен рөлін, олардың 
мәдени және тарихи өзіндік ерекшеліктерін анықтау, тарихи өткенімізді 
саналы түрде қастерлей білуге тәрбиелеу, ежелгі дүние тарихы саласындағы 
зерттеулердегі маңызды мәселелер туралы түсініктерді қалыптастыру, сондай-
ақ студенттердің бойында олардың болашақ кәсіби қызметінде қажет болатын 
дағдыларды қалыптастыру; студенттер тарихи таным әдіс-тәсілдерін және 
жазба деректермен жұмыс жасай білу дағдысын игеруі қажет.  

Пәнді оқыту міндеттері және оның мамандар дайындаудағы рөлі:  
Пәнді оқыту міндеттері жоғары кәсіби дайындық деңгейі бар, тек фактілік 

тарихты ғана біліп қоймай, сонымен бірге өткеннің құбылыстарын түсінуде 
ғылыми әдіс-тәсілдерді игерген маманға қойылатын талаптармен анықталады. 

Пәннің оқу нысаны Ежелгі Шығыс тарихы, Ежелгі Грекия тарихы және 
Ежелгі Рим тарихы болып табылады. 

Пәнді оқыту әдіс-тәсілдері: дәрістер, семинар сабақтары, деректерді оқу 
мен түсіндіру, баяндамалар.  

Аталмыш пәннің басқа ғылымдар арасындағы орны мен рөлі. Басқа 
тарихи пәндерден ерекше, «Ежелгі дүние тарихы» алғашқы өркениеттердің б.з.д. 
IV мыңж. аяғында қалыптасу себептерін, олардың даму ерекшеліктерін, 
экономикалық қатынастарын, әлеуметтік және сословиелік құрылымдардың, 
мемлекеттік ұйымның, идеологиялық және діни өмірдің жаңа формаларын 476 
жылы Батыс Рим империясының құлауына дейінгі кезеңге дейін қарастырумен 
бірге, қоғамның даму үдерісін жалпы алып та қарастырады, қоғамдық өмір 
құбылыстарының бүкіл жиынтығын, оның барлық салаларын (экономика, саясат, 
мәдениет, тұрмыс және т.б.) және олардың өзара байланыстары мен өзара 
шарттылығын талдайды. 

Пәннің дамуының негізгі кезеңдерін көрсететін қысқаша тарихи 
очеркі. 

Ежелгі дүние тарихы туралы түсінік. «Шығыс» және «Батыс» түсініктерінің 
пайда болуы. Ежелгі философтар, тарихшылар мен географтар адам 
қауымдастықтары мен Ежелгі Шығыс тарихындағы географиялық фактордың 
рөлі туралы. Антикалық тарихнаманың қалыптасуы мен дамуы. Геродот. 
Фукидид. Антикалық философиялық ой мен тарихнама. Рим тарихнамасы. 
Тацит. Антикалық тарихи ойдың ерекшеліктері. Циклизм. Марксизмнің қоғам 
дамуындағы географиялық факторды жоққа шығаруы. Детерменизмнің екі түрі – 



 
 

географиялық және саясиэкономикалық. Гордон Чайлдың «неолититтік 
революция» түсінігі.  

Қоғамдардың заманауи типологиясы және ежелгі дүние тарихы. 
Формациялық, мәдениеттанушылық, өркениеттілік және басқа да көзқарастар 
және олардың ежелгі дүние тарихын зерттеудегі арақатынасы мәселелсі. 

Қоғамдардың  заманауи типтелуі және ежелгі дүние тарихы. Формациялық, 
мәдениеттанушылық, өркениеттілік және басқа да зерттеу тәсілдері және оларды 
ежелгі дүние тарихын зерттеуде пайдалану мәселелері Тарихи үдерістің 
формациялық үлгісінің еуропацентристік ұстанымы, оның ежелгі шығыс 
қоғамдарын зерттеуге қатысты шектеулілігі. Әр өркениеттің кезеңдік дамуы 
теориясы.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМІ 

 
 

Ежелгі Шығыс тарихы. Ежелгі Египет тарихы 
Табиғаты мен халқы. Ежелгі Египеттің деректері мен тарихнамасы. 

Египеттің табиғат жағдайлары мен географиялық орналасуы. Ніл аңғары – 
егіншіліктің ең ежелгі ошақтарының бірі. Ніл аңғарана адамдардың қоныстану 
үдерісі. Ежелгі Египет тарихын дәуірлерге бөлу. ХVШ ғасыр – ХIХ ғасырдың 
басында Египет тарихының зерттеле бастуы. Ежелгі Египет иероглифтерінің 
оқылуы. Х1Х–ХХ ғғ. шетелдік египтологияның негізгі жетістіктері. Орыс 
египтология мектебінің қалыптасуы. Кеңестік және посткеңестік 
египтологияның дамуы.  

Орталықтандырылған жалпыегипеттік мемлекеттің құрылуы және оның 
Ежелгі патшалық дәуіріндегі гүлденуі. Ерте патшалық кезеңі. Ежелгі патшалық 
кезеңі. Б.з.д. ІІІ мыңжылдықта орталықтандырылған Египет мемлекетінің 
құрылуы.  Мүліктік жіктелістің өсуі. Құлдық қатынастардың дамуы. Үстем тап 
және оның қоғамдағы орны. Әлеуметтік қайшылықтар. Перғауын және оның 
деспоттық билігі. Мемлекеттік аппарат, оның негізгі ведомстволары. Патшаны 
және патша билігін құдайға айналдырған діни идеология. Абыздар. Ежелгі 
патшалық кезеңнің аяғындағы саяси бытыраңқылықтың күшеюі және Египеттің 
номдарға ыдырап кетуі. Орта  патшалық дәуіріндегі Египет. Бірінші өтпелі 
кезең. Орта патшалық дәуіріндегі Египет экономикасы мен қуатының өсуі. Жаңа 
патшалық дәуіріндегі Ұлы Египет державасы. Египеттіктердің гиксостармен 
күресі және олардың елден қуылуы. XVIII әулет перғауындарының 
жаулаушылықтары және қуатты Египет империясының құрылуы. Мемлекеттік 
басқару ұйымы. Әскер және соғыс ісі. IV Аменхотептің (Эхнатон) діни-саяси 
реформасы. ІІ Рамсес. Египет–Хетт соғыстары. ХХ әулет тұсындағы Египет. 
Шетелдіктердің басқыншылықтары. Абыздардың күшеюі және Фива 
ақсүйектерінің билігі. Жаңа патшалық соңындағы Египеттің құлдырауы және 
әлсіреуі. Б.з.д. І мыңж. Египет. Елдегі шетелдіктер билігі және саистік қайта 
өркендеу. Египетті ливиялықтардың басып алуы. Эфиоптар мен ассириялықтар 



 
 

қол астындағы Египет. Саистың көтерілуі және елдің ХХVI саистік әулет 
тұсында қайта бірігуі.    

Б.з.д. VІІ–VІ ғғ. Египеттің экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени 
дамуының негізгі процестері. Ежелгі Египет мәдениеті. Египет діні. 
Мифологиясы. Маңызды діни рәсімдері. Эхнатонның монотеистік дінді енгізуге 
тырысуы. Діни рәсімдерді ұйымдастыру. Храмдар және абыздар. Ежелгі 
египеттіктердің жазуы. Ежелгіегипет әдебиеті. Египет бейнелеу және сәулет 
өнерінің негізгі жетістіктері. Египеттің бұлжымайтын заңдары (канон) және 
жаңашылдықтары. Амарн өнері және оның маңызы. Египеттіктерде ғылыми-
тәжірибелік білімдердің пайда болуы.   

 
Ежелгі Месопотамия (Қосөзен) 
Географиялық орналасуы, халқы. Қосөзенде мемлекеттің қалыптасуы. 

Месопотамияның б.з.д. ІІІ мыңжылдықтағы тарихи дамуының негізгі үдерістері. 
Елдің географиялық орналасуы. Тигр және Евфрат ұлы өзендері. Қосөзенде 

ирригациялық егіншіліктің дамуына ықпал еткен жағдайлар.  Месопотамияны 
адамдардың қоныстану үдерісі. Қолдан суғару жүйесінің пайда болуы және 
неолит дәуірінде егіншіліктің дамуы. Б.з.д. V-IV мыңжылдықтардағы маңызды 
археологиялық мәдениеттер, олардың сипаттамасы. Қоғамның жіктелуі.  

Шумер – б.з.д. ІІІ мыңжылдықтың І-жартысындағы елдің экономикалық, 
саяси, және мәдени өмірінің орталығы. Шумер қала-мемлекеттерінің 
ертеәулеттік дәуірдегі саяси тарихы. Лагаш, оның көтерілуі мен құлауының 
тарихы. Уруинимгина реформалары.  

Аккад билігіндегі Месопотамия. Кутилердің талқандалуы және орталығы 
Ур болған Шумер–Аккад патшалығының құрылуы.  ІІІ Ур әулеті тұсындағы 
деспотия, бюрократия және әскер. Аморейлер мен эламдықтардың 
шапқыншылығы және Шумер-Аккад патшалығының құлауы. Б.з.д. ІІ 
мыңжылдықтағы Месопотамия.  Вавилонның күшеюі. Касситтік әулет 
тұсындағы Вавилон.  Ортаассирия дәуіріндегі Ассирияның күшеюі. Арамей 
тайпаларының басып кіруі және Ассирия мемлекетінің құлдырауы.  Ассириялық 
және Жаңававилондық державалар. Вавилонға Ассирия билігінің орнауы. 
Жаңававилон державасының құрылуы. Оның ІІ Новуходоносор тұсында күшеюі. 
Вавилония Парсы саяси жүйесінің аясында. Ежелгі Месопотамия халықтарының 
мәдениеті.  

 
Кіші Азия және Закавказье ежелгі дәуірде 
Кіші Азия: территориясы және халқы. Кіші Азияның ең ежелгі тарихы.  
Хетт патшалығы. Б.з.д. ІІ–І мыңжылдықтардағы Кіші Азияның 

батысындағы мемлекеттер. Фригия патшалығы және оның Кіші Азияның батыс 
бөлігіне үстемдігі. етт патшалығының Жаңахеттік кезеңдегі қайта өрлеуі. 
Жерорта теңізінің шығыс жағалауы және Алдыңғы Азияда үстемдік ету үшін 
күрес. «Теңіз халықтарының» шабуылы және Хетт державасының құлауы. Хетт 
экономикасы. Хетт мәдениеті. Лидия патшалығы. Урарту және Закавказье 
мемлекеттері. Урарту – Ван патшалығы. Ежелгі армян патшалығы.  Колхидадағы 



 
 

мемлекет. Ибериядағы (Шығыс Грузия) ерте мемлекеттік құрылымдар және 
Албания (қазіргі Азербайжан). Оларда құлиеленушілік қатынастардың 
қалыптасуы.  

 
Ежелгі дәуірдегі Сирия, Финикия, Палестина, Карфаген 
Б.з.д. І мыңж. Финикия мен Сирияның өркендеуі. Тир-Сидон 

патшалығының құрылуы. Сириядағы Дамаск патшалығы және оның көрші 
елдермен және ассириямен күресі. Палестина территориясына ежелгі еврей 
тайпаларының басып кіруі. Б.з.д. ІІ–І мыңж. аралығында Израиль-Иудей 
патшалығының құрылуы. Шығыс Жерорта теңізі жағалауы Ассирия, Жаңа 
Вавилон, Парсы державаларының билігінде. Сирия, Финикия және Палестина 
халықтары мәдениетінің Жерорта теңізі аймағына тарауы. Солтүстік Африкада 
Карфагеннің және басқа да Финикия отарларының негізделуі.  

 
Иран мен Орта Азия ежелгі дәуірде 
Ежелгі Иран мен Орта Азияның табиғаты мен халқы. Элам және Мидия – 

Иран территориясындағы ең ежелгі мемлекеттер. Киелі кітаптар жинағы 
«Авеста». Б.з.д. VI–IV ғғ. «Әлемдік» Парсы державасы. І Дарийдің әкімшілік-
қаржы реформалары. Алдыңғы Азия мәдениетінің парсы мәдениетінің 
қалыптасуына ықпалы. Парсы державасында мәдениеттердің синкреттелу 
үдерісі.  

Б.з.д. ІІІ–І мыңж. Орта Азия. Ежелгі Бактрия мемлекеті. Ахеменидтер 
жаулап алуының тарихи салдары. Кушан державасы және Парфия. Орта Азия 
Селевкилер мемлекетінің құрамында. Грек–Бактрия патшалығының құрылуы. 
Парфия патшалығының пайда болуы: әлеуметтік-экономикалық және саяси 
құрылысы.  

 
Ежелгі Үндістан 
Ерте дәуірдегі Оңтүстік Азияның территориясы, табиғаты мен халқы. Ең 

ежелгі (Инд) өркениет.  Деректері мен тарихнамасы. Мохенджо-Даро және 
Хараппа. Инд өркениетінің құлдырауы, оның тарихи маңызы. 

Ганг аңғарындағы алғашқы мемлекеттер (б.з.д. І мыңж. ІІ–І-ші жартысы). 
Арий мәселесі. Ауыл шаруашылығы мен қолөнердің гүлденуі. Қалалар мен 
сауда. Варналар жүйесі. Брахманизм діні. Жалпыүнділік державаның пайда 
болуы мен ыдырауы (б.з.д. І мыңж. ІІ-ші жартысы). Үндістанға грек-
македондықтардың басып кіруі және олармен күрес. Маурилер империясы және 
оның гүлденуі.  

Ерте дәуірдің соңғы кезеңіндегі Оңтүстік Азия (б.з.д. І мыңж. І-ші 
жартысы). Кушандар тұсындағы Үндістан. Магадханың қайта көтерілуі және 
Гупттар әулетінің билігі. Құлиеленушілік қатынастардың дағдарысы және 
ыдырауы. Үнді қоғамының федалдану үдерісі. Ежелгі Үндістанның мәдениеті. 

  
Ежелгі Қытай 



 
 

Ежелгі Қытайдың табиғат жағдайлары мен халқы. Қытайдағы ежелгі 
мемлекеттік құрылымдардың пайда болуы. Шань-Инь мен Чжоу. Индіктердің 
иероглифтік жазуы. Чжоулықтардың техникалық жетістіктері. Әлеуметтік 
рангтар жүйесі. Мұрагерлік иеліктер және чжоухоу құқығы. Құлдық мәселесі. 
Б.з.д. VІІІ-ІІІ ғғ. ежелгі Қытай. Ежелгі Қытай патшалықтары арасындағы 
үстемдік жолындағы күрес.  Чжаньго дәуіріндегі экономикалық алға басулар. 
Жерге жеке меншіктің дамуы. Цинь патшалығындағы Шан Янь 
реформалары.Философиялық ілімдер мен мектептердің пайда болуы. Кун-цзы 
(Конфуций) мен Моцзы ілімдері. Легизм және даосизм. 

Қытайдағы алғашқы орталықтандырылған мемлекет – Цинь империясы. 
Цинь Шихуандидің сыртқы саясаты. Ұлы Қытай қорғанының салынуы. 
Әлеуметтік-саяси қайшылықтардың шиеленісуі және б.з.д. ІІІ ғ. яяғындағы 
халық көтерілісі.  

Б.з.д. ІІІ ғ. – б.з. ІІІ ғ. Хань империясы. У-ди билігі және оның реформалары. 
Әлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі және б.з. І ғ. халық көтерілістері. Ван 
Ман реформалары. Ежелгі Қытайдағы феодалдану үдерісі. «Сары орамалдылар» 
көтерілісі. Өзара қырқыстар және империя бірлігінің жойылуы. «Үш патшалық» 
және феодалдық орта ғасырлардың басалуы. Ежелгі Қытай мәдениеті. 

 
 
Ежелгі Грекия тарихы. Деректері мен тарихнамасы  
Материалдық мәдениет ескерткіштері. Мифологиясы, эпостық жырлары. 

Б.з.д. V-IV ғғ. тарихнама. Логографтар. Геродоттың «Тарих» атты еңбегі. 
Фукидид. Ксенофонт. Эллинистік және римдік дәуірдің тарихнамасы. Диодор. 
Страбон. Плутарх. Павсаний. Археологиялық мәліметтер.  

 
Б.з.д. ІІ мыңж. Грекия тарихы 
Б.з.д. ІІІ–ІІ мыңж. ХІ–ІХ ғғ. Крит және ахейлік мемлекеттер. Критте таптық 

қоғам мен мемлекеттің пайда болуы. Б.з.д. ІІ мыңж. Ахейлік Грекия.  Ахейлік 
ерте құлиеленушілік мемлекеттер: Микен, Тиринф, Фивы. Ахейлік мемлекеттер 
және Троя. Дорийліктердің басып кіріп, қоныстануы және оның салдары. Крит-
микен мәдениеті және оның маңызы.  

 
Б.з.д. XI–IX ғғ. Грекия 
Гомер дастандары Грекияның әлеуметтік-саяси және экономикалық 

тарихының дерегі ретінде. Гомерлік қоғам. Рулық құрылыстан қала-мемлекет 
түріндегі құлиеленушілік мемлекетке өту. 

  
Б.з.д. VІІІ–VІ ғғ. архаикалық Грекия 
Ежелгі Грек полисі, оның пайда болуы мен мәні. Отарлау қозғалысы. Ежелгі 

грек тираниясы және оның Афина мен Спартаның полис типтері ретінде 
қалыптасуында алатын орны. Полистің дағдарысы. Б.з.д. VІІІ-VІ ғғ. Пелопоннес. 
Спарта, Коринф, Аргос. Спарта басқарған Пелопоннес одағының құрылуы. 
Аттикада полистің қалыптасуы. Афина қолөнер-аграрлық типтегі полис ретінде. 



 
 

Демостың ақсүйектермен күресі. Драконт заңдары. Солон заңдары. Писистрат 
пен оның ұлдарының тираниясы. Клисфен заңдары және афиналық құл 
иеленушілік демократияның қалыптасуы. 

 
Б.з.д. V-ІV ғғ. классикалық Грекия 
Грек-парсы соғыстары және Афина теңіз одағы. Марафон шайқасы. Б.з.д. 

481 жылғы Коринфтегі конгресс және гректердің әскери бірігуі. Саламин 
түбіндегі шайқас. Парсыларды Платея және Микале түбінде талқандау. 
Парсылардың Эвримедонт түбінде жеңілуі. Каллий бітімі. Грекияның б.з.д. V–IV 
ғғ. әлеуметтік-экономикалық дамуы. Грек экономикасының екі негізгі типі: 
афиналық және спарталық типтер. (Классикалық құлдық түсінігі және оның 
негізгі ерекшеліктері. Классикалық Грекиядағы қоғамның құрылымы. Спарта 
қоғамының таптық-сословиелік құрылымы: спартиаттар мен периэктер. Илоттар, 
олардың мүліктік және қоғамдық жағдайы.  

Афиналық демократия мен спарталық олигархия б.з.д. V ғ. саяси жүйелер 
ретінде.  Пелопоннес соғысы. Бірінші Афиналық теңіз одағы және оның Афины 
архэсіне айналуы. Эфиальт пен Перикл реформалары. Периклдың ішкі және 
сыртқы саясаты.  

Спартаның саяси құрылымы. Б.з.д. V ғ. Пелопоннес одағы. Соғыстың 
себептері мен сылтауы. Кезеңдері. Архидам соғысы. Никий бітім шарты.  

Афинаның басқыншылық саясаты. Декелей соғысы. Алкивиадтың қызметі. 
Б.з.д. 411 ж. олигархиялық төңкеріс. Парсылардың грек істеріне араласуы. 
Афина архэсін реформалау. Афинаның жеңілісі.  

Б.з.д. VШ–IV ғғ. ежелгі грек мәдениеті. Грек діні. Дін мен діни рәсімдердің 
сәулет және мүсін өнерлерінің дамуына ықпалы. Грек әдебиеті мен театры. 
Мифология,  ежелгі грек эпосы және олардың әдебиеттің дамуына ықпалы. Грек 
театры. Б.з.д. VП–VI ғғ. грек лирикасы.  Грек философиясы. Ғылыми білімдер. 
Ежелгі грек мәдениетінің әлемдік тарихи маңызы.  

Б.з.д.V–ІV ғғ. Македония. Парсы мемлекетіне қарсы жорыққа дайындық. 
Филипп ІІ (б.з.д. 359-336 жж.), оның ішкі және сыртқы саясаты. Грекиядағы 
македондық және антимакедондық топтар. Б.з.д. 337 ж. Коринф конгресі және 
Парсы державасына қарсы күрес үшін жалпыгректік одақтың құрылуы. 

Персияға қарсы жорыққа дайындық. Филиптің өлімі. Александрдың 
Грекиядағы Македон үстемдігін қалпына келтіруі.   

 
Эллинизм дәуірі. Александр Македонскийдің жаулаушылықтары 

Б.з.д. IV ғ. Ахеменидтер державасы. Грекия мен Македонияның шығыс 
жорықтарына әскери-саяси дайындығы. Парсыларды жаулап алу және алып 
державаның құрылуы. Үндістанға жорық. Александрдың тұлғасы және қызметі. 
Александр Македонский державасының ыдырауы. Оның жаулаушылықтарының 
тарихи маңызы.  

Александр мұрагерлері (диадохтар) арасындағы күрес және жаңа 
(эллинистік) мемлекеттердің құрылуы. Эллинистік мемлекеттер типтері. 
Эллинизмнің мәні. Ең ірі эллинистік мемлекеттер: Селевкилер мемлекеті, 



 
 

эллинистік Египет, Македония, Пергам мемлекеті. Эллинистік әлем б.з.д. І ғ. 
ортасына қарай. Рим және Парфия жаулаушылықтары. Эллинистік 
мемлекеттердің құлау себептері.  

Эллинистік мәдениет. Эллинистік мәдениеттің басты орталықтары. Грек 
және шығыс дәстүрлерінің әрекеттесуі. Арнайы білімдердің дамуы. Александрия 
мұражайы – ежелгі дәірдегі алғашқы ғылым академиясы. Антиохия, Пергам, 
Афины – эллинистік кезеңнің мәдени орталықтары. Эллинистік философияның 
негізгі бағыттары: стоиктер. эпикурейліктер, киниктер. Эллинистік дәуірдің діни 
түсініктері. Әдебиет пен өнердегі жаңа үрдістер. Сәулет өнері мен қала 
құрылысы. Мүсін өнері. Эллинистік мәдениеттің тарихи маңызы.  

 
 

Ежелгі Рим тарихы. Деректері мен тарихнамасы 
Археологиялық материалдар. Нумизматика, эпиграфика және папирология 

мәліметтері. Римнің ерте тарихы туралы аңыздар. Тарихи шығармалар. Рим 
тарихнамасының пайда болуы және дамуы, оның негізгі белгілері.  Аға және 
кіші анналшылар. Өмірбаян жанрындағы шығармалар. IV-V ғғ. хроникалар. 
Полибийдің «Жалпы тарихы». Республиканың ақырғы дәуіріндегі тарихнама. 
Ерте империя дәуіріндегі рим тарихнамасы. Арнайы еңбектер мен агрономиялық 
трактаттар. Страбонның «Географиясы». Кейінгі Рим империясы тарихнамасы. 
Аға Плинийдің «Жаратылыс тарихы». Аммиан Марцеллин антикалық 
тарихнаманың соңғы өкілі ретінде. Заң саласындағы шығармалар ежелгі Рим 
тарихының дерегі ретінде. Дигестер, Гайдың трактаты, Corpus juris civilis. 
Антикалық тарихнаманың негізгі белгілері.  

ХІХ ғ. бірінші жартысы – ХХ ғасырдағы Рим тарихының зерттелуі. Италия 
мен германияның фашистік тарихнамасында тарихтың бұрмалануы. ХХ ғ. екінші 
жартысында әлеуметтік-экономикалық мәселелердің зерттелуі. Заманауи 
шетелдік тарихнаманың қайшылықты дамуы. Ежелгі Римнің кеңестік 
тарихнамасы. Қазақстан тарихнамасы. К.П.Коржева. Қ.Т.Жұмағұловтың 
зерттеулеріндегі Рим және «варварлар».  

 
 

Б.з.д. VIII - III ғғ. Рим тарихы. Италиядағы ерте құлиеленушілік 
қоғамдар мен мемлекеттер (б.з.д. VШ–VI ғғ.) 

Жерорта теңізі әлемі және Италия б.з.д. VШ ғ. қарай. Б.з.д. VШ ғ. Этрурия. 
Этрускілердің әлеуметтік-экономикалық және саяси құрылысы. Этрускілер және 
Рим. Этрускілер мәдениеті. Этрускі қалаларының саяси маңызының құлдырауы 
және оларды Римнің жаулап алуы. Этрускілердің Италия мен Римнің дамуына 
ықпалы. Италияның оңтүстігі мен Сицилиядағы грек полистері. Рим – Италияда 
мемлекеттің қалыптасу орталықтарының бірі. Рулық қатынастардың ыдырауы. 
Ерте Римдегі  патрицийлер мен плебейлер, клиенттер мен патрондар. 
Мемлекеттік биліктің қалыптасуы. Римдегі патшалық билік. Б.з.д. VI ғ. Рим мен 
этрускілер. Сервий Тулли реформалары. Патшалық биліктің құлауы және Рим 
республикасының  орнауы.  



 
 

 
Б.з.д. V  ғ. аяғы–ІІІ ғ. бірінші жартысындағы Рим  және Италия  
Ерте республика дәуіріндегі рим азаматтық қауымы. Плебейлердің 

патрицийлермен күресі. Күрестің себептері мен негізгі кезеңдері. Рим қоғамы 
«ХІІ кесте заңдары» бойынша. Жеке меншіктің, өсімқорлықтың, 
құлиеленушіліктің дамуы. Патрицийлер мен плебейлер күресінің шиеленісуі. 
Оның аяқталуы. Рим қоғамының әлеуметтік құрылысының өзгеруі. Ерте 
республиканың мемлекеттік құрылысы. Комициялар. Әдеттегі және төтенше 
жағдайдағы магистратуралар. Сенат. Рим әскері және оның ұйымдасуы.  

Римнің ішкі және сыртқы тарихының өзара байланысы. Римнің айналасына 
Орталық Италияның италиктік тайпаларының топтасуы. Кельт (галл) 
шапқыншылықтары. Римнің және рим басқыншылығының күшеюі. Римнің 
самнит федерациясымен соғыстары және оны талқандауы. Римнің Оңтүстік 
Италиядағы грек қалаларымен қарым-қатынастары. Пиррмен соғыс. Римнің 
Италияны жаулап алуының аяқталуы. Б.з.д. ІV-ІІІ ғғ. Римнің саяси құрылымы. 
Римнің Италияны жаулап алуының аяқталуы.  

Римнің Италияны ұйымдастыруы. Б.з.д. ІІІ ғ. Рим-Италия одағының негізгі 
ерекшеліктері. Рим отарлары, олардың құрылымы. Муниципийлер, дауыс беру 
құқығы жоқ қауымдар, одақтастар. Олардың Риммен қарым-қатынасының 
сипаты. Ager publicus және оның пайдаланылуы. Рим мен Италияда 
құлиеленушілік қатынастар мен жеке меншіктің дамуы және бұл үдерістегі рим 
жаулаушылықтарының рөлі  

 
 
Б.з.д. ІІІ-І ғғ. кейінгі республика тарихы. Рим мен Карфагеннің 

Жерорта теңізінің батысы  үшін күресі 
Жерорта теңізі мемлекеттері б.з.д. ІІІ ғ. бірінші жартысында. Карфаген – 

батыс жерорта теңізінің аса қуатты мемлекеті. Рим мен Карфагеннің қақтығысқа 
түсуінің себептері. Бірінші Пуни соғысы. Римнің Карфагенмен күресінің 
аяқталуы. Б.з.д. ІІІ ғ. екінші жартысында Римнің күшеюі. Римдік 
провинциялардың құрылуы. Рим қоғамында әлеуметтік қайшылықтардың 
шиеленісуі. Фламиний реформалары. Солтүстік Италияны жаулап алып, отарлау. 
Екінші Пуни соғысы. Ганибал жорығы. Рим қоғамында әлеуметтік 
қайшылықтардың шиеленісуі. Фабий Максим диктатурасы. Рим плебсінің 
наразылықтары. Канна түбіндегі шайқас. Македонияның Рим мен Карфаген 
соғысына килігуі. Оңтүстік Италиядағы, Сицилиядағы және Пиреней түбегіндегі 
әскери қимылдар.  Римнің Африкаға жорығы. Римнің жеңіске жетуінің негізгі 
себептері. Бітімге қол қойылуы және оның негізгі шарттары. 2-ші Пуни 
соғысының әлеуметтік-экономикалық  нәтижелері.  

 
Римнің Шығыс Жерорта теңізіндегі жаулаушылықтары және оның 

Жерорта теңізінің аса қуатты державасына айналуы 
Эллинистік мемлекеттер б.з.д. ІІ ғ. басына қарай. Екінші македон соғысы 

және оның нәтижелері. Римнің ІІІ Антиохпен соғысы. Селевкилер 



 
 

монархиясының әлсіреуі. Македония мен Грекияның талқандалуы және олардың 
рим провинцияларына айналуы. Селевкилер монархиясының ыдырауы және 
б.з.д. ІІ ғ.  30-шы жж. эллинистік мемлекеттер жүйесінің дағдарысы.  Шығыс 
Жерорта теңізіндегі Рим экспансиясының себептері. Римнің Шығыс Жерорта 
теңізі елдеріндегі әлеуметтік саясаты. Үшінші  Пуни соғысы – Карфагеннің 
талқандалуы. Пиреней түбегіндегі басқыншылық соғыстар. Рим державасы  
Жерорта теңізіндегі ірі құл иеленушілік қоғамның  орталығы ретінде. 

Римнің б.з.д. ІІ-І ғғ. экономикасы, сословиелік және әлеуметтік құрылымы. 
Рим жаулаушылықтарының Италиядағы әлеуметтік-экономикалық даму 
үдерістеріне ықпалы.  

Классикалық құлдықтың экономиканың дамуына ықпалы. Тауар өндірісінің 
дамуы. Құлиеленушілік виллалардың таралуы және олардың құрылымы. 
Құлиеленушілік шаруашылық Катон мен Варронның мәліметтері бойынша. Құл 
еңбегін ұйымдастыру. Аграрлық қатынастардың ерекшеліктері. Шаруа 
шаруашылықтарының кедейшілікке ұшырауы. Латифундиялардың пайда болуы. 
Италияда ауыл шаруашылығының, қолөнердің, тауар өндірісінің, сауда мен 
өсімқорлықтың көтерілуі. Италия қаласы – сауда мен қолөнердің орталығы. 

Б.з.д. ІІ–І ғғ. Рим құлиеленушілік қоғамының әлеуметтік құрылымы және 
сословиелер. Құлдар, ұсақ өндірушілер, құл иелері. Сенатор-ақсүйектер, салт 
аттылар, муниципиалдық шонжарлар, провинциялық құлиеленушілер. Люмпен-
пролетарийлер. Рим азаматтары, италиктер мен провинциалдар. Италиктер мен 
провинциалдардың азаматтық құқықтар үшін күресі. Үстем топтар ішіндегі 
қайшылықтар. Б.з.д. ІІ–І ғғ Рим қоғамындағы қайшылықтардың шиеленісуі. 

 
Б.з.д. ІІ – І ғ. басындағы Римнің ішкі тарихы 
Б.з.д. ІІ ғ. 2-ші жартысындағы Рим қоғамында әеуметтік күрестің 

шиеленісуі. Сицилиядағы алғашқы құлдар көтерілісі. Оның Римдегі сословиелік 
күрестің шиеленісуіне ықпалы. Аграрлық реформалар жолындағы күрес. 
Тиберий және Гай Гракхтар. 130-120-шы жж. күрестің нәтижелері. Гай Гракхтың 
қаза табуынан кейінгі Сенаттың реакциясы. Салт аттылар сотына шектеу 
қойылуы. 

Б.з.д. ІІ ғ. аяғындағы батыс Жерорта теңізіндегі халықаралық жағдай. 
Югуртин соғысы. Кимврлер мен тевтондар шапқыншылықтары және Гай 
Марийдің әскери-саяси реформалары. Сицицлиядағы екінші құлдар көтерілісі. 

Римде демократиялық қозғалыстың өрістеуі. Апулей Сатурнин мен Главций 
заңдары және олардың сәтсіздікке ұшырауы. 90-шы жж. Сенат реакциясы. 
Италик одақтастарға қарсы репрессияның күшеюі. Одақтастар соғысы. Рим 
азаматтығы құқығының Италия тұрғындарына таралуы. Полистік 
құрылымдардың дағдарысы. 

Б.з.д. І ғ. 80-ші жж. Римдегі азамат соғысы. Римнің Митридатпен алғашқы 
соғысы. Сулла диктатурасының орнауы. Оның сипаты және Римнің саяси 
тарихындағы маңызы. 

 



 
 

Рим республикасының құлауы. Рим республикасы саяси жүйесінің 
дағдарысы. Әлеуметтік қайшылықтардың күшеюі. 

Сулла қайтыс болғаннан кейін әлеуметтік күрестің күшеюі. Серторий және 
оның Испаниядағы сулландықтарға қарсы күресі. Митридатпен және Армения 
патшасы – ІІ Тигранмен екінші соғыс. Спартак бастаған Ұлы құлдар көтерілісі. 
Б.з.д. 70 ж. – 60 ж. басындағы саяси топтардың күресі. Суллаға дейінгі 
конституцияның қалпына келтірілуі. Помпейдің көтерілуі және оның 
қарақшылармен күресі. Помпейдің Шығыстағы саясаты. Римдегі б.з.д. 60-шы 
жылдардағы ішкі саяси күрес және Сервилий Руллдың аграрлық заң жобалары 
маңайындағы күрес және Катилина бүлігі. 60-жж. Цицеронның саяси қызметі. 

Бірінші триумвират. Цезарь консулдығы. Клодий және оның саясаты. 50-ші 
жж. Сенат және оның саясаты. Цезарьдың Галлияны жаулап алуы және оның 
экономикалық және саяси салдарлары. Римнің Шығыстағы саясаты. Парфия – 
Римнің Шығыстағы негізгі қарсыласы. Бірінші триумвираттың құлауы. Цезарь 
мен Помпей арасындағы азаматтық соғыс. Цезарь диктатурасы.  

Цезарь өлгеннен кейінгі азамат соғыстары. Екінші триумвират және 
проскрипциялар. Антоний мен Октавианның жоғарғы билік жолындағы күресі 
және олардың саяси бағдарламалары. Октавианды Италия құлиеленушілерінің 
қолдауы. Акция түбіндегі шайқас. Антонийдің қаза табуы. Египеттің Римге 
қосылуы. Азамат соғыстарының әлеуметтік-саяси салдары. Полистік жүйенің 
дағдарысы және рим республикасы құлауының негізгі себептері. 

 
Республикалық дәуірдегі Рим мәдениеті 
Полистік дүниетанымның қалыптасуы және оның ерекшеліктері. 

Этрускілер, грек және эллинистік елдер мәдениетінің ықпалы. Жазу және тіл. 
Римдіктердің шығу тегі туралы мәселе. Рим діні. Негізгі рәсімдері. Ата-баба 
культі. Грек және эллинстік рәсімдердің ықпалы. Құдайлардың негізгі топтары. 
Табыну рәсімдерін ұйымдастыру. Грек коллегиялары. Мифология. Мерекелер 
және оларды ұйымдастыру. Театр қойылымдары. Гладиатор ұрыстары. Рим –
аңыздары. ХІІ кесте заңдары. Шешендік өнердің пайда болуы. Білім беру 
жүйесінің қалыптасуы.  

Рим әдебиетінің пайда болуы мен дамуы. Ливий Андроник. Плавт пен 
Теренций. Гай Луцилий және әзілысқақ жанрының пайда болуы. Рим әдебиетінің 
б.з.д. І ғ. гүлденуі. Лукреций Кар және оның «Заттар табиғаты» дастаны. Рим 
лирикасының гүлденуі. Катулл. Цицерон мен Варронның әдеби 
шығармашылығы. Саллюстий. 

Рим сәулет өнері және қала құрылысы. Жаңа құрылыс материалдары және 
тәсілдері. Мүсін және бейнелеу өнері. Ғылым. Аға Катонның, Цицеронның, 
Теренций Варронның мәдении қызметі.  

 
 
Ерте империя дәуірі. Август принципаты. 
Монархиялық жүйенің тарихи қажеттілігі. Октавианның саяси 

бағдарламасы және оның алғышарттары. Октавиан Августің заңдары, принципат 



 
 

формасында монархиялық жүйе негіздерінің қалыптасуы. Август 
принципатындағы республикалық құрылыс әлементтері. Провинциялармен 
қарым-қатынас.  

Августің әлеуметтік және сыртқы саясаты, оның жаулап алушылықтары 
және Рим мемлекетінің шекараларын кеңейтуі. Рейндегі және Шығыстағы 
шекараның тұрақтануы. Парфиямен қарым-қатынастар. Август билігінің жалпы 
нәтижелері.  

 
Рим империясы б.з. I–П ғғ. 
Принципат жүйесінің Август мұрагерлері тұсында нығаюы. Б.з. І–ІІ ғғ. 

билеуші әулеттер. Бюрократиялық аппараттың орталықтануы мен дамуы. Рим 
императорлары саясатындағы абсолюттік бастаулар.  

Б.з. І–ІІ ғғ. империяның ішкі және сыртқы жағдайы. Император билігінің 
провинцияларға қатынасы. Британия, Галлия, Иудеядағы провинциялық 
көтерілістер. Парфия және оның Риммен күресі. Саяси дағдарыс және 68–69 жж. 
азамат  соғысы, оның әлеуметтік-саяси нәтижелері. Италия мен 
провинциялардағы ірі және ұсақ жер меншігі. Қолөнер, сауда, ақша 
айналымының өсуі. Қолөнер орталықтарының ауысуы. Италиялық және римдік 
провинциялық қалалардың дамуы. Полистік дәстүрлердің сақталуы.  

Рим мен провинцияда құлиеленушілік қатынастардың дамуы. Құлдарды 
еркіндікке жіберудің өсуі. Колонаттың пайда болуы және оның І–ІІ ғғ. 
эволюциясы.  Құлдар мен колондар еңбегін қанау. 

Б.з. І–ІІ ғғ. Рим императорларының сыртқы саясаты. Траян 
жаулаушылықтары. Қорғаныс саясатына көшу. Адриан тұсындағы сыртқы 
саясаттың өзгеруі. Иудеядағы көтеріліс. Антониндердің «Алтын ғасыры». 
Провинциялардағы көтерілістер. Варварлардың империя шекарасына тегеуріні. 
Құлиеленушілік өндіріс тәсілі дағдарысының алғашқы белгілері. Абсолюттік 
беталыстардың күшеюі. Антониндердің құлауы.  

 
ІІІ ғасырдағы Рим құлиеденушілік қоғамы мен мемлекетінің 

дағдарысы 
Саяси дағдарыс және 193-197 жж. азамат соғысы. Северлер  әулеті. 

Септимий Севердің әскери-саяси реформалары. Император және бюрократиялық 
аппарат билігінің нығаюы. Армияның рөлінің күшеюі. Септимий Север 
мұрагерлері. Каракалла эдиктілері. Орталық биліктің әлсіреуі. Саяси 
дағдарыстың шиеленісуі. Жауынгерлік және сенаторлық императорлар және 
олардың саясаты. Сепаратизм және провинциялардың уақытша бөлінуі.  

ІІІ ғ. Рим экономикасының дағдарысы.  Қалалар мен қалалық өмірдің 
құлдырауы. Құлдық жүйенің дағдарысы. Шаруашылықтың натуралдануы. 
Пекулий. Колонаттың өсуі. Әлеуметтік-экономикалық  қайшылықтардың 
шиеленісуіне саяси тұрақсыздықтың  ықпалы. Дәстүрлі мәдени құндылықтар 
жүйесінің дағдарысы. Халық қозғалыстары. Багаудтар және агностиктер. 
Варварлардың Рим шекараларын бұзуы, олардың Рим  территориясында 
қоныстануы және оның салдары. Дағдарысты жоюға тырысу шаралары.  



 
 

 
Христиандықтың пайда болуы және оның ерте тарихы 
Христиан дінінің пайда болуының тарихи жағдайлары және алғышарттары. 

Христиан ілімінің көздері. І-ІІІ ғғ. христиан әдебиеті. Христиан діни ілімінің 
мәні. Табыну рәсімдерін ұйымдастыру. Христиан шіркеуінің генезисі. Қауымдар 
және епископат. Христиандықтың рим қоғамында таралуы және әлеуметтік 
құрамының өзгеруі. Шіркеу ішіндегі күрес. Гностиктер және христиандық діни 
философияның жасалуы. Христиан діні, рим қоғамы мен мемлекеті. 
Христиандардың қуғындалуы. Христиан шіркеуі ІІІ ғ. рим қоғамы мен 
мемлекетінің дағдарысы жағдайында. Христиандықтың эволюциясы және оның 
император билігімен жақындасуы.  

 
Кейінгі Рим империясы. IV ғ. Рим қоғамы мен мемлекеті. Доминат 

жүйесі 
ІІІ ғ. дағдарыстан шығу.  Диоклетиан және доминат саяси жүйесінің жасала 

бастауы. Басқару жүйесінің жаңа белгілері. Провинциялардағы әкімшілік 
басқару аппаратының қайта құрылуы. Армия және оның ұйымдасуы. Салық 
саласындағы реформалар және салық қысымының күшеюі. Диоклетианның діни 
саясаты. Христиандарды қуғындау. Диаклетианның сыртқы саясаты. 
Константиннің билігі. Саяси және әскери-әкімшілік реформаларды аяқтау. 
Сословиелерді бекіту. Діни саясат. Милан эдиктісі.  

Христиан дінінің үстем мемлекеттік дінге айналуы және оның салдары. 
Ариандық бағыт және Никея соборы. Константинополь негізінің қалануы және 
император резиденциясының сонда көшірілуі.  

ІV ғ. империяда экономикалық жағдайдың тұрақтануы. Константин 
ұрпақтары, олардың  билік  үшін күресі.  Юлиан Шегінуші және оның  діни және  
әлеуметтік саясаты. Оның ұрпақтары тұсында христиан дінінің біржолата 
жеңіске жетуі. Шіркеу ішіндегі күрес. Ариандық. Донатизм. Монахтық және 
оның рөлі. 

 
Б.з. I–IV ғғ. мәдениет 
Жерорта теңізі халықтарының мәдени дамуының нәтижесі ретінде 

жерортатеңіздік антикалық мәдениеттің жасалуы. Антикалық мәдениеттің 
гүлденуі, оның алғышарттары мен себептері. Августың Римнің дәстүрлі дінін 
реформациялауы. Император культі. Христиандықтың Рим империясының 
идеологиялық дағдарысының көрінісі ретінде пайда болуы. Халықтардың Ұлы 
қоныс аударуының  басталуы. Рим әскерінің варварлануы. Феодосий І және 
оның империяны сақтау жолындағы күресі. 

ІV ғ. Рим мәдениеті. Мәдени құндылықтар жүйесінің өзгеруі. Христиандық 
дүниетанымның енуі және антикалық  мәдениеттің күйреуі. Хат алысулар әдеби 
жанр ретінде. Риторикалық және әдеби  шығармашылық.  

Тәрбие және білім беру жүйесі. Ағартушылық және ғылыми өмір. 
Жаратылыстану және географиялық ғылымдардың дамуы. Клавдий Птоломейдің 
ғылыми шығармашылығы. Аға Плинийдің «Жаратылыстану тарихы». 



 
 

Техникалық жетістіктер. Рим  құқығы және оның гүлденуі. Стоиктік философия: 
Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Әдебиет және оның жанрлары. Жазу жанрлары. 
Кіші Плиний. Ғылымның жағдайы. Римдік сәулет өнері мен қала салудың 
гүлденуі. Рим мүсін  өнерінің дамуы.  

Марциал эпиграммалары және Ювенал сатирасы. Апулейдің «Алтын есек» 
романы. ІІ ғ. христиан әдебиеті. Рим мүсін өнерінің дамуы. Рим құқығы және 
оның гүлденуі. Рим сәулет өнері мен қала құрылысының өркендеуі. 

Мәдени құндылықтар жүйесінің өзгеруі. Христиандық дүниетанымның енуі 
және антикалық  мәдениеттің күйреуі. Кейінгі антикалық христиандық 
философия. Плотин және неоплатониктер. Августин және оның философиялық 
жүйесі. Кейінгі ақындар. Хат алысулар әдеби жанр ретінде. Риторикалық   
шығармалар. Панигириктер. Христиан әдебиеті. Кейінгі римдік  тарихнама. 
Хроникалар. Бреварийлер. Арнайы білімдер. Кейінгі Империя дәуіріндегі 
мәдениеттің құлдырауы. 

 
Батыс Рим империясының құлауы 
Рим империясының Батыс  және Шығыс (Византия) болып бөлінуі. 

Феодосий қайтыс болғаннан кейінгі батыс Рим империясының жағдайы. 
Мемлекеттің ішкі тұрақсыздығы. Әскер мен  мемлекеттік аппаратың  
варварлануы. Шіркеу ішіндегі күрес. Құлдар, колондар және провинция 
халқының басқа да төменгі топтарының қозғалыстары.  

Халықтардың Ұлы қоныс аударуы. Ғұндар мен готтар. Вестготтардың 
қозғалысы. Герман тайпа бірлестіктерінің Рейнде белсенділік көрсетуі. 
Аларихтің Римді талқандауы және оның салдары. Аттиланың басып кіруі. 
Каталаун даласындағы «халықтар шайқасы». Вандалдардың Римге 
шапқыншылығы. Батыс Рим империясының территориясында варварлық 
корольдіктердің құрылуы. Рим орталық билігінің күйреуі. Батыс Рим 
империясының құлауы. Оның тарихи маңызы.   

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1.Египет Орта және жаңа патшалық дәуірінде 
2. «Хаммурапи заңдары» бойынша ежелгі Вавилонның экономикасы мен 

қоғамдық қатынастары. 
3. Сирия, Финикия, Палестина, Карфаген ежелгі дәуірде 
4. Элам және Мидия – Иран территориясындағы ең ежелгі мемлекеттер 
5. Кушан державасы және Парфия 
6. Жалпыүнділік державаның пайда болуы және ыдырауы 
7. Б.з.д. Ш ғ.  – б.з. Ш ғ Хань империясы. Ежелгі Қытай мәдениеті 
8. Б.з.д. VIII-VI ғғ. Грекияның әлеуметтік-экономикалық дамуы. Ұлы грек 

отарлауы 
9. Грек-парсы соғыстары және оның Грекияның әлеуметтік-экономикалық 

және мәдени-саяси дамуына ықпалы 



 
 

10. Ежелгі Грекия мәдениеті  
11. ХІІ кесте заңдары бойынша Римнің әлеуметтік-экономикалық құрылысы  
12. Б.з.д. ІІ-І ғғ. Рим экономикасы, сословиелері және әлеуметтік құрылымы 
13. Цезарь диктатурасы  
14. Б.з. I ғ, Римс империясы. Юлий – Клавдийлер және Флавийлер әулеттері 

билігі 
15. IVғ. Рим мәдениеті 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1.«Гильгамеш туралы жыр» Ежелгі Месопотамия тарихының тарихи дерегі 

ретінде 
2.Ежелгі Шығыстың әлеуметтік құрылымы 
3.Хетт заңдары бойынша хеттердегі құлдық 
4.Уна бекзадасының өмірбаяны бойынша Ежелгі Патшалық дәуіріндегі 

Египеттің тұрмысы 
5.Хетт заңдарының мәліметтері бойынша Хетт мемлекетіндегі әлеуметтік-

экономикалық қатынастар 
6.Финикия отарлауы 
7.Тель-Амарн мұрағаты құжаттары бойынша Алдыңғы Азияның 

халықаралық жағдайы 
8.Б.з.д. VII ғ. Ассирияның сыртқы жағдайы 
9.І Дарийдің сыртқы саясаты 
10.Ману заңдары бойынша Үндістандағы құлдық 
11.Ежелгі Шығыстағы әйелдердің жағдайы 
12. «Илиаданың» екінші өлеңі бойынша гректердің әлеуметтік құрылысы 
13. Б.з.д. VII ғ.Аттикадағы әлеуметтік-саяси қатынастар 
14.Аристотель мен Плутархтың Солон реформаларына баға беруі 
15.Аристотель мен Плутархтың спартандықты сипаттауы 
16.Фемистоклдың мемлекеттік қызметі 
17.Аристотельдің «Афина политиясы» бойынша Афинаның мемлекеттік 

құрылысы 
18. Афиналық және спарталық тәрбие жүйесі 
19. Периклдың қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметі 
20. Ағайынды Гракхтар реформалары 
21. Ливияның І декадасы және Плутархтағы рим патшалары өмірбаяны 

бойынша патшалық дәуірдегі Римге этрусскілердің ықпалы 
22. Спартак көтерілісі 
23. Август тұсындағы мемлекеттік басқару 
24.Юлий Цезарьдың триумвираты мен диктатурасы 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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KET 1204  ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕЖЕЛГІ ТАРИХЫ  
 

Көлемі - 3 кредит  
 

Авторлары: 
Омарбеков Т.О. - тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан 

тарихы кафедрасының профессоры 
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Қазақ  ұлттық университеттің  профессоры 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 
Бүгінгі жағдайда бір бөлігі ежелгі кезең болып табылатын объективті отан 

тарихын қалыптастыру мәселесі өзекті болып отыр. Қазақстан Республикасы 
тәуелсіздік алғаннан кейін өскелең ұрпаққа өзінің еліне деген мақтаныш, әрі 
патриоттық сезім қалыптастыру мақсатында тарихи сана сезім қалыптастыруға 
ықпал ететін фактор - шынайы тарихты жазу мәселесін алдыға қойды. Осы ретте 
отан тарихының қазіргі замандағы жоғары білікті маманның азаматтық 
ұстанымы мен моральдық кейпін қалыптастыруда негізгі рөл атқаратынын атап 
өту қажет. Қазақстан тарихын әлемдік және отандық ғылымның өзекті де басты 
мәселелерін қоса есептегенде әлемдік тарихи үдеріс контекстінде қарастырудағы 
басты шешуші тенденция болып табылады.  

Пәнді игеру алдында студенттің археология, этнология, қосымша тарихи 
пәндер, ежелгі дүние тарихы сияқты пәндерді оқып-білуі қажет. 

Курсты оқу барысында студенттің төмендегідей құзыреттіліктерді 
-Қазақстанның ежелгі кезеңіндегі этномәдени және этносаяси үрдістерді 

көшпелі өркениеттің генезисінің негізінде басты кезеңдері мен даму үрдістерін 
білу; 

-өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, 
салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде 
адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсете білуі қажет.  

Курстың мақсаты: Қазақстан территориясындағы ежелгі дәуірден ХІІІ 
ғасырдың басына дейінгі тарихи үрдістерінің негізгі кезеңдері және 
ерекшеліктері туралы толық түсініктер беру. Осыған байланысты төмендегідей 
міндеттер қойылады: 

- Қазақстанның қазіргі  тарих ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып 
хронологиялық тұрғыдан студенттерді мол фактологиялық материалдармен 
таныстыру; 



 
 

- Қазақстандағы ежелгі дәуірдегі және  ортағасырлардағы  тарихи-
этномәдени  процестерінің негізгі кезеңдерін және өзіндік сипатын айқындау; 

- ерте мемлекеттік құрылымдар қалыптасуын ашып көрсету; 
- қазақ халқының қалыптасуының бастапқы кезеңдерін ашып көрсету; 
- отан тарихын зерттеуде концептуальдық көзқарастардың негіздерін 

игеру; 
- Ежелгі дәуірдегі Қазақстанның саяси, экономикалық және мәдени 

дамуы туралы және дала өркениетінің мәдени құндылықтардың байлығы туралы 
түсінікті қалыптастыру 

Курсты оқыту студенттерге төмендегідей білім негіздерін,        
дағдыларды және бейімділікті беруі тиіс: 

- тарихи эволюция заңдарын түсіну, тарихилық принцип негізінде, тарихи 
өткенімізді талдай білу; 

- жазбаша жұмыстарды (конспект, аннотация, реферат, баяндама, эссе) жаза 
білу және оларды дұрыс рәсімдей білуге дағдылану; 

- өзінің қорытындыларын салиқалы негіздей білу; 
- қолда бар ғылыми әдебиетке өз бетінше сын көзбен талдау жасай білу; 
- тарихи деректерді жіктеп, талдай білу; 
- картаны жақсы бағдарлауға дағдылану және оны ауызша жауап беруде 

пайдалана білу; 
- тарихи білімнің теоретикалық, қолданбалы және бағалылық аспектілерін 

көрсете білу, оларды күнделікті, сондай-ақ кәсіби өмірде практикалық 
шешімдерді негіздеуде қолдана білу.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

№ Тақырыптардың атаулары 
 Кіріспе 
1 Қазақстан тарихының тарихқа дейінгі кезеңі 
 Қазақстанның көне тарихы   
 Ұлы Даладағы қола ғасыры (б.з.б. ІІ-І мың жылдықтар)     
2 Сақ-сармат дәуіріндегі Ұлы Дала (б.з.б. VІІ-ІV ғғ.) 

 Ерте темір дәуіріндегі археологиялық мәдениеттердің таралу 
ауқымы және олардың пайда болу мәселесі 

 Ерте темір дәуіріндегі тайпалардың этно-саяси және әлеуметтік 
тарихы (сақтар, массагеттер, сарматтар, исседондар)  

3 Ұлы Дала аумағындағы түркі тілдес тайпалардың алғашқы 
мемлекеттік құрылымдары (б.з.б. ІІІ ғ. – б.з. ІІ ғ.) 

 Қазақстан территориясындағы ғұндар миграциясының кезеңдері 
 Жетісу мен Тянь-Шандағы үйсіндердің этно-саяси бірлестіктері 
 Қазақстан аумағындағы қаңлылар 

4 Қазақстан аймағы түркі мемлекеттері құрамында 
 VІ-IХ ғғ. Қазақстан аймағындағы мемлекеттер 

 Көне түркілер 



 
 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Қазақстанның ежелгі тарихы студенттерді Қазақстанның тарихқа дейінгі 

ерте кезеңдегі, тас, қола дәуірі, темір ғасыры мәселелерімен, ғұндардың, 
үйсіндер мен қаңлылардың алғашқы мемлекеттілігінің құрылуының ғылыми 
және жүйелік әдістерімен таныстырады; әлемдік тарихи дамудың жалпы 
заңдылықтары мен тарихи үдерістің ерекшеліктері туралы түсінік 
қалыптастырады; студенттерді тарихи дәстүрлерге адамилық пен патриотттық 
сезімге тәрбиелейді.  

Міндеттері: Қазақстанның ежелгі тарихын дамыту туралы ұғымды 
қалыптастыру; деректерді және аталған пән бойынша олардың түрлерін 
меңгерту; Қазақстанның ежелгі тарихының теорияық, методологиялық, 
концептуалды мәселелерімен таныстыру; ежелгі кезең және Қазақстанның 
ежелгі тарихы мәселелерін әлемдік тарихи оқиғалары контекстінде қарастыру. 

Тарих ғылымы пәні пен міндеті. Қазақстан тарихы – әлем тарихының бір 
бөлігі. Қазақстан территориясындағы тарихи-мәдени үдерістерді оқытудың 
өзектілігі. Әлемдік тарихи үдерістерді зерттеудің синхронды және диахронды 
әдістері. Қазақстан тарихын кезеңдерге бөлу. Қазақстанның ежелгі тарихын 
оқытудағы жаңа теориялық-концептуалдық әдістер: формациялық, өркениеттік 
және т.б. Қазақстанның ежелгі тарихы мәселелерін оқытудың негізгі кезеңдері. 

Қазақстанның ежелгі тарихы Отан тарихының маңызды кезеңдерінің бірі 
болып табылады. Республика тәуелсіздігінің 25-жылдығын атап өту қарсаңында 
тарихымыздың қайнар көздерін зерттеу нығая түсуде. Ұлттық танымның 
қалыптасуы үдерісі жағдайында көшпелі мәдениет феноменінің қалыптасуымен 

 Батыс Түрік қағанаты  («Он оқ елі»)  

 Жетісу және Оңтүстік Қазақстан территориясындағы Түркеш 
қағанаты 

 Жетісу территориясындағы Қарлұқ қағанаты 
5 ІХ-ХІІ ғғ. Қазақстан территориясындағы мемлекеттер 
 Оғыз қағанаты 
 Ортағасырлық Қазақстан аумағындағы Қарахан хандығы  

 Ортағасырлардағы Орталық және Шығыс Қазақстан 
территориясындағы Қимақ қағанаты 

 Ортағасырлардағы қыпшақтар 
 Қарақидандардың Қазақстан аумағына енуі 
 Шығыс түріктердің Қазақстан аумағына қоныс аударуы. 
6 Түркілердің материалдық және рухани мәдениеті 
 Түрік өркениеті және Ұлы Жібек жолы 
 Тіл, жазу және дін. 

 Түрік, парсы, араб мәдениетінің синтезі және X-XII ғғ. ұлы 
ғұламалар 



 
 

байланысты мәселелер және Даланың әлемдік өркениеттегі алатын орны, 
Қазақстанның ежелгі тарихы курсының орны мен рөлін айқындайды. 

 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНЫҢ ТАРИХҚА ДЕЙІНГІ КЕЗЕҢІ 
 

Қазақстанның көне тарихы 
Палеолит, мезолит дәуірінің археологиялық ескерткіштері. Қазақстан 

территориясындағы неолит және энеолит дәуірінің археологиялық мәдениеті. Х. 
Алпысбаев, А. Медоев, Ж.Таймағамбетов, В.Зайберт, В.Логвин зерттеулері. 

Тарихқа дейінгі кезең адамдарының мәдениеті. Ерте палеолиттегі діни 
ұғымдар мен өнер. Мезолит, неолит, энеолит дәуіріндегі діни ұғымдар, тілдің 
дамуы, рационалды білім. Петроглифтер. 

 
Ұлы Даладағы қола ғасыры(б.з.б. II - II мың жылдықтар) 
Қола дәуірі ескерткіштерінің хронологиясы мен кезеңдері. Қола дәуірі 

мәдениетінің пайда болу мәселесі және таралу ауқымы. Қималы мәдениет. 
Андронов мәдениеті. Беғазы –Дәндібай мәдениеті. Қазақстанның көне 
тұрғындарының антропологиялық түрі. Ә.Марғұлан зерттеулері. Қола 
дәуіріндегі өнер:петроглифтер.   

Егін шаруашылығы, Мал шаруашылығы. Аңшылық. Металлургия. 
Материалдық мәдениет. Жерлеу және жерлеу салттары. Жерлеу тәсілдері мен 
ғұрыптары. Қоныстар мен тұрғын үйлер. Қоғамдық құрылысы мен рухани 
мәдениеті. Қазақстанның көне тұрғындарының тілдік белгілері. Қазақстан 
территориясы Еуразия даласы жүйесінде (үндіеуропалық миграция). Мәдениет 
пен этностың өзара қатынасы мәселесі. Далалық өркениет. Протоқалалар. 

Көшпелілік генезисі.Көшпеліліктің қалыптасуының алғы шарттары: табиғи-
географиялық фактор, әлеуметтік-мәдени фактор. Мал шаруашылығы рөлінің 
өсуі және маңызы. Мал шаруашылығы түрлері: үй маңы, бақташылық, көшпелі 
және т.б. Салт аттылық. Құдықтар. Ат әбзелдері. Далалық, жартылай далалық 
және шөлейтті жерлерді игеру. Көшпелі тұрмыс пен көшпелі мал 
шаруашылығының дамуы. Көшпелілердің көші-қоны. Көшу тәсілдері мен көлік 
түрлері. Мал табындарының құрамы. Көшпелілердің өндірісті үйымдастыру 
үрдісінің заңдылықтары. Әлеуметтік құрылымы мен қоғамдық құрылысы.  

 
САҚ-САРМАТ ДӘУІРІНДЕГІ ҰЛЫ ДАЛА (б.з.б. VII-IV ғғ.) 

 
Ерте темір дәуірінің археологиялық мәдениеттердің таралу ауқымы 

және олардың пайда болу мәселесі 
Сақ дәуірі археологиялық ескерткіштерінің хронологиясы мен кезеңдері. 

Ежелгі тайпалардың қоныстануы туралы жазба деректер: антикалық деректер, 
көне парсы сына жазбалары, Авеста. Қазақстандағы ерте темір дәуірінің 



 
 

зерттелуі. Тасмола мәдениеті: мерзімі, таралу аймағы, қорғандар мен заттай 
мәдениетінің ерекшеліктері. Пазарық қорғаендары туралы тың мәліметтер. Ақ-
Алақ, Жоғары- Қалжын, Берел  қорымдары. Ғұрыптық құрылыстар. Адамды 
жерлеудегі ерекшеліктер. Заттай мәдениет. З.Самашевтің зерттеулері. Сармат 
археологиялық мәдениеті. Сарматтар. Хронологиясы. Мәдениеттің алғашқы 
және кейінгі  таралған аумағы. Мәдениетті жасаушылардың тілдік белгісі. 
Мәдениетті жасаушылардың тарихи тағдыры. Сарматтардың шаруашылығы 
және оның эволюциясы. Сармат археологиялық мәдениетіндегі жерлеу дәстүрі. 
Ғұрыптық құрылыстар. Кейінгі сармат мәдениетіндегі адам бас сүйегінің 
деформацияға ұшырауы. Жерлеу инвентары. Сарматтардың қару-жарағы мен ат 
әбзелдері. Ыдыстар. Сарматтардың қол өнері. 

 
Ерте темір дәуіріндегі тайпалардың этно-саяси және әлеуметтік 

тарихы(сақтар, массагеттер, сарматтар, исседондар).  
Сақ-массагет мәдениеті. Мерзімі, таралу аймағы, ескерткіштері. Арал маңы 

сақтары (Оңтүстік Түгіскен мен Ұйғарақ қорымдарының материалдары 
бойынша): хронология, жерлеу ғұрпы, қару-жарақ, ат әбзелдері, аңдық стиль 
өнері. Жетісудағы жерлеу дәстүрі. Бесшатыр қорымы. «Есік» патша қорғаны- 
сақ-массагеттер мәдениетіне тән ескерткіш. Шілікті қорғандары. К.Ақышевтің 
зерттеулері. Сақтар мен сарматтардың саяси құрылымдары. Сақ тайпалары 
бірлестіктерінің қалыптасуы. Сақ қоғамынндағы әлеуметтік-саяси құрылым. 
Сақтардың Ахеменидтер әулетімен өзара байланысы. Сақтардың грек-парсы 
соғыстарына қатысуы. Сақтардың Ескендір Зұлқарнайын (Александр 
Македонский) жаулаушылығына қарсы күресі.  Сармат-алан әскери одағы. 
Аорстар мен роксаландар. Мекендеген аумақтары. Яньцай мемлекеті. Ғұн, қаңлы 
мемлекеттерімен қарым-қатынасы. 

 
ҰЛЫ ДАЛА АУМАҒЫНДАҒЫ  ТҮРКІ ТІЛДЕС ТАЙПАЛАРДЫҢ 

АЛҒАШҚЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫМДАРЫ (Б.З.Б. ІІІ-Б.З. ІІ ғғ.) 
 

Қазақстан территориясындағы ғұндар миграциясының кезеңдері 
Сюнну туралы қытай деректеріндегі мәліметтер. Археологиялық 

зерттеулердің мәліметтері. Ғұндардың шежіресі мен этникалық тарихының 
мәселелері. Ғұн империясының саяси тарихы. «Халықтардың ұлы қоныс 
аударуы». Сюннулар шаруашылығы. Көшпелі тұрмыс салты. Қоғамдық 
құрылысы мен меншік қатынастары. Әскери-патестарлық жүйе. Ғұндардың 
материалдық және рухани мәдениеті. 

 
Жетісу мен Тянь-Шандағы ежелгі Үйсіндердің этно-саяси бірлестіктері 
Үйсіндер туралы қытай жазба деректерінің мәліметтері. Археологиялық  

зерттеулердің мәліметтері. Үйсіндердің этникалық және тілдік құрылымы 
мәселелері. Үйсіндердің арғы тегіне және ежелгі мекендеріне көзқарас. 
Үйсіндердің этникалық және саяси тарихының зерттелуі. Үйсіндердің көрші 
елдермен және мемлекеттермен қарым-қатынасы. Үйсіндердің материалдық 

 



 
 

мәдениеті: қоныстары, тұрғын үйлері, киімі, тағамдары, қару-жарағы. Рухани 
мәдениеті мен діни нанымдары.  

 
Қазақстан аймағындағы қаңлылар 
Қаңлы (Кангюй) жайлы қытай деректерінің мәліметтері. Қаңлылардың 

шығу тегі және этникалық тарихы. Б.з.д. ІІ ғ. -  б.з. V ғасырдың бірінші 
ширегіндегі қаңлылардың территориясы мен көші-қон жерлері. Қоғамдық 
құрылысы. Әскери-патестарлық құрылымы. Материалдық және рухани 
мәдениеті. 

 
ҚАЗАҚСТАН АЙМАҒЫ ТҮРКІ МЕМЛЕКЕТТЕРІ ҚҰРАМЫНДА 

ҮІ-ІХ ҒҒ. ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТЕР 
 
Көне түркілер  
Жазба және археологиялық деректер мәліметтері. Түркілердің шығу тегі 

мәселесі. Түрік, Ашина этнонимдері. Тайпалық құрамы. Территориясы. Түрік 
қағанатының пайда болуы және оның саяси тарихы. Түрік қағанатының көрші 
мемлекеттер: Византия, Сасанилік Иран, Эфталит мемлекеттерімен қарым-
қатынасы. Түрік қағанатының Шығыс және Батыс түрік қағанаттарына бөлінуі. 
Түрік қағанатының Еуразия халықтарының этносаяси тарихында алатын орны. 

 
Батыс Түрік қағанаты  («Он оқ елі»).  
Территориясы, этникалық құрамы. Әлеуметтік-экономикалық дамуы. Саяси 

тарихы. Тан империясымен қарым-қатынасы. Батыс түрік қағанатының 
ыдырауы.  

 
Жетісу және Оңтүстік Қазақстан аймағындағы Түркеш қағанаты 
Түркештер туралы жазба деректердің мәліметтері. Түркештердің этногенез 

(шығу тегі) мәселесі. Орналасу территориясы және тайпалық құрамы. Түркеш 
мемлекетінің пайда болуы және күшеюі. Жетісу мен Оңтүстік Қазақстандағы 
араб-қытай теке-тіресі. Талас шайқасы (751 ж.). Жетісуда қарлұқтардың 
ықпалының күшеюі.  

 
Жетісу территориясындағы Қарлұқ қағанаты 
Қарлұқтар туралы жазба деректердегі мәліметтер. Қарлұқтардың этногенез 

мәселесі. Қарлұқ тайпаларының орналасу территориясы және тайпалық құрамы. 
Қоғамдық құрылысы. Қарлұқ мемлекетінің саяси тарихы: пайда болуы, көрші 
елдермен және мемлекеттермен қарым-қатынасы. Рухани мәдениеті: исламның 
енуі. 

 
ІХ-ХІІ ҒҒ. ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТЕР 

 
Оғыз қағанаты 



 
 

Жазба деректердегі мәліметтер. Оғыздардың этникалық тарихының 
мәселелері. О,ыздардың тайпалық құрамы және орналасу территориясы. 
Оғыздардың қарлұқтармен, қанғар-печенгілермен, шығыс-иран, фин-угор және 
түркі-монғол тайпаларымен қарым-қатынасы. Оғыздардың тілі мен 
антропологиялық түрі. Оғыздардың аймақтағы саяси үстемдік үшін күресі. 
Оғыздар Сырдарияда, батыс және орталық Қазақстанда. Хазарлармен одақ жасау 
және печенгтерді талқандау. Оғыздардың хазарлармен күресі. Хазарлар мен 
бұлғарлардың талқандалуы. Тайпа аралық және өзара соғыстар. Орта Азиядағы 
саяси үстемдік үшін оғыздардың сельжұқтармен күресі. Оғыздар және 
қыпшақтар. Оғыздардың талқандалуы.  

 
Ортағасырлық Қазақстан аумағындағы Қарахан хандығы 
«Қарахан» атауына түсінік. Араб және парсы деректеріндегі қарахандар 

жәйлі мәліметтер. Қарахандар мемлекетінің құрылуы. Биліктің саяси құрылымы. 
Жер иелену түрі. Икта институты. Ислам дінін қабылдауы. Қарахандардың 
Мауереннахрға жорығы. Саманилердің талқандалуы. Орта Азиядағы билік үшін 
ғазнауиліктермен және селжұқтармен күресі. Шығыс және Батыс қағанаттары. 
ХІ ғасырдың ортасында ыдырау процестерінің күшеюі. Қидандардың келуі. 
Қидандардың қарахандар мен селжұқтарды талқандауы. 

 
Орта ғасырлардағы Орталық және Шығыс Қазақстан 

территориясындағы Қимақ қағанаты 
Қимақтар жайлы ортағасырлық араб тарихшылары мен саяхатшыларының 

мәліметтері. Қимақтар тарихының этникалық мәселелері. Территориялық 
орналасуы. Қимақтардың шаруашылығы және көшпелі өмір салты. Қоғамдық 
құрылысы және әскери-патестарлық құрылысы. Қимақтардың материалдық және 
рухани мәдениетіндегі ерекшеліктер. 

 
Ортағасырлардағы қыпшақтар 
Қыпшақтар туралы жазба деректер мен шежірелердегі мәліметтер. 

Қыпшақтардың шығу тегі мен этникалық тарихының мәселелері. Үштік 
этносаяси бірлестік: Қимақ, Қыпшақ, Құман. Дешті Қыпшақ – қыпшақ 
тайпаларының орналасу аумағы. Қыпшақ хандығының көтерілуі. Қыпшақтардың 
қимақтармен, қидандармен, оғыздармен, печенгілермен және т.б. қарым-
қатынасы. Қыпшақтардың, хорезмшахтарымен және орыс княздерімен 
байланысы. 

 
Қарақидандардың Қазақстан аумағына енуі 
 Қидандар мен қарақытайлар туралы шығыс деректерінің мәліметтері. 

Қидандардың шығуы мен этникалық тарихы мәселелері. Тілдік белгісі. 
Қидандардың орналасу территориясы. Қидандардың оңтүстік-шығыс Қазақстан 
жеріндегі миграциясы. Қара-қытайлардың Мауереннахрға жорығы. 
Хорезмшахтар және қарлұқтармен күрестің шиеленісуі. Қарақытай саяси 
билігінің жойылуы. 



 
 

 
Шығыс түріктердің Қазақстан аумағына қоныс аударуы 
Наймандар, меркіттер, керейлер, жалайырлар ұлыстары. Наймандар, 

меркіттер. керейлер, жалайырлар туралы ортағасырлық деректер. Этникалық 
тарихы мен тілдік қырылым мәселелері (монғолдық және түріктік шығу тегі 
туралы концепциялар). Орталық Азиядағы орналасу территориясы. Найман, 
керей, меркіт, жалайыр тайпаларының Қазақстан аумағына қоныстануы. 
Наймандардың оңтүстік-шығыс Қазақстанда саяси үстемдікке келуі. 
Монғолдардың наймандарды талқандауы. 

 
ТҮРКІЛЕРДІҢ МАТЕРИАЛДЫҚ ЖӘНЕ РУХАНИ МӘДЕНИЕТІ 

 
Түрік өркениеті және Ұлы Жібек жолы 
Отырықшы және көшпелі («қала-дала жүйесі) шаруашылықтық-мәдени 

түрлердің өзара байланысы. Қалалар мен қоныстардың әскери-әкімшілік өмірдің, 
мәдениеттің, сауда мен қолөнердің орталықтары ретіндегі рөлі. Ортағасырлық 
Қазақстандағы түркі кезеңінің архитехтуралық ескерткіштері. Ұлы Жібек 
жолының қазақстандық бағыттары. Ақша айналымы. 

 
Тіл, жазу мен дін 
Алғашқы түркі билеушілеріне арналған көне түркі руна жазулары (Бумын-

қаған, Естеми,-қаған, Күлтегін және т.б.). Түркілердің діни сенімі (Тәңіршілдік, 
Ұмай, Жер-Су т.б). Зороастризмнің, буддизмнің және христандықтың әсері. 
Түркі тайпаларының исламға бет бұруы. Түркі-иран-араб мәдени синтезі.  

 
Түрік, парсы, араб мәдениетінің синтезі және X-XII ғғ. ұлы ғұламалар 
Әл-Фарабидің, Жүсіп Баласағұнидің, Махмұт Қашқаридің, Ахмет Яссауидің 

творчестволық мұраларының әлемдік мәдениеттегі маңызы.  
 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Қазақстан территориясындағы тас дәуірі 
2. Қола дәуіріндегі Қазақстан және Еуразиядағы көрші аймақтар 
3. Қазақстандағы тайпалық бірлестіктер тарихы бойынша жазба 

деректер 
4. Неолит және энеолит кезеңіндегі археологиялық ескерткіштер 
5. Түркі көшпелілерінің шаруашылығы мен тұрмысы 
6. Ежелгі Қазақстандағы сақ-сармат мәдениеті 
7. Қазақстан территориясындағы ертемемлекеттік бірлестіктер 

(үйсіндер, қаңлылар, ғұндар) 
8. Қазақстан Түрік қағанаты құрамында 
9. Қазақстан территориясындағы Қарахандар, оғыздар, қимақтар 
10. Қыпшақтардың Еуразиядағы көрші мемлекеттермен қарым-қатынасы 



 
 

11. Көне түркі жазба ескерткіштері 
12. Ұлы Жібек жолы 
13. «Мұсылмандық қайта құру» 
14. Ежелгі түркілердің мәдениеті мен діні 
15. Қидандардың жаулап алуы және қарақытай мемлекетінің пайда болуы 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Қазақстан аумағындағы қола дәуірінің негізгі кезеңдері 
2. Ә.Марғұланның еңбектеріндегі Қазақстанның ежелгі тарихының 

мәселелері 
3. Қазақстанның ежелгі петроглифтері  
4. Зороастризм 
5. Орталық Азияның ежелгі көшпелілерінің отырықшы өркениетімен 

байланысы 
6. Көшпелілердің өркениеті  
7. Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің 

билеушілері 
8. Қаңлылар: этникалық құрамы, мекен еткен территориясы 
9. Ежелгі үйсіндердің саяси тарихы 
10. Ежелгі дәуірдегі қазақ халқының этногенез мәселесінің зерттелуінің 

тарихнамасы  
11. Қаңлы, үйсін, ғұн тайпаларының рухани тарихы 
12. Шығыс түріктер  
13.  Деректердің мәліметтері бойынша қыпшақтардың этникалық тарихы  
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
Пәннің қажеттілігі: «Орта ғасырлар тарихы» пәні университеттік жалпы 

тарих курсының бір бөлігі және европалық өркениет тарихын қазақстандық 
медиевистика қабылдаған кезеңдестіру бойынша оқытады, ұзақ кезеңді қамтиды 
-  Ұлы қоныс аударудан (б.з. ІV ғасырдың соңы)  ХVІІ ғ. ағылшын буржуазиялық 
революцияға дейін қамтиды.  

Көрсетілген уақыттағы тарих курсының негізгі мазмұны Еуропа елдерінде 
болған әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени сипаттағы түбегейлі 
өзгерістер болып табылады. Орта ғасырлар тарихы – адамзат тарихының 
маңызды бөлігі. Бұл еуропалық өркениеттің қалыптасуы, оның ерекше 
сипаттатарының құрылуының кезеңі. Ортағасырлық тарихта оқымай, қазіргі 
заманғы қоғамдағы көптеген үрдістердің мәнін дұрыс қабылдау мүмкін емес. 
Ортағасырлық Еуропа тарихын білу бәсекеге қабілетті кадрлер дайындауда, 
мамандықтың кәсіби оқыту бағдарламасындағы пәнаралық байланысты 
жүйелеуде үлкен рөл атқарады.  

Курстың алдында оқытылатын пәндер: орта ғасырлар тарихы пәнін 
зерттеу үшін мынадай ортағасырлық кезеңнің хронологиялық жағынан алдын 
алатын пәндерді білу қажет «Археология», «Этнология», «Алғашқы қоғам 
тарихы», «Ежелгі дүние тарихы». 

Оқылатын пәнді игеруге қажет білім, біліктілік пен дағдыларға ие 
пәндер тізімі: Студенттердің теориялық білімін тереңдету үшін «Әлемдік діндер 
тарихы», «Әлем тарихындағы әлеуметтік-саяси ой», «Философия» сияқты 
пәндерді қатар оқытқан дұрыс. 

Курсты оқу нәтижесінде студент жинақтауға қажетті білім:  
- Әртүрлі медиевистикалық мектептер арасындағы маңызды теориялық 

сұрақтар; Орта ғасырлардағы Батыс елдеріндегі тарихи дамудың негізгі және 
өзекті мәселелері;  

- Батыс Еуропа елдеріндегі феодалдық қатынастардың негізгі сипаты мен 
даму сатылары;  



 
 

- Ортағасырлық қоғамның әлеуметтік құрылымының ерекшелігі;  
- Византия қоғамының әлеуметтік құрылымының ерекшелігі;  
- Еуропадағы ортағасырлық мемлекеттердің қалыптасу сатылары мен 

эволюциясы;  
- Ортағасырлық Еуропаның христиандадырылуы және католик шіркеуінің 

қоғамдағы орны мен рөлі;  
- Батыс Еуропалық өркениеттің рухани, мәдени, әлеуметтік-экономикалық 

және саяси дамуындағы ерекшеліктер;  
- Ортағасырлық тарихқа қатысты негізгі деректер, олардың сипаттамасы, 

медиевистиканың жетістіктері. 
Біліктілігі мен дағдысы:  
- тәуелсіз зерттеу дағдысын меңгеру;  
- Еуропа елдерінің орта ғасырлар дәуіріндегі кеңістік шеңберін айыра алу;  
- орта ғасырлық қоғамның әлеуметтік-экономикалық және саяси 

құрылысының қалыптасу жолдары мен түрлеріне сипаттама бере білу;  
- орта ғасырлық Еуропа құрылығындағы өркениет аймақтарын айыра алу;  
- батыс елдеріндегі феодализмнің ортақтығы мен ерекшелігін айқындау;  
- тарих ғылымының ғылыми түсініктемелік аппаратын меңгеру;  
- тарихи зерттеу тәсілдерін меңгеру;  
- тарихи мәліметті түсіну, сыни сараптамадан өткізе алу;  
- тарихи деректермен, мәліметтік-коммуникативтік технологиялармен 

тәуелсіз жұмыс істей алу. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптар атауы 
1 Кіріспе 
2 Орта ғасырлар тарихының пәні.  

3 Ерте ортағасырлар. Антикалық пен ортағасыр арасындағы Еуропа. Рим 
империясындағы дағдарыс (б.з. III-V ғғ.) 

4 Батыс Рим империясының құлауы және варварлық корольдіктердің 
пайда болуы 

5 Франк мемлекетіндегі феодализмнің дамуы 
6 IV - XII ғғ. Византия 

7 ХІ ғ. соңындағы Батыс Еуропадағы феодалдық құрылыстың негізгі 
сипаты 

8 ІХ-ХІ ғасырлардағы Франция 
9 Ерте орта ғасырлар кезеңіндегі Италия 
10 ІХ-ХІ ғасырлардағы Германия 
11 Ерте орта ғасырлар кезеңіндегі Солтүстік Еуропа 
12 ХІ ғасырлардың ортасына дейінгі Англия 
13 V-ХІ ғасырлардың ортасына дейінгі Испания 

14 Дамыған орта ғасырлар. Орта ғасырлық қалалардың пайда болуы мен 
дамуы 



 
 

15 Крест жорықтары. Крест жорықтары кезеңіндегі Батыс пен Шығыс 
16 XI – XV ғғ. Франция 
17 XI – XV ғғ. Англия 
18 XI – XV ғғ. Германия 
19 XI – XV ғғ. Италия 
20 XI – XV ғғ. Испания мен Португалия 
21 XI – XV ғғ. ортағасырлық мәдениет 

22 Кейінгі орта ғасырлар. Батыс Еуропа елдеріндегі капиталистік 
қатынастардың пайда болуы 

23 Ұлы географиялық ашылулар және отарлық жүйенің пайда болуы 

24 XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы  Германия. Реформация және 
Ұлы Шарулар соғысы кезеңі 

25 Швейцариядағы реформация. Еуропадағы контрреформация 
26 XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы Испания 
27 XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы Италия 
28 XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы Англия 
29 XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы Франция 

30 XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы халықаралық қатынастар. Отыз 
жылдық соғыс 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәнді оқытудағы мақсат:  Орта ғасырлар қоғамының кезеңіндегі еуропалық 

өркениеттің алғышарттары мен қалыптасуын, сипатты белгілері, шаруашылық 
экономикалық құрылыс, әлеуметтік қатынастар, саяси құрылыс, материалдық 
және рухани мәдениеттің ерекшеліктерін зерттеу;  феодалдық қоғамдық жүйесі 
эволюциясының заңдылықтарын және  оның аталған аймақтардағы 
ерекшеліктерін, сонымен қатар олардың мысалында дүние жүзі тарихының 
жалпы заңдылықтарын көрсету.  

Пәннің міндеттері мынадай болып табылады : ортағасырлық еуропалық 
өркениеттің қалыптасу себептерін, жағдайын, кезеңдерін; Орта ғасырлардағы 
шаруашылық-экономикалық қатынастардың және әлеуметтік байланыстардың 
типтерін; феодализм құбылысының мәні; ортағасырлық еуропалық өркениет 
адамдарының негізгі менталды сипаттарын; ортағасырлық әлемнің жеке 
аймақтарының экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени дамуының 
ерекшеліктерін; Ортағасырлар тарихы бойынша негізгі деректер кешені мен 
әлемдік медиевистиканың маңызды жетістіктерін; адамзаттың келесі кезеңдерде 
дамуындағы ортағасырлық еуропалық өркениеттің рөлі мен маңыздылығын 
зерттеу. Оқу курсының мәселелік қағидада құрылуы ортағасыр тарихын 
оқытудың жалпы міндетін ортағасырлардағы және ерте жаңа замандағы жетекші 
мемлекеттердің әлеуметтік, аграрлық, саяси және қоғамдық дамуы бойынша 
студенттермен бірге қарастыру міндеті ретінде көрсетуге мүмкіндік береді.  

Аталмыш пәннің зерттеу объектісі  ортағасырлық қоғамның әлеуметтік-



 
 

экономикалық және саяси тарихы, феодалдық экономикалық жүйе, қала сауда 
орталығы ретінде, саяси институттар, мемлекеттіліктің түрлері, материалдық 
және рухани мәдениет, ортағасырлық адамның діни өмірі мен дүниетанымы.  

Пән бағдарламасының концепциясының негізін өркениеттік, 
антропологиялық, аксиологиялық ұстанымдар құрайды. Өркениеттік ұстаным 
негізінде ортағасырлық тарих өзіне тән сипатымен, материалдық және рухани 
өмірінің ерекшеліктерімен, әлеуметтік қатынастарымен жеке өркениеттер 
тарихы ретінде сипатталады. Бұл ұстаным шеңберінде қоғам жүйелерінің басты 
ықпалдастығы негізге алынып, жалпы, мәдени-тарихи кеңістіктегі ортақ бірлігі 
ескеріледі.  

Антропологиялық ұстаным, ортағасырлық қоғам тарихының қазіргі 
кезеңнен сипаттық ерекшелігін, өзге уақыттық-кеңістік бірлікті, дәуір, өркениет, 
формацияны қарастырады. Адамның уақытына сай өзіндік дүниетанымының 
ерекшелігін қарастырады, микро-макро топтардағы қарым-қатынастар, 
күнделікті өзін-өзі ортада ұстауы зерттеледі. Бұл жағдайда зерттеу орталығында 
адам – индивид – ортағасырлық қоғам өкілі ретінде өзіне тән дүниетанымы мен 
менталитетімен қарастырылады.  

Аксиологиялық таным – ортағасырлық адамдардың материалдық және 
рухани құндылықтарын зерттеуге бағытталған. Ортағасырлық адамдарды, өзге 
өмірлік құндылықтары мен мүдделері бар өзге дәуірдің өкілдері ретінде 
қарастыру.  Аталған ұстанымдардың бірлігі ортағасырлық тарихты зерттеуге 
бағытталады. Ең алдымен ортағасырлық адамдардың ішкі дүниесі, өзге 
адамдармен қарым-қатынасы, ортағасырлық тарихтың ерекшелігі, және бұл 
ерекшеліктер индустриалды және постиндустриалды қоғамның әлеуметтік 
жүйесіне сия бермейді.  

Орта ғасырлар тарихы пәнінің өзге ғылым мен пәндерден ерекшелігі. «Орта 
ғасырлар тарихы» пәнінің өзге тарих пәндерінен ерекшелігі генезис тарихымен 
байланысты, феодализмнің гүлденуі мен құлдырауы, Батыс Еуропа елдеріндегі 
капиталистік қатынастардың бастапқы кезеңі, Орталық Еуропа мен Византия 
империясының елдері, орта ғасырлар тарихының кезеңдері, Батыс Еуропалық 
мемлекеттіліктің эволюциялық формалары, халықаралық қатынастардың 
сипаты, өркениеттік дамуының ерекшеліктері, конфессиялық және мәдени 
дәстүрлер. 

Ғылым дамуының қысқаша тарихи жолы, оның негізгі сатылары. 
Ортағасырлар дәуірінің ағартушылары. Романдық-германдық мәселе, оның 
тағдыры. Романтиктердің ортағасырлар тарихы мен мәдениетін асыра бағалауы. 
Эволюцияшылдық және орта ғасырлар тарихын зерттеу. Марксизм және 
медиевистиканың эволюциясына ықпалы. Циклдық теориялар, 
медиевистикадағы томаға-тұйық өркениеттер. Л. Ранке, О. Шпенглер, А. 
Тойнби. Медиевистика терминінің пайда болуы мен эволюциясы.  

ХІХ-ХХ ғасырлардағы медиевистика. «Құлдар революциясы» теориясы. 
Медиевистиканың қазіргі жағдайы, ұстанымдары, зерттеу сатылары, өзектілігі. 
Аз зерттелген мәселелері, өндірістік күштердің өсуі, ортағасырлық мәдениеттің 
сипаты, феодализмнің көпварианттығы, феодалдық қоғамның алғышарттары мен 



 
 

қалыптасу себептері, феодализмді комплексті және жүйелі зерттеу қажеттілігі. 
Қазіргі таңдағы медиевистика саласының алдында тұрған міндеттер мен 
мәселелер. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Орта ғасырлар тарихы пәні 
«Орта ғасырлар» мен «феодализм» терминдерінің тарих ғылымындағы 

мазмұны, олардың ара қатынасы. «Қысқа» және «ұзын» ортағасырлық. Курстың 
хронологиялық шегі. Батысеуропалық ортағасырардың кезеңдестірілуі, оның 
дамуының негізгі кезеңдерінің жалпы сипаты. Еуропа тарихында ортағасырлар 
мен жаңа заман арасындағы қатаң шектеудің шарттылығы.  

Феодализм сипаттамасы. Медиевистикадағы формациялық және 
өркениеттік тәсілдер. Феодалдық қоғамның экономикалық негізі. Феодалдық 
меншіктің иерархиялық құрылымы, оның нысандары, меншік және саяси билік. 
Әлеуметтік құрылымы мен саяси ұйым. "Феод", "вассалды-сеньориалдық қарым-
қатынасы" ұғымдары. Орта ғасырдағы қала. Мемлекет, құқық және шіркеу. 
Христиандық ортағасырлық еуропалық өркениеттің жүйеқұраушы факторы 
ретінде. Феодалдық дәуірдің Батыс Еуропалық ділі. Батысеуропалық қоғамның 
жекелеген кезеңдерінде ортағасырлық тарихы даму ерекшелігі. 

Орта ғасырлар тарихының деректері. Олардың жіктелуі мен жалпы 
сипаттамасы. Батыс еуропалық орта ғасырдағы тарихи шығарма.  

Медиевистиканың негізгі даму кезеңдері. Қазіргі заманғы медиевистиканың 
бағыттары мен мектептері. Қазақстанда медиевистиканың дамуы. 

 
ЕРТЕ ОРТА ҒАСЫРЛАР 

 
АНТИКА МЕН ОРТА ҒАСЫРЛАР ТҮЙІСІНДЕГІ ЕУРОПА 

(IV СОҢЫ - XI ҒҒ. ОРТАСЫ) 
 

Рим империясындағы дағдарыс (б.з. III-V ғғ.) 
Құл иеленушілік дағдарысы. Колонат эволюциясы. Эмфитевсис. Прекарий. 

Патронат және коммендация. Натуралды шаруашылық. III-V ғғ. экономикалық 
құлдырау.  III-V ғғ. Рим империясындағы қоғамдық және мемлекеттік құрылым. 
Доминат дәуіріндегі қаржы реформалары. Идеологиядағы дағдарыс. 
Империяның христиандануы. Ересьтік қозғалыстар. Багаудтар мен агонистиктер 
қозғалысы. Еуропалық феодализм, кейінгі антикалық қоғамдық қатынастар мен 
германдық, кельттік және өзге «варварлық» рулық-тайпалық  қоғамның синтезі 
ретінде. 

Халықтардың Ұлы Қоныс аудару дәуіріне дейінгі ежелгі ермандықтардың 
қоғамдық құрылымы. Герман тайпаларының қоныстану территориялары. Жазба 
деректер, археологиялық мәліметтер, пәнаралық зерттеулер мәліметтері 
бойынша германдықтардың шаруашылық өмірі. Ежелгі германдықтардағы 
қауым. Жер өңдеу. Мал шаруашылығы. Мүліктік жіктелсітің басталуы. Соғыс 



 
 

пен әскери істің орны. Материалдық мәдениет. Қолөнер, сауда және айырбастың 
дамуы. Ежелгі германдықтардың қоғамдық-саяси құрылымы. Рухани әлемі, діні 
және наным-сенімі. Ежелгі германдықтар тарихының шет елдік және 
қазақстандық тарихнамадағы мәселелері (XVIII-XX ғғ.).  

 
Батыс Рим империясының құлауы және варварлық корольдіктердің 

пайда болуы 
Рим империясы және варварлар әлемі: соқтығысу және өзара іс-қимыл. Рим 

империясы дағдарысы, оның көріністері мен салдары. Варварлардың әлеуметтік-
экономикалық қатынастар және саяси құрылысының жағдайы және эволюциясы. 
Ұлы қоныс аударуы себептері. Герман тайпаларының жүріп-тұруы. Олардың 
қоғамдық құрылымының IV-V ғғ өзгерісі. Герман тайпаларының империя 
аумағына басып кіруі. «Варварлардың» қысымымен Батыс Рим империясының 
ыдырауы және оның себептері. Қара теңіздегі гот одағы. Вестгот корольдігінің 
пайда болуы. Вандал-Алан және Бургунд корольдіктерінің қалыптасуы. Батыс 
Рим империясының құлауы. Италиядағы остгот корольдігі және Галлиядағы 
франк корольдігі. Британиядағы англосакстер. Италиядағы лангобард корольдігі. 
«Варварлық» жаулап алушылықтардың жалпы нәтижелері. Әлемдік және 
отандық тарихнаманың Батыс Рим империясының құлауын және варварлық 
корольдіктердің пайда болуын зерттеу мәселесіне қосқан үлесі.  

 
Франк мемлекетіндегі феодализмнің дамуы 
Франк мемлекетінің тарихы – феодализмнің синтездік дамуының мысалы. 

Меровингтердің франктік мемлекеті. Хлодвиг бастауымен Франк мелекетінің 
қалыптасуы. «Салий заңдары» (Lex Salica) – франктердің қоғамдық құрылысын 
зерттеудегі маңызды дерек. VI – VII ғғ. франк қауымы және оның эволюциясы. 
Рулық қатынастардың ыдырауы, аллодтың пайда болуы. Ірі жер иелігінің өсуі 
және шаруалардың кедейлене басатауы. Галло-рим тұрғындары және франк 
қоғамының феодалдануындағы рөлі. Орталық және жергілікті басқару. Хлодвиг 
мұрагерлері тұсындағы орталық биліктің әлсіреуі және оның себептері. 
Мемлекеттің жіктелуі. Австразия майордомдарының мемлекетті біріктіруі.  

Каролингтердің франктік державасы. Карл Мартелдің бенефициялық 
реформасы және оның әлеуметтік алғышарттары мен салдарлары. Каролингтер 
династиясының билік ету уақытының басталуы. Верден келісім-шарты және 
болашақ үш еуропалық мемлекеттің қалыптаса бастауы. Тарихнамадағы франк 
мемлекетіндегі феодализм генезисі мәселесі. 

 
IV - XII ғғ. Византия 

 
Византия (Шығыс Рим империясы) IV–VII ғ. бірінші жартысында 

Византия империясының құрылуы, территориясы, тұрғындардың этникалық 
құрамы. IV-VI ғғ. Византия деревнясы және аграрлық құрылымындағы 
ерекшеліктер. Митрокомия. Қауымдастар жағдайы. Қала, қолөнер және сауда. 
Мемлекет. Императорлық билік. Христиан шіркеуінің ұйымдастырылуы.  



 
 

Император және шіркеу. І Юстиниан билігі кезіндегі Византия. Юстинианның 
заңы. Византия   және Батыста құл иеленушілік құрылысын қайта жаңғыртуға 
тырысушылық. Византияның Батыс иеліктерінің берік болмауы. Славяндардың 
жаппай басып кіруі мен византиялық территорияда таралуы.  VI-VII ғғ. 
славяндық еркін қауымдастық және оның эволюцисы. Византиядағы феодализм 
генезисінің мәселесі. Византиядағы феодализация үрдісінің Батыс Еуропен 
салыстырғандағы ерекшеліктері.  

«Жер шаруашылығы заңы» берілгендері бойынша Византияның аграрлық 
құрылысы. VII-VIII ғғ. Византия қауымдастығы және оның ыдырауы. 
Қалалардың құлдарауы. Фемдық құрылыс және стратиоттардың қоныстары. VII-
IX ғғ. Империяның сыртқы жағдайы. Иконмен күрес және оның әлеуметтік мәні. 
ІІІ Лев Исавр және оның мұрагерлерінің иконмен күрес саясаты. Ірі зайырлы жер 
иеленудің нығаюы. Еркін шаруалардың кедейленуі мен басыбайлы болуы. 
Әлеуметтік кикілжіңдер мен ересь. Иконды құрметтеуді қайта қалпына келтіру. 
Халықаралық саудадағы Константинопольдің өсуі мен маңызы.  

ІХ-XI ғғ. екінші жартсындағы Византия. Византиялық ауылда феодалдық 
қатынастардың ары қарай даму және аяқталу процесін қалыптастыру. 
Македония әулетінің аграрлық заңы. Ірі жер иелену. Византиялық қалалардың 
феодалдық қайта жандануы. Мемлекеттік басқарудағы өзгерістер. Шіркеудің 
батыс римдіктен бөлуі. Македония әулеті кезінде Византияның уақытша  
күшеюі. IX-XI ғғ. Византияның сыртқы саясаты. Византиядағы ішкі 
қайшылықтардың шиеленісуі. Ірі феодалдардың саяси ықпалының күшеюі. XI ғ. 
соңында орталық биліктің күшеюі.  

 
ХІ Ғ. СОҢЫНДАҒЫ БАТЫС ЕУРОПАДАҒЫ ФЕОДАЛДЫҚ 

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТЫ 
 
ІХ-ХІ ғғ. Батыс Еуропа елдерінде феодалдық құрылымның орнығуы. 

Шаруалар. Феодалдар. Феодалдық иерархия. Инвеститура, оммаж. 
Феодалдардың тұрмысы мен дәстүрі. 

 
IX-XI ғғ. Франция 
Француз кролдығының пайда болуы, оның этникалық құрамы. Франк 

мемлекетінде феодалдану процесінің ерте аяқталуы және оның ерекшеліктері. 
Алғашқы Капетингтер тұсындағы король билігі және саяси бытыраңқылық. Иль-
де-Франс. ІХ-ХІ ғғ. әлеуметтік-экономикалық даму.Францияның аграрлық 
дамуының ерекшеліктері. 

 
Ерте ортағасырдағы  Италия  
Варварлық корольдіктердің қалыптасуы және Батыс Рим империясының 

құлауы. Одоакра державасы. Одоакрдың ішкі және сыртқы саясаты. Шығыс Рим 
империясымен қарым-қатынасы. Италияны остготтардың жаулап алуы. Ұлы 
Теодориха билігі.  Қоғамды біріздендіру ұмтылысы. Боэций. Коссиодор. 
Теодорих мұрагерлері кезіндегі Остгот корольдігі. Шығыс Рим империясымен 



 
 

соғыс. Тотила реформалар. Италия үшін прагматикалық санкция. Равенндық 
экзархат. 

Лангобардского корольдігін франктердің жаулап алуы, әлеуметтік-
экономикалық және саяси дамуының ерекшеліктері. Эдикт Ротари.  

Корольдер мен герцогтардың қарсы күресі. VIII ғ ортасында саяси күрестің 
шиеленісуі. Италия саяси бөлшектенуі. Италияның түрлі аймақтарында 
феодализмнің даму сипатындағы және қарқынындағы айырмашылықтары 
Феодалдық қарым-қатынастарды  қалыптастыру. Қалалардың өсуі. Папа 
Григорий I қызметі. "Пипиндер сыйы". Орталық Италияда папа державасының 
құрылуы. 

 
ІХ ғ. мен ХІ ғ. басындағы Германия 
Шығыс-франк корольдігі. Әлеуметтік қатынастар. Феодалдық 

институттардың қалыптасу ерекшеліктері. І Оттонның Италияға жорығы және 
Рим тәжін иеленуі. Оттондардың «Римдік империясы». «Оттондық өркендеу». 
Мәдениет пен білім орталықтары.  

 
Ерте ортағасырлар кезеңіндегі Скандинавия 
Скандинавиялықтардың ерте орта ғасырдағы қоғамдық-саяси құрылыстағы 

ерекшелігі. Ярлы. Бондтар. Одаль. Викингтер дәуірі. Скандинавиялық 
экспансиягың алғышарттары, себептері мен сипаты. Батыс Еуропаны 
викингтердің жаулап алуы. Нормандия герцогтігігнің қалыптасуы. Исландияда 
қоныстандыру. Гренландии және Американы ашу. Ұлы Кнут державасы. 
Харальд Хардрада. Норвегия, Швеция және Дания корольдіктерінің қалыптасуы. 
Скандинавия корольдігі және Исландияның саяси құрылымы. Тинг. Альтинг. 
Ледунг. Скандинавиялықтардың мифологиясы және діні. 

 
ХІ ғ. ортасындағы Англия 
Британиядағы англосаксон корольдігі, феодалдану процесінің ерекшеліктері, 

сатылары. Англосакстер мемлекетінің эволюциясы.  Глафордат, шерифтер. Ұлы 
Альфред билігі. ІХ ғ. мен ХІ ғ. бірінші жартысындағы феодалдану процесінің 
жылдам жүруі. Даттармен күрес. Британиядағы англосаксондық корольдіктер. 
Гептархия жүйесі. Феодализация процесінің ерекшеліктері, оның кезеңдері. 
Қауымдық тәртіптің тұрақтылығы. Англосаксондық корольдердің соттары. 
Әлеуметтік құрылыс. Уитенагемот. Шайрлар. Шерифтер. Англосакстердегі  
мемлекет эволюциясы және Экберт билігі астында Англияның бірігуі (829). Дат 
шапқыншылықтары. Ұлы Альфред билігі және оның реформалары. Дэнлоның 
пайда болуы. IX –XI ғ. бірінші жартсында феодализация  үдерісін жеделдету. 
Даттармен күрес. Корольдік төлемақылпрдың және иммунитеттік құқықтарды 
таратудың бұл процестегі рөлі. Дат шапқыншылығының жаңғыруы және 
Англияның дат корольдеріне уақытша бағынуы. Эдуарде Исповедник кезінде 
Англияның Тәуелсіздігін қалпына келтіру. 

 
V – ХІ ғ. ортасындағы Испания 



 
 

Свевтер корольдігі: әлеуметтік және саяси құрылыстағы ерекшеліктері. 
Галлиялағы Вестгот корольдігі. Бревиарий Алариха. Екінші Вестгот корольдігі 
(Испанияда). Вестготтердің котолицизмге көшуі. Қоғамдық және саяси 
құрылыстағы романизация белгілері.  

Испанияны мұсылмандардың жаулап алуы. Дамасск халифатының 
құрамындағы мұсылмандық Испания. Экономикалық дамуы мен әлеуметтік 
құрылымы. Ал-Андалустың саяси дамуы. Мұсылмандық Испанияның қалалық 
өркениеті. Араб мәдениетінің еуропалық мәдениет пен ғылымға ықпалы. 
Реконкиста хронологиясы және Испания тарихының әр түрлі сатыларындағы 
ерекшеліктері.  

 
ДАМЫҒАН ОРТА ҒАСЫРЛАР 

 
Орта ғасырлық қалалардың пайда болуы мен дамуы 
Ерте орта ғасырлардағы қала өмірі. Кейінгі құл иеленушілік кезіндегі 

қалалар және Батыс Еуропа мен Византиядағы полистер, олардың рөлі. Сауда 
мен қолөнер. Орта ғасырлық қалалардың пайда болуы мен дамуы. Коммуналдық 
қозғалыс. Тарихнамадағы феодализм тұсындағы тауар өндірісі мәселесі 
(А.Пиренн, А.Допш, Д.М. Петрушевский т.б.).  

Ортағасырлық қала түсінігі. Ерте ортағасырларда қала өмірінің құлдырауы. 
Ауыл шаруашылығынан қолөнердің бөлінуі. Сауда және қолөнер. Ортағасырлық 
қалалардың қалыптасу теориялары. Қалалардың пада болуының әртүрлі 
жолдары. Батыс Еуропаның әртүрлі аймақтарында қала дамуының ортақтығы 
мен айырмашылығы.  

Қала өмірінің негізгі сипаттамасы. Қала демографиясының, әлеуметтік 
құрылысының және щаруашылық өмірінің ерекшелігі. Ортағасырлық бюргерлік 
бойынша дисскусия.    Патрициат. Плебс. Ортағасырлық қалалардың сыртқы 
бейнесі және қала топографиясы. Қаладағы әлеуметтік экономикалық 
қатынастар. Азаматтардың феодалдық сеньорлармен күресі, қалалық өзін 
басқарудың қалыптасуы. Қала қолөнері, оның сипаты және феодалдық ұйым. 
Цехтердің қала өміріндегі рөлі. Цех қолөнершілерінің қала патрициаиымен 
күресі. Цех ішіндегі бөліну және олардың құлдырауының басталуы. Шеберлер, 
подмастерья мен оқушылардың жағдайының өзгеруі. Цех ішіндегі әлеуметтік 
күрес. Батыс Еуропада сауда мен кредиттік істің дамуы. Коммуналдық 
қозғалыстар. Ортағасырлық қала тұрғындарының сословиесі. Тұрмыс, адамилық, 
мәдениет. Ортағасырдың әлеуметтік саяси және рухани өміріндегі қаланың рөлі.  
Ортағасырлық сауда. Басты сауда ортпалықтары мен жолдпры. Көрпестердің 
бірігуі (гильдии). Тауар ақша қатынастарының дамуы және әлеуметтік өмідегі 
өзгерістер. Нарықтық қатынастарға щаруалар мен феодалдардың 
байланыстарының кірісуі. Рента коммутациясы. Капиталистік қатынастардың 
алғышарттары. Проблема «кризиса феодализма» в Европе XIV- XV ғғ. 
Еуропадағы «феодализм дағдарысы» мәселесі медиевистикада.  

 
Крест жорықтары. Крест жорықтары кезеңіндегі Батыс пен Шығыс 



 
 

Крест жорықтарының алғышарты мен сипаты. Клермон Соборы. Петр 
Пустынник. Бірінші крест жорығы. Шығыстағы крестшілер мемлекеті. 
«Иерусалим Ассиздері». Діни-рыцарлық ордендер. ХІІ ғ. ортасындағы 
крестшілердің шығыстағы шығындары. Второй крестовый поход.  Государство 
Саладина. Третий крестовый поход. Захват Кипра.   Четвертый крестовый поход 
и Венеция. Разгром Константинополя крестоносцами, основание Латинской 
империи и ее устройство. Последние крестовые походы. Потеря христианами 
владений на Востоке. Причины упадка крестоносного движения. Конец 
владычества крестоносцев на Востоке. Последствия крестовых походов для 
стран Западной Европы. Влияние восточной культуры на Западную Европу. 

 
XI – XV ғғ. Франция 
Феодалдық қатынастардың қалыптасуындағы ерекшеліктер.  ХІ-ХІІІ ғғ. 

қалалардың өсуі. Қала еркіндігінің хартиясы.  «Париждің қолөнер кітабы». ХІ-
ХІІІ ғғ. саяси бытыраңқылық. Орталықтандыру процесінің басталуы. Филипп II 
Август және Плантагенет. Альбигой  соғыстары  және Лангедоктың қосылуы. 
ХІІІ ғ. мемлекеттік басқару. ІХ Людовик реформалары. 

XIV-XV ғғ. Франция. Орталықтандыру процесінің жетістіктері.  XVI ғ. 
басындағы король билігінің күшеюі.  IV Филипп саясаты. Шампанияның 
қосылуы. Фландрия үшін күрес.  Кроль билігі мен Папа арасындағы күрес. Бас 
Штаттардың пайда болуы, олардың құрамы және компетенциясы. Франциядағы 
сословиялық монархияның басталуы, оның ерекшеліктері.  

Жүз жылдық соғыстың себептері мен бастамасы. Этьен  Марсель және 
Жакерия жетекшілігімен Парижде болған көтеріліс. Карл V Валуа  және оның  
реформалары. XIV ғ. екінші жартысындағы Франция. Партизан соғысы. Жанна 
Д´Арк – халық батыры. XV ғ. екінші жартысындағы Францияның саяси бірлігі.  

 
XI – XV ғғ. Англия 
Норман жаулап алушылығы және оның Англиядағы феодализм дамуына 

әсері.  «Қорқынышты сот кітабы». Англиядағы феодалдық құрылыстың 
ерекшеліктері. Қалалардың пайда болуы және ХІ-ХІІ ғғ. даму ерекшеліктері. 
Плантагенет династиясы және ХІІ ғ. мен ХІІІ ғ. басындағы ағылшын-француз 
державасы.  

II Генрих реформалары: соттық және әскери. Орталық және жергілікті 
билік. Ирландияны жаулап алу. Шотландияны жаулап алуға деген ұмтылыс. 
Біртұтас ағылшын халқының қалыптасуы.  

Жерсіз Иоанның сыртқы және ішкі саясаты. Еркіндіктің Ұлы Хартиясы. ІІІ 
Генрих. Барондар соғысы. «Оксфордтық провизиялар», «Вестминстерлік 
провизиялар». XIII-XIV ғғ. ағылшын парламенті және оның құрылымы. 
Сословиялық монархияның пайда болуы. Англияның Уэльстегі, Шотландиядағы 
және Ирландиядағы жаулап алушылық соғыстары. XV ғ. Англияның әлеуметтік-
саяси дамуының ерекшеліктері. Тюдорлар династиясы. Ағылшын ұлтының 
қалыптасу процесінің басталуы және ағылшын ұлтының қалыптасуындағы 
алғышарттар.  



 
 

Жүзжылдық соғыстың басталуы. Ағылшын маноры және оның XIV ғ. 
екінші жартсындағы ұйымдастырылуы. Шаруашылық алымдар коммутациясы 
үрдісі және қоғамдық жерлерді жаулап алу. Шаруаларды қанаудың жалпы 
күшеюі. «Қара өлім». «Жұмыстық заңдылық». Сеньорлық реакция. Уот Тайлер 
көтерілісі.  

 
XI – XV ғғ. Германия 
«Инвеститура үшін күрес». Вормсс конкордаты және оның нәтижелері. 

Штауфендер (Гогенштауфен) тұсындағы Германия. Итальяндық саясат. Қасиетті 
Рим империясы (Sacrum Romanum imperium). ХІІІ ғ. екінші жартысындағы 
Германияның саяси дамуы. Рудольф I Габсбург. Германиядағы қалалардың 
пайда болуы мен дамуы. «Таза Сеньория». «Шығысты отарлау». XIV-XV ғғ. 
Германия. Швейцария Одағының қалыптасуы мен дамуы. Германияның саяси 
дамуы. Императорлар мен территориялық князьдар. IV Карл Люксембургтің 
«Алтын булласы». XV ғ. соңындағы империяның құлдырауы және империялық 
реформалар жасауға ұмтылыс. Неміс халқының қалыптасуы. 

 
XI – XV ғғ. Италия 
Италияның әртүрлі аймақтарының дамуындағы ерекшеліктер. Италияның 

саяси дамуындағы қалалардың орны. ХІ-ХІІІ ғғ. Папа аймағының аграрлық, 
әлеуметтік, саяси дамуындағы ерекшеліктер.  Рим республикасы және Арнольд 
Брешианский. Оңтүстік Италияның дамуындағы ерекшеліктер. ХІ ғ. Оңтүстік 
Италияны және Сицилияны нормандардың жаулап алуы. ХІІ ғ. Сицилия 
корольдығының пайда болуы. Норман жаулап алушылығының феодалдық 
қатынастардың дамуына ықпалы. Дольчино көтерілісі. Тарихнамадағы 
Италиядағы ерте капиталистік қатынастар мәселесі. Флоренциядағы чомпи 
көтерілісі. Италияндық теңіз республикалары. Генуэз республикасы. Венеция 
республикасы. Папа аймағы. Рим Папасын «Авиньондық тұтқындау». ІІ 
Фридрих Гогенштауфен тұсындағы орталық биліктің күшеюі. II Фридрихтің 
папамен Солтүстік және Орта Италияны алу үшін күресі. Оңтүстік Италиядағы 
Анжуй и Арагондық әулеттері.  

Экономическое развитие Италии в XV ғ. Италияның экономикалық дамуы. 
Солтүстік және Орта Италиядағы қалаларда тиранияның орнатылуы және оның 
әлеуметтік алғышарттары. Флоренциядағы Медичи тираниясы.  XV ғ. аяғындағы 
Италия.  

 
XI – XV ғғ. Испания мен Португалия 
Испанияға арабтардың келуі. Кордово халифаты. Реконкистаның бастапқы 

сатысы.  XI – XV ғғ. Реконкиста – арабтармен күрес кезеңінің шешуші  сатысы. 
Реконкистаның Пиреней жартыаралы елдерінің  әлеуметтік-саяси дамуына 
ықпалы. Реконкистадағы христиан дінінің, қалалықтардың, рыцарлардың 
ықпалы. Діни-рыцарлық ордендер. XІV-XV ғасырлардағы Испания мен 
Португалия. Әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. Испаниядағы католик 
шіркеуінің ерекше ықпалы. Әлеуметтік және ішкі саяси күрестің өршуі. Шіркеу 



 
 

және ересь. Испан инквизициясы. Кастилия мен Арагонның бірігуі және XV 
ғасырда испан мемлекетінің пайда болуы. Гранаданы жаулап алу. 
Реконкистаның аяқталуы. 

 
ХІ-XV ғасырлардағы ортағасырлық мәдениет 
VІІ-Х ғасырлар аралығындағы Батыс Еуропаның ортағасырлық қоғамының 

мәдени және рухани өмірі. Ортағасырлық мәдениеттің бастаулары мен 
қалыптасу ортасы. Кейінгі антикалық, христиандық, варварлық дәстүрлердің 
синтезі. Ерте орта ғасырлар мәдениетіндегі монастырлардың орны. 
Монастырлық мектептер және скрипторийлар. Алғашқы жазба «тарих». 
«Оттондық өркендеу». Каролингтік өркендеу.   

Дүниетаным. Христиандық   - ортағасырлық қоғамның мәдени және рухани 
негізі ретінде. Теология, схоластика, мистика. Білім. Мектептер мен 
университеттер. Ғылыми білім. Ортағасырлық дүниетанымдағы тарихтың орны. 
Батырлар жыры. Рыцарлық мәдениет. Қала мәдениеті. Ортағасырлардың көркем 
тілі. Роман стилі. Готикалық стиль. Еуропаның ірі мәдени орталықтары. Эмоция 
әлемі. Тұрмыс пен киімі.   

 
 

КЕЙІНГІ ОРТА ҒАСЫРЛАР 
Батыс Еуропа елдеріндегі капиталистік қатынастардың пайда болуы. 

Алғашқы қорлан процесі, әрбір елде өзіндік көрініс алуы. Капиталистік 
мануфактура. Ауыл шаруашылығындағы капитализмнің дамуы. Буржуазия 
табының қалыптасуы. Пролетариат табының қалыптасуы. Идеологияның жаңа 
формалары. XVI-XVII ғғ. абсолютизм. Ұлттың пайда болуы. Еуропадағы 
буржуазиялық революциялардың алғашқы актілері. 

 
Ұлы географиялық ашылулар және отарлық жүйенің пайда болуы 

Ұлы географиялық ашылулардың себептері. Американың ашылуы. 
Үндістанға баратын теңіз жолының ашылуы. Үндістанға баратын батыс 
жолының ашылуы. Жер шарын айналып шығу. Кариб бассейнін испандардың 
отарлауы. Отарлау және католик шіркеуі. Тынық мұхит бассейніндегі 
географиялық ашылулар. 

Екінші рет жер шарын айналған саяхат. Батыс Еуропа елдерінің 
отаршылдық саясаты. Еуропалықтардың әлем туралы түсініктерінің кеңейюі. 
Ұлы географиялық ашулардың Еуропадағы сауда жолдарының орын ауыстыруы 
және күштердің арақатынасына ықпалы.  Ұлы географиялық ашулар салдары. 
"Революция бағасы" және оның әлеуметтік салдарлары. 

 
XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы  Германия. Реформация және 

Ұлы Шарулар соғысы кезеңі 
Германияның экономикалық және саяси дамуындағы ерекше жағдайлар. 

XVI ғ. әлеуметтік қақтығыстардың ушығуы. Реформация алдындағы 
Германиядағы католиктік шіркеу. Неміс гуманизмі және оның өзіндік сипаты. 



 
 

Мартин Лютер ілімі және оның әлеуметтік мәні. Реформация лагерінің 
жікке бөлінуі. Рыцарлық көтеріліс. Реформациядағы халықтық бағыт. Томас 
Мюнцер. Шаруалар соғысының басталуы. Оңтүстік Франкония мен 
Оденвальдтегі оқиғалар барысы. Гейльбронн жоспары. Орталық Германиядағы 
шаруалар соғысының оқиғалары. «Аугсбург наным-сенімі». Шаруалар 
соғысынан кейінгі анабаптистер. Мюнстерлік коммуна. Шмалькальден одағы, 
Шмалькальден соғысы және Аугсбург діни бітімі. Германиядағы Реформация 
мен Шаруалар соғысының тарихи маңызы.  

 
Швейцариядағы реформация. Еуропадағы контрреформация 
XVI ғ. Швейцария одағы. XVI ғ. Швейцарияның экономикалық және саяси 

жағдайы.  Реформация алғышарты. Ульрих Цвингли және оның ілімі. Вена және 
Базель университеттерінің  дүниетанымға ықпалы. Цюрихтегі Цвингли соғыс. 
әлеуметтік-саяси күрес. Цюрихтегі реформацияның аяқталуы және нәтижелері. 
Кальвиндік реформация қарсаңындағы Женева. Кальвин Женевада. Кальвиндік 
ілім және шіркеу. Швейцариядағы реформацияның тарихи маңызы. Еуропадағы 
контрреформация және алғышарттары. Иезуиттер ордені.  

 
XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы Испания 
XVI ғасырдағы Испанияның экономикалық дамуы және оның отарлық 

басып алушылыққа ықпалы. V Карл Габсбург империясының жүйесіндегі 
Испанияның мемлекеттік құрылымы. Абсолютизмге оппозицияның алғашқы 
кезеңі. Қала коммуналарының көтерілісі. XVI ғасырдың екінші жартысындағы 
Испанияның құлдырауы және оның себептері.  

ІІ Филипп саясаты. Испан абсолютизмінің ерекшелігі. Испания Еуропадағы 
католиктік реакция басында. Испанияның сыртқы саясаты. Португалияның 
қосылуы. Нидерландымен, Франциямен, Англиямен  соғыс.  XVI ғасыр мен XVIІ 
ғасырдың бірінші жартысындағы Испанияның мәдениеті.  

 
XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы Италия 
Итальян соғыстары. XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы Италияның саяси 

картасы. Италиядағы Реформация және контрреформация. Гуманизм. Қайта 
Өркендеу дәуірі. Әлеуметтік-саяси ой.  

 
XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы Англия 
Англиядағы капиталдың алғашқы қорлануы процесі. Аграрлық төңкерістің 

басталуы және оның сипаты.  І Елизаветаның билігі. Ағылшын абслютизтмінің 
ерекшеліктері. Англиядағы Реформация. Ағылшын шіркеуінің сипаты. 
Тюдорлардың ішкі саясаты. Отарлық жаулап алушылықтар. Англо-шотландық 
қатынастар. Ирландияны ағылшын отарына айналдыру.  Испаниямен соғыстың 
шиеленісуі. Ағылшын испандық теңіз соғысы. Испандық «Жеңіліссіз 
Амаданың» күйреуі. 

 
XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы Франция 



 
 

Францияның XVI ғ. экономикалық дамуы. «Шпага дворяндары». «Мантия 
дворяндары». Абсолютизмнің қалыптасуы. I Франциск. Галликан шіркеуі. 
Реформация. Реформациядағы буржуазиялық бағыт.  Дворяндық бағыт. Азамат 
соғысының алғышарты. Азамат соғысының басталуы. Азамат соғысының төрт 
кезеңі және олардың сипаты. Нант эдиктісі.  IV Генрих, оның ішкі және сыртқы 
саясаты. Кардинал Ришелье – бірінші министр. Сыртқы саясаты. XVI ғ. Франция 
мәдениеті.  

 
XVI – XVII ғғ. бірінші жартысындағы халықаралық қатынастар. Отыз 

жылдық соғыс 
XVI ғ. халықаралық қатынастардың сипаты. Дипломатиялық қызметтің 

қалыптасуы. Халықаралық қақтығыстар ошақатары. Отыз жылдық соғыстың 
төрт кезеңі және олардың сипаты. Вестфаль бітімі.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ  

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Феодализмнің теориялық мәселелері. 
2. Ежелгі германдықтардың шаруашылығы, қолөнері және саудасы. 
3. Салий франктерінің қоғамдық құрылымы. 
4. VII-X ғғ. ағылшын-саксон қоғамы. Әлеуметтік-саяси құрылымы. 
5. Византиядағы феодалдану процесінің ерекшелігі.  
6. ХІ-ХІІІ ғасырлардағы Англия. 
7. Ортағасырлық қалалар. 
8. ХІІІ- ХIV ғасырлардағы француз шаруалары және Жакерия. 
9. Қайта Өркендеу дәуірі және ХIV-ХVI ғғ. Батыс Еуропа елдерінің 

мәдениеті. 
10. Батыс Еуропа елдеріндегі гуманизм мәселесі. 
11. Батыс Еуропа елдеріндегі Реформация. 
12. Батыс Еуропа елдеріндегі абсолютизм. 
13. ХIV-ХVI ғғ. Батыс Еуропа елдерінің әлеуметтік саяси дамуындағы 

ерекшеліктер. 
14. Батыс Еуропа елдеріндегі капитализм генезисі мәселелері.  
15. Вестфаль бітімінің тарихи орны мен маңызы. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Инвеститура үшін императорлар мен Папалардың күресі. 
2. Крест жорықтары барысында пайда болған діни-рыцарлық ордендер.  
3. Орыс зерттеушілері еңбектеріндегі реформация мен шаруалар 

соғысы мәселесі.  
4. Жүз жылдық соғыс кезеңіндегі халықаралық қатынастар.  
5. Англиядағы Тюдорлар династиясының ішкі және сыртқы саясаты. 



 
 

6. Нидерланды буржуазиялық революциясы. 
7. Ришельенің саяси портреті. 
8. Неміс гуманизмі. 
9. Англиядағы реформация. 
10. Испанияда Кортестердің пайда болуы. 
11. Германида рейхстагтың қалыптасуы. 
12. Герман империясының пайда болуы. 
13. «Оттондық өркендеу» дәуірінің мәдениеті.  
14. Батыс Еуропадағы коммуналдық қозғалыс. 
15. Капитализм генезисі мәселесінің тарихнамада талдануы. 
16. 13-14 ғасырдағы ағылшын қаласы мен қала тұрғыны. 
17. «Ұлы еркіндік хартиясындағы» әртүрлі топтардың 

қызығушылықтарының сипатталуы. 
18. 13-14 ғғ. Шаруашылыққа деген ағылшын феодалдық мемлекетінің 

саясаты. 
19. 15-16 ғғ. Ұлы географиялық ашулар және жаңа отарлық жүйенің 

қалыптасуы.  
20. Францияда Бас штаттардың қалыптасуы.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы пәні тарих мамандығының  
студенттеріне арналған. Бұл курс екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім – ерте орта 
ғасыр кезеңін (VI ғасырдың ортасынан – XII ғасырды) қамтиды. Ол ежелгі 
Қазақстан тарихы пәні шеңберінде оқылады. Бұл Қазақстан территориясында 
моңғол шапқыншылығына дейін бірін бірі ауыстырған Түрік, Батыс түрік, 
Түргеш, Қарлұқ қағанаттары, Оғыздар, Қарахандар, Қимақтар және Қыпшақтар 
мемлекеттері өмір сүрген кезең болды. Евразия құрлығының бөлінбес бөлігі 
ретінде Қазақстаннның басқа түркі тілдес халықтармен ортақ тарихы және 
жалпы мәдениеті осы кезеңде өтті. 

Екінші бөлім - қазіргі Қазақстан және оған көрші аймақтарда  XIII ғасыр 
басынан  XVIII ғасырдың алғашқы ширегіне дейінгі орын алған тарихи 
үдерістерді  қамтиды. Оның бағдарламасы кіріспеден және әр қайсысы 
проблемалық – хронологиялық принцип бойынша бөлінген үш бөлімнен тұрады. 
Бұл бағдарлама орта ғасырлардағы Қазақстан тарихының соңғы орта ғасырлар 
атты екінші бөлімін құрайды.  

Бұл кезеңде Қазақстанның моңғол мемлекеттік жүйесіне (XIII ғ.басы) кіруі, 
моңғолдан кейінгі XIV-XV ғасырлардағы Қазақстан территориясындағы жаңа 
саяси құрылымдардың қалыптасуы, XV ғасырлардың ортасында Қазақ 
хандығының құрылуымен аяқталды. Қазақ хандығы XV ғасырдың ортасында – 
XVIII ғасыр басындағы Орталық Азияда елеулі рөл атқарған орталықтан 
мемлекет, біртұтас саяси организм. Курс Кіші жүз қазақтарының Ресей 
империясы құрамына кірген кезеңімен аяқталады. Осы уақыттан бастап қазақ 
халқы басқаша геосаяси жағдайға кезікті. Ресейдің жаулап алуына 
байланыстыҚазақстан Ресей империясының құрамына енгізіледі.  

Курстың негізгі идеясы қазақ мемлекеттігінің тарихы өте бай екендігін, 
қазақ этногенезінің қалыптасуы мен қазақ халқының материалдық және рухани 



 
 

мәдениетін дамытуға ықпал жасаған ұзаққа созылған тарихи дамудың жемісі 
екендігі туралы ой болып табылады.  

Курсты оқып-үйрену барысында студенттер төмендегідей 
құзыреттіліктерді игерулері тиіс: 

- тарихи деректерді талдаулары тиіс; 
-  тарихи карталар бойынша жақсы бағдарлай алулары және оны ауызша 

жауап беруде пайдалана білулері керек. 
- деректанулық және тарихнамалық талдау дағдыларын игерулері керек. 
- ғылыми-анықтаушы аппаратты жасау дағдыларын білулері тиіс; 
- әртүрлі жазбаша жұмыстарды: рефераттарды, баяндамаларды, 

аннотацияларды және тұжырымдамаларды жазу дағдыларын игерулері керек. 
- семинар сабақтары барысында студент ауызша айта білуге дағдылануы 

тиіс. 
- нақты тақырып бойынша библиографиялық тізімдер жасау дағдыларын 

меңгерулері керек.  
Пәнге дейін оқытылатын сабақтар: "Ежелгі дүние тарихы", 

"Қазақстанның ежелгі тарихы ". 
Пәнен кейін оқытылатын сабақтар: "Қазақстанның жаңа заман тарихы", 

"Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта". 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптар атауы 

1 Қазақстан моңғол империясы және Шыңғыс ұрпақтарының 
ұлыстары құрамында 

 Моңғол жаулапалушылығы қарсаңындағы Қазақстан. 
 Моңғолдардың Қазақстан мен Орта Азия жаулауы. 
 Қазақстан Алтын Орданың құрамында. 

 Оңтүстік және Оңтүстік Шығыс Қазақстан Шағатай ұлысының 
құрамында. 

2 XIII-XIY ғғ. Қазақстанның рухани мәдениеті. Дін. Өнер. 
 XIII-XIY ғғ. Қазақстанның рухани мәдениеті. 
 Діни сенімдер. XIY-XY ғғ. Ислам діні. 

3 Қазақстан моңғолдық дәуірден кейінгі саяси құрылымдар 
кезеңінде (XIYғ. II жартысы менXVғ.I жартысы)  

 Ақ Орда тарихы 
 Батыс Қазақстан Ноғай Ордасының құрамында. 
 1428-1469 жж. Шығыс Дешті Қыпшақтағы  Әбілқайыр хандығы. 
 Моғолстан мемлекеті 
4 XIY-XVIII ғғ. алғашқы үштігіндегі Қазақ хандығы 
 Қазақ хандығының деректері мен тарихнамасының мәселелері. 
 Қазақ хандығының құрылуы мен нығаюы. 
 Қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы. «Қазақ» этнонимінің 



 
 

мәні мен мазмұны. 
 Қазақ хандығының «уақытша әлсіреуі» кезеңі. 
 XVI ғ. екінші жартысындағы Қазақ хандығы. 
 XVII-XVIII ғ. басындағы Қазақ хандығы. 
 XVII-XVIII ғ. бірінші ширегіндегі қазақ – жоңғар қатынастары. 
 XVII-XVIII ғ.ғ. алғашқы үштігіндегі қазақ-орыс қатынастары.   
5 XVI-XVIII ғғ. алғашқы үштігіндегі дәстүрлі қазақ қоғамы 
 Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы.   

 Қазақ қоғамындағы әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық 
қатынастар. 

 Қоғамның саяси құрылымы. 
 Қазақ халқының рухани мәдениеті. Қазақтардың заттай мәдениеті. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Курстың негізгі міндеттері және мәселелері. Кейінгі орта ғасырлар 

кезеңіндегі Қазақстан тарихының әдебиеттері мен деректері, XVIII ғ. орыс 
зерттеушілерінің Қазақстандағы зерттеулері. XVIII ғасырдың екінші 
жартысындағы – XIX ғғ. Ресей шығыстануында кейінгі ортағасырлық Қазақстан 
кезеңі бойынша еңбектер. Ресей шығыстанушыларының (В. В. Вельяминов-
Зернов, В. Тизенгаузен, Н. Веселовский және т. б.) XV-XVI ғғ. Қазақстан 
тарихын зерттеуге қосқан үлестері. Ш. Уәлихановтың еңбектеріндегі 
қазақтардың этногенезі, жүздердің құрылуы, рулық құрылым, қазақтардың 
орналасуы мәселелері. XIII-XIV ғғ. Қазақстан тарихын моңғол ұлыстарының 
және мемлекеттерінің бір бөлігі ретінде XIX ғ. зерттеу. Н. А. Аристов 
еңбектерінде қазақтардың этникалық тарихының зерттелуі. В. В. Бартольдтың 
Жетісу тарихын, кейінгі ортағасырлық Түркістан тарихын зерттеуге, тарихи 
деректерді зерттеуге және ғылыми айналымға қосқан үлесі. XX ғ. 40-50 жж. 
зерттеулердегіҚазақ тарихының этникалық мәселелері, кейінгі орта ғасырлар 
тарихы мәселелері бойынша зерттеулер деңгейлерінің өсуі. XV-XVIII ғғ. Қазақ 
қоғамының формациялық деңгейі туралы таластардың қазақ тарихын онан әрі 
зерттеуге ықпалы. С. К. Ибрагимовтың, А. А. Семеновтың кейінгі орта 
ғасырлардағы қазақтардың саяси тарихы мәселелерін зерттеуге үлесі. XX ғ. 60 ж. 
Қазақстан медиевестикасындағы деректік негіздің кеңеюі. XX ғ. 60-90 жж. 
жұмыстарда Қазақ хандығы тарихы, қазақ мемлекеттігі мәселелерінің 
дамытылуы. К. А. Пищулинаның, Т. И. Сұлтановтың, М. Х. Әбусейітованың, О. 
Ф. Акимушкиннің, В. Я. Басиннің қосқан үлесі. Бұл кезеңнің тарихын 
зерттеудегі тартысты мәселелер. Соңғы онжылдықтардағы Қазақстан 
аумағындағы мемлекеттіліктің дамуын зерттеу. Қазіргі тарих ғылымында кейінгі 
орта ғасырлардағы Қазақстан тарихын зерттеу міндеттері.  

Бұл кезең бойынша негізгі жазба деректер. Оларды жіктеу, сұрыптау. 
Тарихи қозғалысты кезеңдеу принциптері, зерттеудің жаңа көзқарастарын 
іздестіру мәселелері. 



 
 

Курстың мақсаты ғылыми негізде қазақ халқының шығу тегі мәселесін 
ашу, қазақ мемлекеттігінің шығуының және оның дамуының, этникалық 
территориясының қалыптасуының және ұлттық мәдениетінің қайталанбас 
ерекшеліктерін ашып көрсету.  

Осыған байланысты мынадай міндеттер қойылады: 
- студенттерді ауқымды фактологиялық материалдармен қазіргі 

Қазақстан медиевистикасында қабылданған хронологиялық тиянақтылық, 
кезеңдеу негіздерінде таныстыру; 

- кейін орта ғасырлар кезеңіндегі (XIII ғ. басы – XVIII ғ. алғашқы 
ширегі) Қазақстандағы этносаяси дамудың бұрынғы түркілік кезеңмен (VI-XII 
ғғ.) бөлінбес байланыстылығын көрсету; 

- қазақ халқының қалыптасуының жалпы заңдылықтарын және өзіндік 
ерекшеліктерін ашу; 

- Қазақстан медиавистикасындағы моңғол басқыншылығының 
салдарлары мәселесі бойынша, Ақ Орда және Көк Орда туралы тарихи 
концепциялар, қазақ халқының этногенез мәселесі бойынша, көшпелі халықтар 
мемлекеттігінің сипаты туралы және т.б. жөніндегі негізгі айтыстардан хабардар 
ету; 

- Қазақтардың ұлттық мәдениетінің қалыптасуының өзіндік 
ерекшеліктерін көрсету және студенттерді қазақтардың бай материалдық, рухани 
мәдениетімен, сондай-ақ ауыз әдебиетімен таныстыру. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
ҚАЗАҚСТАН МОҢҒОЛ ИМПЕРИЯСЫ ЖӘНЕ ШЫҢҒЫС 

ҰРПАҚТАРЫНЫҢ ҰЛЫСТАРЫ ҚҰРАМЫНДА 
 
Моңғол жаулапалушылығы қарсаңындағы Қазақстан 
Моңғолдар. Татарлар. Керейттер. Меркіттер. Орталық Азияның көшпелі 

тайпалары. Саяси үстемдік үшін күрестер. Тайпалық одақтар. Темучиннің жеңісі 
және оның Шыңғыс хан деп аталуы. Шыңғыс хан мемлекетінің әскери-
потестарлық құрылымы. Жаулап алу жорықтарының басталуы. Шыңғыс ханның 
«Ұлы жасағы». Дешті Қыпшақтың XIII ғ. басындағы саяси бытыраңқылық 
жағдайы. XIII ғ. басындағы Жетісу наймандардың қоластында. Оңтүстік 
Қазақстан Хорезм мемлекетінің құрамында.  

 
Моңғолдардың Қазақстан мен Орта Азия жаулауы 
Қазақстан моңғол ұлыстарының құрамында. Моңғолдардың Қазақстан мен 

Орта Азияға жорықтарының себептері, барысы, қорытындылары. Моңғол 
ұлыстарының құрылуы. Олардың территориялары. Қазақ жерлері моңғол 
ұлыстарының құрамында. Тарихи әдебиеттерде моңғол жаулаушыларының 
салдары мәселесі. 

 
Қазақстан Алтын Орданың құрамында 



 
 

Қазақстанның далалық бөлігі Жошы Ұлысының құрамында. Моңғолдардың 
батысқа жетіжылдық жорығы. Алтын Орданың қалыптасуы. Алтын Орданың 
деректері мен тарихнамасы. Территориясы, халқы, шекарасы. Әкімшілік-саяси 
құрылымы. Ұлыстық-уделдік жүйесінің қалыптасуы. Алтын Орда тарихының 
негізгі кезеңдері. Алтын орда хандарына сипаттама. Алтын Орданың 
ыдырауының себептері мен барысы. Батыстағы ұлыстарда жаңа мемлекеттердің 
құрылуы. Шығыс Дешті қыпшақта жаңа мемлекеттік құрылымдардың пайда 
болуы. 

Оңтүстік және Оңтүстік Шығыс Қазақстан Шағатай ұлысының 
құрамында 

Шағатай ұлысының құрылуы. Шағатай мемлекетіндегі моңғол хандарының 
жүргізген саясатының екі ағым. XIII-XIY ғғ. Шағатай мемлекетінің саяси 
тарихы. 

 
XIII-XIY ҒҒ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ РУХАНИ МӘДЕНИЕТІ. ДІН. ӨНЕР. 
 
XIII-XIY ғғ. Қазақстанның рухани мәдениеті 
Дешті қыпшақ территориясында түркі, моңғол және ислам мәдениетінің 

тығыз байланысы. Фольклор – Дешті қыпшақ тұрғындарының рухани 
мәдениетінің негізгі бөлігі. «Ер Сайын»  эпосы. Тарих-батырлық сипаттағы 
Ноғайлық жырлар. Едіге туралы жыр – Ноғайлық жырлардың ең маңыздысы. 
Дешті қыпшақтың рухани өміріндегі ауыз әдебиеті: Кетбұға ақын (XIII ғ.), Қотан 
ақынның жоқтауы (XIYғ), Сыпыра жыраудың толғаулары  (XIY-XYғғ.), Асан 
Қайғының, Қазтуған Сүйінішұлының жыр-толғаулары. Жазба әдебиет. Ән мен 
жыр. 

 
Діни сенімдер. XIY-XY ғғ. Ислам діні 
Берке хан (1255-1266 жж.) тұсында Дешті қыпшақ көшпелілерінің ислам 

дінін қабылдаудағы дискретті сипаты. Өзбек хан (1312-1340 жж.) тұсында ислам 
дінін қабылдаудағы жаңа кезең. Моғолстанда ислам дінінің таралуы. Көшпелі 
қоғамда суфизмнің әсері және кең таралуы. Исламға дейінгі дәстүрлердің қазақ 
қоғамындағы маңызы және олардың тұрмыстағы рөлі. Дүниетаным мен діни 
синкретизмнің Қазақстан территориясындағы идеологиялық өмірдегі ерекшелігі. 
XIII-XY ғғ. Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудың қалалық мәдениетіндегі 
архитектура мен өнер. 

 
ҚАЗАҚСТАН МОҢҒОЛДЫҚ ДӘУІРДЕН КЕЙІНГІ САЯСИ 

ҚҰРЫЛЫМДАР КЕЗЕҢІНДЕ(XIYғ. II жартысы менXV ғ.I жартысы)  
 
Ақ Орда –жергілікті этникалық негізде құрылған алғашқы 

мемлекеттік құрылым 
Ақ Орда мен Көк Орда туралы тарихи концепциялар. Ақ Орда тарихының 

деректері және тарихнамасы. XIY-XY ғ. I ширегіндегі Ақ Орданың саяси 
тарихы.  



 
 

Батыс Қазақстан Ноғай Ордасының құрамында 
«Ноғай» терминінің этимологиясы. Ноғай Ордасының құрылуы. Ноғай 

Ордасының территориясы және тұрғындарының этникалық құрамы. Саяси 
тарихы. Қазақстан тарихындағы Ноғай Ордасының алатын орны. 

 
1428-1469жж. Шығыс Дешті қыпшақтағы Әбілқайыр хандығы 
Әбілқайыр хандығының деректері мен тарихнамасы. XY ғ. 20 

жылдарындағы Шығыс Дешті қыпшақтағы саяси бытыраңқылық. Әбілқайыр 
ханның билікке келуі. «Көшпелі өзбектер» мемлекетінің этникалық құрамы. 
1428-1469 жж. Әбілқайыр ханның ішкі және сыртқы саясаты. 1457 ж. Сығанақ 
түбіндегі қалмақтармен шайқас және оның салдарлары. Керей мен Жәнібектің 
Әбілқайыр ханнан бөлінуі. Әбілқайыр ханның Моғолстанға жорығы. Әбілқайыр 
ханның қайтыс болуы. «Көшпелі өзбектер» мемлекетінің күйреуі. Керей мен 
Жәнібектің Өзбек ұлысына қайтып оралуы. Шығыс Дешті қыпшақта билеуші 
әулеттің ауысуы. 

 
Моғолстан мемлекеті 
XIY ғ. ортасында Шағатай мемлекетінің ыдырауы. Шағатай мемлекетінің 

шығыс бөлігінде Моғолстанның құрылуы. Территориясы, халқы. Моғолстан 
тұсындағы Жетісу тұрғындарының этникалық сипаттамасы. Алғашқы Моғол 
хандарының ішкі және сыртқы саясаты.  XIY ғ. соңы мен XY ғ. басындағы 
Жетісуға Әмір Темірдің жорықтары. XY ғ. Қазақстан территориясына 
ойраттардың жорықтары. 

 
XIY-XVIII Ғ. АЛҒАШҚЫ ҮШТІГІНДЕГІ ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ 
 
Қазақ хандығының деректері мен тарихнамасының мәселелері 
Жазба деректерді тілдік және әулеттік тұрғыдан сыныптау. Негізгі жазба 

деректергесипаттама. Ауыз әдебиеті деректері және олардың мәліметтері. XIX ғ. 
ортасынан қазіргі күнге дейінгі тарихи әдебиеттерде Қазақ хандығының 
құрылуы жөніндегі негізгі тұжырымдар. В. П. Юдиннің, С. Ибрагимовтың, К.П. 
Пищулинаның, Т. Сұлтановтың, М. Абусейтованың, И.В. Ерофееваның, Б. 
Кәрібаевтың Қазақ хандығы тарихын зерттеудегі қосқан үлестері. 

 
Қазақ хандығының құрылуы мен нығаюы 
Қазақ хандығының құрылуының этникалық, саяси, мәдени – тарихи 

алғышарттары. Керей мен Жәнібектің Өзбек ұлысынан бөлінуі және Қазақ 
хандығының құрылуының басталуы. Тарихи әдебиеттерде Қазақ хандарының 
өнерінің Қазақ хандығы үшін экономикалық, саяси және стратегиялық маңызды. 
Жетісуда Қазақ хандары билігінің орнығуы. 

 
Қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы. «Қазақ» этнонимінің мәні 

мен мазмұны 



 
 

Тарихи әдебиеттерде қазақ халқының қалыптасуының мәселесі. Қазақ 
этносының қалыптасу процесі жөніндегі негізгі тұжырымдар: «миграция 
этногенез», «автохтонды негіз», «монғолдарға дейін пайда болған», 
«этногенездің соңғы кезеңі Өзбек дәуірінде болған», «қазақ халқының аяқталу 
кезеңі XYI-XYII ғғ. шенінде болған.». Қазақстан территориясындағы этникалық 
процестер кезеңдері және оларға сипаттама. XIII-XIY ғасырларда Қазақстан 
аумағында қазақ халқын құраған түркі тілдес тайпалар мен рулардың орналасқан 
жерлері, олардағы этникалық өзгерістер. Қазақ хандығының құрылуы 
этногенетикалық процестің аяқталуының көрінісі. «Қазақ» этнономінің 
этимологиясы, мәні мен мазмұнын тарихнамалық тұрғыда түсіндіру. 

 
Қазақ хандығының «уақытша әлсіреуі» кезеңі 
Қасым ханның өлімінен кейін (1523-1524) Мамаш және Тахир хандар 

тұсында қазақ хандығының бытыраңқылығының күшеюі. Тоғым, Бұйдаш 
хандар. 

 
XVIғ. екінші жартысындағы Қазақ хандығы 
Хақназар ханның қазақ  жерлерін біріктіру саясаты. Қазақтардың өзбек-

шайбанилықтар және ноғайлармен қарым-қатынасы. Қазақ-орыс 
қатынастарының басталуы. Шығай хан тұсындағы Қазақ хандығының сыртқы 
саяси жағдайының ерекшеліктері. XVI ғ. аяғындағы Тәуекел ханның Орта 
Азияға жорығы және оның маңызы. 

 
XVII-XVIII ғ. басындағы Қазақ хандығы 
Қазақ хандығында бір мезгілде екі ханның – Есім және Тұрсынның билік 

етуі. Жәңгір ханның жоңғарлармен күресі. Тәуке ханның мемлекетті басқаруда 
жүргізген реформалары. «Жеті жарғы» – тарихи талдау. Тәуке ханнан кейін 
саяси бытыраңқылықтың күшеюі. Үш жүзге бөліну.  

 
XVII-XVIII ғ. бірінші ширегіндегі қазақ – жоңғар қатынастары 
Жоңғар мемлекетінің құрылуы және XVII ғ. екінші жартысында 

Қазақстанға қарсы жоңғар экспансиясының күшеюі. XVIII басындағы қазақ-
жоңғар қақтығыстарының нәтижелері. Қазақ хандығы тарихындағы «Ақтабан 
шұбырынды және Алқакөл сұлама» жылдары. «Қалмақ қырылған» шайқасының 
тарихи маңызы. Ордабасыдағы бас қосу. Бірігу идеясының таралуы. Аңырақай 
шайқасы және оның тарихи маңызы. 

 
XVII-XVIII ғ.ғ. алғашқы үштігіндегі қазақ-орыс қатынастары 
XVI ғ. аяғындағы орыс-қазақ елшілік байланыстарының орнауы. XVII ғ. 

орыс-қазақ қатынастарындағы шекаралық мәселелер. Қазақстаннның Ресейге 
қосыла бастауы. Абылай хан саясаты. 

 
XVI-XVIII Ғ. АЛҒАШҚЫ ҮШТІГІНДЕГІ ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ 

ҚОҒАМЫ 



 
 

Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы 
Көшпелі мал шаруашылығы – қазақ халқы тіршілігінің материалдық негізі. 

Жылдың барлық маусымында малды жаю. Төрт түлік мал. Өндіруші цикл. 
Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы егін шаруашылғының 
дамуы. 

 
Қазақ қоғамындағы әлеуметтік-экономикалық  және қоғамдық 

қатынастар 
Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы. Қауымның екі әлеуметтік – 

статустық топқа – ақ сүйек және қара сүйек болып бөлінуі. Қазақ қоғамының 
территориялық – қауымдық құрылымы. Жүздер. Қауымның екі типі. Ру-
тайпалық құрылым – қазақ қоғамының жетекші әлеуметтік құрылымы.  

 
Қоғамның саяси құрылымы 
Хандық билік институты. Хан сайлаудағы генеологиялық дәстүрлер. 

Хандық билікті мұралану жолдары. Хан билігінің функциясы.  
 
Қазақ халқының рухани мәдениеті. Қазақтардың заттай мәдениеті 
Елді мекендер мен қыстаулар, тұрақтар. Киім. Тмақ және үй жиһаздары. 

Қол өнер. Қолданбалы өнер. Қазақ халқының рухани мәдениеті. Әдет-ғұрыптар 
мен дін. Күнтізбе. Аспан әлемі туралы түсінік. Ауыз әдебиеті өнері. Ақындар, 
сал-серілер, жыраулар. Салт-дәстүрлер. Батырлық және эпикалық жырлар. 
Ертегілер, жаңылтпаштар және т.б.. Тіл және жазба әдебиет. Музыка өнері. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 
1. Қазақстан мен Орта Азияны Моңғолдардың жаулауы. Қазақ жерлері 

Моңғол ұлыстарының құрамында. 
2. Алтын Орданың құрылуы мен күшеюі. 
3. Алтын Орданың ыдырауы. Қазақстан территориясында Моңғолдық 

дәуірден кейін мемлекеттердің пайда болуы. 
4. Ақ Орданың саяси тарихы. 
5. Тарихи әдебиеттердегі Ақ Орда мен Көк Орда жөніндегі 

дискуссиялар 
6. XIII-XV ғасырлардағы Қазақстанның материалдық және рухани 

мәдениеті. Дін және өнер. 
7. Қазақ хандығының тарихына қатысты жазба деректер. 
8. Қазақ хандығының тарихын зерттеуде шығыстанушы – ғалымдардың 

қосқан үлесі. 
9.  Қазақ хандығы құрылуының тарихи алғышарттары. 
10.   Қазақ халқының қалыптасуының аяқталуы. Қазақ этнонимінің мәні. 
11.  XV ғ. соңындағы Қазақ хандығының Сыр өңірі үшін жүргізген 

күрестері.  



 
 

12.  Қазақ хандығының Қасым хан тұсындағы күшеюі. 
13.  Қазақ хандығы XVI ғ. екінші жартысында. 
14.  XVII ғ Қазақстанның ішкі саяси және халықаралық жағдайы. 
15.  Тәуке хан тұсындағы Қазақ хандығы. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. “Монғолдың құпия шежіресі” атты еңбегі бойынша Шыңғысханның 

шығу тегі мен билікке келуі туралы талдау. 
2. Рашид ад-динның “Жылнамалар жинағы” еңбегіндегі мәліметтер 

бойынша монғолдардың Қазақстан мен Орта Азияны жаулап алуын талдау. 
3. Алтын Орда тарихына қатысты деректер бойынша хандарының 

кестесін жасау. 
4. Шағатай ұлысының тарихына қатысты ортағасырлық дерек 

мәліметтеріне талдау. 
5. Алтын Орда дәуіріндегі рухани ескерткіштерге талдау. 
6. Алтын Орда дәуіріндегі ислам тарихының ескерткіштері. 
7. Жазба деректер мәліметтері бойынша Ақ Орда хандарының кестесін 

жасау.  
8. Қадырғали Жалайырдың «Жылнамалар жинағындағы» ноғай 

тарихына қатысты мәліметтерді талдау. 
9. Масуд ибн Усман Кухистанидың “Тарихи Абулхаир” еңбегіндегі 

мәліметтер бойынша Әбілхайыр ханжәне шибанилық әулеттің тарихын талдау. 
10. «Тарих-и Рашиди» мәліметтері бойынша Моғолстан тарихын талдау. 
11. М.Х.Дулатидың өмірі мен шығармасына талдау жасау. 
12. Қазақ хандығының құрылуы туралы мәліметтерге талдау. 
13. Рузбиханның еңбегіндегі  қазақтар туралы мәліметтер «Михмен-

наме Бухара». 
14. XVII-XVIII ғғ. Қазақ-жоңғар қатынастарының деректерін талдау. 
15. XV ғ. -XVIII ғ.қазақ халқының шаруашылығы мен мәдениеті туралы 

ауыз әдебиетін талдау. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Қазақстанның жаңа заман тарихы» пәні гуманитарлық ғылымдар 
жүйесінің негізі болып табылады және Ресей империясы құрамына 
интеграциялау үдерісіндегі ХVIII-XX ғасырдың басында өткен қазақтың 
көшпелі қоғамындағы саяси, әлеуметтік-мәдени және экономикалық өзгерістерді 
қамтиды. Ұсынылып отырған бағдарлама құрылымы Қазақстанның жаңа заман 
тарихындағы тарихи оқиғаларды үйренуде жүйелі тәсілді бейнелейді және 
студенттерге тарихи оқиғаларды көршілес аймақ халықтарының, атап айтқанда, 
қалмақ, башқұрт, түркмен, қырғыз және басқалардың тарихымен өзара әрекетте 
және өзара байланыста тұтас қабылдауды қалыптастыруға және тарихи үдерістер 
мен құбылыстардың көп жақтылығы мен қарама-қайшылықтарын түсінуге 
ықпал етеді. 

Бағдарлама құрылымы «5В020300 – Тарих» мамандығы бойынша 
студенттерді кәсіби дайындаудың іргелі сипатын көрсетеді және алдында өткен 
«Қазақстанның ежелгі дүние тарихы», «Қазақстанның орта ғасырлар тарихы», 
«Түркі халқтарының тарихы», «Орта ғасырлар тарихы» пәндерімен және 
этнология, мәдениеттену, дінтану, әлеуметтану сияқты аралас гуманитарлық 
ғылымдармен байланысын көрсетеді.  

«Қазақстанның жаңа заман тарихы» пәнін үйрену үдерісінде студенттер 
ХVIII-XX ғасыр басына дейінгі аралықта қазақ халқы тарихының түйінді 
мәселелері бойынша жүйелі білім алуға, империялық кезеңдегі Қазақстан 
тарихын оқып үйренуде заманауи әдістемелік тәсілдерді түсінуге, осы кезең 
бойынша негізгі тарихи деректер мен әдебиеттерді біледі.  

Пәнді үйрену үдерісі кәсіби құзырлықты қалыптастыру мен дамытуға 
бағытталған: 



 
 

- Қазақстанда жаңа заман тарихының экономикалық, қоғамдық-саяси және 
мәдени үдерістердің тарихы туралы негізгі теориялар және ғылыми тұжырымдар 
жөніндегі білім;   

- қарастырылап отырған кезеңнің үдерістерін үйренуде тарихи зерттеу 
әдістерін, категориялық-түсініктеме аппаратын қолдану біліктілігі;   

- жаңа заман тарихи оқиғаларының көп жақтылығын түсіну үшін 
пәнаралық байланыс әлеуетін және білімін қолдану; 

- дүние жүзілік тарихи үдеріспен байланыста тарихи фактілерді салыстыру 
және талдау;  

- қазіргі заманғы ғылыми тарихи әдебиетке бағыт ұстау, жаңа әдістемелік 
тәсілдердің қағидаттары мен бағыттарын сипаттау.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы  

1 Қазақстанның Ресей империясының құрамына енуі:  тарихи деректер 
және мәселенің тарихнамасы 

2 XVIII – XIX ғғ. Қазақ даласы көрші аймақтармен өзара  қарым-қатынас 
жүйесінде 

3 Ресей империясының Қазақ даласындағы саясаты: территориялық-
әкімшілік басқарудың жаңа жүйесінің қалыптасуы. 

4 XIX ғ. екінші жартысындағы Ресей империясының қазақ даласындағы 
әкімшілік реформалары. 

5 Бөкей хандығы: құрылу ерекшеліктері мен билік жүйесі. 

6 Ресей империясы әкімшілік саясатының ХІХ-ХХ ғғ. басындағы Қазақ 
даласының әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына ықпалы.  

7 Ресей империясының Қазақ даласындағы діни саясаты. 
8 Империяның сауда саясаты: протекционизм, айырбас аулалары. 
9 Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы: себептері, сипаты, кезеңдері.  

10 Қазақстандағы жер мәселесі: жерді қолдану жүйесі, аграрлық 
реформалардың салдарлары.  

11 Қоныстандыру қозғалысы және оның кезеңдері. 

12 Капиталистік қатынастардың қазақ даласына енуі: ХІХ ғ.аяғы- ХХ ғ. 
Басы. 

13 Ресей империясының құрамына интеграциялану үдерісінде қазақ халқы 
мәдениетінің даму ерекшеліктері  

14 Қазақ зиялыларының қалыптасуы: әлеуметтік құрамы, білімі, қызыметі 
(XIХ –ХХ ғ. басы.) 

15 XIX ғ. екінші жартысында Қазақстанда ғылымның және ғылыми 
мекемелердің дамуы. 

16 XIX ғ. екінші жартысындағы Қазақстандағы ағартушылық идеологияның 
дамуы. 

17 Қазақ даласының аймақтарындағы жадиттік идеология: әлеуметтік 



 
 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Бұл пәннің мақсаты тарихи үдерістерді, XVIII – ХХ ғасырлар 

аралығындағы оқиғаларды тарих ғылымындағы қазіргі замандағы әдістемелік 
тұрғы контексінде көрші елдер халықтарының тарихымен өзара байланыста 
және өзара әрекетте ашып көрсету болып табылады.  

Бұл пәнді үйрену объектісі қазақ көшпелі қоғамының Ресей империясының 
жүйесіне, жаңа тарихи шындыққа олардың интеграциялану үдерісінде болған 
саяси, әлеуметтік-мәдени және экономикалық өзгерістерге ыңғайлануы болып 
табылады. Қазақ даласындағы империялық тәжірибені зерттеу әдістері Ресей 
империясының аймақтарында да (Кавказ, Украина, Сібір, Финляндия, Орта Азия 
және т.б.), империя саястатының тарихын (Ресейлік, Британдық, Османдық, 
Австро-Венгрлік және т.б.) салыстырмалы түрде жүргізіледі. Бұл студенттерге өз 
елінің тарихын дүние жүзілік масштабтағы орнын сезінуге, «Қазақстанның жаңа 
заман тарихының» гуманитарлық пәндер жүйесіндегі рөлі мен орнын білуге 
мүмкіндік береді. 

Аталмыш пәннің міндеттері мынандай болып табылады: 
- ХVIII-XX ғғ. басындағы қазақ халқы тарихының негізгі мәселелері 

бойынша жүйелі білім алу; 
- теориялық-әдістемелік тәсілдер, тұжырымдар мен олардың эволюциясын 

Қазақстанның жаңа заман тарихын үйренуде түсіну; 
- Қазақстанның жаңа заман тарихының негізгі деректері туралы білім алу; 
- проблемалық дәрістер әдістерін қолдану арқылы студенттердің 

шығармашылық ойлауын қалыптастыру; 
- ұлттық тарихты құрметтеуді дамыту және Қазақстанның дамуының 

тарихи кезеңдерінің тұтас сипаттамасын қалыптастыру. 
Қазақстанның жаңа заманғы тарихының кезеңдері: Ресей империясының 

құрамындағы Қазақстан тарихын оқып үйренуде теориялық-әдістемелік тәсілдер 
эволюциясын және пікір-талас тудыратын мәселелер бойынша талдай отырып, 
тарихи деректер арқылы Қазақстанның жаңа заман тарихының негізгі 
проблемаларын түсіндіру. Сонымен бірге, «Жаңа империялық тарих» ұғымын 
жан-жақты ашып көрсету. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Қазақстанның Ресей империясы құрамына енуі: тарихи деректер және 

мәселенің тарихнамасы 

мәдени өзгерістер. 
18 Қазақтар – Мемлекеттік Думаның депутаттары: тұлғалар және қызыметі. 
19 1916 ж. көтеріліс: себептері, қозғаушы күштері және негізгі кезеңдері. 

20 Қазақстандағы ұлттық қозғалыс: даму фазалары және ұлттық құрылыс 
идеялары. 



 
 

XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақстанның әлеуметтік-
экономикалық және ішкі саяси жағдайы. Дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік 
құрылысы.  

XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі қазақ жүздерінің сыртқы саяси 
жағдайы. Мәселенің деректері және тарихнамасы. XVIII ғ. бірінші ширегіндегі 
қазақ-орыс елшілік байланыстары: Н. Белоусов (1716 ж.),  Ф. Жилин (1717 ж.), Б. 
Брянцев (1718 ж.) және т.б. елшіліктері.  

XVIII ғ. алғашқы отыз жылындағы Жоңғар хандығы және Қазақ хандығы. 
«Ұлы нәубет – Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» жылдары. Қазақ 
жүздерінің Ордабасыдағы съездері. Әбілқайыр сұлтанның қазақ жасақтарының 
басшысы етіп сайлауы. Бұлантыдағы жеңістің жеңістің маңызы. Аңырақай 
шайқасы. Қазақ халқының азаттық күресі тарихындағы батырлардың (Қабанбай, 
Бөгенбай, Райымбек және т.б.) рөлі. Қазақтар мен жоңғарлардың әскери өнері: 
салыстырмалы талдау.   

Қазақ және башқұрттар, қазақтар мен еділ қалмақтары арасынағы жер 
қатынастарының шиеленісуі. Қойбағар Көбековтың Санкт-Петербургке 
дипломатиялық миссиясы. Әбілқайыр ханның (1710-1748) Сейітқұл Қойдағұлов 
пен Құтлымбет Қоштаев басқарған елшілігі. Патшайым Анна Иоановнаның 1731 
жылғы 19 ақпандағы грамотасы. А.И. Тевкелев (Құтлы Мұхамед мырза) 
басқарған Ресей елшілігі. Бодандық туралы мәселе айналасындағы әр түрлі саяси 
топтардың күресі мен келіссөздер барысы.  1731 жылғы 10 қазандағы оқиғалар: 
Әбілқайыр ханның және қазақтың Кіші жүздің старшиналарының ант беруі. 
Орта жүз ханы Семекенің (1723-1737) және Ұлы жүз ханы Жолбарыстың 
бодандық сұрауы. Сенаттың обер-хатшысы И.К. Кирилловтың (1689-1737) 
Орынбор эспедициясын құру бойынша «жобасы». Орынбор экспедициясының 
қызмет бағыты:  В.Н.Татищев (1737-1739).  Орынбор экспедициясын комиссия 
деп өзгертіп аталуы: В.А.Урусов (1739-1741). Ресей империясының Кіші жүздегі 
қазақ тұрғындарына және Орта жүздің біраз бөлігіне формальды-құқықтық 
сюзеринентті орнатуы.  Кіші және Орта жүздер старшындар мен сұлтандары 
өкілдерінің 1740 ж. болған съезі. Орта жүз ханы Әбілмәмбеттен (1739-1771), 
Абылай сұлтаннан және т.б. ант қабылдау. Орынбор губерниясының құрылуы 
(1744). 

Орынбор губерниясының бірінші губернаторы И.И.Неплюевтің «бөліп ал 
да, билей бер» саясатын енгізуі. Ресей мемлекетінің қазақ жүздеріне қатысты 
мемлекеттік-саяси протектораттың бекемделуі. Хандық биліктің жариялылығы: 
Кіші жүз ханы Нұралы(1748-1786 жж.). 

Қазақ жерлерінің Ресейге қосылу мәселесінің тарихнамасы: пікір-талас 
мәселелер. Ұлы жүз сұлтаны Сүйік Абылайханұлының  Ресей бодандығын 
қабылдауы. І Александрдың Ұлы жүз қазақтарын Ресей бодандығына қабылдауы 
туралы грамотасы. 1839 ж. Хиуа жорығы және оның қорытындылары. Сырдария 
шекара линиясының құрылуы. Бекіністердің құрылысы: Арал (Райым) бекінісі, 
Қазалы, Қармақшы.  1846 жылдары Жетісу сұлтандарының Ресей бодандығын 
қабылдауы. Үлкен Орданы басқару приставтығы. В.Перовский 1853 ж. жорығы. 
Ақмешіттің алынуы. 1858 ж. қазақтардың Қоқан хандығына қарсы көтерілісі. 



 
 

1860 ж. Жетісудағы әскери операциялар. Ұзынағаш шайқасы. 1863 ж. полковник 
Черняев пен подполковник Лерхе отрядтарының әрекеттері. Алдыңғы қатарлы 
Жаңа Қоқанд линиясын құру жарлығы. Шымкент, Сайрамның алынуы. Жетісу 
мен Оңтүстік Қазақстанның Ресей құрамына енуі.   

Патша әскерлерінің Қоқан және Бұхараға қарсы жаулап алу жорықтары. 
Қоқан хандығының жойылуы және Түркістан облысының құрылуы. Хиуаның 
тізе бүгуі. ХІХ ғасырдың 60-жылдарының ортасында Қазақстан 
территориясының Ресейге қосылуының аяқталуы. Қазақстанның Ресейге 
қосылуы мәселесін зерттеудегі жаңа тәсілдер. 

 
XVIII – XIX ғғ. Қазақ даласы көрші аймақтармен өзара қарым-

қатынас жүйесінде 
Ресей сыртқы саяси стратегиясының қазақ ел басқарушыларының Хиуа, 

Бұхара, башқұрлармен қарым-қатынасына әсері. Хиуа хандығын басқарудағы 
(XVIII ғ.) Шыңғысхан ұрпақтары. Нәдір-шах кезеңіндегі Парсының қазақтармен 
дипломатиялық байланыстары. Қазақтардың Башқұртт жеріндегі 1735, 1740  
жылдардағы көтерілісіне қатынасы. Әбілхайыр ханның қазақ-башқұрт 
қатынасындағы рөлі. 1755 жылғы башқұрт көтерілісіне қазақтардың қатынасуы.   

Миллердің Қалдан Серенге елшілігі және оның нәтижелері. 1739-1741 
жылдардағы жоңғар-қазақ соғысы. Жоңғар хандығының әлсіреуі кезіндегі 
Абылайдың саясаты. Абылай сұлтанның дипломатиялық өнері: Қытаймен, 
Ресеймен қарым-қатынасы. Жоңғарияның күйреуі. Қазақтардың Шығыс 
Қазақстандағы (Алтай, Тарбағатай) және Іле өзенінің алқабындағы ата қонысына 
оралуы. Қазақ-қырғыз қатынастары.  

XVIII ғ. бірінші жартысындағы қазақ-қалмақ қатынастары. 1771 ж. 
«Шаңды жорық».  

Қазақстанның оңтүстік аудандарындағы орта азия хандарының саясаты. 
Қоқанд хандығының ХІХ ғасырдың басында Сырдарияның орта ағысы 
аудандарын және Жетісудың бір бөлігін жаулап алуы және бекіністердің 
салынуы. Хиуа ханы Мұхаммед-Рахым мен оның мұрагерінің Арал маңындағы 
және Сырдарияның төменгі ағысындағы қазақ халқына қатысты саясаты. Жетісу 
және Оңтүстік Қазақстандағы қазақ халқының қоқандық билеушілердің қол 
астында. 

 
Ресей империясының Қазақ даласындағы саясаты: территориялық-

әкімшілік басқарудың жаңа жүйесінің қалыптасуы 
Даладағы орыс билігінің саясатын оқып үйренудің жаңа тәсілдері. 
Қазақ Даласындағы Ресей империясының билік институтын өзгертудегі 

саясаты (XVIII ғ. 80 жж. ортасы – XIХ ғ. ортасы). Генерал-губернатор О. 
Игельстром реформаларының жобасы. Ресей билігінің Кіші жүздегі хандық 
билікті жоюдағы мотивтері. Шекара соттары мен Шекара расправаларының 
құрылуы. Кіші жүз хандары Ералы (1792-1794 жж.), Есімнің (1795-1797) ішкі 
саясаты. Хан кеңесінің құрылуы және Кіші жүзде хан билігінің қалпына 
келтірілуі. Қазақ хандарынының саяси қызыметінің эволюциясы - Орта жүзде: 



 
 

Уәли хан (1781-1819/21 ж.) және Бөкей хан (1812-1815/17 ж.); Кіші жүзде: 
Айшуақ (1797-1805), Жантөре (1805-1809 жж.) және Серғазы (1812-1824 ж.). 
Кіші жүз ханына билікті ұсыну (1820). Жаңа Ілек линиясының құрылысы (1811-
1824). 

Орта жүзде хан билігінің жойылуы. М.М.Сперанскийдің «Сібір қазақтары 
туралы жарғысы» (1822 ж.). Әкімшілік басқарудағы өзгерістер. Орта жүзде 
сыртқы округтер мен округтік приказдардың ашылуы. Сібір қазақтарын жеке 
басқару туралы ереже (6 сәуір1838 ж.). Кіші жүздегі хан билігінің жойылуы. 
«Орынбор өлкесін басқаруды өзгертуге қатысты Азия істері Комитетінің 
бекітілген пікірі» (1824 ж.). Кіші жүзде қашықтық  жүйесін енгізу (1831 ж.). 
Орынбор қазақтарын басқару туралы ереже  (1844 ж.). 

Үлкен Орданы басқару бойынша приставтың құрылуы (1848 ж). Қопал 
сыртқы округының құрылуы (1854), Семей облысы (1854 ж.), Алатау округінің 
(1856) құрылуы.  

 
XIX ғ. екінші жартысындағы Ресей империясының Қазақ 

даласындағы әкімшілік реформалары 
«Дала комиссиясы»: құрамы, мақсаты мен жұмыстың бағыттары.  «Жетісу 

және Сырдария облыстарындағы басқару туралы уақытша ережелердің» және 
«Орынбор және Батыс-Сібір генерал-губернаторлығының дала облыстарындағы 
уақытша ережелерінің» мазмұны. Территориялық-әкімшілік құрылым және 
басқару жүйелерін қайта құру.  Сот жүйесіндегі өзгерістер. Жер мәселесі. Ағарту 
ісі,  діни басқарма және медициналық қызмет көрсету жүйесінің жағдайы. Салық 
салу жүйесіндегі өзгерістер. Зайсан приставтығы (1867-1892). Маңғыстау 
приставтығы (1870-1881).     

«Түркістан өлкесін басқару туралы ереже» (12 маусым 1886 ж.). «Ақмола, 
Семей, Жетісу, Орал және Торғай облыстарын басқару туралы ереже» (25 
наурыз 1891 ж.). 

Әкімшілік құрылым. Көшпелі және отырықшы халықты жерге 
орналастыру басқармасындағы өзгерістер. Дала генерал-губернаторлығында 
шаруа басшылары институтын енгізу (1902). 

 
Бөкей хандығы: құрылу ерекшеліктері мен билік жүйесі 
Бөкей хандығының (Ішкі Орданың) құрылуы. Бөкей хандығындағы 

басқару жүйесінің ерекшеліктері. Бөкей ханның билік құруы (1811-1815). Сұлтан 
Шығай Нұралиев (1823-1845) сұлтан Жәңгірдің регенті ретінде (1816-1823 жж.) 
басқаруы. Жәңгір хан басқармасына сипаттама (1823-1845). Бөкей 
хандығындағы жер қатынастарының ерекшелігі: жерді иемдену және жерді 
пайдалану формалары. Білімді дамыту, Жәңгір хан тұсындағы зайырлы 
мектептердің ашылуы. Ішкі Орданы басқару бойынша Уақытша Кеңес. Уақытша 
Кеңесті басқарушы сұлтан Әділ Бөкейханов (1845-1854). Жаңа территориялық-
әкімшілік құрылымдардың құрылуы: І және ІІ Каспий маңы округі (1855), 
Калмақ, Торғын, Талов, Камыш-Самар, Нарын бөлімі.  

 



 
 

Ресей империясы әкімшілік саясатының ХІХ-ХХ ғ. басындағы Қазақ 
даласының әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына ықпалы 

Көшпелі қазақ қоғамының сословиелік құрылысындағы өзгерістер, жаңа 
сословиенің пайда болуы: шенеуніктер, молдалар мен саудагерлер және т.б. 
Қазақтарды шекара және әкімшілік басқарма аппараты қызыметіне тарту. Ресей 
империясының құқықтық нормалары бойынша аға сұлтандар, басқарушы  
сұлтандар, болыстық сұлтандар, старшын, бидердің, сыйлы қазақтардың 
мәртебелері. Патша отарлау басқарма ұйымдары жүйесінде қазақ 
шенеуніктерінің қалыптасуы (ХІХ ғ. бірінші жартысы).  

Салық жүйесі: жасақ, түтін салығы, төлқұжат алымы және т.б. 
Ресей өкіметінің көшпелі шаруашылыққа және егіншіліктің дамуына 

көзқарастары. Мал шаруашылығындағы өзгерістер, егістіктерді кеңейту.  
 
Ресей империясының Қазақ даласындағы діни саясаты 
ІІ Екатеринаның діни төзімділік және Орынбор Мұсылман Діни 

жиналысын құру туралы жарлығы (1788).  Империяның әлеуметтік-
экономикалық кеңістігінде қазақ қоғамын интеграциялау үдерісінде татар 
молдаларының рөлі. 

Ресейдің Даладағы діни саясаты. Даладағы Мұсылмандық білім. 
Жәдидшіліктің идеологтары мен көшбасшылары. Қазақ даласындағы 
жәдидшілік: таралу ерекшеліктері және дамуы. Далада жаңа әдіс мектептері мен 
медреселерінің ашылуы. Мұсылман қайырымдылық қоғамдары және олардың 
қызыметі. Меценаттықтың пайда бола бастауы және дамуы.  

 
Империяның сауда саясаты: протекционизм, айырбас аулалары 
Сауда аймақтық нарығын дамытудағы Сеитов Посадтың рөлі. Шекаралық 

қалалар (Орынбор, Орск, Троицк және т.б.) және олардың Дала шаруашылық 
өміріндегі орны. Сауда және оның Даладағы түрлері (разъезді, жәрмеңке, керуен, 
стационар). Көпестердің және көпес капиталының Қазақстанның өңдеу 
өнеркәсібіндегі рөлі. Қолөнер және кәсіпшілік. Қазақстанның қалалары және 
олардың Дала аймақтарының әлеуметтік-экономикалық өміріндегі рөлі. 
Қазақстанның Қытаймен сауда-экономикалық байланыстары.  

 
Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы: себептері, сипаты, кезеңдері 
Қазақтардың Е.И.Пугачев бастаған шаруалар соғысына қатысуы (1773-

1775 жж.). Пугачевтің қазақ халқына жолдаулары мен манифестері. Шаруа 
соғысының жаңғырықтары – «көрінбейтіндер» қозғалысы. Мәселенің жаңа 
тұрғыда пайымдалуы.  

Кіші жүздегі Сырым Датов бастаған ұлт-азаттық қозғалыс (1783-1797 жж.). 
М.Вяткин – С. Датұлы көтерілісін зерттеуші. Көтерілістің себептері. Көтерілістің 
басталуы және барысы, оның сипаттамасы мен қозғаушы күштері. Көтерілісте 
сұлтандар, билер мен старшындардың рөлі мен ұстанымдары. 1790 жылдары 
көтеріліс қозғалысындағы жаңа өрлеу. Империя саясатындағы әдістердің өзгеруі. 
Кіші жүз ханы Есімді өлтіру және старшын топтарындағы бөлініс. Көтерілістің 



 
 

жеңілу себептері және маңызы. Сырым Датұлының Хиуа хандығына кетуі. 
Сырым батыр халық шығармашылығында және тарихи әдебиетте.    

Қаратай және Арынғазы сұлтандардың қозғалысы (1816-1821 жж.) 
Старшын Жоламан Тіленші қозғалысы (1822-1824 жж.). Бөкей хандығындағы 
1836-1838 жж. қазақтар көтерілісі. Мәселенің деректері мен тарихнамасы. 
Көтерілістің себептері. Бөкей хандығындағы (Ішкі ордадағы) жер мәселесінің 
шиеленісуі. Шаруа  наразылығының өсуі. 1827-1829 жж. толқулар. Бөкей 
хандығындағы Исатай Тайманұлының бастаған халық көтерілісі (1836-1838 жж). 
Көтерілістің қозғаушы күштері, сипаты, кезеңдері, оның маңызы.  

1837-1847 жж. Кенесары Қасымұлы бастаған қазақ халқының ұлт-азаттық 
қозғалысы. Тарихи әдебиет пен деректер. Қасым Абылайханов, Саржан Қасымов 
сұлтандардың қозғалысы. Сұлтан Кенесары Қасымұлы бастаған қозғалыстың 
қозғаушы күштері, барысы, негізгі кезеңдері. Тұтас мемлекеттілікті қалпына 
келтіру үшін күрес. Қазақ сұлтандары және олардың көтеріліске көзқарасы. 
Кенесары хан тарихи әдебиеттерде. 

ХІХ ғ. ортасындағы Сырдария қазақтарының азаттық күресі: Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы мен Есет Көтібарұлы батырлардың жетекшілігімен болған 
қазақтар көтерілісі. Торғай және Орал облыстарындағы (1869 ж.) және 
Маңғышлақтағы (1870 ж.) қазақтардың көтерілісі. 

 
Қазақстандағы жер мәселесі: жерді қолдану жүйесі, аграрлық 

реформалардың салдарлары 
Көшпелі қазақ қоғамындағы материалдық өндіріс жүйесі. Кеңейтілген 

және ең төменгі қауым. Көш маршруттары. Көшпелі қоғамдағы еңбекті 
ұйымдастыру бойынша көшпелітанушы Н. Масановтың зерттеулері. Ресей 
билігінің көшпелі шаруашылыққа қатысты көзқарастары. Шекара линияларының 
құрылысы: Самара, Жайық, Орынбор, Үй, Жаңа Есіл, Ертіс және т.б. Орал, 
Орынбор және Сібір казак әскерлері пайдасына жердің тартып алынуы. Көшпелі 
ауылдың шаруашылық өміріндегі өзгерістер. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы ресейлік бидіктің жер 
саясаты. Көшпелі қазақ ауылының отырықшылыққа өту үдерісі. Жатақтар. Ауыл 
шаруашылығындағы жалға беру қатынастарының дамуы. 

 
Қоныстандыру қозғалысы және оның кезеңдері 
ХІХ ғ. 60-90 жж. қоныстандыру мәселесі. Орыс шаруаларын Далаға 

қоныстандыру туралы Ресей заңдылықтары: 1904 жылғы 6 маусымдағы «Ауыл 
тұрғындарын және мещан-жер иеленушірін қоныс аударту туралы «Уақытша 
ережелер». «Ақмола, Семей, Торғай, Орал облыстарындағы жерлерге қоныс 
аудару үшін, мемлекеттің басқа да қажеттіліктері үшін мемлекеттік жер қорын 
анықтау тәртібі туралы». Ұйғырлар мен дұнғандардың Жетісуға қоныс аударуы: 
себептері және оларды орналастыру шарттары. Ф. Щербина, В. Кузнецов, П. 
Румянцев экспедицияларының Қазақстан аумағын «зерттеуі». Столыпиннің 
аграрлық реформасы және оның қазақтардың дәстүрлі шаруашылық әдісіне 
әсері. Қазақстанға қоныс аудару қозғалысы тарихи әдебиеттерде.  



 
 

Қоныс аударғандардың кәсібі және олардың саяси-экономикалық жағдайы. 
1897 алғашқы Бүкілресейлік халық санағы:    ХІХ ғасыр аяғындағы Қазақ даласы 
тұрғындарының этнодемографиялық сипаттамасы.  

 
Капиталистік қатынастардың Қазақ даласына енуі: ХІХ ғ.аяғы-  ХХ ғ. 

басы 
Қазақстанда темір жол құрылысының басталуы. Транссібір магистралі. 

Орынбор-Ташкент темір жолы. Акционерлік қоғамдар мен компаниялардың 
қызыметі, шетел капиталының Қазақстан экономикасына енуі. Банктер, несие 
қоғамдары, ссуда кассалары. Жеке алтын өндірісінің пайда болуы. Алтайдағы 
тау-кен өнеркәсібі.  Орал-Ембі мұнай кәсіпшілігі. 

 
Ресей империясының құрамына интеграциялану үдерісінде қазақ 

халқы мәдениетінің даму ерекшеліктері 
Ауыз әдебиеті және онда бұқара халықтың азаттық күресінің бейнеленуі. 

Бұқар жырау (Бұқар Қалқаманов (1693-1768), Ақтамберді жырау (1675-1768) 
шығармашылығы; ақындар: Шал (1748-1819), Тәттіқара, Үмбетай және т.б.  
Халық шығармашылығындағы батырлар: Қабанбай, Жәнібек. Ән циклдері. 
«Елім-ай!», «Шаңды жорық», «Қозы-Көрпеш - Баян-Сұлу», «Қыз-Жібек». 
Эпикалық шығарма «Арқалық батыр». Музыкалық шығармашылық. «Абылай 
маршы», «Асау Бара», күйлер «Сырым сазы» және т.б. Шешендік өнер үлгілері. 
Төле би,  Қаз дауысты Қазыбек би, Әйтеке би, т.б.  

Халық ақындарының ХІХ ғ. азаттық күресіндегі рөлі. Махамбет 
Өтемісұлының шығармашылығы.  Батырлық, лирикалық-тұрмыстық поэмалар, 
«Бекет-батыр»,  «Кенесары және Наурызбай», «Айман-Шолпан». Қазақ 
халқының музыкалық және әндік мәдениеті. «Тепең көк», «Қара жорға», «Аққу» 
және т.б. Таттімбет Қазанғапұлы (1815-1862). Суырып салма ақындар Шөже, 
Сара, Майкөт, Сүйінбай, Жаяу-Мұса, Ноғайбай, Шортанбай Канаев (1818-1881). 
Дулат Бабатаев (1802-1874). Жамбыл шығармашылығының басталуы. 

Халық композиторларының музыкалық шығармашылығы. Әндер, күйлер: 
«Балбырауын», «Сарыарқа», «Бұлбұл», «Қамбар күй», «Қазан күй», және 
басқалар. Қазақ композиторы Құрманғазы Сағырбаевтың (1818-1889) 
шығармашылығы, композиторлар Дәулеткерей Шығаевтың (1829-1882), Біржан 
сал Қожағұловтың (1832-1895), Ақан сері Қорамсаұлының (1843-1913), Жаяу 
Мұса Байжановтың (1835-1929) және т.б. шығармашылығы.  

Композиторлар – күйшілер мен әншілер: Қазанғап Тлепбергенов (1854-
1921), Ыбырай Сандыбаев (1856-1930), Сейтеп Оразалиев (1861-1933), Дина 
Нурпейісова (1861-1955), Естай Беркімбаев (1874-1946), Кенен Әзірбаев (1884-
1968), Мағира (Майра) Шамсутдинова Уалиевна (1887-1933), Мария Егоровна 
Рекина (Мариям Жагорқызы (1887-1950)).  «Гәкку»,  «Қорлан»,  «Бозшолақ»,  
«Майра», «Дударай» және т.б. өлеңдер. 

Мұхаметжан Сералин (1872-1929), Спандияр Көбеев (1878-1956): 
педагогикалық және жазушылық қызметі, Сұлтанмахмұт Торайғыров (1893-
1920), ақын дәне лирикалық бағыттағы прозашы.  



 
 

 
Қазақ зиялыларының қалыптасуы: әлеуметтік құрамы, білімі, 

қызыметі (XIХ –ХХ ғ. басы) 
Орынбор және Омбыда қазақ зиялыларын дайындаудағы кадет 

корпустарының рөлі. Орынбор Шекара комиссиясы жанындағы қазақ мектебі. 
Даладағы империялық биліктің мектеп саясаты. Н. Ильминскийдің орыс 

емес халықтарды ағарту туралы идеяларының мәні. Орыс-қазақ уездік, ауылдық 
және ауыл мектептері. Орынбор мұғалімдік мектебі (1895). Ресейдің жоғары оқу 
орындарындағы: Қазан, Санкт-Петербург, Москва, Томск, т.б. қазақ жастары. 

 
XIX ғ. екінші жартысында Қазақстанда ғылымның және ғылыми 

мекемелердің дамуы 
Дипломат А.И. Тевкелевтің Қазақстан тарихы және этнография бойынша 

жорналдары мен қызыметтік жазбалары (1731-1759 жж.). Қазақстанды 
еуропалық және орыс ғалымдары зерттеулерінің басталуы. П.Рычков 
еңбектерінің  XVIII ғ. Қазақстан тарихын зерттеудегі маңызы. Қазақстандағы 
академиялық экспедициялар. П.С. Паллас, Фальк, Георги И., Рычков Н.П. және 
т.б. еңбектері. Орыс жер аударушыларының  (М.М. Муравьев-Апостол, 
Ф.М.Достоевский және т.б.) Қазақстанды зерттеудегі, оның мәдениетінің 
дамуындағы рөлі. Ұлы орыс ақыны А.С.Пушкиннің Қазақстанда болуы.  Г.С. 
Карелин және оның Даладағы зерттеушілік қызметі.  Қазақстанның өндіргіш 
күштері, тұрмыс және мәдениетін орыс ғалымдарының зерттеуі: А.И. Левшин 
және оның  «Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ ордалары мен далаларының 
сипаты» атты еңбегі.  В.И. Дальдің шығармашылық мұрасы. П.П. Семенов-Тянь-
Шанский, Н.А. Северцов, И.В. Мушкетов, В.В.  Радлов, Л.Мейер,  
М.Красовский, А.И. Добромыслов және т.б. ғалымдардың Қазақстанды 
зерттеудегі үлесі.  В.В. Вельяминов-Зерновтың «Қырғыз-қайсақ және  
Әбілхайыр хан қайтыс болғаннан бастап Ресейдің Орта Азиямен  байланыстары 
туралы тарихи мәліметтер» (1748-1765) атты еңбегі. Ғылыми қоғамдардың пайда 
болуы. Орыс географиялық қоғамының бөлімдері мен бөлімшелері (Орынбор 
(1868), Батыс Сібір (1877), Түркістан (1897) бөлімдері, Семей бөлімшесі (1902) 
қызметінің маңызы. Статистикалық комитеттер және оның қызыметі. Қазан 
университеті жанындағы тарих, археология және этнография қоғамы.  Орынбор 
Ғылыми мұрағат комиссиясы. Археологияға қызығушылардың Түркістан 
үйірмесі. А.А. Диваев (1856-1933), В.В. Бартольд (1869-1930), Л.Е. Алекторов, 
Ә.Бөкейханов және т.б. зерттеушілердің Қазақстан ғылымына қосқан үлесі.  

 
XIX ғ. екінші жартысында Қазақстанда ағартушылық идеологияның 

дамуы 
Ағартушы ғалым Ш.Ш. Уәлиханов және оның Қазақстан тарихы, 

географиясы, экономикасы мен мәдениеті бойынша ғылыми мұралары. 
Ы.Алтынсарин - педагог, ағартушы, жазушы, ғалым, этнограф, оның өмірі мен 
қызыметі. И.Алтынсариннің қазақ әдеби тілі, этнографиясының  дамуына қосқан 
үлесі. Ы.Алтынсариннің ағартушылық қызыметінің маңызы.  Ағартушы ақын 



 
 

Абай Құнанбаев – қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы. Абайдың музыкалық 
мұралары. Қазақ халқының тарихы мен мәдениетіндегі Абай Құнанбаевтың 
тарихи орны.  

 
Қазақ даласының аймақтарындағы жадиттік идеология: әлеуметтік 

мәдени өзгерістер 
И.Гаспринский және Ресей империясындағы түркі-мұсылман 

халықтарының ұлттық жаңғыру идеялары. Тәржіман. Қазақстан аймақтарындағы 
жәдидшіл идеология көріністерінің ерекшеліктері. Орынбор, Троицк, Ташкентте 
және т.б. ұлттық баспасөздің қалыптасуы  мен дамуындағы жәдидшілдіктің орны 
мен рөлі. Жадидшілердің қоғамдық саяси қозғалыстарының ұйымдық түрлері. 
«Айқап» журналы. «Қазақ», «Уақыт», «Шура», «Ақмола» газеттерінің қазақ 
халқының ұлттық санасын қалыптастырудағы рөлі.  

 
Қазақтар – Мемлекеттік Думаның депутаттары: тұлғалар және 

қызыметі 
ХХ ғ. басындағы Ресей империясындағы мұсылман мәселесі. Мемлекеттік 

Дума сайлауына қатысу. Қазақтар – Мемлекеттік Дума депутаттары. 
Мемлекеттік Думаның мұсылман фракциясы. Аграрлық мәселе және қазақ 
депутаттары А.Беремжанов және и Б.Қаратаевтың сөйлеген сөздері. Қазақ 
элитасы өкілдерінің жалпыресейлік Мұсылман съездеріне қатысуы (Н-Новгород, 
1905; С-Петербург, 1906; Н-Новгород, 1906, 1907). «Иттифак-эль-муслиминнің» 
(Мұсылман одағы) ресейлік мұсылмандардың қоғамдық-саяси қозғалысын 
қалыптастырудағы рөлі. Әлихан Бөкейханов, Ахмета Байтұрсынов, Міржақып 
Дулатовтың қызыметі және жалпыресейлік мұсылмандар қозғалысы. 
Марксистік, либералды-демократиялық, кадет топтары мен ағымдарының 
қалыптасуы.  

 
1916 ж. көтеріліс: себептері, қозғаушы күштері және негізгі кезеңдері 
25 маусым 1916 ж. шыққан «бұратаналарды тыл жұмысына жіберу» 

туралы жарлық. 1916 ж. көтеріліс: себептері, қозғаушы күштері және негізгі 
кезеңдері. Жетісу, Торғай, Орал, Ақмола, Сырдария облыстарындағы 
көтерілістердің ерекшеліктері. Амангелды Иманов, Удербай ұлы, Тоқаш Бокин, 
Бекболат Ашекеев,  Абдигафар Жанбосынов және басқалардың көтерілісшілер 
армиясын ұйымдастырудағы рөлі. Өкіметтің репрессиялық шаралары және 
қарақшы әскерлердің әскери әрекеттері. Көтерілісшілердің әскери өнері. 
Көтерілістің жеңілу себептері. Қазақтардың Қытайға (Құлжа өлкесі, Қашғария), 
Ауғаныстанға иммиграциясының алғашқы жаппай толқыны. Қазақ 
зиялыларының 1916 ж. көтеріліске қатынасы. Қазіргі заманғы тарихи әдебиетте 
1916 ж. көтеріліске баға берудегі жаңа көзқарас. 

 
Қазақстандағы ұлттық қозғалыс: даму фазалары және ұлттық 

құрылыс  идеялары 



 
 

ХХ ғ. басындағы ресейлік тюркизм  доктринасының мәні. Тюркизм және 
ұлттық ұқсастықтың оянуы.  Тюркизм идеясының қазақ ұлттық қозғалысының 
қалыптасуына ықпалы. Жалпыресейлік мұсылман съезі (1 мамыр 1917 ж.): 
ұлттық-мемлекеттік құрылым мәселелері. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. XVIII ғ. бірінші жартысында Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 
және ішкі саяси жағдайы. 

2. XVIII ғ. қазақ көшпелі қоғамының материалдық өндіріс жүйесі.  
3. XVIII ғ. бірінші жартысындағы Қазақ хандығы Еділ қалмақтары, башқұрт 

және жоңғарлармен өзара қарым-қатынас жүйесінде.   
4. Кіші жүз ханы Әбілхайыр: саяси қайта құрулар жобасы. 
5. ХVIII ғ. 30-40-жж. Орынбор шекара экспедициясының қызыметі. 
6. ХIХ ғ. 50-60-жылдарындағы империялық биліктің Орта Азиялық саясаты. 
7. XIХ ғ. екінші жартысындағы ресейлік биліктің Қазақстандағы мектеп 

саясаты. 
8. XIX ғ. бірінші жартысындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

жағдайы. 
9. ХІХ ғ. 20-50-жж. Әкімшілік реформалары. 
10. XIХ ғ. екінші жартысында Қазақ даласында аймақтық сауда нарығының 

қалыптасуы. 
11. Қазақстанда ағартушылық идеологияның қалыптасуы: тұлғалар  
12. ХХ ғ. басындағы Ресей империясы идеологиясындағы мұсылман 

мәселесі. 
13.  Ұлттық мерзімді баспасөз. 
14. Қазақстан тұрғындарында мультимәдениет және полиэтникалық 

құрамының қалыптасуы.  
15. 1916 жылғы қазақтардың көтерілісі: тарихи деректерді зерттеудегі жаңа 

тәсілдер.  
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. XVIII ғ басындағы Орталық Азия халықаралық қатынас жүйесіндегі 

Қазақстан: тарихнама мәселесі 
2. ХVIII ғ. бірінші жартысындағы Қазақстан тарихындағы батырлар 

феномені. 
3. Орынбор губернаторларының Даладағы саясаты: жобадан бастап 

жүзеге асыруға дейін. 
4. Еділ қалмақтары және ХVIII ғ. соңғы ширегіндегі қазақтар: зерттеу 

тарихы 



 
 

5. ХVIII ғ. – ХІХ ғ. бірінші жартысындағы қазақ әдебиеті: тарихи 
оқиғалардың бейнеленуі. 

6. Ш.Уәлиханов – қазақ халқы тарихын зерттеуші.  
7. Қазақ  даласындағы пристав институты: енгізу ерекшеліктері  
8. Ресейдің сыртқы саяси стратегиясындағы Оңтүстік Қазақстан               

(ХІХ ғ. 50-60 жж. ортасы). 
9. ХVIII -ХІХ ғ. қазақ даласындағы ресейлік биліктің діни саясаты. 
10. «Қазақ» газеті - ХХ ғ. әлеуметтік-саяси өмірдің бейнесі. 
11. ХХ ғ. басындағы Даладағы жәдидтік идеология: нәтижелері мен 

салдарлары.  
12. Мемлекеттік Думадағы қазақ депуттар  
13. Шаруа басшылары және қазақ тұрғындары: ХХ ғ. басындағы өзара 

қатынастың ерекшеліктері.  
14. ХІХ ғ. қазақ қоғамының әлеуметтік құрылысы: құрамы және 

өзгерістер.   
15. Профессор Е.Б. Бекмахановтың  сұлтан К.Қасымов жетекшілігімен 

(1837-1847) болған ұлт-азаттық қозғалысты зерттеуге қосқан үлесі.  
16.  С.Асфендияровтың жаңа замандағы Қазақстан тарихын зерттеуге 

қосқан үлесі.  
17. Қазақстандағы ғылыми қоғамдардың қызыметі: Орыс географиялық 

қоғамы, статкомитеттер, Орынбор Ғылыми мұрағат комиссиясы және т.б. 
18. Қазақ өлкетанушыларының (С.Жантөрин, және Т. А. Сейдалиндер, 

Б.Даулбаев және т.б.) қазақ халқының тарихы мен мәдениетін зерттеуге қосқан 
үлестері.  

19. Казак әскерлерінің құрылуы: Даладағы отарлау қызыметі мен рөлі. 
20. Қазақ даласына келген бірінші елші А.Тевкелевтің күнделігі -                

ХVIII ғ. орыс-қазақ қатынастары тарихының дерегі ретінде 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы билердің рөлі мен орны  
2. Сырым батыр қазақ халқының халық шығармашылығында және 

тарихи әдебиетінде 
3. Жантөре (1805-1809 жж.) және Шерғазы (1812-1824   жж.) 

хандардың Кіші жүздегі саясаты 
4. XIX ғ. қазақ халқының музыка және ән мәдениеті 
5. А.И. Левшин және оның  «Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ 

ордалары мен далаларының сипаты» атты еңбегінің маңызы 
6. В.И. Дальдің Қазақстандағы қоғамдық қызыметі және оның 

шығармашылық мұрасы   
7. XIX ғ. аяғындағы Қазақстан халқының этнодемографиялық сипаты   
8. Қазақ шенеуніктерінің патша отарлау басқармасы ұйымдары 

жүйесіндегі қызыметі (ХIХ ғ. екінші жартысы) 



 
 

9. Қазақстандағы шаруа басшыларының институты 
10. Ш.Ш.Уәлиханов және қазіргі гуманитарлық ғылым  
11. Ы.Алтынсарин еңбектері қазақ халқының тарихы мен мәдениетінің 

дерегі ретінде   
12. Орыс географиялық қоғамы қызыметінің Қазақстан тарихындағы 

маңызы (Орынбор, Семей, Түркістан бөлімдері) 
13. Орынбор Ғылыми мұрағат комиссиясы: құрылуы, қызыметінің 

негізгі бағыттары 
14. Қазақтар - Мемлекеттік Думаның депутаттары 
15. Зерттеуші А.А. Диваевтың Қазақстан ғылымын дамытуға қосқан 

үлесі 
16. XIX ғ. аяғындағы Қазақстандағы статистикалық комитеттер: 

қызыметшілер құрамы және негізгі қызыметтер 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
1. Жаңа және қазіргі заманғы Қазақстан тарихы. Екінші кітап. - 

Алматы, Қазақ университеті, 2016. 
2. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В пяти 

томах. Том 3. Казахстан в новое время. - Алматы: Атамура, 2000. 
3. О почетнейших и влиятельнейших ордынцах: алфавитные, именные, 

формулярные и послужные списки. 12 ноября 1827 г. – 9 августа 1917 г. / Сост., 
предисловие, комментарии и указатели Б.Е.Жанаева  // История Казахстана в 
русских источниках XVI-XX веков». - Том VIII. Ч.1-2.  - Алматы: Дайк-Пресс, 
2006.  

4. Журналы и служебные записки дипломата А.И. Тевкелева по 
истории и этнографии Казахстана (1731-1759 гг.) // История Казахстана в 
русских источниках XVI-XX веков». - Алматы: Дайк-Пресс, 2005. - Том III.  

5. Первые историко-этнографические описания казахских земель. 
Первая половина XIX века // История Казахстана в русских источниках XVI-XX 
веков. - Алматы: Дайк-Пресс, 2007.  - Том V. 

6. Первые английские путешественники в Казахской степи. //История 
Казахстана в западных источниках XII-XX вв./ Пер. с англ. Д.М.Костиной. 
Алматы: «Санат», 2006. Том VIII. 

 
Қосымша: 

1. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты. Сборник 
исторических документов в 2-х томах. – Алматы, 2014. 

2. Казахские чиновники на службе Российской империи. Сборник 
документов и материалов. -  Алматы: Қазақ университеті, 2014. 

3. Аныракайский треугольник: историко-географический ареал и 
хроника великого сражения. - Алматы, 2008. 



 
 

4. Галиев В.З. Библиотеки и культурная жизнь Казахстана (в XIX-
начале XX веков). - Алматы, 2005. 

5. Государственная Дума Российской империи: 1906-1917: 
Энциклопедия. Научные редакторы: Б. Ю. Иванов, кандидат исторических наук  
А. А. Комзолова, И. С. Ряховская.   – М.: РОССПЭН,  2008. 

6. Ерофеева И.В. Родословные казахских ханов и кожа XVIII – XIX в.в. 
(история, историография, источники). - Алматы, 2003. 

7.  Ерофеева И. В. Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик.  -   
Алматы: Санат, 2007. 

8.  Есмагамбетов К.Л. Азат рухтың күрескері.  - Алматы, 2003.  
9. Кабульдинов З.Е. Казахи России (вторая половина XVIII - начало XX 

вв.). Астана, 2010. 
10. Касымбаев Ж.К. Последний поход хана Кенесары и его гибель 

(декабрь 1846-апрель 1847 гг.). - Алматы, 2002. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» –5В020300 – тарих 
мамандығының оқу жосапрына енгізілген базалық пән. «Еуропа және Америка 
елдерінің қазіргі заман тарихы» пәні Батыс елдері тарихы бойынша оқытылатын 
пәндер цкилын аяқтайды. Бұл пәннің ерекшелігі сонда, ол студенттердің барлық 
негізгі тарихи пәндер бойынша алған білімдеріне негізделеді.  

ХХ ғасыр – дүниежүзі тарихының терең және ауқымды үрдістермен 
сипатталатын күрделі кезеңі. Бұл – қазіргі заманғы өркениеттің әлеуметтік-
экономикалық, саяси және мәдени-рухани негіздерінің  қалыптасу дәуірі.  Бұл 
кезеңде еуропалық индустриалдық өркениеттің дағдарысы және постиндус-
триалдық даму сатысына өту үрдісі іске асты. Бұл үрдiстiң iске асуы құры-
лымдық экономикалық дағдарыстар, мемлекеттiк реттеу жүйесiнiң 
қалыптасуы, ғылыми-техникалық революция, жаңа саяси идеологиялардың 
(фашизм, большевизм) және дәстүрлі саяси ағымдардың жаңартылған 
нұсқаларының (неолиберализм, неоконсерватизм) шығуы сияқты 
факторлармен анықталады. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемдiк 
саяси кеңiстiкте түбiрлi сапалы өзгерiстер басталды, индустриалдық 
қоғамның саяси, экономикалық және рухани дамуында жаңа сипат пайда 
болды, либералдық демократияға альтернатива ретінде тоталитарлық қоғам 
негiздерi қалыптасты. Сонымен қатар либералдық демократия барынша 
жетілдіріліп, адамның құқықтары мен бостандықтарының ауқымы кеңейді. 
ХХғ. екінші жартысында неғұрлым дамыған елдерде халықтың әл-ауқатын 
жақсарту міндетін мемлекет өз мойнына алып, «жақсы тұрмыс» мемлекетін 
құру идеясы қалыптасты және ол мүмкіндігінше іске асырылып жатыр. 
Қазiргi заман кезеңiнiң тағы бiр сипатты белгiсi – социалистiк жүйенiң пайда 
болуы, алайда оның кеңестiк үлгiсiнiң өмiрге бейiмсiздiгi және қоғамдық 
дамудың дербес үлгiсi ретiнде өмiр сүруден қалып, мүлде ыдырауы. Батыстың 



 
 

алдыңғы қатарлы елдерiнiң постиндустриалдық даму сатысына өтуiмен қатар 
халықаралық қатынастар жүйесiнде сапалы өзгерiстер басталды: әлемнiң екi 
полюстi жүйесiнен көпполюстi жүйеге өту үрдiсi iске асты. ХХ 
ғ. халықаралық қатынастардың дамуының толқынды сипатымен  де 
анықталады. Бұл кезеңде, бір жағынан, әлем екі рет дүниежүзілік соғыстар 
өртіне шарпылды, әлем бір-біріне қарама қарсы әскери-саяси одақтардың 
күрес аренасына айналды, адамдарды жаппай қыру қарулары пайда болды, 
екінші жағынан, бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау мақсатына қызмет ететін 
халықаралық ұйымдар (Ұлттар Лигасы, Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропадағы 
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, т.б.) құрылып, адамзат әлемінің 
біртұтастығы  күшейе түсті.     

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
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жүйесі. 
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7 Франция. 
8 Ұлыбритания. 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 



 
 

Кіріспе 
Пәннің мақсаты – батыс қоғамының бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталған 

кезден бастап бүгінгі күнге дейінгі дамуының негізгі бағдарын бейнелейтін 
әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени-рухани үдерістерді кешенді түрде 
оқыту.  

Курстың негізгі міндеттері: Батыс елдерінде постиндустриалдық 
қоғамның қалыптасуының ортақ белгілері мен ерекшеліктерін анықтау; Батыс 
елдерінің XХ ғ. – ХХІ ғ. басындағы дамуының альтернативтілік 
мүмкіндіктерін қарастыру; жаңа ұлттық мемлекеттердің құрылу тарихын 
түсіндіру; қазіргі замандағы халықаралық қатынастардың дамуының сипаты 
мен ерекшеліктерін ашу.  

Курсты оқу барысында студенттер Батыстың дамыған елдерінің 
постиндустриалдық сатыға өтуі, Батыс елдерінің әр кезеңдегі дамуының 
себептік-салдарлық байланыстары және жалпы заңдылықтары, 
индустриалдық қоғамнан постиндустриалдық қоғамға өту процесінің 
дигнамикасын анықтайтын негізгі факторлар, Еуропа және Американың жеке 
елдерінің   қазіргі замандағы дамуының өзіндік ерекшеліктері, батыс ғылымы 
мен мәдениетінің дамуының жалпы сипаты  туралы  білім жинақтауға тиісті.  

Курсты оқу барысында студенттер мынадай дағдылар мен біліктерді 
меңгеруі қажет: батыс өркениетінің XХ ғ. – ХХІ ғ. басындағы даму тарихын 
кезеңдерге бөлудің ғылыми негіздерін білу нәтижесінде тарихи оқиғаларды 
тарихи кезеңдерге сәйкестендіре білу; деректерді талдау нәтижесінде тарихи 
фактілерді түсіндіру, салыстыру және қорытындылау; қазіргі заманның саяси 
және қоғамдық қозғалыстарының мәнін түсіну және сипаттай білу; Батыстың 
әртүрлі елдеріндегі саяси режимдердің жалпы сипаты мен ерекшеліктерін 
талдай білу; Батыстың ірі елдерінің экономикалық дамуының ортақ сипатын 
анықтау және жеке елдердің дамуының ерекшеліктерін ашу; көрінекті тарихи 
тұлғалардың іс-әрекетін объективті түрде бағалай білу.      

«Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәні тарихи білім 
жүйесінде айрықша орын алады, өйткені бұл пәннің мазмұны бүгінгі күнмен 
тығыз байланысты. Қазіргі заман тарихы – адамзат тарихының аса күрделі 
кезеңі, ол әлемдік тарихтың терең және ауқымды үдерістерімен сипатталады, бұл 
– қазіргі заманғы өркениеттің әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени-
рухани негіздерінің  қалыптасу дәуірі.  

«Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінің объектісі 
және әдістер жүйесі. Ұсынылып отырған пәннің оқыту объектісі – Батыс 
елдерінде қазіргі заман кезеңінде болып жатқан саяси, әлеуметтік-экономикалық, 
рухани үдерістер. Пәннің әдістер жүйесін анализ, синтез, абстрактілеу, 
салыстыру, индукция, дедукция сияқты жалпы ғылыми әдістер, сондай-ақ 
арнаулы тарихи әдістер құрайды. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
1-тарау 



 
 

ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІ 1918-1945 ЖЖ. 
 
Батыс елдерінің 1918-1945 жж. дамуының негізгі бағыттары    
Батыстың алдыңғы қатарлы елдерінің әлеуметтік-экономикалық дамуының 

ортақ сипаты. Соғыстан кейінгі экономиканы қалпына келтіру. Экономикалық 
дамудың тұрақтануы. Модернизацияның жаңа кезеңі. Өндіріс пен капиталдың 
шоғырлануының күшеюі. Циклдық және құрылымдық дағдарыстар, олардың 
ортақ белгілері мен ерекшеліктері. 1929-1933 жж. дүниежүзілік экономикалық 
дағдарыс.  Д.М. Кейнс және кейнсиандық ілім. Батыс демократиясы және 
реформизм.  

Еуропа елдеріндегі (Ресей, Германия, Австрия, Венгрия) бірінші 
дүиежүзілік соғыстан кейінгі революциялық дағдарыстың ерекшеліктері 
Жұмысшы қозғалысының идеялық негіздері және ұйымдық формалары. 
Жұмысшы қозғалысының жіктелуі. Коммунистік интернационал. Социал-
демократия. Негізгі саяси идеологиялар және олардың жаңартылуы.   

Фашизмнің шығуы. Фашизм және демократия. Тоталитаризм. Еуропа 
елдеріндегі Халықтық майдандар.  

Ғылыми-техникалық прогресс. Рухани өмірдегі және мәдениеттегі  
өзгерістер. «Бұқаралық мәдениеттің» пайда болуы. Күнделікті тұрмыстағы 
өзгерістер.  

 
Соғыстан кейінгі әлемді қайта құрудың  Версаль-Вашингтон жүйесі 
Париж бейбіт конференциясы. Ж. Клемансо. В. Вильсон. Д. Ллойд Джордж. 

В. Вильсонның «14 пункті». Ұлттар Лигасының құрылуы. Мандаттық жүйе. 
Германия және оның одақтастарымен жасалатын бітім жобаларын талқылау. 
Бітім шарттарының Версальдық жүйесі.  Еуропадағы соғыстан кейінгі 
шекараларды белгілеу.  

Азия-Тынық мұхит аймағындағы соғыстан кейінгі реттеулер. Вашингтон 
конференциясы. Төрт мемлекеттің аралдық иеліктері туралы келісімі. Бес 
держава келісімі. Қытай мәселесі. Тоғыз держава келісімі. Версаль-Вашингтон 
жүйесі: мәні және қайшылықтары.   

 
Германия 
Германияның соғыстың соңғы жылындағы экономикалық және саяси 

жағдайы.  Жұмысшы қозғалысы. ГСДП. ГТСДП. «Спартак» тобы.  1918-
1919 жж. революция. Революцияны кезеңдерге бөлу. Халық өкілдері Кеңесінің 
құрылуы және оның саясаты. 1919 жылғы қаңтар оқиғалары.  К. Либкнехт пен 
Р. Люксембургтің өлтірілуі. Бавар Кеңестік Республикасы және оның күйреуі. 
Ұлттық жиналыс. Веймар конституциясы.  

Веймар республикасының ішкі және сыртқы саясаты. Республиканың 
партиялық-саяси жүйесі. Герман либерализмінің ерекшеліктері.   Республикаға 
қарсы күштердің жандануы. «Капп бүлігі». Жұмысшы қозғалысы. НСДАП 
құрылуы. 1923 ж. Рур дағдарысы. Фашистік бүлік және оның сәтсіздікке 
ұшырауы.  Елдің экономикалық жағдайының нашарлауы. путч и его провал. 



 
 

Обострение экономического положения страны.. 1923 ж. саяси дағдарыс. 
Гамбург көтерілісі.   

Герман экономикасының тұрақтануы және оның ерекшеліктері. 
Капиталистік рационализация. Мемлекеттік реттеу нышандары. Дауэс жоспары. 
Локарно конференциясы. Германияның Ұлттар Лигасына кіруі.  

Германиядағы  экономикалық дағдарыстың ерекшеліктері. Юнг жоспары. 
Елде әлеуметтік шиеленістің күшеюі. Жұмыссыздықтың өсуі. Брюнинг 
үкіметінің саясаты. Орташа топтардың күйзеліске ұшырауы.  Фашистік қауіптің 
күшеюі. НСДАП саясаты мен тактикасындағы өзгерістер.  Нарастание 
фашистской опасности. Политика и тактика. ГКП сектанттық саясаты. Веймар 
республикасының партиялық-саяси жүйесінің дағдарысы.  

Фашистердің өкімет басына келуі. Коппартиялы жүйенің жойылуы. 
Тоталитарлық режимнің орнауы. Жаппай жазалау. Нацистік диктатураның 
әлеуметтік-экономикалық саясаты. Мемлекеттік-әкімшілік құрылымды қайта 
құру.  Г. Гиммлер және «СС империясы». Й. Геббельс және нацистік үгіт-
насихат. Германия экономикасын дамытудың төртжылдық жоспарлары. 
Фашистердің нәсілшілдік саясаты.   

Германияның екінші дүниежүзілік соғыс өртін тұтандыруға бағыт алуы. 
Версаль бітімінің шарттарын бұзу. Авсртияны қосып алу. Судет облысын тартып 
алу және Чехияны протекторатқа айналдыру.  Берлин – Рим – Токио өзегін құру. 
Кеңес-герман қатынастары.  

 
Италия 
Бірінші дүиежүзілік соғыстың қорытындылары. Италияның әлеуметтік-

экономикалық және саяси дамуы. Жұмысшы және шаруа қозғалысы. 
Либералдық парламенттік мемлекеттің дағдарысы. Социалистік партиядағы 
ағымдардың күресі. 1919 ж. парламенттік сайлау. Партиялы-саяси жүйе.  

Фашистік ұйымның құрылуы. Б. Муссолини. «Римге жорық». Фашистердің 
өкімет басына келуі. Италияда фашизмнің жеңуінің себептері. Демократиялық 
күштердің фашизмге қарсы күресі. Маттеотти дағдарысы. Авентин одағы. 
Фашистік үкіметтің төтенше заңдары.  

Антифашистік оппозицияның жеңілуі. Мемлекетті фашистендіру процесінің 
басталуы және оның ерекшеліктері. Фашистік үкіметтің әлеуметтік-
экономикалық саясаты. Латеран келісімдері. 

Дүниежүзілік экономикалық дағдарыстың Италияға әсері.  Б. Муссолини 
үкіметінің ішкі және сыртқы саясаты. Экономиканы орталықтандыру және 
милитарландыру. Корпоративтік мемлекет құру.  

Италияның Испаниядағы азамат соғысына араласуы. Абиссиниядағы соғыс. 
Грецияға шабуыл жасау. Итальян әскерлерінің екінші дүниежүзілік соғыстың 
Африкадағы  және Шығыс майданындағы соғыс қимылдарына қатысуы.  

 
Испания 
Испанияның бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі саяси және 

экономикалық жағдайы. Примо де Ривераның әскери-монархиялық диктатурасы. 



 
 

1930-1931 жж. саяси дағдарыс. Революцияның басталуы. Республиканың 
жариялануы. 1931 ж. конституция және реформалар. 1933 ж. сайлау. «Қара 
екіжылдық». Революцияның кезеңдері. Ұлттық одақ. «Испан фалангасының» 
құрылуы. 1934 ж, қазан көтерілісі. Халықтың майданның құрылуы және 
сайлаудағы жеңісі.  

1936 ж. бүлік және азамат соғысының басталуы. Испан қақтығысна 
араласпау туралы халықаралық келісім. Интернациаоналдық бригадалар. Кеңес 
Одағының испан мәселесіне көзқарасы. Халықтық майдан үкіметінің 
реформалары. Республиканың жеңілуі, оның себептері және зардаптары. 
Испаниядағы оқиғаларадың тарихи маңызы және сабақтары.  

Ф. Франконың авторитарлық диктатурасының орнауы. Ф. Франко 
диктатурасыныңекінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ішкі және сыртқы саясаты.  

 
Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдері  
Империялардың ыдырауы және Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропада 

жаңа тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы. Аймақ елдерінің саяси және әлеуметтік-
экономикалық дамуының жалпы сипаттамасы. 

 Австрия. Австриядағы революция. Республиканың жариялануы. 
Мемлекеттік жүйені демократияландыру. Әлеуметтік саясат. Радикалдық 
топтардың іс-әрекеті. Хеймвер бөлімдерінің құрылуы. Коалициялық үкіметтің 
құрылуы. 1920 ж. конституция. Австриядағы фашизм.  1925 ж. конституциялық  
реформа. Э. Дольфус үкіметі және фашистік күшердің шоғырлануы.  Шуцбунд 
көтерілісі және  1934 ж. конституция. Отандық майдан. Италиямен жақындасу. 
1934 ж. Венадағы нацистік бүлік.  К. Шушниг үкіметі. Германияға қосылу 
(«аншлюс»).   

Венгрия. Венгриядағы революция. Республиканың  жариялануы. М. Каройи 
үкіметі. Солшыл партиялардың бірігуі. Кеңестік республиканың құрылуы. 
Интервенция. Венгрия кеңестік республикасының  құлауы және М. Хортидің 
авторитарлық билігінің орнауы. Жазалау. Венгрияның 30-жылдардағы дамуы. 
Авторитарлық диктатураның нығаюы.  

Чехословакия. Чехиядағы 1918 ж. революция. Республиканың құрылуы. 
Т. Масарик. 1920 ж. конституция. Мемлекттік басқару мекемелерінің құрылуы. 
Словак Ұлттық кеңесінің декларациясы. Чехословакиядағы көппартиялы жүйе. 
Әлеуметтік-экономикалық және саяси даму. Аграрлық реформа. Ұлттық 
өнеркәсіптің дамуы. Әлемдік экономикалық жүйеге кірігу. 1929-1933 жж. 
дүниежүзілік экономикалық дағдарыс және одан шығу жолдарын іздеу. Әскери 
өнеркәсіптің дамуы. 1935 ж. перзиденттік сайлау. Э.Бенеш. Саяси оппозиция. 
Ұлттық мәселе. Судет облысындағы Г. Хайнляйннің ұлтшылдық партиясы. 
Мюнхен конференциясы. Чехословакияның мемлекеттік дербестігін жою.  

Польша. Поляк мемлекетінің қалпына келтірілуі. Екінші Речь Посполитая. 
Тәуелсіз Польшаның басшылары. Құрылтай сеймі. Кіші конституция. 
Парламентаризм негіздерінің жасалуы.  1921 ж. конституция. Парламенттік және 
президенттік сайлаулар. Қаржы жүйесіне реформа жасау.  Аграрлық реформа. 
1926 ж. мемлекеттік төңкеріс. «Санация» режимі. Экономикалық дағдарыс. 



 
 

Экономиканы мемлекеттік реттеу. 1935 ж. конституция. Тәуелсіз Польшаның 
сыртқы саясаты. Поляк-кеңес соғысы. Рига келісімі. Кеңес-герман 
қатынастарындағы поляк мәселесі.   

Югославия. Серб, хорват, словен корольдығының құрылуы. Партиялық-
сасяи жүйенің қалыптасуы. 1920 ж. парламенттік сайлау.  1921 ж. Видовдан 
конституциясы. Конституциялық монархия. Экономикалық дамуы.  Аграрлық 
реформа. Ұлттық мәселе. 1929 ж. мемлекеттік төңкеріс. Югославия корольдығы.  
Әкімшілік  реформа. 1931 ж. конституция. 1929-1933 жж. дүниежүзілік 
экономикалық дағдарыс және оның саяси өмірге ықпалы. Король Александрдың 
өлтірілуі. Серб-хорват келісімі. Сыртқы саясат. 1941 ж. мемлекеттік төңкеріс.    

Болгария. Владай  көтерілісі.  Бірпартиялық үкіметтің құрылуы. 
Стамболийскийдің реформалары. 1923 ж. саяси дағдарыс. Авторитарлық 
режимның орнауы.  А. Цанков. 1923 ж. қыркүйек көтерілісі. А. Цанков 
үкіметінің құлауы. Парламенттік билік жүйесіне көшу. Халықтық жиналыс 
сайлауы. 1929-1933 жж. дүниежүзілік экономикалық дағдарыс және оның 
Болгарияға әсері. Халықтық одақтың құрылуы және оның парламенттік 
сайлаудағы жеңісі. Экономиканы мемлекеттік реттеу элементтерін енгізу. 1934 
ж. әскеритөңкеріс және авторитарлық режимның орнауы. Оппозиция лық 
күштердің конституциялық құрылысты қалпына келтіру жолындағы күресі. 
Болгарияның екінші дүиежүзілік соғысқа фашистік одақ жағында кірісуі.  

Румыния. Бірінші дүиежүзілік соғыстан кейінгі территориялық өзгерістер. 
Әлеуметтік-экономикалық және саяси даму. Саяси партиялардың құрылуы. 
Аграрлық реформа. Монархиялық дағдарыс. Карол ІІ. Ұлтшыл-царанистердің 
күшеюі. Парламенттік жүйені жою.  

 
Франция 
Францияның бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі экономикалық және 

саяси дамуы. Ж. Клемансо. Париж бітім конференциясының қорытындылары. 
Францияның халықаралық жағдайының нығаюы. 1919 ж. парламенттік сайлау. 
Ұлттық одақтың жеңісі. Ұлттық одақ үкіметінің ішкі саясаты және әлеуметттік 
заңдары.   

Экономиканың тұрақтануының ерекшеліктері. 1924 ж. сайлау. «Солшыл 
одақ» үкіметі. Э. Эррио. Қаржылық дағдарыс. Солшыл одақтың құлауы. 
«Ұлттық бірлесу» үкіметі. Р. Пуанкаре. 

Дүниежүзілік экономикалық дағдарыс және оның  Франциядағы зардаптары. 
Саяси күрестің шиеленісуі. Үкіметтің дағдарыспен күресу саясаты. Дирижизм. 
Екінші «солшыл одақтың» құрылуы. Фашистік қозғалыс. 1934 ж. ақпан 
оқиғалары.  

Антифашистік күштердің бірлігі туралы мәселе. Халықтық майданның 
құрылуы және оның сайлау алдындағы бағдарламасы. 1936 ж. парламенттік 
сайлау. Халықтық майдан үкіметі. Л. Блюм. Халықтық майдан үкіметінің 
реформалары. Халықтық майдандағы алауыздықтар және оның ыдырауы. 

 Францияның сыртқы саясаты. Халықаралық қатынастардың Версаль-
Вашингтон жүйесін жасауға қатысу. «Кіші Антанта» идеясы. Рур дағдарысы 



 
 

және француз-герман қатынастарының шиеленісуі. Франция және Ұлттар 
лигасы. 30-жылдардағы Францияның ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру 
бағытындағы әрекеттері. Л. Барту. Шығыс пактісін құру идеясы.  

 
Ұлыбритания  
Ұлыбританияның соғыстан кейінгі әлеуметтік-экономикалық және саяси 

дамуы. 1918 ж. парламенттік сайлау. Либералдық-консервативтік одақтың 
құрылуы. Д. Ллойд-Джордж үкіметінің реформалары.Британ империясы 
отарлары мен доминиондарындағы ұлт-азаттық күрес. Ирландия мәселесі. 
Коалициялық үкіметтің таратылуы.  

Екіпартиялы жүйенің дағдарысы. Бірінші лейбористік үкімет. Ағылшын 
экономикасы тұрақтануының ерекшеліктері. Консерваторлардың билікке қайта 
оралуы. 1926 жылғы жаппай ереуіл. Әлеуметтік ымырашылдық жолдарын іздеу. 
Мондизм. 

1929-1933 жж. дүниежүзілік экономикалық дағдарыстың Ұлыбританияның 
дамуына әсері. 1929 ж. сайлау және лейбористік партияның жеңісі. «Лейборизм 
және ұлт» бағдарламасы. Лейбористердің үкіметіндегі және партиясындағы 
дағдарыс. Р. Макдональдтың «Ұлттық үкіметі». Дағдарыстан шығу жолдарын 
іздеу. Д.М. Кейнс және мемлекеттік реттеу теориясы.  Ұлттық үкіметтің 
реформалары.   

С. Болдуин және Н.Чемберлен үкіметтерінің ішкі және сыртқы саясаты. 
1935 ж. билеуші әулеттің дағдарысы. Н.Чемберлен  және басқыншыны 
«пейілдендіру» саясаты. У.Черчилль және  сыртқы саясаттағы өзгерістер.   

  
Ресей және КСРО  
Ресей империясындағы 1917 жылғы революциялық оқиғалар. Патша 

өкіметін құлату және республиканың құрылғанын жариялау. Уақытша үкіметтің 
құрылуы.  Билік үшін күрес. Большевиктердің өкімет басына келуі. Билік, жер 
және бітім туралы Декреттер. Құылтай жиналысын қуып тарату. Ресейдің 
соғыстан шығуы. Брест бітімі. Ресей халықтары құқықтарының декларациясы.  

Азамат соғысы және интервенция. «Соғыс коммунизмі» саясаты және ЖЭС. 
КСРО құрылуы. 1924 ж. конституция.  

Әміршілдік-әкімшілдік жүйенің орнауы және И.В. Сталиннің жеке билігінің 
күшеюі. Индустриаландыру. Ұжымдастыру. 30-жылдардағы аштық. Жоспарлы 
экономиканың құрылуы. Жаппай жазалаулар. ГУЛАГ. 1936 ж. конституция.  

Кеңес өкіметінің сыртқы саясаты. Генуя конференциясына қатысу. Рапалло 
келісімі. Батыстың ірі елдерімен дипломатиялық қатынастар орнату. Ұжымдық 
қауіпсіздік жүйесін құру идеясы. 1939-1940 жж. кеңес-герман қатынастары.  

 
Америка Құрама Штаттары 
АҚШ соғыстан кейінгі алғашқы жылдарда. Версаль бітім жүйесін 

ратфикациялау мәселесі. 1920 ж. президенттік сайлау. Республикандардың билік 
басына келуі. Демократиялық партияның жеңілу себептері. «Просперити» 
кезеңіндегі АҚШ экономикалық және саяси дамуы. У. Гардинг. «Қатаң 



 
 

индивидуализм». Екіпартиялы жүйенің дамуы. 1924 ж. сайлау және 
республикандық әкімшіліктің нығаюы. К. Кулидж. 1928 ж, сайлау. Г. Гувер. 
«Әлеуметтік әріптестік» саясаты.  

Дүниежүзілік экономикалық дағдарыстың Америка Құрама Штаттарына 
әсері.  Г. Гувер әкімшілігінің дағдарысқа қарсы бағдарламасы. 1932 жылғы 
президенттік сайлау және демократтардың жеңісі. Кейнсиандық ілім және 
Ф.Д. Рузвельттің «жаңа бағыты». Этатизм. «Жаңа бағыт» саясатын жүргізудің 
кезеңдері. Қаржы жүйесін сауықтыру, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы 
саласындағы саясат. Вагнер заңы. 

Дүниежүзілік соғыстар аралығындағы АҚШ-тың сыртқы саясаты. 
Оқшаулану. АҚШ және ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру мәселесі. Бриан-
Келлог пактісі. Бейтараптылық туралы заң. Екінші дүиежүзілік соғыстың 
басталуы және оқшаулану саясатынан бас тарту. Ленд-лиз туралы заң. Перл-
Харбор және Америка Құрама Штаттарының соғысқа кірісуі.  

 
Латын Америкасы елдері  
Латын Америкасы елдерінің  соғыстан кейінгі алғашқы жылдардағы 

экономикалық және саяси жағдайы. Өнеркәсіптің өсуі. Ауыл шаруашылығының 
дамуы. Аймақ экономикасындағы шетелдік салымдардың рөлі. Латын 
Америкасы елдеріндегі саяси режимдер. Латын Америкасы елдері дүниежүзілік 
экономикалық дағдарыс кезеңінде. Әлеуметтік-экономикалық және саяси 
дамудың ерекшеліктері.  

Мексикадағы революцияның нәтижелері. 1917 ж. конституция. 1920 ж, 
мемлекеттік төңкеріс. Революциялық  каудильизм  және оның мәні.  Латын 
Америкасы елдеріндегі либералдық  реформалар.  Аргентинадағы президент И. 
Иригойеннің саясаты. Бразилиядағы 1930 ж. революция. Ж. Варгас. 1937 ж. 
конституция  және корпоративтік мемлекет құру.  

Латын Америкасы елдері екінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде.  
 
Халықаралық қатынастар  
ХХ ғ. 20-30-жылдарындағы халықаралық қатынастар. Халықаралық 

қатынастардың тұрақтануы. Генуя конференциясы. Рапалло келісімі. 1923 ж. 
Лозанна конференциясы.  Рур дағдарысы. Дауэс жоспары. Локарно 
конференциясы. Рейн кепілдік пактісі. Бриан – Келлог пактісі. Кіші Антанта. 
Репарациялар мәселесі және Юнг жоспары.  

Дүниежүзілік экономикалық дағдарыс жылдарында халықаралық 
қатынастардың шиеленісуі. Репарациялар мен төлемидер мәселесі. Жапонияның 
Қытайға қарсы басқыншылығы. Германияның Версаль бітімінің шарттарын 
бұзуы. Еуропаның орталығы мен Қиыр Шығыста соғыс ошақтарының пайда 
болуы. Басқыншы мемлекеттердің одағының құрылуы. Италияның 
Абсиссиниядағы басқыншылық әрекеті. Соғысты болдырмау мүмкіндіктері. 
Ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру идеясы. Еуропада ұжымдық қауіпсіздік 
жүйесін құрудың француздық нұсқасы. Шығыс пактісін құру идеясы. 

1938-1939 жж. халықаралық саяси дағдарыс.  Австрияны қосып алу 



 
 

(аншлюс). Судет мәселесі. Мюнхен келісімі. Германияның Чехословакияны 
басып алуы. Герман-поляк қатынастарының шиеленісуі.  

Ағылшын – француз – кеңес келіссөздері. Үшжақты конвенция жоюасы. 
Өзара шабуыл жасамау туралы кеңес-герман келісімі. Құпия хаттамалар және 
Шығыс Еуропаны ықпал аймағына бөлісу мәселесі. кеңес-Дүниежүзілік 
соғыстар аралығындағы герман қатынастары тарихына қатысты кеңестік және 
посткеңестік тарих ғылымындағы пікірталас.  

 
Екінші дүниежүзілік соғыс 
Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы және барысы.  Екінші 

дүниежүзілік соғыстың сипаты және кезеңдері туралы пікірталас. Фашистік 
Германияның Польшаға шабуылы және екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы. 
Батыс майдандағы «оғаш соғыс». Кеңес Одағы әскерлерінің Польша жеріне 
енгізілуі. «Достық және шекара туралы» кеңес-герман келісімдері және оның 
құпия хаттамалары. Кеңес Одағы мен Финляндия арасындағы соғыс. 
Германияның Батыс Еуропа елдерін басып алуы. Францияның жеңілуі. «Англия 
үшін шайқас». Балкандағы, Солтүстік Африкадағы соғыс қимылдары. «Үш 
держава пактісі». Кеңес-герман қатынастары және 1940 жылғы Берлин 
келіссөздері.  

Германияның Кеңес Одағына шабуыл жасауы. Қорғаныс ұрыстары. Москва 
түбіндегі шайқас. «Қауырт соғыс» жоспарының күйреуі. Жапонияның Перл-
Харборға шабуылы. ШЩығыс майдандағы соғыс қимылдарының негізгі 
кезеңдері. Жапонияның Перл-Харборға шабуылы және АҚШ-тың соғысқа 
кірісуі. Тынық мұхиттағы соғыс қимылдары. Антигитлерлік одақ. Ф.Д. Рузвельт, 
И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. Тегеран конференциясы. Еуропада екінші 
майдан ашу мәселесін талқылау.  

Фашистер басып алған жерлердегі «жаңа тәртіп». Басып алынған 
жерлердегі жаппай жазалау. Холокост. Еуропа елдеріндегі Қарсыласу 
қозғалысы. «Азат Франция» қозғалысы. КСРО жау басып алған аудандарындағы 
партизандық қозғалыс.   

 Екінші дүниежүзілік соғыстың барысындағы түбірлі бетбұрыс. Сталин-
град және Курск шайқастары. «Оверлорд» операциясы және Еуропада екінші 
майданның ашлуы. Италияның тізе бүгуі. Ялта конференциясы. Германияның 
талқандалуы. Кеңес Одағының Жапонияға қарсы соғысқа кірісуі. Жапонияның 
талқандалуы. Кеңес Одағының фашизмді жеңуге қосқан үлесі. Соғыстың 
қорытындылары мен сабақтары. Потсдам конференциясы. БҰҰ құрылуы. 
Нюрнберг процесі.    

 
2-тарау 

ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІ 1945-2011 ЖЖ. 
 

Батыс елдерінің 1945-2011 жж. Дамуының  негізгі бағыттары    
Екінші дүиежүзілік соғыстың қорытындылары. Маршалл жоспары және 

оның соғыстан кейінгі Еуропа экономикасын қалпына келтірудегі рөлі. Батыс 



 
 

еледрі экономикасының ХХ ғ. екінші жартысындағы дамуының ерекшеліктері. 
Батыс экономикасының даму динамикасы. Экономикадағы құрылымдық 
дағдарыстар. Постиндустриалдық қоғамның қалыптасуы және дамуы. Мемлекеттік 
реттеу жүйесінің дамуы. Монетаризм теориясы. Әлемдік экономика және ҒТР. 
Бреттон-Вуд валюталық-қаржылық жүйесі. Ғылыми-техникалық революция 
жағдайындағы Батыс қоғамының өндіргіш күштерінің өзгерісі. Өндірісті 
кешенді түрде механикаландыру және автоматтандыру. ХХ ғ. аяғы – ХХІ ғ. 
басындағы Батыс экоеномикасының дамуы. Компьютерлік техника. Ақпараттық 
технологиялар.   

Батыс қоғамын демократияландыру процесінің тереңдеуі. Негізгі саяси 
ағымдардың дамуы.  ХХ ғ. соңғы онжылдығындағы коммунизм идеяларының 
дағдарысы. ХХ ғ. екінші жартысындағы қоғамдық қозғалыстар. «Жаңа 
солшылдар». Соғысқа қарсы қозғалыс. Феминизм. Жастар қозғалысы.  Лаңкестік 
мәселесі. Демократиялық мемлекеттің жаңа модельдерін жасау. Әлеуметтік 
мемлекет. Либералдық-этатистік  конституциялық модельдің соғыстан кейінгі 
жылдардағы дамуы. «Жақсы тұрмыс» мемлекеті.   

Соғыстан кейінгі жылдарда еуропалық интеграцияның дамуы. Брюссель 
пактісі. «Жалпы рынок». ЕСЕА құрылуы. Еуропадағы қауіпсіздік пен 
ынтымақтастық жөніндегі кеңес. ЕҚЫК қорытынды актісі. ЕҚЫҰ құрылуы.  

ХХ ғ. екінші жартысындағы мәдениеттің дамуының негізгі бағыттары. 
Бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі. Постмодернизм. Әдебиет пен өнердегі 
жаңа ағымдар. Бұқаралық және халықтық мәдениет.   

Саяси, әлеуметтік-экономикалық және рухани салалардағы ғаламдану 
процесі. Ғаламдану жағдайында ұлттық-мәдени өзін-өзі танушылықты сақтау 
мәселесі.  

 
Америка Құрама Штаттары 
Елдің соғыстан кейінгі алғашқы жылдардағы экономикалық және саяси 

дамуы. Г. Труменнің «әділетті бағыты».   Тафт-Хартли заңы. Демократиялық 
және республикандық әкімшіліктердің 40-50-жылдардағы ішкі саясатына 
«қырғи-қабақ соғыстың»  әсері.  Консервативтік консенсус. Маккартизм. Афро-
американдарды кемсіту мәселесі.   

Американ қоғамы ҒТР жағдайында. Дж. Кеннедидің «жаңа шептер» 
саясаты. Әлеуметтік-экономикалық салада мемлекеттің рөлінің күшеюі.  Кариб 
дағдарысы. Дж. Кеннедидің өлтірілуі. Қоғамдық қозғалыстар.  «Жаңа 
солшылдар». Хиппи. Л. Джонсон әкімшілігінің әлеуметтік саясаты. Азаматтық 
құқықтар туралы заң. Вьетнамда соғыс бастау. Әсіреоңшыл ұйымдардың 
жандануы. М.Л. Кингтің өлтірілуі.   

АҚШ 60-жылдардың аяғы – 70-жылдарда.  Р. Никсон және Дж. Форд 
республикандық әкімшіліктерінің ішкі және сыртқы саясаты.  Халықаралық 
шиеліністі бәсеңдету саясаты. Партиялық-саяси күрестің шиеленісуі.. Уотергейт 
оқиғасы. Демократтардың сайлаудағы жеңісі. Дж. Картер. Халықаралық 
шиеліністі бәсеңдету саясатынан бас тарту.    



 
 

АҚШ-тың 80-жылдардағы дамуы. Р. Рейган және «рейганомика». 
Неоконсерватизм. Мемлекеттік реттеу жүйесінің жаңа нұсқасы. Экономикалық 
өрлеу.   Дж. Буштың «байсалды бағыты».  

АҚШ-тың ХХ ғ. аяғы – ХХІ ғ. басындағы дамуы. Екіпартиялы саяси 
жүйенің  дамуындағы жаңа нышандар. Б. Клинтон әкімшілігінің ішкі саясаты. 
Кіші-Джордж Буштың республикандық әкімшілігі. 2008 ж. сайлау және 
демократтардың билікке келуі. Б. Обама. 

 
Ұлыбритания 
Екінші дүиежүзілік соғыстың зардаптары. 1945 ж. парламенттік сайлау 

және лейбористердің жеңісі. К. Эттли үкіметінің әлеуметтік-экономикалық 
саясаты. Өнеркәсіпті национализациялау.  Әлеуметтік реформалар. 1951 ж. 
сайлау және консерваторлардың жеңісі. Консервативтік үкіметтердің ішкі және 
сыртқы саясаты. Өнеркәсіпті жекешелендіру және әлеуметтік шығындарды 
азайту. Англияның  Европалық Экономикалық Одаққа қосылу мәселесі.  

Ұлыбританияның ҒТР жағдайындағы дамуы. Г. Вильсон үкіметінің ішкі 
және сыртқы саясаты. Әлеуметтік және экономикалық реформалар. Қара 
металлургия кәсіпорындарын национализациялау. Солтүстік Ирландиядағы 
жағдайдың шиеленісуі.  Лейбористердің 60-жылдардың екінші жартысындағы 
сыртқы саясаты.  

Ұлыбританияның 70-жылдардағы экономикалық және саяси дамуы.  Э.Хит 
үкіметінің әлеуметтік-экономикалық саясаты. ЕЭО құрамына кіру. 
Экономикалық дағдарыс. Лейбористердің «әлеуметтік әріптестік» саясаты. 
Британдық ұлттар ынтымақтастығының дамуы мәселесі.  

Ұлыбритания 80-90-жылдарда. 1979 ж. сайлауда консерваторлардың жеңуі. 
М. Тэтчер үкіметінің әлеуметтік-экономикалық саясаты. Жекешелендіру. 
Мемлекеттік шығындарды қысқарту. Орта және ұсақ кәсіпкерлікті қолдау. 
Тэтчеризм – неоконсерватизмнің британдық нұсқасы. Сыртқы саясат. 
Аргентинамен соғыс. Кеншілер ереуілдері. Ольстер мәселесі. М.Тэтчердің 
қызметтен кету себептері. Дж. Мейджор үкіметінің саясаты.   

Елдің ХХ ғ. аяғы – ХХІ ғ. басындағы дамуы. Т.Блэр үкіметінің ішкі және 
сыртқы саясаты. Жаңа лейборизм. Конституциялық реформа. Жаңа әлеуметтік 
қозғалыстар. Ұлыбританияның батысеуропалық интеграциядағы рөлі. 
Дж. Г. Браун үкіметі. 2010 ж. парламенттік сайлау. «Тербелмелі парламент» 
ахуалының пайда болуы.  Д. Камеронның коалициялық үкіметі.    

 
Франция 
Францияның азат етілгеннен кейінгі экономикалық және саяси жағдайы.  

Уақытша режим. Ш. де Голль үкіметі. Экономиканы қалпына келтіру. Жаңа 
саяси партиялардың пайда болуы.  Құрылтай жиналысына сайлау және Төртінші 
республиканың конституциясын қабылдау. Ш. де Голльдің қызметтен кетуі. 
Отарларда ұлт-азаттық қозғалысының өрістеуі. Үндіқытайдағы соғыс.   



 
 

Францияның Төртінші республика кезіндегі дамуы. Саяси тұрақсыздық. 
Отарлық мәселенің шиеленісуі. Алжирдегі соғыс және оның елдегі саяси ахуалға 
әсері. IV республиканың дағдарысы және құлауы. 

1958 ж. конституция және Бесінші республиканың құрылуы.  Президент 
Ш. де Голль кезіндегі Францияның ішкі және сыртқы саясаты. Экономиканы 
мемлекеттік реттеудің әдістері. ҒТР және экономикадағы құрылымдық 
өзгерістер. Дирижизм концепциясы. Әлеуметтік мемлекет. Алжир мәселесінің 
шешілуі. Эвиан келісімі. Сыртқы саясат. Франция және НАТО. Кеңес-француз 
қатынастары. 1968 ж. оқиғалар.  1969 ж. референдум. Францияның соығыстан 
кейінгі кезеңде дамуындағы Ш. де Голль мен голлизмнің рөлі.  Президент 
Ж. Помпидудің саясаты. Постголлистер. Солшыл күштердің шоғырлануы. 1974 
ж. сайлау және билік басына центристердің келуі.  В. Жискар д ُ◌ Эстен.  

Солшыл күштердің 1981 ж. президенттік және парламенттік сайлаулардағы 
жеңісі. «Миттеран дәуірі». Елді «социалистік жаңарту» концепциясы. 1981-1984 
жж. реформалар. Миттеранизмнің 80-жылдардың ортасындағы даму 
нышандары. Сыртқы саясат. Еуропалық интеграцияның тереңдеуі. 1986 ж. 
парламенттік сайлау. Ж. Ширак үкіметінің әлеуметтік-экономикалық саясаты.  
Неоконсерватизмнің француздық нұсқасы.    

Ж. Ширактың 1995 ж. президенттік сайлаудағы жеңісі. Францияның қазіргі 
кездегі саяси партиялары. 1997 ж.  парламенттік сайлау және солшыл күштердің 
жеңісі. Л. Жоспен үкіметінің саясаты. Францияның ХХ ғ. аяғы – ХХІ ғ. 
басындағы дамуы. 2007 ж. президенттік сайлау және Н. Саркозидің жеңісі. 
2008 ж. конституциялық реформа. Президенттік институттың өзгерістері. 
Ф. Фийон үкіметі. Қоғамдық қозғалыстар. Ереуілдер.  

 
Германия 
Потсдам конференциясы және оның герман мәселесіне қатысты шешімдері. 

Германиядағы оккупациялық режим. Потсдам конференциясының шешімдерінің 
орындалмауы. Батыс және Шығыс Германиядағы саяси процестер. Экономиканы 
қалпына келтіру мәселесі.  Батыс белдеулердегі ақша реформасы. Берлин 
дағдарысы. Елді жіктеу және екі герман мемлекетінің пайда болуы.  

ГФР конституциясы. ГФР партиялық-саяси жүйесі. К. Аденауэр үкіметінің 
әлеуметтік-экономикалық саясаты. «Әлеуметтік-нарықтық шаруашылық» құруға 
бағыт алу. Неміс «экономикалық ғажайыбы». ГФР 60-жылдардағы әлеуметтік-
экономикалық және саяси дамуы. Л. Эрхард үкіметінің саясаты. «Үлкен 
коалиция» және К. Кизингер үкіметі.  

ГФР сыртқы саясаты. ГФР және НАТО. ГФР және батысеуропалық 
интеграцияның дамуы. ЕЭО құрылуы. ГФР басышылығының Батыс Берлин 
мәселесіне көзқарасы.   

1969 ж. сайлау және «кіші коалицияның» жеңісі. В. Брандт үкіметінің ішкі 
және сыртқы саясаты. Демократиялық социализм концепциясы және «игілік 
мемлекетін» құру саясаты.  Канцлер В. Брандтың «жаңа шығыстық саясаты».  
Шығыстағы көрші елдермен қатынастарды реттеу. Г. Шмидт үкіметі. 70-
жылдардың ортасындағы дағдарыс және оның зардаптары.   



 
 

Батыс Германиядағы альтренативтік қозғалыстар. «Жаңа солшылдар». 
«Жасылдар» партиясы. ГСДП-ЕрДП коалициясының ыдырауы. Үкімет басына 
христиандық демократтардың келуі. Г. Коль үкіметінің ішкі және сыртқы 
саясаты. Неоконсерватизмнің германдық нұсқасы. 80-жылдардың екінші 
жартысындағы экономикалық өрлеу.   

Шығыс Германиядағы әлеуметтік-экономикалық дағдарыс. 1989 жылғы 
бұқаралық шерулер. Берлин қабырғасының құлатылуы. Германияны біріктіру 
процесінің басталуы. «4+2» кездесулері. М.С. Горбачев пен Г. Кольдің 
кездесулері. Германияның бірігуі.   

ГФР біріккеннен кейінгі дамуы. Партиялық саяси жүйедегі өзгерістер.  1990 
ж. бундестаг сайлауы. Шығыс герман жерлерінің әлеуметтік-экономикалық даму 
мәселесі. Г. Коль үкіметінің 90-жылдардағы ішкі және сыртқы саясаты. 

1998 ж. және 2002 ж. бундестаг сайлаулары. Социал-демократтар мен 
«жасылдар» коалициясының жеңісі.  Г. Шредер үкіметінің ішкі және сыртқы 
саясаты.  ГФР XXI ғ. басындағы дамуы.  2005 ж. төтенше  бундестаг сайлауы. 
ХДО/ХӘО және ГСДП арасында коалициялық келісімнің жасалуы.  А. Меркель 
үкіметінің ішкі және сыртқы саясаты. «Жаңа әлеуметтік нарықтық экономика» 
идеясының негізделуі.  

 
Италия  
Италия соғыстан кейінгі алғашқы жылдарда. Елдің даму жолын таңдау 

мәселесі бойынша саяси күрес. Экономиканы қалпына келтірудің басталуы. 
Монархияның жойылуы. Республика жариялау. 1947 ж. конституция.  Аграрлық 
реформа.  

Елдің 60-жылдардағы экономикалық дамуы. Билік басына солшыл- 
центристік одақтың келуі.  Коалициялық үкіметтің ішкі және сыртқы саясаты. 
Әлеуметтік шиеленістің күшеюі. 60-жвлдардағы бұқаралық қозғалыстар. 
Коалицияның ыдырауы. 70-жылдардың ортасындағы экономикалық дағдарыс 
және оның зардаптары. 1976 ж. парламенттік сайлау. ХДП  үкіметі. «Ұлттық 
ынтымақ» саясаты. А. Мороның өлтірілуі. Лаңкестік және неофашизм.  

1979 ж. парламенттік сайлау. Б. Кракси үкіметі.ің ішікі саясаты. Итальян 
неоконсерватизмінің ерекшеліктері. Демократиялық солшыл күштер 
партиясының құрылуы. Беспартиялық коалиция  және оның саясаты. 
Италиядағы саяси тұрақсыздықтың себептері. Коррупциямен күрес.  Саяси күрес 
және бірінші республиканың партиялық-саяси жүйесінің күйреуі. 
Мажоритарлық сайлау жүйесінің енгізілуі. 1994 ж. сайлау. Оңшыл одақтың 
жеңісі.   

Италиядағы екінші республика. 1996 ж. сайлау. Солшыл-центристік 
«Олива» одағының жеңуі. Р. Проди және М. ДАۥлема үкіметтерінің қызметі.  

Италия XX-XXI  ғғ. тоғысында.  2001 ж. парламенттік сайлау.  
С. Берлусконидің оңшыл-центристік үкіметінің қызметі. Оңшылдар мен 
солшылдардың күресі. Үкіметтік дағдарыстар.  2006 ж. және  2008 ж.  
парламенттік сайлаулар. «Босси-Фини» заңы. С. Берлусконидің қызметтен кетуі 
және М. Монти үкіметінің құрылуы.     



 
 

 
Испания 
Испанияның соғыстан кейінгі алғашқы жылдардағы саяси және 

экономикалық дамуы.  Франколық тәртіпті ішінара жаңарту. Испандар хартиясы. 
1953 жылғы испан-американ келісімі. Елдің 50-60-шы жылдардағы саяси және 
экономикалық дамуы. Ф.Франконың саяси және әлеуметтік реформалары. 
Экономикалық өрлеу. Саяси өзгерістер жолындағы күрес.  Ф.Франконың қайтыс 
болуы. Авторитарлық тәртіпті өзгертудің және жаңа саяси жүйенің 
қалыптасуының басталуы.  Саяси реформа туралы заң.  1978 жылғы 
конституция. Хуан Карлос I.  

1981 жылғы мемлекеттік төңкеріс жасау әрекеті. ИСЖП ықпалының өсуі. 
Ф.Гонсалес және социалистердің 80-90-шы жылдардағы саясаты. Испан 
қоғамындағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер.  Испанияның 90-шы 
жылдардағы дамуы. Консерватизмнің өсуі. Ұлттық мәселелер. Лаңкестңк пен 
сепаратизм. Испанияның қазіргі ішкі және халықаралық жағдайы.  

 
КСРО және кеңестен кейінгі кеңістіктің еуропалық мемлекеттері  
Соғыстың зардаптары. Экономиканы қалпына келтіру мәселесі. 1947 ж. 

ақша реформасы. Карточкалық жүйенің жойылуы. Жазалаулардың жаңа 
толқыны. Мемлекеттік апапраттағы реформалар.  И.В. Сталиннің қайтыс болуы. 
Н.С. Хрущев. «Жеке басқа табынушылықтың» зардаптарын жоюға бағыт алу. 
Елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуындағы жаңа нышандар.  

Экономиканың дамуының экстенсивті сипаты. Тың жерлдерді игеру 
бағдарламасы. 50-жылдардың аяғындағы экономикалық қайта құрулар. 
Экономикалық саясатты іске асырудағы қайшылықтар. Әлеуметтік саясаттағы 
бетбұрыс.  

СОКП XXII съезі және коммунизм орнату бағдарламасын қабылдау.  
Экономикалық авантюризмнің зардаптары. Халықтың тұрмысының нашарлауы. 
Новочеркасск оқиғалары. Н.С. Хрущевтің орнынан түсуі және билік басына 
Л.И. Брежневтің келуі.   

КСРО Л.И. Брежневтің билігі заманында. А.Н. Косыгиннің  экономикалық 
реформасы. Кеңес экономиксын реформалаудың сәтсіздігінің себептері. 1977 ж.  
конституция. Кеңестік жүйенің дағдарысы.  Коррупцияның күшеюі. Дисси-
денттік қозғалыс.   

ХХ ғ. екінші жартысындағы КСРО сыртқы саясаты. Орталық және 
Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдерінде социализмнің кеңестік нұсқасын орнату. 
«Қырғи-қабақ соғыс». Халықаралық аренадағы кеңес-американ бәсекелестігі. 
Дамушы елдердің ішкі істеріне араласу. Ауғанстан мәселесі.     

80-жылдарда КСРО басшыларының ауысуы. М.С. Горбачев және қайта құру 
бағдарламасы. Қоғамдық өмірді демократияландыруға бағыт ұстау. КСРО халық 
депутаттарының съездері. Көппартиялылықты мойындау. Саяси партиялардың 
құрылуы. 1991 ж. тамыз оқиғалары. КСРО ыдырауы.  Беловеж келісімдері және 
Алматы мәлімдемесі. ТМД құрылуы. 



 
 

Кеңестен кейінгі кеңістіктегі жаңа тәуелсіз мемлекеттер. Шығыс Еуропа 
мемлекеттері: Беларусь, Молдова, Россия, Украина. Балтық жағалауындағы 
елдер: Латвия, Литва, Эстония. Ресей Федерациясының кеңестен кейінгі 
кеңістіктегі сыртқы саясаты.  

 
Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдері  
Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдері соғыстан кейінгі алғашқы 

жылдарда. «Халықтық демократия» кезеңі. 1944-1947 жж. әлеуметтік-
экономикалық қайта құрулардың мазмұны және сипаты. Аймақ елдері 
арасындағы достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы келісімер жүйесі. 
«Қырғи-қабақ соғыс» және Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдеріне 
КСРО тарапынан қысым жасалуы. Кеңестік социализм нұсқасын қабылдауға 
мәжбүр болу. Югославия компартиясымен қақтығыс.   

Аймақ елдерінде кеңестік үлгі бойынша социализм орнтау. Экономиканы 
түбірінен қайта құру. Аграрлық рефорималар. Жедел индустриаландыру.  

Аймақтағы кеңестік социализм үлгісінің алғашқы дағдарыстары. Герман 
Демократиялық Республикасындағы 1953 ж. оқиғалар. Варшава Шарты 
ұймымының құрылуы және кеңестік бақылаудың күшеюі. Венгриядағы 1956 ж. 
қазан оқиғалары. Имре Надь. Бірпартиялыжүйенің жойылғаны және 
коалициялық үкімет құрылғаны туралы жариялау. Будапештке кеңес 
әскерлерінің енгізілуі. И. Надьті тұтқындау.   

 Кеңестік социализм үлгісі дағдарысының тереңдеуі. ЧКП «Әрекет 
бағдарламасын» қабылдауы және Чехословакиядағы 1968-1969 жж. дағдарыс.  
Чехословакияға ВШҰ әскерлерін енгізу.  Польшадағы 1968 ж. және 1970 ж. 
дағдарыстар. «Шетктеулі егемендік» доктринасы.  Югославиядағы «өзін-өзі 
басқару социализмі» және экономикалық реформалар.   

Польшадағы 1980-1981 жж. қоғамдық-саяси және экономикалық дағдарыс. 
Ереуілдер және «Ынтымақ» ұйымының құрылуы.  Польша шекарасына жақын 
жерде кеңес әскердлерінің шоғырландырылуы. Польшада әскери жағдайдың 
енгізілуі.  «Ынтымақ» ұйымына тиым салынуы.  

КСРО-дағы қайта құру саясаты және Шығыс Еуропа елдері. Социализмді 
«жаңарту» саясатының күйреуі. Саяси оппозицияның қалыптасуы. 80-
жылдардың аяғында аймақтың жеке елдерінде билік үшін күрестің  күшеюі. 
Шығыс Еуропа елдерінің тоталитаризмді жою жолына түсуі. 80-жылдардың 
аяғы – 90-жылдардың басындағы революциялар.  Польша мен Венгриядағы 
саяси ахуал. Чехословакиядағы «мақпал революция». Румыниядағы Чаушеску 
режимінің күйреуі. Шығыс Германиядағы саяси өзгерістер. Югославия 
федерациясының ыдырауы және Балканда қаруыл қақтығыстың басталуы. 
Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдерінде социализмнен нарықтық 
экономика мен либералдық демократияға өту. Аймақ елдерінің Батыстың 
экономикалық және саяси жүйесіне енуі. 

 
Латын Америкасы елдері  



 
 

Латын Америкасы елдерінің ХХ ғ. екінші жартысындағы әлеуметтік-
экономикалық дамуы. Ұлтшыл-реформизм. Аргентинадағы Х. Перонның,  
Бразилиядағы  Ж. Варгастың реформалары. Әскери режимдер және олардың 
құлатылуы. Латын Америкасында интеграциялық процестің дамуы.   

Кубаның 50-жылдардың басындағы әлеуметтік-экономикалық және саяси 
дамуы. 1952 ж. мемлекеттік төңкеріс. Ф. Батистаның ішкі және сыртқы саясаты. 
1959-1960 жж. әлеуметтік-экономикалық және саяси қайта құрулар. 60-
жылдардағы революциялық диктатура режимі. Биліктің Ф. Кастро қолына 
шоғырлануы. 1976 ж. Куба конституциясы. Куба экономикасының  80-
жылдардың аяғы – 90-жылдардың басындағы қиыншылқтары. Мемлекеттік-
бюрократиялық социализмнің дағдарысы. Экономиканы ішінара либерал-
дандыру.   

Латын Америкасы елдерінің 70-жылдардағы экономикалық және саяси 
дамуы. Чилидегі саяси күрестің шиеленісуі.  1970 ж. президенттік сайлау және 
С. Альенданың жеңісі. Халықтық бірлік үкіметі.  Демократиялық қайта құрулар 
процесі. Мемлекеттік төңкеріс. Билік басына А. Пиночет бастаған әскери 
хунтаның келуі.  Саяси жазалаулар. Пиночет режиміне қарсы күрес. 
Либералдану процесінің басталуы. Саяси партиялардың жария жұмысына рұқсат 
беру. 1988 ж. плебисцит. 1989 ж. президенттік сайлау және П. Эйлвиннің жеңісі. 
Демократиялық қайта құрулардың басталуы.   

Латын Америкасы елдерінің ХХ ғ. аяғы – ХХІ ғ. басындағыдамуының 
негізгі бағыттары. Сыртқы қарыздың өсуі. Коррупция. Солшыл лаңкестік.  

 
Халықаралық қатынастар  
Екінші дүиежүзілік соғыстан кейінгі халықаралық қатынастардың негізгі 

бағыттары. Потсдам конференциясы және оның шешімдері. Берлин дағдарысы. 
«Қырғи-қабақ соғыс», оның бастаулары және негізгі кезеңдері.  НАТО мен ВШҰ 
құрылуы. Жанаталаса қарулану. Жаппай қыру қарулары.   

Біріккен Ұлттар Ұйымының құрылуы және оның қызметі.  
Халықаралық қатынастардың екіполюсті жүйесінің қалыптасуы. Кореядағы 

халықаралық қақтығыс. 1961 ж. Берлин дағдарысы және берлин қабырғасының 
тұрғызылуы. Кариб дағдарысы және оның халықаралық қатынастардың 
сипатының өзгеруіне әсері. Индонезия мен Үндіқытайдағы отарлық соғыстар. 
Вьетнамдағы соғыс. Алжирдегі ұлт-азаттық соғысы. Таяу Шығыс дағдарысы.  

ХХ ғ. екінші жартысындағы халықаралық шиеленістің бәсеңдеу және өрлеу 
кезеңдері. Кеңес-американ қатынастары. Халықаралық қатынастардағы 
Ауғаныстан мәселесі. Парсы шығанағындағы соғыс және Ирак мәселесі.  

ХХ ғ. аяғы – ХХІ ғ. басындағы халықаралық қатынастар. Көпполюсті 
әлемнің қалыптасуы. БҰҰ халықаралық қатынастар жүйесінің өзгерісі 
жағдайындағы қызметі. Халықаралық лаңкестік мәселесі.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 



 
 

1. Соғыстан кейінгі реттеу мәселелері. Версаль-Вашингтон жүйесі. 
2. Германиядағы 1918-1919 жж. революция. 
3. Италиядағы фашизм: мәні, доктринасы және өкімет басына келу 

жағдайлары. 
4. Германия дүниежүзілік дағдарыс жылдарында. Нацистердің өкімет 

басына келуі. 
5. Франциядағы Халықтық майдан. 
6. АҚШ дүниежүзілік дағдарыс жылдарында. Ф.Рузвельттің жаңа бағыты. 
7. Ұлыбритания 30-жылдарда: дағдарыстан шығу жолдарын іздеу. 
8. Халықтық демократия елдеріндегі 50-60-жылдардағы дағдарыстар. 
9. Франциядағы Бесінші Республиканың Шарль де Голль билігі кезіндегі 

дамуы. 
10. Д.Кеннедидің «жаңа шептер» саясаты. 
11. ГФР: «кіші коалиция» үкіметінің ішкі және сыртқы саясаты. 
12. АҚШ Р.Рейганның неоконсервативтік саясаты кезеңінде.  
13. М.Тэтчер және тэтчеризм. 
14. Г.Коль және Германияның бірігуі. 
15. Польшада социализмнен нарықтық экономика мен либералдық 

демократияға өту 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Германиядағы Веймар республикасы. 
2. Ресей империясының ыдырауының басталуы. 
3. Испаниядағы Халықтық майдан. 
4. Фашизмнің негіздері, идеологиясы және практикасы. Фашизмнің түрлері. 
5. Германия мен Италиядағы тоталитарлық жүйелерді салыстыру.  
6. 1929-1933 жж. экономикалық дағдарыстан шығудың альтернативтік 

жолдары. 
7. ХХ ғ. 50– 60-жылдарындағы Батыс елдеріндегі реформизм. «Жақсы 

тұрмыс мемлекетін» құру саясаты. 
8. Англиядағы төртінші лейбористік үкімет.  
9. Батыс Еуропадағы интеграциялық үрдістер. 
10. «ХХ ғ. 70-жылдарының екінші жартысы мен 80-жылдарындағы Батыс 

Европа және Солтүстік америка елдеріндегі «консервативтік толқын».  
11. Франциядағы ХХ ғ. 80-жылдарындағы «солшыл эксперимент».   
12. Орталық және Оңтүстік-Шығыс Европа елдеріндегі социализмнен 

нарықтық экономикаға және либералдық демократияға өту үрдісі.  
13. ГФР және ГДР: саяси және экономикалық жүйесін салыстыру. 
14. Шығыс Еуропа елдеріндегі мақпал революциялар. 
15. ХХ ғ. екінші жартысындағы халықаралық қатынастар. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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KRAK 3301 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘЛЕМДІК 
ҚАУЫМДАСТЫҚТА  

 
Көлемі - 2 кредит 

 
Авторлары: 

Алтаев А.Ш. - тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан  
тарихы кафедрасының профессоры 

Смағұлов С. - Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы 
 

Пікір жазғандар: 
Қожекеева Л.Т.  - тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің жалпытарих кафедрасының 
меңгерушісі 

Ташенев М.Ж. - тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
«Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта» курсы «5B020300 - 

Тарих»  мамандығы бойынша бакалавриат студенттері үшін базалық пән және 
«Қазіргі Қазақстан тарихы» жалпы курсының маңызды бөлігі болып табылады.  

Бұл бағдарламаны жасауда авторлар бірінші кезекте ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың жыл сайынғы Жолдауларында тұжырымдалған 
стратегиялық сыртқысаяси міндеттерді, басқа да маңызды құжаттарды, 
тарих ғылымындағы жетістіктер мен жаңалықтарды, студенттік 
аудиторияның талап-тілектерін ескерді. 

Курстың бағдарламасы мазмұнының ерекшеліктері. Типтік 
бағдарламаның мазмұны мен құрылымы мамандықтың профилін ескереді, 
яғни пән поблемалары тарихи аспектіде, бірақ саясаттану, әлеуметтану 
және басқа да әлеуметтік-саяси пәндермен тығыз пәнаралық байланыста 
қарастырылады. 

Бағдарлама авторлары елдің әлемдік білім кеңістігіне интеграциялану 
және білім беру саласында халықаралық конвенцияға қосылуға байланысты 
оны заманауи оқу технологиясын ескере отырып жасауға тырысты.  

Курсты оқып-үйрену пәнінің хронологиялық шеңбері Қазақстанның 
тәуелсіздігін алудан бүгінгі күнге дейінгі кезеңді қамтиды.  

Курстың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының әлемдік 
қауымдастықтағы орны мен рөлін айқындау, үйлестірілген және көпвекторлы 
сыртқы саясатының негізгі факторлары мен бағыттарын ашып көрсету. 

Пәннің пререквизиттері келесі курстар: Жаңа заманғы Қазақстан тарихы, 
Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы, Қазақстан Республикасының тарихы, Дүние 
жүзінің тарихы.   



 
 

Бұл курсты оқып-үйренуде студенттер келесі білім, икем және машықтарды 
игеру керек: тарихи принцип негізінде өткен тарихты талдай білу, тарихи және 
саяси картамен жақсы жұмыс істей білу, баяндамаларды жазумен және ауызша 
материалды дұрыс баяндаумен, өзінің тұжырымдарын дәлелді негіздеуге, 
практикалық сабақтарға дайындалу барысында ғылыми әдебиетке өзіндік және 
сыни көзқарасқа байланысты машықтарды меңгеру. 

Курстың постреквизиттері: ҚР сыртқы саясаты, халықаралық қатынастар 
тарихы, саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану. 

Типтік бағдарлама бөлімдерінің материалдары студенттерге Қазақстан 
Республикасы сыртқы саясатының тарихын, республиканың әлемдік 
қауымдастықтағы рөлі мен орнын терең және тұтас ұғынуға, берілген жағдайды 
талдау кезінде пән бойынша игерген білімді қолдануға, сабақтас пәндерді оқып-
үйренуге, ұлттық басымдылықтарға, уақыт талаптары мен шындықтарына 
сәйкес үйлесімді тарихи сана мен дүниетанымдық принциптердің қалыптасуына 
мүмкіндік береді.  

Курстың теориялық-әдістемелік негізін ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
еңбектері, Қ.К.Тоқаевтың, С.И.Абдулпаттаевтың қазақстандық дипломатияның 
тарихы бойынша еңбектері құрайды.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Бөлімдер мен тақырыптардың атаулары 
1 Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін жариялау. ҚР сыртқы 

саясатының қалыптасуының объективті факторлары. 
2 Қазақстанның сыртқы саяси тұжырымдамасының қалыптасуы 
3 Қазақстандық бұрынғы КСРО республикаларымен тату көршілік 

қатынастар орнатуы. 
4 Халықаралық қатынастардың субъектісі  ретінде ҚР сыртқы 

саясатының негізі бағыттары. 
5 Қазақстанның шет елдердегі қазақ диаспорасымен  байланысы.  
6 Қазақстан Республикасы және халықаралық ұйымдар. 
7 Қазақстан және интеграциялық үдерістер. 
8 Қазақстанның шет елдермен экономикалық өзара қатынасының 

ерекшеліктері мен негізгі бағыттары. 
9 Қазақстан және әлемдік, аймақтық қауіпсіздік проблемалары. 

10 Қазақстан және қазіргі заманның ғаламдық проблемалары 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе  
«Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта» пәні. «Қазақстан 

Республикасы әлемдік қауымдастықта» пәні – әлемдік саясаттағы пікірі көрнекті 
орын алып отырған, тәуелсіз 25 жылдың ішінде Қазақстанның Еуразиядағы 
негізгі мемлекеттердің біріне айналу тарихы. Мақсаты – Қазақстан 



 
 

Республикасының әлемдік қауымдастықтағы орны, рөлі және маңызын 
айқындау. Мақсатына сәйкес міндеттері: ҚР-ның тәуелсіздігі қалыптасуының 
үдерісін зерделеу; Еуразияның орталығы ретінде ҚР стратегиялық маңызын 
талдау; ҚР-ның халықаралық қатынастарға қатысуын қарастыру; Посткеңестік 
кеңістіктегі ҚР-ның интеграциялық үдерістегі көшбасшылық рөлін айқындау. 

Курсты зерделеу барысынды оқытушы алдына келесі міндеттерді 
қояды: 

1. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі мен ұлттық қауіпсіздігін 
нығайтуға бағытталған стратегиялық міндеттерді  шешуге мүмкіндік беретін 
тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негізін қалыптастыру; 

2. Әлемдік қауымдастықтағы қазіргі Қазақстанның бірегей және 
маңызды орнын айқындайтын ғылыми принциптерді ашып көрсету; 

3. Республиканың жедел жаңару және экономикалық және идеялық-
мәдени өркендеудің басты бағытына бет алған қазақстандық даму үлгісінің 
мазмұнын шынайы ғылыми-тарихи біліммен толықтыру; 

4. Қолданылатын тарихнама мен деректерді талдау, олардың 
классификациясы және түрлері, осы пәннің қазіргі заманғы Қазақстан 
тарихындағы орны мен рөлін айқындау. 

Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін проблемалық дәрістер оқылуы, 
дискуссиялық және кеңесші семинарлар өткізілуі, сындарлы ұсыныстар 
тыңдалуы қажет. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жариялануы. қр сыртқы 

саясаты қалыптасуының негізгі факторлары 
Кеңестік әміршіл-әкімшіл жүйенің дағдарысы. КСРО-ның ыдырауы. Қазақ 

КСР-нің Мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясының қабылдануы, оның 
мазмұны мен рөлі. 80-жылдардың соңында кеңестік жүйенің дағдарысының 
тереңдеуі, ал ол жағдайдың КСРО-ның ыдырауына алып келуі, осы үрдіс 
барысында Қазақстанның егемендігін қамтамасыз ету жөніндегі республика 
басшылығының саяси және әлеуметтік-экономикалық шаралары. Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігінің жариялануы. Жас мемлекеттің тәуелсіздігін 
халықаралық мойындау. Әлем картасында жаңа тәуелсіз мемлекеттің пайда 
болуы. Мемлекеттік құрылысты ұйымдастыру шаралары. ХХ ғасырдың 90-
жылдарының басында КСРО-ның ыдырауы әлемдік құрылымның қарама-қарсы 
жүйесінің күйреуінің бастамасы болып, халықаралық қатынастар өзінің 
дамуының түбегейлі жаңа кезеңіне енуі. Қалыптасқан жағдайдың Қазақстан 
Республикасының сыртқысаяси және сыртқыэкономикалық саясатының 
белсенділігінің артуына бұрын болмаған кең мүмкіндіктер ашуы. Әлем 
картасында Қазақстан Республикасы атты жаңа тәуелсіз мемлекеттің пайда 
болуы, оның сыртқы саясатының өзіндік тұжырымдамасының жасалуы, 
тәуелсіздіктің жариялану тарихы, жас мемлекеттің алғашқы қадамдары, 



 
 

мемлекеттік құрылысты ұйымдастыру шаралары және Қазақстан Республикасын 
әлемдік қауымдастықтың тануы.  

 
Қазақстанның сыртқы саяси тұжырымдамасының қалыптасуы 
ҚР сыртқысаяси мекемелерін құру және оның міндеттері. Сыртқысаяси  

мекемелерге кадрлар даярлау. Қазақстан дипломатиясы тарихының қалыптасу 
кезеңдері. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің құрылу тарихы 
және қазақстандық дипломатияның қалыптасу барысы. Сыртқысаяси мекеменің 
құрылуының ерекшеліктері, кездескен қиыншылықтар, оны шешу жолындағы іс-
әрекеттер.  

Жас мемлекеттің сыртқысаяси тұжырымдамасының қалыптасуы. 
Сыртқысаяси тұжырымдамасының  және сыртқы саясаттың негізгі 
принциптерінің жасалуы. Қазақстан сыртқы саясаты тұжырымдамасының негізгі 
бағыттары. Оларды жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасының 
халықаралық ұйымдарда танылуы. Қазақстан Республикасының сыртқысаяси 
тұжырымдамасының жасалуына әсер еткен тарихи, геосаяси және экономикалық 
жағдайлар. Сыртқы саяси тұжырымдаманы жасаудағы ҚР Президентінің, 
Сыртқы істер министрлігінің атқарған қызметі. ҚР сыртқы саясатының негізгі 
принциптері.   

 
Қазақстан бұрынғы КСРО республикалармен тату көршілік 

қатынастар орнатуы  
Қазақстанның Тәуелсіз мемлекеттер достастығын құрудағы алатын орны. 

Тәуелсіз мемлекеттер достастығының құрылуы. Алматы Декларациясының 
мазмұны мен маңызы. ТМД-ның интеграциялық процестеріне Қазақстанның 
қатысуы. ТМД елдері арасындағы халықаралық қатынастарды реттейтін келісім-
шарттарға тарихи сипаттама және ТМД аясында ҚР-ның саяси және әлеуметтік-
экономикалық салаларды интеграциялау іс-шаралары. 

Ресей Федерациясының Қазақстан Республикасы сыртқы саясатындағы 
алатын орны мен рөлі. Қазақстан мен Ресей арасындағы саяси және әскери 
қарым-қатынастар. Байқоңыр ғарыш айлағы жөніндегі келісім-шарт. Екі ел 
арасындағы экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыстар. Қазақстан 
сыртқы саясатының ресейлік бағытының қалыптасуына себеп болған геосаяси, 
тарихи, экономикалық және мәдени факторлардың өзара байланысы. Ол 
қатынастардың көп қырлылығы және жан-жақтылығы. 

Қазақстанның Орталық Азиядағы саясаты: екі жақты және көп жақты 
ынтымақтастық. Қазақстанның Орталық Азия аймағындағы маңызы. 
Қазақстанның ортаазиялық мемлекеттермен экономикалық,  саяси және мәдени 
байланыстары. Қазақстан республикасының Орталық Азия аймағына қатысты 
сыртқы саясатының қалыптасуының тарихи алғы-шарттары мен жағдайлары. 

Қазақстанның Украинамен, Беларусьпен және Закавказье мемлекеттерімен 
қарым-қатынастары. Қазақстан және Закавказье республикалары: Әзербайжан, 
Грузия, Армения. Қазақстанның Украина және Беларусьпен саяси, 



 
 

экономикалық және мәдени салалардағы қарым-қатынастары, ондағы кездесіп 
отырған қиыншылықтар мен ерекшеліктер, олардың барысы мен нәтижелері.  

 
Халықаралық қатынастардың субъектісі  ретінде ҚР сыртқы 

саясатының негізі бағыттары 
Қазақстанның Азия бағытындағы сыртқы саясаты. Қазақстанның Қытай, 

Малайзия, Сингапур, Жапония, Оңтүстік Корея елдерімен қарым-қатынастары. 
Қазақстанның Оңтүстік Азия (Үндістан, Пакистан) мемлекеттерімен 
ынтымақтастығының қалыптасуы, дамуы және келешегі. Қазақстан 
Республикасының  Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттері ассоциациясы (АСЕАН) 
елдеріне қатысты саяси және экономикалық саясаты.  

Қазақстан және АҚШ. Қазақстан Республикасымен АҚШ-тың өзара қарым-
қатынасындағы жаңа бағыт. АҚШ–пен саяси-экономикалық ынтымақтастық 
және оның тарихы, екі ел ынтымақтастығының қазіргі кездегі жағдайы және 
болашағы. 

Қазақстан сыртқы саясатының Европалық бағыты. ҚР Европа бағытындағы 
сыртқы саясатының негізгі принциптері. Еуропалық Одақпен ынтымақтастықты 
дамыту. Қазақстанның Англия, Франция, Германия, Италия және т.б. Европа 
елдерімен саяси және экономикалық қатынастары. Қазақстан Республикасының 
Еуропалық Одақтың жетекші елдеріне қатысты сыртқысаяси және 
экономикалық саясатының маңызды бағыттары, соның ішінде, әсіресе, 
қазақстандық экспортта маңызды орын алатын Еуропаның іргелі елдерімен 
қарым-қатынастары. 

Қазақстан және мұсылман әлемі. Қазақстанның Таяу Шығыс елдерімен 
қатынастары. Қазақстан Республикасының Орта Шығыс елдерімен 
ынтымақтастығы. Қазақстан Республикасының мұсылман дүниесі елдерімен 
өзара қарым-қатынастары. Қазақстанның Шығыстың мұсылман елдерімен 
қатынасының белсенділігінің артуы. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
Қазақстан халқына арналған Жолдауларында ислам елдерімен ынтымақтастықты 
дамытудың алатын орны.  

Қазақстанның Латын Америкасы елдерімен қарым-қатынастары. Бразилия 
және Аргентинамен дипломатиялық, саяси және экономикалық қарым-
қатынастар. Куба, Чили және т.б. Латын Америкасы мемлекеттерімен саяси және 
экономикалық байланыстар. Қазақстанның Латын Америкасы елдеріне қатысты 
сыртқы саясатының маңызды салалары мен негізгі бағыттары. Осы аймақтағы 
мемлекеттермен өзара тиімді экономикалық қатынастар және олардың 
болашағы. 

 
Қазақстанның шет елдердегі қазақ диаспорасымен  байланысы 
Қазақ халқының шет елдерге қоныс аударуының тарихы. Қазақ 

диаспорасының шет елдерде қалыптасуы мен дамуының себептері, олардың 
әлеуметтік құрамы, өмір сүру жағдайы. Қазақстанның қазақтарды шет елдерден 
тарихи отанына қайтару жөніндегі ұстанымы. Қазақстан Үкіметінің қазақтарды 
шет елдерден тарихи отанына қайтару жөніндегі іс-шаралары, көші-қон 



 
 

мәселелері, қазақтар мекендеп отырған шет мемлекеттердің үкіметімен өзара 
байланыс. Қазақстан Республикасының республикадан тыс жерлерде тұратын 
қазақтардың ұлттық-мәдени, рухани және тілдік сұраныстарын 
қанағаттандыруға қамқорлығы.  

 
Қазақстан  Республикасы  және халықаралық ұйымдар 
Қазақстан Республикасы және Біріккен Ұлттар Ұйымы. Әлемдік 

қауымдастықтағы БҰҰ-ның орны мен рөлі және маңызы. Қазақстанның 
Біріккен Ұлттар Ұйымына қабылдану тарихы. Қазақстанның  БҰҰ-ға мүше 
болуы. Қазақстанның БҰҰ-да жасаған ұсыныстары және олардың жүзеге асу 
барысы. ҚР осы халықаралық ұйыммен өзара қарым-қатынасы. Қазақстан БҰҰ-
ның арнайы мекемелерінің жұмысына қатысуы. ҚР аумағында орналасқан БҰҰ 
ұйымдарының қызметі. Қазақстан Республикасының БҰҰ-ның халықаралық 
институттарына қатысуы: Қазақстан Республикасының БҰҰ-ның айналадағы 
орта жөніндегі бағдарламасы (ЮНЕП), БҰҰ-ның балалар қоры, БҰҰ-ның 
босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссарының басқармасы (БЖКБ), БҰҰ-ның 
білім беру, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұйымымен (ЮНЕСКО) 
ынтымақтастығы. Қазақстанның БҰҰ-ның дамыту бағдарламасы, БҰҰ-ның 
Еуропалық экономикалық комиссиясы (ЕЭК), БҰҰ-ның халықты орналастыру 
қоры (ЮНПФ) және т.б. байланыстары. Қазақстан Республикасының БҰҰ–мен 
және оның жүйесінің ұйымдарымен ынтымақтастығының одан әрі кеңеюі.  

Қазақстан және ЕҚЫҰ. Қазақстанның Европадағы қауіпсіздік және 
ынтымақтастық жөніндегі ұйымымен (ЕҚЫҰ) саяси ынтымақтастығы. 
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымға 
(ЕҚЫҰ) кіруі, ЕҚЫҰ-ның 1975 жылғы Хельсинки қорытынды актісінде және де 
басқа құжаттарында белгіленген принциптерді іс жүзіне асыруға мүмкіндік 
беретін жалпыеуропалық процестерге белсенді қатысуы. ҚР осы ұйыммен саяси 
ынтымақтастығының артуы. 2007 жылы 30 қарашада Мадридте ЕҚЫҰ-ға мүше 
мемлекеттер Сыртқы істер министрлері кеңесінің жалпы отырысында Қазақстан 
Ұйымның 2010 жылғы төрағасы болып сайлануы. ҚР ЕҚЫҰ-ға төрағалық 
қызметі. Төрағалық қызметтегі елбасы Н.Ә. Назарбаевтың еңбегі мен алатын 
орны. Астана саммиті және Астана Декларациясы. ҚР-ның ЕҚЫҰ-ға төрағалық 
қызметіне жетекші әлемдік ұйымдар мен саясаткерлердің берген бағасы. 

Қазақстан Республикасының ислам әлемі және түрік тілдес елдері 
халықаралық ұйымдарымен ынтымақтастығы. Қазақстанның Ислам 
Конференциясы ұйымына  (ИКҰ) қатысуы. Қазақстан Республикасының Ислам 
Конференциясы Ұйымындағы Тұрақты өкілдігінің ашылуы. Астанада 2011 ж. 
маусымда өткен Ислам Ынтымақтастығы Ұйымына (ИЫҰ) мүше мемлекеттер 
Сыртқы істер министрлері кеңесінің 38-сессиясы және ондағы ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың сөйлеген сөзі. Қазақстан Республикасының Ислам 
Ынтымақтастық Ұйымына төрағалығы. Қазақстан және ТЮРКСОЙ. Қазақстан 
Республикасының Ислам Конференциясы Ұйымы (ИКҰ) және Түріксоймен 
(Түркі халықтарының өнері мен мәдениетін дамытуға ықпал жасайтын 
халықаралық ұйым) өзара қарым-қатынасы. Қазақстанның осы ұйымдармен 



 
 

ынтымақтастығының мақсаты мен міндеттері. Бұл ұйымдардың ислам және 
түрік әлемі елдерінің өнері мен мәдениетін дамытуға ықпалы.  

Экологиялық проблемалар және қазақстандық дипломатия. Қазақстандағы 
күрделі экологиялық аймақтар және олардың жағдайы. Арал, Семей ядролық 
полигоны және т.б. экологиялық қатерлі аймақтар. ҚР экологиялық 
проблемаларды шешу жолындағы халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы.  

 
Қазақстан және интеграциялық үдерістер 
Интеграция әлемдік қауымдастықтың қазіргі дамуының басты парадигмасы 

ретінде. ТМД мемлекеттерінің ХХІ ғасырдың басындағы саяси және 
экономикалық ынтымақтастығы. Қазақстан және ТМД қазіргі кезеңде. 
Қазақстанның Еуразия экономикалық қоғамдастығына (ЕурАзЭҚ) қатысуы және 
оның осы ұйымдағы рөлі. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың ТМД-ны реформалап, 
бұл ұйымның тиімділігін арттыруға рөлі. Еуразия экономикалық 
қауымдастығындағы ТМД-ның алатын орны. Кеден Одағын және Біртұтас 
экономикалық кеңістік құру: проблемалары және даму болашағы.  

Қазақстанның аймақтық ынтымақтастық ұйымдармен байланыстары. 
Қазақстан және Экономикалық ынтымақтастық ұйымы (ЭЫҰ). Қазақстан және 
Азиаттық Ынтымақтасу Диалогы (АДС). Орталық Азия мен Орта Шығыс 
елдерінің Экономикалық ынтымақтастық ұйымына (ЭЫҰ) Қазақстанның 
қатысуы. Қазақстан үшін бұл ұйымдарға мүше болуының  маңызы.  

 
Қазақстанның  шет елдермен экономикалық қарым-қатынастарының 

ерекшеліктері мен негізгі бағыттары 
Қазақстанның халықаралық сауда және банк топтарымен ынтымақтастығы. 

Қазақстанның БҰҰ-ның Сауда және даму жөніндегі конференциясымен 
(ЮНКТАД) өзара қатынасы. Шет елдік инвестицияларды тарту және тиімді 
пайдалану. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы шет елдік 
инвесторлар Кеңесі. Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік банк тобымен 
өзара қатынасы.  

Қазақстанның халықаралық қаржы институттарымен ынтымақтастығы. 
Қазақстан Республикасының Еуропа қайта құру және даму банкісімен (ЕҚҚДБ)  
өзара қатынасы. Қазақстан Республикасының Азия даму банкісімен өзара 
байланысы. Қазақстан Республикасының Ислам даму банкісімен өзара 
қатынасы. Ірі әлемдік қаржы институттарымен өзара тиімді ынтымақтасудың 
мақсаты мен міндеттері және болашағы.   

Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына ену жөніндегі іс-шаралары. 
Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) кіру жолындағы 
қиыншылықтар мен проблемалар. ҚР шекара аймақтарындағы халықаралық 
экономикалық ынтымақтастығы.  

ҚР-ның Каспий теңізінің халықаралық-құқықтық мәртебесі бойынша 
сыртқы саясаты және Мұнайды сыртқа шығарушы елдер ұйымымен (ОПЕК) 
байланысы. Каспий теңізінің халықаралық-құқықтық мәртебесіне байланысты 



 
 

мәселелер бойынша ҚР ұстанымы. Каспий теңізі аймағындағы ҚР экономикалық 
саясаты. Каспий аймағындағы ҚР саясатының негізгі бағыттары.  

 
Қазақстан және әлемдік-аймақтық қауіпсіздік проблемалары 
Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мақсаттар: халықаралық 

және аймақтық қауіпсіздік, мемлекеттің аумақтық тұтастығы және егемендігі. 4 
«Т» девизінің мәні («Trust, Traditions, Transparency, Tolerance»). Өзара 
сенімділікті, ғаламдық қауіптер мен халықаралық лаңкестіктің көбеюі 
жағдайында діндердің диалогын нығайту жөніндегі бастамалар. 
Н.Ә.Назарбаевтың «Сындарлы он жыл» еңбегі.  

Халықаралық қауіпсіздік проблемаларының Қазақстанның сыртқы 
саясатындағы алатын орны. Қазақстанның Орталық Азия аймағында және бүкіл 
әлемде халықаралық қауіпсіздікті сақтау жөніндегі бастамалары. Қазақстанның 
жаппай қырып-жою қару-жарағын таратпаудың халықаралық тәртібін нығайту 
жөніндегі қызметі. Қазақстан және Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт (ҰҚТШ)  
(ОДКБ).  

Қазақстанның аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі күш-жігері 
мен бастамалары. Қазақстан және Азиядағы өзара іс-қимыл мен сенім шаралары 
жөніндегі кеңес (АӨСШК). Қазақстан және Шанхай ынтымақтастық ұйымы 
(ШЫҰ). Еуразиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты сақтаудағы Шанхай 
ынтымақтастық ұйымының орны мен рөлі және маңызы. Ұйым мүдделерінің 
саяси, экономикалық және мәдени-гуманитарлық салаларға қатысы.  

Қазақстан және Солтүстік Атлантика одағы ұйымы (НАТО). ҚР Солтүстік 
Атлантика ұйымымен әскери-саяси саладағы ынтымақтастығы. Қазақстан және 
«Бейбітшілік жолындағы әріптестік» бағдарламасы. Республиканың әскери 
қауіпсіздігін нығайтуда Қазақстанның Солтүстік Атлантикалық одақпен 
ынтымақтастығының маңызы.  

Жаңа сыртқы қауіп-қатерлер мен зұлматтарға қарсы әрекеттер. Қазақстанда 
есірткіні заңсыз таратумен, лаңкестікпен және экстремизммен күрес. 
Қазақстанның халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға қосылған үлес ретінде 
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезін шақыру жөніндегі 
бастамасы. ҚР сыртқы саясатында дінаралық татулықты сақтау, әлемдік және 
дәстүрлі діндердің ынтымағын қалыптастырудың алатын орны.  

 
Қазақстан және қазіргі заманның ғаламдық проблемалары 
Бейбітшілік пен қарусыздану, жаңа дүниежүзілік соғысты болдырмау 

проблемасы. Демографиялық проблема. Жаһандық демографиялық 
теңгерімсіздік. Азық-түлік проблемасы. Судың тым тапшылығы. Энергетика 
және шикізат проблемалары. Жаһандық энергетикалық қауіпсіздік. Табиғи 
ресурстардың сарқылуы. Әлемдік мұхит проблемасы. Жұқтырылған иммундық 
тапшылық синдромы (СПИД) – ХХ ғасырдың обасы. Қазіргі уақытта ең үлкен 
әлемдік проблемалардың бірі - үдей түскен әлеуметтік тұрақсыздық. Қазақстан 
Республикасының экологиялық проблемалары. Экологиялық проблемалар және 
қазақстандық дипломатия. Қазақстандағы күрделі экологиялық аймақтар және 



 
 

олардың жағдайы. Арал, Семей ядролық полигоны және т.б. экологиялық 
қатерлі аймақтар. ҚР экологиялық проблемаларды шешу жолындағы 
халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. КСРО-ның ыдырауы және егемен Қазақстанның қалыптасуы 
2. Қазақстан сыртқы саясаты концепциясының қалыптасуы 
3. Қазақстан Республикасы дипломатиясының тарихы және ҚР 

сыртқысаяси ведомствосын құру 
4. Ресей Федерациясы Қазақстан Республикасының сыртқы саясатында 
5. Қазақстанның  Қытай Халық Республикасымен қарым-қатынастары 
6. Қазақстан Республикасы  мен Америка Құрама Штаттары 

арасындағы қарым-қатынастар 
7. Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының еуропалық бағыты 
8. Ортаазиялық республикалар мен Қазақстанның қарым-қатынастары 
9. Қазақстанның Таяу Шығыстағы  саясаты және араб елдерімен 

қатынастары 
10. Қазақстанның  Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерімен 

қарым-қатынастары. 
11. Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымымен ынтымақтастығы 
12. Қазақстанның халықаралық және аймақтық ұйымдармен 

ынтымақтастығы 
13. Қазақстан және Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы 
14. Қазақстан Республикасының ЕҚЫҰ-ға төрағалығы және оның 

тарихи маңызы 
15. Қазақстан және әлемдік қауіпсіздік мәселелері 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Қазақстан Республикасы сыртқысаяси институттарының қалыптасуы 
және олардың міндеттері 

2. ТМД-ны реформалау мен тиімділігінің артуындағы ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың рөлі 

3. Қазақстанның Орталық Азиядағы саясаты: екіжақты және көпжақты 
ынтымақтастық 

4. Қазақстанның сыртқы саясатының Азиялық бағыты 
5. Қазақстанның сыртқы саясатындағы Еуропалық бағыт 
6. Қазақстан Республикасы және Біріккен Ұлттар Ұйымы 
7. Қазақстан және ЕҚЫҰ 
8. ҚР-ның ислам әлемі және түркітілді мемлекеттердің халықаралық 

ұйымдарымен ынтымақтастығы 



 
 

9. Қазақстанның халықаралық қаржы институттарымен 
ынтымақтастығы 

10. Қазақстанның сыртқы саясатындағы халықаралық қауіпсіздік 
мәселелерінің рөлі 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Әлемдік қауымдастықтағы Қазақстан Республикасының беделінің 
өсуі 

2. Қазақстанның ТМД-ның интеграциялық үдерісіне қатысуы 
3. Қазақстан және АҚШ 
4. Қазақстанның Латын Америкасы елдерімен қарым-қатынастары 
5. Қазақстанның БҰҰ-дағы бастамалары және олардың жүзеге 

асырылуы 
6. Қазақстан Республикасының ЕҚЫҰ-ға төрағалығы 
7. Қазақстанның Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа  

(ЕУРАзЭҚ) қатысуы және ондағы рөлі 
8. Қазақстан және Азиядағы өзара іс-қимыл мен сенім шаралары 

жөніндегі Кеңес (АӨСШК) 
9. Қазақстан және Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) 
10. Қазақстан және Солтүстік Атлантикалық Одақ (НАТО) 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
1. Абдулпаттаев, С.И. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты.- 

Алматы, 2005  
2. Внешняя политика Республики Казахстан: Учебник /Под общ.ред. 

К.И.Байзаковой. – Алматы: Қазақ университеті, 2006.  
3. Хан, Г. Б. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты.  ҚазГЗУ 

ААҚ.- Алматы: ҚазГЗУ, 2003. 
4. Тоқаев Қ. Қазақстан Республикасының дипломатиясы. Алматы, 2002.   
5. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 5-том. – Алматы, 2010.   
6. Қазақстан тарихы: Лекциялар курсы. /Ред.басқ. Қ.С.Қаражан. – 

Алматы, 2009. 
7. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – 

Алматы, 2010. 
8. Тәуелсіз Қазақстан тарихы: хрестоматия /Құрастырғандар: 

Қ.С.Қаражан, К.Е.Абикенова, С.Смағұлов. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. 
 
Қосымша: 
1. Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігінің жиырма 

жылдығы Декларациясы. – Егемен Қазақстан, 12 желтоқсан 2011ж. 



 
 

2. Қазақстан: табысқа жету тарихы әлемдік қоғамдастық көзімен.- 
Алматы, 2005  

3. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан – 2030: Барлық қазақстандықтардың өсіп-
өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы». ҚР Президентінің Қазақстан 
халқына Жолдауы. 10 қазан 1997 ж.  – Алматы, 1997.  

4. Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік, ынтымақтастық және даму. ҚР 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Астанада өткен Ислам Ынтымақтастығы 
Ұйымына мүше мемлекеттер Сыртқы істер министрлері кеңесінің 38-
сессиясындағы сөйлеген сөзі. – Егемен Қазақстан, 29 маусым 2011 ж. 

5. Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. - Астана, 2001. 
6. Султанов Б.К. Становление внешней политики Казахстана: история, 

достижения, взгляд в будущее. Алматы, 2005. 
7. Тоқаев Қ. Нұр мен көлеңке : очерктер. - Алматы: Дәуір, 2008. 
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Автор: 

Көкебаева Г.К. -  дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану 
кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының докторы  

 
Пікір жазғандар: 

Сманова А.М. – тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық университеті тарих кафедрасының доценті 

Мырзабекова Р.С. – тарих ғылымдарының кандидаты,  әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану 

кафедрасының  профессоры 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 
«Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы» базалық пәнінің 

типтік бағдарламасы 5В020300 – Тарих мамандығының жалпыға бірдей міндетті 
мемлекеттік стандартына негізделіп жасалған.  

Жаңа тарих батыс қоғамының саяси, экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени өмірінде болған маңызды үдерістерді бейнелейді. Бұл дәуірдің мерзімдік 
шектері  XVIІ ғасырдың ортасынан бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуына 
дейінгі уақытты қамтиды.  Жаңа дәуірде адамдар шіркеу мен діннің қысымынан 
босап, еркіндік алады, секуляризация үдерісі зайырлы ойлаудың дамуына және 
зайырлы мемлекеттің қалыптасуына әкеледі. Бұл кезеңде капитализмнің 
қалыптасуы және ары қарай өзгеруі, оның жаңа сапалы сатыға өтуі, 
индустриалдық өркениеттің түкпілікті қалыптасуы іске асады. Өнеркәсіптік 
революция, индустриаландыру, урбандану, демографиялық секіріс, халықтың 
миграциясы қарқынының өсуі Батыс елдерінің әлеуметтік-экономикалық 
дамуының маңызды нышандарына айналады. XIX ғасырдың соңғы ширегінде 
өндірістің монополиялануы іске асты, бұл қоғамның әлеуметтік-мүліктік 
жіктелуін, әлеуметтік және корпоративтік қайшылықтардың өсуін күшейтіп, 
социалистік және рвеолюциялық қозғалысқа жол ашты.  Жаңа дәуірдің бірінші 
кезеңіндегі халықаралық қатынастардың дамуы Вестфален жүйесінен Вена 
жүйесіне көшумен сипатталады.  ХХ  ғасырдың соңғы үштігінде әлемді 
территориялық жағынан бөлісудің аяқталуы Батыстың отарлар мен тәуелді 
елдерді қайта бөлісуге ұмтылған ірі мемлекеттерінің арасындағы 
қайшылықтардың күшеюіне әкелді. Осы кезеңде Европаның екі қуатты әскери-
саяси одаққа – Үштік Одақ пен Антантаға бөлінуі басталады. Олардың 
бәсекелестігі халықаралық аренада бірінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі 
кезеңдегі барлық оқиғалардың барысын анықтады, ал бірінші дүниежүзілік 



 
 

соғыс жаңа дәуірді аяқтады және Еуропаның саяси картасындағы түбірлі 
өзгерістерді туғызды.   

Аталған пәнді оқытудың алдында өтілетін пәндер: Ежелгі дүние тарихы; 
Ежелгі Шығыс тарихы; Орта ғасырлар тарихы; Азия және Африка елдерінің орта 
ғасырлар тарихы; Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы. Бұл пәндер 
тарихтың өткен кезеңдері бойынша нақты материал береді, мұның өзі жаңа 
заманның тарихи құбылыстары мен оқиғаларына салыстырмалы талдау жасауға 
негіз болады.   

Қатар оқытылатын пәндер және олардың осы пәнмен өзара байланысы: 
Философия; Әлеуметтану; Азия және Африка елдерінің жаңа тарихы; 
Қазақстанның жаңа тарихы. Студенттердің «Философия» мен  «Әлеуметтану» 
пәндері бойынша алған білімдері Ағартушылық идеяларын, ХIХ ғ. қоғамдық-
саяси ой-түйіндерін оқудың теориялық негізі болады. Көрсетілген тарихи пәндер 
бойынша студенттердің алған білімдері олардың  «Еуропа және Америка 
елдерінің жаңа тарихы» пәнінен алған білімін әжептәуір толықтырады, сол 
арқылы әлем халықтары тарихының өзара байланыстылығы мен өзара 
ықпалдастығы айқын дәлелденеді.   

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№  Тақырыптар атауы 
1 ХVII ғ. ортасындағы ағылшын революциясы 
2 Англия XVII ғ. аяғы – XVIII ғ. Дамуы 
3 Солтүстік Америкадағы тәуелсіздік үшін күрес. АҚШ құрылуы 
4 Францияның XVII ғ. екінші жартысы – XVIII ғ. дамуы 
5 XVIII ғ. аяғындағы француз революциясы 
6 Франция Консулдық пен Бірінші империя кезеңінде 
7 Германияның XVII ғ.екінші жартысы – XVIII ғ. дамуы 
8 Австрияның XVII ғ.екінші жартысы – XVIII ғ. дамуы 
9 Италияның XVII ғ.екінші жартысы – XVIII ғ. дамуы 
10 Испанияның XVII ғ.екінші жартысы – XVIII ғ. дамуы 
11 Россияның XVII ғ.екінші жартысы – XVIII ғ. дамуы 
12 Халықаралық қатынастардың Веналық жүйесінің қалыптасуы  
13 Батыс елдерінің XIX ғ. – ХХ ғ.басындағы дамуының негізгі 

бағыттары 
14 Ұлыбритания 
15 Франция 
16 Германия 
17 Австро-Венгрия 
18 Италия 
19 Испания 
20 Ресей империясы 
21 Америка Құрама Штаттары 



 
 

22 Латын Америкасы елдері 
23 Халықаралық қатынастар 
24 Бірінші дүниежүзілік соғыс 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Курстың мақсаты – Еуропа және Америка елдеріндегі күрделі әлеуметтік-

саяси процесс барысында батыс өркениетінің қазіргі бейнесі қалыптасқан кезең 
болған жаңа заман тарихындағы әлеуметтік۔экономикалық және саяси 
үдерістерді  оқытып-түсіндіру.   

Курстың негізгі міндеттері: жаңа тарихтың мазмұнын және сатыларын 
анықтау; Батыс елдерінде индустриалдық қоғамның қалыптасуының ортақ 
белгілері мен ерекшеліктерін анықтау; зайырлы, рационалдық сананың 
қалыптасу жағдайлары мен алғышартарын көрсету; Батыстың дамыған 
елдерінде құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның қалыптасу үдерісін 
қарастыру; жаңа заманның негізгі идеялық ағымдарының қалыптасу тарихын 
қарастыру; көпұлтты империялардың қалыптасу, даму және күйреу тарихын, 
жаңа ұлттық мемлекеттердің құрылу тарихын түсіндіру; жаңа және қазіргі 
замандағы халықаралық қатынастардың дамуының сипаты мен 
ерекшеліктерін ашу. 

«Еуропа және Америка елдерінің жаңа тарихы» пәнінің тарихи білім 
жүйесінде маңызды орын алады, өйткені бұл пәннің мазмұны либералдық 
демократия мен нарықтық экономиканың қалыптасу мәселесімен анықталады. 
Жаңа тарих – адамзат тарихында күрделі өзгерістер үдерісі барысында қазіргі 
заманғы азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет негіздері пайда болған 
маңызды кезең.  

«Еуропа және Америка елдерінің жаңа тарихы» пәнінің объектісі оқыту 
объектісі – Батыс елдерінде жаңа заманда болып өткен саяси, әлеуметтік-
экономикалық, рухани үдерістер. Пәннің әдістер жүйесін анализ, синтез, 
абстрактілеу, салыстыру, индукция, дедукция сияқты жалпы ғылыми әдістер, 
сондай-ақ арнаулы тарихи әдістер құрайды. 

Курсты оқу барысында студенттер Батыс елдерінің дәстүрлі қоғамнан 
индустриалдық даму сатысына өтуінің динамикасын анықтаған негізгі 
факторлар, Еуропа және Американың жеке елдерінің жаңа замандағы 
дамуының өзіндік ерекшеліктері, батыс ғылымы мен мәдениетінің дамуының 
жалпы сипаты  туралы  білім жинақтауға тиісті.  

Курсты оқу барысында студенттер мынадай дағдылар мен біліктерді 
меңгеруі қажет: тарихи оқиғаларды тарихи кезеңдерге сәйкестендіре білу; 
деректерді кешенді түрде талдау нәтижесінде тарихи фактілерді түсіндіру, 
салыстыру және қорытындылау; жаңа заманның саяси және қоғамдық 
қозғалыстарының мәнін түсіну және сипаттай білу; Батыстың ірі елдерінің 
ингдустриалдық қоғамның қалыптасуы және дамуы кезіндегі экономикалық 
дамуының ортақ сипатын анықтау және жеке елдердің дамуының 



 
 

ерекшеліктерін ашу; жаңа замандағы көрінекті тарихи тұлғалардың іс-
әрекетін объективті түрде бағалай білу.   

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
1-тарау 

Еуропа және Америка елдері XVII ғ. ортасы- XVIII ғ. 
 

XVII ғ. ортасындағы ағылшын революциясы 
Дәстүрлі қоғамның дағдарысы. Революцияның экономикалық, саяси  және 

идеологиялық алғышарттары. Дін мәселесінің маңызы. Негізгі саяси күштердің 
сипаттамасы. Бірінші Стюарттардың билігі кезінде абсолютизм мен 
парламенттік оппозицияның арасындағы қақтығыстың күшеюі. Революцияның 
басталуы және негізгі кезеңдері. Ұзақ парламенттің заңдары. Оппозицияның 
саяси бағдарламасы. Азамат соғыстары. Пресвитериандар мен индепенденттер. 
Джон Лильберн және левеллерлер. Республиканың жариялануы. Диггерлер 
қозғалысы және Д. Уинстенлидің ілімі.  Индепенденттік республиканың 
дағдарысы. Кромвель протектораты.  Қысқа парламент. Протектораттың күйреуі.  

Стюарттар билігінің қалпына келтірілуі (реставрация) және 1688 ж. 
мемлекеттік төңкеріс. Реставрацияның себептері. Елде саяси жағдайдың 
шиеленісуі. «Жасампаз революция». Вильгельм Оранский. «Құқықтар туралы 
билль». Ағылшын революциясының қорытындылары және маңызы.  

Революция заманындағы саяси ілімдер (Т. Гоббс, Дж. Мильтон, 
Дж. Гаррингтон).  

 
Англияның XVII ғ. аяғы – XVIII ғ. дамуы 
Конституциялық монархияның құрылуы. Азаматтық қоғам мен құқықтық 

мемлекеттің қалыптасуы. Екіпартиялық жүйенің қалыптаса бастауы. Вигилердің 
ішкі және сыртқы саясаты. Англия мен Шотландияның униясы. Англия мен 
Францияның халықаралық арендағы бәсекелестігі.  Континентальдық  блокада. 
Англияның еуропалық соғыстарға қатысуы. Отарлық экспансия. Жетіжылдық 
соғыс.   

Ағылшын Ағартуы. Д. Лок. Г. Боллингброк.  Экономикалық ілімдер.  
А. Смит.  

Англияның XVIII ғ. екінші жартысындағы дамуы. Саяси құрылымды 
демократияландыру жолындағы күерстің басталуы: либералдық және 
демократиялық қозғалыс. Э. Берк.  

Англиядағы өнеркәсіптік төңкерістің алғышарттары. Алғашқы техникалық 
қайта құрулар. Англиядағы өнеркәсіптік төңкерістің сатылары мен 
ерекшеліктері. Өнеркәсіптік төңкерістің техникалық және әлеуметтік мазмұны. 
Луддистер қозғалысы. Әлеуметтік құрылымның өзгеруі.   

Техникалық революция және саяси дамуы. XVIII ғ. 60-80-жылдарындағы 
саяси дағдарыс. Вигилер билігінің аяқталуы.  Кіші У. Питт үкіметінің ішкі және 
сыртқы саясаты.  



 
 

 
Солтүстік Америкадағы тәуелсіздік үшін күрес. АҚШ құрылуы 
Ұлыбританияның солтүстік американдық отарларының экономикалық және 

саяси дамуы. Жер меншігінің түрлері. Құлдықтың дамуы. Капиталдың алғашқы 
қорлану мәселесі. Отарлық қоғамның дамуы. Американ Ағартуының 
бастаулары. Б. Франклин және Т. Джефферсон.  

Жетіжылдық соғыстан кейін солтүстік американдық отарлар мен 
метрополияның арасындағы қайшылықтардың шиеленісуі. С. Адамс. Ағылшын 
тауарларына бойкот жариялау. Тәуелсіздік үшін соғыстың басталуы. Тілшілік 
комитеттердің құрылуы. Континентальдық конгрестер. Т. Пейн. Тәуелсіздік 
декларациясын қабылдау. АҚШ құрылуы. Әскери қимылдар.  

Әлеуметтік, экономикалық және саяси салалардағы демократиялық қайта 
құрулар.  

Еуропада ағылшындарға қарсы коалицияның құрылуы. Дж. Вашингтонның 
әскери реформалары. Американ әскерлерінің жеңісі.  Версаль бітім шарты.  

Мемлекеттік құрылыс түрін таңдау. 1787 ж. конституция. «Құқықтар 
туралы билль». Конституцияны бекіту мәселесіне қатысты американ 
қоғамындағы саяси күрес.  Федералистер. А. Гамильтон. Дж. Медисон. АҚШ 
екіпартиялық жүйесінің қалыптасуы. Елдің Д. Вашингтон мен Д. Адамс 
президенттігі жылдарындағы дамуы.   

Англияның солтүстік американдық отарларының тәуелсіздік үшін күресінің 
қорытындылары және тарихи маңызы.  

 
Францияның XVII ғ. екінші жартысы – XVIII ғ. дамуы 
Францияның отызжылдық соғыстан кейінгі жағдайы. Ағартушылық абсо-

лютизм. Людовика XIV билік құруы. Абсолютизм мен мемлекеттің 
орталықтануының күшеюі. Нант эдиктін жою. Ж.Б. Кольбер.  Францияның Азия 
мен Солтүстік Америкадағы отарлық экспансиясы. Ағылшын-француз 
бәсекелестігі.   

Франция XVIII ғ. Әлеуметтік-экономикалық даму қарқынынң жылдамдауы. 
Мануфактура  және қаржылық жүйе.   

Француз Ағартуы. Материалистік ілімнің пайда болуы.  П. Бейль. 
Ф.М. Вольтер. Ш.Л. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Энциклопедистер. Д. Дидро. 
Ағарту заманының коммунистік утопиялары. Ж. Мелье. Ағартудың тарихи 
маңызы. Франциядағы революцияны идеологиялық жағынан дайындау.   

 
XVIII ғ. аяғындағы француз революциясы 
Францияның XVIII ғ. әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. 

Қаржылық және экномикалық дағдарыс. Революция қарсаңындағы 
идеологиялық күрес. Бас штаттардың шақырылуы. Ұлттық жиналыс.   

1789 ж. 14-шілдедегі көтеріліс. Бастилияны алу. Революцияның басталуы 
және кезеңдері. Конституциялық монархистердің билікке келуі.  О. Мирабо. 
Ұлттық гвардияның құрылуы. М.Ж. Лафайет. Заң шығару жиналысы. «Адам 
және азамат құқықтарының   декларациясы». 1791 ж. конституция. Әлеуметтік-



 
 

саяси күрестің тереңдеуі.  Фельяндар,  кордельерлер, якобиндер клубтарының іс-
әрекеті.  М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Дантон. Жирондистер.  

Якобиндердің революциялық клубы. Конституциялық монархияның 
дағдарысы. Заң шығару жиналысы. Революциялық соғыстардың басталуы. 
Революциялық Францияның алғашқы сәтсіздіктері. Бурбондар монархиясының 
құлатылуы. Жирондистердің билік басына келуі.  Төтенше трибуналдың 
қызметі. Ұлттық конвентті шақыру. Республика жариялау.  Людовика XVI  
өлтірілуі. Азық-түлік мәселесі. Париждің  санкюлоттары.  Баға максимумын 
бекіту жолындағы күрес.  

Вандейдегі шаруалар қозғалысы. «Құтырғандар» қозғалысы. Якобиндердің 
өкімет басына келуі. 1793 ж. конституция. Ж.П. Мараттың өлтірілуі. Париждегі 
қыркүйек оқиғалары. Революциялық террор. Якобиндердің әлеуметтік-
экономикалық саясаты. Республиканың қорғанысын ұйымдастыру. Францияның 
әскери жеңістері. Якобиндер саясатының дағдарысқа ұшырауы. Якобин 
диктатурасы құлауының себептері.  9 термидор төңкерісі.   

Термидорлық реакция мен Директория кезеңі.Термидорлық Конвенттің ішкі 
саясаты.   Санкюлот қозғалысының жеңілуі.  1795 ж. конституция. Жаңа сайлау 
жүйесі. Директория режимінің орнауы. Әлеуметтік қайшылықтардың 
шиеленісуі. Г. Бабеф  және «Теңдік жолындағы бүлік». Термидорлық Конвент 
пен Директорияның сыртқы саясаты. Директория режимінің дағдарысы және 
оның құлау себептері. 18 брюмердегі мемлекеттік төңкеріс.  

Француз революциясының қорытындылары мен маңызы. Революцияның 
кезеңдері, сипаты және қозғаушы күштері туралы ғылыми пікірталастар.  

 
Франция Консулдық және Бірінші империя кезеңінде 
18 брюмер мемлекеттік төңкерісінің саяси-әлеуметтік зардаптары.  1799 ж. 

конституция. Консулдық режимінің орнауы. Реформалар. Конкордат. Плебисцит 
жүргізілуі. Наполеон I Франция императоры болып жариялануы.  

Бірінші империяның ішкі саясаты. Ұлттық өнеркәсіпті қолдау саясаты. 
Француз банкісінің құрылуы. Салық саясаты. Аграрлық заңдар. Өнеркәсіптік 
төңкерістің алғышарттарының қалыптасуы және басталуы.   

Бірінші империяның сыртқы саясаты. Үшінші коалициямен соғыс. Аустер-
лиц түбіндегі шайқас. Рейн одағының құрылуы. Пруссияның соғысқа кірісуі 
және оны талқандау.  Тильзит бітімі. Континенталдық блокада.  

Францияның Испания мен Португалияны басып алуы. 1809-1811 жж. Соғыс 
қимылдары. Ресейге басып кіру. Лейпцигтегі «халықтар шайқасы».  Одақтастар 
әскерлерінің Парижге енуі. Наполеон I биліктен бас тартуы.  Бурбондарды 
қалпына келтіру. Бірінші империяның құлау себептері.    

 
Германияның  XVII ғ. екінші жартысы – XVIII ғ. дамуы 
Отызжылдық соғыстың зардаптары. Вестфаль бітім шарты.  «Қасиетті Рим 

империясы». Австрия мен Прусияның бәсекелестігі.  Вестфаль бітім шартының 
экономикалық зардаптары. Германия экономикасының күйзелсіке ұшырауы. 
Агарлық қатынастардың түрлері.   



 
 

Бранденбург-Прусс мемлекетінің күшеюі. Фридрих-Вильгельм I рефор-
малары. Елдің жерінің ұлғайтылуы және милитарландыру.  Фридриха II 
«ағартушылық абсолютизмі». Германияны біріктіру үшін күрес. Австрия 
тағының мұрасы үшін күреске және Жетіжылдық соғысқа қатысу. Польшаны 
бөліске салуға қатысу. Фридриха II қайта құрулары.  

Неміс Ағартуы. Г.Э. Лессинг. И.Г. Гердер. И.Канттың философиялық 
концепциясы.  Ф. Шиллер мен В. Гетенің тарихи көзқарастары. «Дауыл және 
шабуыл». Әдебиет пен музыка.  

 
Австрияның XVII ғ. екінші жартысы – XVIII ғ. дамуы 
Австрия. Мемлекетті орталықтандырудың басталуы.  XVII ғ. аяғы –XVIII ғ. 

ортасындағы соғыстар және олардың нәтижелері. «Қасиетті лиганың» құрылуы. 
Авсртияның  XVIII  ғ. экономикалық және саяси дамуы. Мария–Терезия мен 
Иосиф II «ағартушылық абсолютизмі». Реформалар.  

Венгриядағы  Ф. Ракоци бастаған көтеріліс. Венгрияның Габсбургтер 
монархиясы құрамындағы айрықша статусы туралы австро-венгер келісімі.   

Трансильвания Габсбургтер әулетінің билігінде. Халықтың ұлттық және 
әлеуметтік құрамы. XVIII  ғ. аяғындағы халық қозғалысы. Батыс және оңтүстік 
славян халықтары Авсртия мемлекетінің құрамында.  

 
Италияның XVII ғ. екінші жартысы – XVIII ғ. дамуы 
Италиян жерлерінің XVII ғ. екінші жартысы – XVIII ғ. басындағы 

экономикалық және саяси дамуы. Италияның мемлекеттік бытыраңқылығы. 
Габсбургтер монархиысының билігіндегі италиян жерлері. Ұлт-азаттық 
күресінің күшеюі.   

Испания мен Австрияның Италиядағы үстемдік үшін бәсекелестігі. Аахен 
бітім шарты. Сицилия, Тоскана және Савойяда корольдықтардың құрылуы. 
Генуя мен Венециядағы республикалар.   

 Италиядағы Ағарту. Ч. Беккария.  XVIII ғ. қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 
Д. Вико. «Ағартушылық абсолютизмнің» реформалары.  

 
Испанияның XVII ғ. екінші жартысы – XVIII ғ. дамуы 
Испания XVII –XVIII ғғ. Әлеуметтік-экономикалық және саяси даму. Испан 

абсолютизмінің ерекшеліктері. Отызжылдық соғыс және Испанияның теңіздегі 
үстемдігінен айырылып қалуы. Карл ІІ және Испанияның XVII ғ. екінші 
жартысындағы саяси дамуы. Католиктік шіркеудің қоғамдық өмірдегі рөлі. 
Испания мен Францияның бәсекелестігі.  Пиреней бітімі. Испан тағының мұрасы 
үшін күрес. Утрехт бітімі. Испанияны бөліске салу.  

Испан Ағартуы. Р. Устарис. П. Ульо. П.Р. Кампоманес. Карл ІІІ 
«ағартушылық абсолютизмі».   

 
Ресейдің XVII ғ. екінші жартысы – XVIII ғ. дамуы 



 
 

Ресейдің XVII ғ. әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. 
Басыбайлылық құқықтың заңдандырылуы. 1649 ж. соборлық жинақ. С. Разин 
бастаған көтеріліс.  

Петр І қайта құрулары. Ресей абсолютизмі және оның ерекшеліктері. 
Сыртқы саясат. Солтүстік соғыс. Петербургтің саоынуы. Карл XII Ресейге басып 
кіруі. Полтавадағы жеңіс. Петр І қайтыс болғаннан кейінгі билік үшін күрес. 
Сарай төңкерістері. Елизаветаның ішкі және сыртқы саясаты. Екатерина II. 
«Ағартушылық абсолютизмі» Пугачев бүлігі. Оппозиция. А.Н. Радищев. 

Александр I  және оның ішкі саясаты. Министрліктердің құрылуы.  
М.М. Сперанский. Билеуші топтар арасындағы реформа жобаларына қатысты 
күрес.  

1812 жылғы Отан соғысы. Бородино шайқасы. Француз әскерлерінің 
шегінуі және оны талқандау. Вена конгресі және оның шешімдері.   

 
Халықаралық қатынастардың Веналық  жүйесінің қалыптасуы  
Француз революциясының халықаралық қатынастар жүйесіне әсері. 

Еуропадағы территориялық және саяси  өзгерістер. Вена конгресі.  Герман,  
италиян және скандинав мәселелеріне қатысты шешімдер.  Голландия мен 
Швейцарияның мемлекеттік дербестігін қалпына келтіру. Вена конгресінің 
қорытынды  (Басты) актісі.   

Наполеон Бонапарттфң «жүз күндік билігі».  Жетінші коалицияның 
құрылуы. Ватерлоо. Наполеонның биліктен қайта бас тартуы. Екінші Париж 
бітім шарты.  

«Монархтар мен халықтардың қасиетті одағының» құрылуы. Одақтың 
принциптері мен мақсаттары. Аахен конгресінің шешімдері. Францияның 
Қасиетті одаққа кіруі. Одақтың Еуропадағы реакциялық саясаты. «Меттерних 
жүйесі». Италия, Португалия, Неаполь және Пьемонттағы революцияларды 
күшпен басу. Карбонарийлер қозғалысына қарсы күрес. Дж. Каннинг  және 
Англияның Қасиетті одақ саясатынан бас тартуы. Одақтың ішіндегі 
қайшылықтардың күшеюі және оның ыдырауы.   

 
2-тарау 

Еуропа және Америка елдері  XIX ғ. – ХХ ғ. басында 
 
Батыс елдерінің XIX ғ. –  ХХ ғ. басындағы дамуының  негізгі 

бағыттары  
Батыс елдерінде индустриалдық қоғамның қалыптасуы. Индустриалдық 

қоғам туралы пікірталастар. Экономикалық даму. Қаржылық-өнеркәсіптік 
капиталдың қалыптасуы. Еркін жұмыс күші рыногының қалыптасуы.  

Әлеуметтік даму. Миграциялық процесс. Жаңа әлеуметтік топтардың пайда 
болуы, олрадың сипаттамасы. Білім саласындағы реформалар. Ғылыми білімнің 
таралуы. Ұлттардың қалыптасу процесі.  

Саяси даму. Құқықтық мемлекеттің қалыптасуы, халық егемендігі 
концепциясының орнығуы. Қазіргі заманғы тұрпаттағы саяси партиялардың 



 
 

қалыптасуы, жаңа қоғамдық-саяси ағымдардың шығуы (консерватизм, 
либерализм, социализм, анархизм). 

 
Ұлыбритания 
Әлеуметтік-экономикалық даму. Өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы. 

Халықтың әлеуметтік құрылымы. Саяси даму. 1832 ж. парламенттік реформа. 
Екіпартиялық жүйенің эволюциясы. Кедейлер туралы жаңа заң. Тред-юниондар 
туралы заң. Р. Оуэн. Оның ілімі және ағылшын жұмысшы қозғалысындағы рөлі.  

Чартистік қозғалыстың негізгі кезеңдері. Лондон жұмысшыларының 
ассоциациясы. Ұлттық чартистік ассоциация. Чартизм және тред-юниондар. 10 
сағаттық жұмыс күні туралы заң. Астық заңдарының жойылуы. Чартистік 
қозғалыстың жеңілуі, сипаты және тарихи маңызы.   

Либералдар мен консерваторлар партияларының қалыптасуы. 1867 ж. 
парламенттік реформа. Б. Дизраэли.  

ХІХ ғ. аяғында экономикалық монополиядан айрылып қалуы. 1884 ж. 
парламенттік реформа. У. Гладстон. 1906 ж. парламенттік сайлау және 
либералдардың жеңісі. ХХ ғ. басындағы әлеуметтік реформалар. 1911 ж. 
парламенттік реформа. Ирдландияға берілетін гомруль мәселесі және 
конституциялық дағдарыс.  

ХІХ ғ. аяғында жұмысшы және социалистік қозғалыстың дамуы. 
Лейбористік партияның құрылуы. Тред-юнионизм.   

Англияның ішкі және сыртқы саясаты. «Ғажап оқшаулану» саясаты. 
Англияның Қырым соғысына қатысуы. 1856 ж. Париж бітімі. Отарлық империя 
және доминиондар жүйесінің құрылуы.  Индяидағы көтерлісіті басу. Қытайға 
қарсы апиын соғыстары. Азиядағы ықпалы мен тұғырларының күшеюі. 
Африкада отарлар басып алу.  

 
Франция 
Бурбондар билігін қалпына келтіру. 1814 ж. хартия. А. Ришелье үкіметінің 

заңдары. Әлеуметтік-экономикалық даму. Индустриаландырудың ерекшеліктері. 
Француз либералдизмі. Әскердегі бонапартистік қозғалыс.  Карбонарийлер.   

1830 ж. шілде революциясы және билеуші әулеттің ауысуы. Билікке 
қаржылық аристократияның келуі. 1830 ж. хартия.Экономиканың дамуының 
ерекшеліктері. Лион көтерілістері. Саяси күрес және оппозицияның құрамы. 
Сайлау реформасы үшін күрес.   

1848-1849 жж. революция. Уақытша үкіметтің декреттері. Құрылтай 
жиналысы. Кавеньяк. Париж жұмысшыларының маусым көтерілісі. 1848 ж. 
президенттік сайлау. Заң шығару жиналысы.  Саяси реакцияның күшеюі. 1851 ж. 
мемлекеттік төңкеріс. 1852 ж. конституция.  Екінші империя.  Екінші 
империяның саяси режимі. Сыртқы саясат.    

Екінші империяның құлауы. 1871 ж. Париж коммунасы.  Монархияны 
қалпына келтіруге әрекет жасау. Үшінші республиканың жариялануы. 
Конституцияны дайындау. Байсалды республикашылдардың реформалары.  
Дрейфустың ісі. Радикалдардың реформалары.  



 
 

Өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы. Радикалдық кабинеттер, олардың ішкі 
және сыртқы саясаты. «Мильеранның казусы» және француз социалистік 
қозғалысының жіктелуі. Біріккен социалистік партияның құрылуы.  Анархо-
синдикализм.  

 
Германия  
Германияның бытыраңқылығының сақталуы. Австрияның Герман 

одағындағы басшылық рөлі. Экономикалық дамуы. Кедендік одақ. Өнеркәсіптік 
төңкерістің ерекшеліктері. Пруссия мен Австрияның герман жерлерін біріктіру 
процесіндегі бәсекелестігі.   

Герман либерализмі. «Жас Германия» қозғалысы. Жұмысшы қозғалысының 
дамуы. Силезия тоқымашыларының көтерлісі.  В. Вейтлингтің утопиялық 
идеологиясы. Революциялық ахуалдың қалыптасуы.  1848-1849 жж. революция. 
Революцияның негізгі ошақтары. Шаруалар және  революция.  Франкфурт 
парламенті. «Жаңа Рейн газеті». Пруссиядағы мемлекеттік төңкеріс. 
Революцияның соңғы кезеңі. Империялық конститутция үшін күрес. 1849 ж, 
мамыр көтерілістері. Революцияның сипаты, нәтижелері және жеңілу себептері.   

Германияны біріктіру жолындағы күрес. Өнеркәсіптік төңкерістің тереңдеуі 
және герман буржуазиясының күшеюі. Германияны біріктіру жолдары. 
«Кішігермандықтар» және «ұлыгермандықтар». Пруссиядағы конституциялық 
қақтығыс. О. фон Бисмарк және оның саяси бағдарламасы. Солтүстік герман 
одағының құрылуы. Францияға қарыс соғыс. Германияны біріктірудің аяқталуы.  

Герман империясының жариялануы. Партиялық-саяси жүйе. Ауыр 
өнеркәсіптің дамуы. Жалпы мемлекеттік қайта құрулардың аяқталуы. О. фон 
Бисмарктың қызметтен кетуі. Вильгельм II. Л. фон Капривидің «жаңа бағыты».  

Жұмысшы және социалистік қозғалыс. Ф. Лассаль. Социал-демократиялық 
жұмысшы партиясының құрылуы.  А. Бебель  және В. Либкнехт. ГСДП Эрфурт 
бағдарламасы. Э. Бернштейн. ГСДП қатарында үш ағымның қалыптасуы.  

ХХ ғ. басындағы халықаралық дағдарыстар және Германияның оқшауланып 
қалуы. Ішкі саяси шиеленістің күшеюі. Елде саяси дағдарыстың пісіп-жетілуі. 

 
Австро-Венгрия 
Австрия империясының Қасиетті Рим империясы жойылғаннан  кейінгі 

дамуы. 1848 ж. наурыз революциясы. Франц Иосиф. Ұлттық мәселе. 1867 ж. 
келісім және Габсбургтер империясының дуалистік монархияға айналуы. 
Авсртия мен Венгрияның саяси құрылысы. Қоғамды модернизациялаудың 
басталуы.   

Экономикалық дамудың жылдамдауы. Экономикадағы өзгерістің 
әлеуметтік нәтижелері. Индустриалдық пролетариаттың және оның саяси 
ұйымдарының қалыптасуы. Чехия жерінде неміс-чех қайшылықтарының 
шиеленісуі.   

 
Италия 



 
 

Саяси бытыраңқылықтың сақталуы. Заңды әулеттерді қалпына келтіру. 
Пьемонт и Савойя әулеті. Абсолютизм. Әлеуметтік-экономикалық даму.Ұлт-
азаттық қозғалысының күшеюі. Италияны біріктірудің концепциялары. Рисорд-
жиментоның жалпы сипаты және кезеңдері. Революциялық-демократиялық 
бағыт. Құпия қоғамдар. Карбонарийлер. Дж. Мадзини. «Жас Италия». 
Либералдық және либералдық-католиктік ағымдар. К. Кавур. Карл Альберттің 
реформалары.  1848 ж. революция. Италияның тәуелсіздігі жолындағы соғыстар. 
Дж. Гарибальди. Неаплдитан корольдығының қосылуы. Италия корольдығының 
жариялануы. Венеция мен римнің қосылуы.  

1861 ж. конституция. Әкімшілік, қаржылық және салықтық жүйелерді 
бірегейлеу.  Өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы, біртқтас ұлттық рыноктың 
қалыптасуы. Аграрлық мәселе. Джолитти дәуірі. Әлеуметтік реформалар.  

Италияның сыртқы саясаты. Итальян-француз қайшылықтары. Кедендік 
соғыс. Италияның Үштік одаққа кіруі. Африкдағы отарлық экспансия.  

 
Испания 
Испания XIX ғ. бірінші жартысында. Қоғамдық-саяси одақтардың құрылуы. 

Карлистік соғыстар.  1834-1843 жж. революция. 1837 ж. конституция. 
Б. Эспартеро  диктатурасы. Аграрлық реформа үшін күрес. 1845 ж. конституция.   

1851 ж. конкордат. 1854-1856 жж. революция. Х. Примнің әскери  
диктатурасы.  1868-1874 жж. революция. Испаниядағы монархиялық және 
республикалық идеялар. 1874 ж. әскери төңкеріс. Испаниядағы революциялық 
процестің ерекшеліктері.  XIX ғ. революциялардың нәтижелері. Буржуазиялық 
қайта құрулардың аяқталмауы.   

ХХ ғ. басында Испанияның капиталистік дамуының жылдамдауы. 
Республикалық ұйымдар. Каталония мен Баскілер еліндегі ұлттық қозғалыс. 
ИСЖП және анархистік ұйымдардың қызметі. Ұлттық еңбек 
конфедерациясының құрылуы. Шаруа қозғалысынң дамуы.    

 
Ресей империясы 
Декабристер қозғалысы. Құпия ұйымдар. Петербургтегі 1825 ж. 14-

желтоқсандағы  және Чернигов полкінің оңтүстіктегі көтерілісі, оларды басып-
жаншу.   

Мемлекеттік басқаруды орталықтандырудың күшеюі. Жазалау 
аппаратының нығаюы. Сыртқы саясат. Еуропадағы революциялық қозғалыспен 
күресу. Кавказды жаулап алу. Қазақстанның қосылуы. 

XIX ғ. 30-40-жылдарындағы қоғамдық қозғадыс. Славянофилдер және 
батысшылдар. 60-жылдардың басындағы шаруа толқулары. «Жер мен ерік». 70-
жылдардың басындағы халықшылдық үйірмелер және топтар.  

Басыбайлылық құқықты жою. ХІХ ғ. 60-70-жылдарындағы реформалар. 
Өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы. Патша өкіметінің ішкі саясаты. Либералдық 
қозғалыс.  

Ресейде марксизмнің таралуы. «Еңбекті азат ету» тобы.  Г.В. Плеханов және 
оның қызметі. Ресей социал-демократиясы. В.И. Ленин  және  РСДЖП. 



 
 

Социалист-революционерлер (эсерлер) партиясының құрылуы, оның 
бағдарламасы мен тактикасы.  

1905-1907 жж. революция. Либералдық саяси партиялардың құрылуы. 
Консервативтік күштердің шоғырлануы. Орыс халқының одағы. Мемлекеттік 
дума туралы заң.  Үшінші маусым монархиясы.  Столыпиннің қайта құрулар 
бағдарламасы. Аграрлық реформа. Қауымдарды тарату. Шаруа банкісінің 
қызметі. Қоныс аудару саясаты. Столыпиннің аграрлық реформасының 
қорытындылары.   

Ресей бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында.  Биліктің дағдарысы. 
Оппозицияның қызметі. Жалпыұлттық дағдарыстың пісіп-жетілуі. 1917 жылғы 
революция. Ақпандағы Петроградтағы көтеріліс, патша өкіметін құлату. 
Романовтардың тақтан бас тартуы. Ресейдің ақпан оқиғаларынан кейінгі  
кезеңдегі қоғамдық дамуының альтернативтік мүмкіншіліктері.  Қос өкімет және 
оның қайшылықтары. Петроград Кеңесі және Уақытша үкімет.  

 
Америка Құрама Штаттары 
ХІХ ғ. бірінші жартысында АҚШ территориясының ұлғаюы. Американ-

мексикан соғысы. Аграрлық мәселе. Өнеркәсіптік төңкерістің басталуы. Темір 
жол құрылысы. Екі экономикалық аймақтың қалыптасуы. Фермерлік және 
плантациялық шаруашылықтар. Аболиционизм. Ұлттық республикандардың 
билігі. Демократтар заманы. Республикалық партияның құрылуы. А. Линкольн.  

Азамат соғысы. Құлдықтың жойылуы және гомстедтер туралы заң. 
Оңтүстікті қайта құру. Оңтүстік штаттардағы нәсілшілдік мәселесі. Оңтүстік 
штаттардың федерацияға кірігуі.   

Өнеркәсіптік төңкерістің аяқталуы. АҚШ әлемдік экономикада жетекші 
орынға ие болуы. Монополиялардың дамуы. Иммиграция. Республикандардың 
экономикалық саясаты. Либералдық реформизм, оның әлеуметтік және идеялық 
бастаулары. «Прогрессизм дәуірі».  Т. Рузвельт. Республикандық партияның 
жіктелуі. 1912 ж. президенттік сайлау және демократтардың жеңісі. В. Вильсон. 

 
Латын Америкасы елдері  
Латын Америкасындағы испан отарларының ХІХ ғ. басындағы дамуы. 

Халқы, экономикасы, басқару жүйесі. Латын Америкасы елдеріндегі тәуелсіздік 
жолындағы күрестің ерекшеліктері. Тәуелсіз мемлекеттердің қалыптасуы. 
Латынамерикандық либералдық және консервативтік қозғалыстардың 
ерекшеліктері.  

Аргентинадағы астана мен провинциялардың күресі. Х.М. Росас 
диктатурасы. 1853 ж. конституция. Либералдық реформалар. 

Мексикадағы В. Гомес Фариастың реформалар жасау әрекеті.  
Консервативтік диктатура. 1857 ж. конституция. Б.П. Хуарес. Мексикадағы 
шетелдік интервенция. 

Португалдық корольдық әулеттің Бразилияға қашуы. Тәуелсіздікті 
жариялау. Бразилия империясы. Республикалық қозғалыстың күшеюі. 
Аболиционизм. «Алтын заң» және империяның құлауы.  



 
 

Латын Америкасының XIX ғ. аяғы – ХХ ғ. басындағы қарқынды 
экономикалық дамуы. Шетел капиталы ықпалының өсуі. Аргентинадағы 
демократиялық қозғалыс.  1912 ж. сайлау реформасы. П. Диас диктатурасы. 
Бразилия республикасының құрылуы. Кофе өндірісі. Бразилияның жалғыз 
дақылдық экономикасының қалыптасуы.  

 
Халықаралық қатынастар  
Халықаралық қатынастардың Веналық жүйесі дамуының негізгі кезеңдері. 

«Шығыс мәселесі». Ресей, Ұлыбритания және Францияның Осман империясына 
қарсы соғысы. Түрік-египет қақтығыстары. 1841 ж. Лондон конвенциясф. 
Қырым соғысы.   

Франция, Ұлыбритания және  Австрияның басымдылығы. 1856 ж. Париж 
келісімшарты. Пруссияның Германияны біріктіру жолындағы күресі. 
Италиядағы ұлт-азаттық қозғалыс және Италиян корольдығының құрылуы.  
Пруссияның, Австрияның және Данияның Шлезвиг пен Гольштейнүшін күресі.   

XIX ғ. аяғы – ХХ ғ. басындағы халықаралық қатынастар. «Үштік одақ» және 
Антанта: құрылу кезеңдері, қатсушылардың мақсаттары, ішкі қайшылықтары.  
XIX ғ. аяғы – ХХ ғ. басындағы жергілікті қақтығыстар. Бірінші дүниежүзілік 
соғыс алғышарттарының қалыптасуы.   

 
Бірінші дүниежүзілік соғыс 
Шілде дағдарысы және  дүиежүзілік соғыстың басталуы. 1914-1918 

жж. соғыс қимылдарының негізгі кезеңдері. Ресей әскерлерінің Оңтүстік-Шығыс 
майдандағы табыстары. Марна өзеніндегі, Верден түбіндегі және Соммадағы 
шайқастар. Германияның «қауырт соғыс» жоспарының күйреуі. Қарулардың 
жаңа түрлерін қолдану. Соғысушы елдердің экономикасын қайта құру. 
Еуропадағы Батыс және Шығыс майдандағы соғыс қимылдары. 1917 ж. соғыс 
қимылдары. Ресейдің соғыстан шығуы. Соғысқа АҚШ кірісуі. Соғысушы 
елдерде әлеуметтік-экономикалық және саяси қайшылықтардың шиеленісуі. 
Соғыстың соңғы кезеңі. Үштік одақтың жеңілуі. Компьен уақытша бітімі. 
Соғыстың зардаптары. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
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9. Герман жерлерінің бірігуі және Германия империясының құрылуы  
10. Италияның бірігуі 
11. Германияның XIX ғасырдың соңғы үштігіндегі саяси және әлеуметтік-
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15. XIX  ғ.аяғы – ХХ ғ.басындағы халықаралық қатынастар. Бірінші 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Теория исторического процесса и исторического познания» – 
базовая дисциплина, изучаемая в соответствии с типовым учебным планом по 
специальности 5В020300 – «История». События последнего десятилетия ХХ – 
начала XXI вв., крушение советской системы, начало коренных преобразований 
в постсоветском пространстве привели к необходимости разработки новых 
подходов к изучению истории. Кроме того, современный мир и 
профессиональная практика ставят историков перед новыми проблемами, 
меняют ракурс рассмотрения старых проблем. Все это требует изучения 
будущими историками основополагающих теоретических проблем, 
составляющих базовый фундамент внутренней логики исторических явлений и 
событий. Значение этого нововведения исключительно важно для повышения 
качества профессиональной подготовки будущих историков. Специфика данной 
дисциплины заключается в том, что она базируется и обобщает освоенные 
студентами знания по всем основным историческим и социально-гуманитарным 
дисциплинам. Сегодня общепризнано, что без изучения философии и  
методологии науки в том или ином объеме нельзя говорить о полном высшем 
историческом образовании. Для расширения знаний студентов по теории 
исторического процесса и исторического познания одним из составляющих 
элементов курса является изучение основных концепций развития истории, 
разработанные зарубежными учеными. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 
История древнего мира; История Древнего Востока; История средних веков; 
История стран Азии и Африки в средние века; Древняя и средневековая история 
Казахстана; Новая история стран Европы и Америки; Новейшая история стран 
Европы и Америки; Новая и новейшая история стран Азии и Африки; Новая и 



 
 

новейшая история Казахстана; Историография истории зарубежных стран; 
Историография истории Казахстана. Эти дисциплины дают эмпирический 
материал для изучения “Теории исторического процесса и исторического 
познания”, помогают осознать единство исторического процесса, логику его 
развития.  

Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной дисциплиной: 
Философия; Источниковедение; Историография. «Философия» – как 
мировоззренческая дисциплина является методологической основой изучения 
данной дисциплины. Дисциплина «Источниковедение» составляет 
источниковедческую парадигму методологии истории, а «Историография» 
является обязательным элементом историософского знания как мировоз-
зренческой составляющей исторического знания. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Становление и развитие философии истории 
2 Марксистская философия истории. 
3 Категории и характер исторического процесса 
4 Диалектика субъективности и объективности в историческом процессе. 
5 Субъекты исторического процесса  
6 Исторические циклы.   
7 Специфика исторического познания. 
8 Предмет и функции исторической науки. 

  9 Принципы исторического познания. 
10 Методы исторического познания. 
11 Методологические проблемы исторического источника. 
12 Эмпирический и теоретический уровни исторического познания. 
13 Историческая теория: признаки и структура. 
14 Основные концепуальные модели истории. 
15 Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского 
16 Культурно-историческая концепция О. Шпенглера. 
17 Теория локальных цивилизаций А. Тойнби. 
18 Теория “осевого времени” К. Ясперса 
19 Линейное развитие истории: основные концепции. 
20 Становление и развитие теории длинных волн. 
21 Современные теории длинных волн. 
22 Волновая теория О. Тоффлера. 
23 Взгляды на идею единства мирового развития. Моноцентризм и 

полицентризм. 
24 Теория хаоса и концепция синергетики в методологии истории. 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Цель преподавания дисциплины «Теория исторического процесса и 

исторического познания» – ознакомить студентов с основными понятиями 
философии и методологии истории, с принципами исторического познания, 
категориями исторического процесса, различными направлениями 
методологических теорий, дать знание, необходимое для их ориентации в 
изучении исторической теории.  

Задачи изучения дисциплины. Студент должен: 
– овладеть научным категориальным аппаратом в области теории истории 

процесса и исторического познания;  
– понять особенности исторического факта и уровней исторического 

познания, путей формирования исторической теории;  
– понять основы формационного и цивилизационного подходов к 

развитию человечества;  
– на основе анализа эпистемологических основ исторической науки и 

концепций исторического процесса усвоить системное знание об истории как о 
науке;  

– знать специфику взаимодействия субъекта и объекта в исторической 
науке;  

– понять суть формационной и цивилизационных теорий исторического 
процесса и применять их в исследовательской работе. 

Дисциплина «Теория исторического процесса и исторического познания» 
занимает особое место в системе исторического образования, так как является 
теоретичесим фундаментом основных и специальных исторических дисциплин.  
Теория исторического процесса – это логическая схема  причинно-следственных 
связей, поясняющая исторические  факты, а теория исторического познания – 
это философский анализ знаний о прошлом. Теория исторического процесса и 
исторического познания – фундамент системы исторических наук.  

Объект изучения и система методов дисциплины «Теория 
исторического процесса и исторического познания». Объектом изучения 
данной дисциплины являются теория исторического процесса и теория 
исторического познания. Дисциплина «Теория исторического процесса и 
исторического познания» вырабатывает концептуальные положения 
исторической науки. Система методов дисциплины составляют общие научные 
методы, как анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, индукция, дедукция, 
также и специальные исторические методы. Категориальный аппарат 
дисциплины: метод, методология, философия истории, историо–софия, 
эпистемология, методы познания, историческое познание, исторический 
процесс, историзм и историцизм,  формационная теория, цивилизационные 
теории.  

http://interpretive.ru/dictionary/461/word/%D1%D5%C5%CC%C0
http://interpretive.ru/dictionary/461/word/%D4%C0%CA%D2


 
 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Раздел 1  

ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 
Становление и развитие философии истории. Немецкая школа 

философии истории. Школа Г.Гегеля и концепция универсального 
исторического процесса. Позитивизм в немецкой историософии. 
Неокантианские школы. Французская школа философии истории. 
Историософский конструктивизм Р.Декарта. Французские просветители 
философии истории. Позитивизм во французской историософии. Школа 
“Анналов”.  

Марксистская философия истории. К.Маркс, Ф.Энгельс и 
материалистическое понимание истории. 

Категории и характер исторического процесса. Категории 
исторического процесса. Движение истории и прогресс. Историческое время.  
Историческое пространство.  

Диалектика субъективности и объективности в историческом 
процессе. Историческая закономерность. Необходимость и случайность. 
Альтернативность. Многомерность истории. Преемственность накопления 
исторических знаний.  

Субъекты исторического процесса. Проблема определения субъекта 
исторического процесса. Варианты определения субъекта исторического 
процесса. Личность, народ, этнос, класс, государство как субъекты 
исторического процесса. 

Исторические циклы. Общеисторические закономерности цикличной 
динамики и генетики. Пространственный аспект изучения циклов. Роль 
географического фактора в истории. Измерение ритмов исторических циклов. 
Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы. Переходной период 
между смежными циклами. Горизонтальная и вертикальная структуры 
конкретного исторического общества. Синхрония и диахрония. 

 
Раздел 2  

ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 
 
Специфика исторического познания. Соотношение субъекта и объекта в 

позитивистской методологии истории. Проблема субъекта и объекта в 
современной западной философии истории. Диалектика объекта и субъекта в 
историческом познании. Практическая обусловленность познания в 
исторической науке. Особенности познания социальных явлений. Активность 
субъекта в историческом познании. Цивилизационная природа исторического 
познания и динамика его эволюции. 



 
 

Предмет и функции исторической науки. Историческое явление и 
историческое событие. Исторический факт. Логико-гносеологическая структура 
исторического факта. Факт исторической действительности (факт событие). 
Факт – источник (факт – информация). Научный исторический факт (факт-
знание).  

История и идеология. История и политика. Актуальность и злободневность 
в исторической науке. Исторический опыт и современность. Функции 
исторической науки. История и общественное сознание. Историческая наука и 
историческое сознание. Структура исторического сознания. Ментальные и 
идеологические уровни исторического сознания.  

Принципы исторического познания. Историзм как общеметодо-
логический принцип познания действительности. Познавательные функции 
историзма. Историзм и историцизм. Критика историцизма К.Поппером. 
Принцип системности. Ценностный подход в исторических исследованиях.  
Принцип объективности. Объективность исторического знания, его возможности 
и предпосылки.  

Методы исторического познания. Общая характеристика существующих 
схем классификации методов. Общенаучные методы: общеметодологические 
принципы познания действительности, общелогические методы научного 
познания, эмпирические методы, теоретические методы. Междисциплинарные 
методы. Специально-исторические методы. Соотношение методологии, метода и 
методики исторического исследования. Содержание и значение исторического 
метода Системный подход. Структурно-функциональный анализ. 
Количественные методы. 

Методологические проблемы исторического источника. Позитивист-
ская концепция исторического источника. Проблема исторического источника в 
современной западной методологии истории. Социальная природа исто-
рического источника. Гносеологическая функция исторического источника. 
Пути и методы повышения информативной отдачи источника. Внеисточниковое  
знание. 

Эмпирический и теоретический уровни исторического познания. 
Эмпирикалық және теориялық таным: танымның біртұтас процессінің құрамдас 
бөліктері және әрбір деңгейдің сапалық ерекшелігі. Тарихи суреттеу – тарихи 
танымның айрықша фолрмасы. Тарихи суреттеу және тарихи факт.  

Эмпирическое и теоретическое познание: составные элементы единого 
процесса познания и качественное своеобразие каждого уровня. Исторические 
описания как специфическая форма исторического познания. Историческое 
описание и исторический факт.  

Историческая теория: признаки и структура. Функция теории в 
исторической науке. Диалектика факта и теории в историческом познании. 
Историческое объяснение и его гносеологические типы. Историческая рекон-
струкция и ее место в теории истории.  

 
Раздел 3  



 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 
Теория культурно-исторических типов. Естественнонаучный подход к 

созданию историософской теории. История человечества как развитие 
отдельных, замкнутых культурно-исторических типов. Варианты культурно-
исторической типологии. Н.Я. Данилевский. Культурно-историческая 
концепция О. Шпенглера.  

 
Теория локальных цивилизаций А. Тойнби. Постижение истории.  

Концепция вызовов и ответов. Причины разнообразия ответных реакций 
цивилизаций на исторические вызовы. Индивид и общество как источники 
социального действия. Представление о творцах истории.  

 
Теория “осевого времени” К. Ясперса.  Теория «осевого времени» как 

осознание истоков и самой сути мировой истории. Периоды, предшествующие 
осевому времени. Идея единства истории человечества. 

 
Линейное развитие истории: основные концепции. Формационный и 

цивилизационный подходы к истории и проблема их соотношения на 
современном этапе. 

 
Теория длинных волн. Становление теории длинных волн. Х. Кларк. В. 

Джевонс. И.Л. Гельфанд. Теория длинных волн Н. Кондратьева. Й. Шумпетер. 
Современные теории длинных волн. Волновая теория О. Тоффлера. Концепция 
постиндустриализма. Д. Белл.  

 
Проблема единства мирового развития. Взгляды на идею единства 

мирового развития. Моноцентризм и полицентризм. Гипотеза биполушарного 
строения мира как альтернатива евроцентризму. 

 
Теория хаоса и концепция синергетики.  Квантификация исторических 

исследований. Теория хаоса и концепция синергетики  в методологии истории. 
Синергетика и социальное знание. Применение концепций синергетики в 
исторических исследованиях.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Сущность и предмет философии истории. 
2. Марксизм и материалистическое понимание истории. 
3. Диалектика субъективности и объективности в историческом процессе. 
4. Проблема альтернативности в истории. 
5. Историческое время и историческое пространство. 
6. Исторические события и исторические явления. 
7. Место историзма в системе методологических принципов познания. 



 
 

8. Специальные исторические методы. 
9. Методологические проблемы исторического источника. 
10. Инновационные методы исторических исследований. 
11. Культурно-историческая концепция О. Шпенглера. 
12. Проблемы генезиса цивилизации в теории А.Тойнби. 
13. К.Ясперс о структуре мировой истории. 
14. Формационный и цивилизационный подходы к истории 
и проблема их соотношения на современном этапе. 
15. Концепция постиндустриализма. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА  

 
1. Критика западными исследователями советской методологии 
2. О сущности исторического (по книге Н.Бердяева) 
3. Историческое мышление 
4. О пользе и вреде истории для жизни (по книге Ф.Ницше). 
5. Школа “Анналов”. 
6. Исторические события и исторические явления. 
7. Роль географического фактора в истории. 
8. Активность субъекта в историческом познании. 
9. Познавательные функции историзма. 
10. Теория длинных волн Н.Кондратьева. 
11. Классификация цивилизаций. 
12.Теория культурно-исторических типов. 
13.О.Шпенглер о морфологии истории. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 

Раздел 1 
1. Гегель Г.В.Ф. Философия истории. – СПб., 1993. 
2. Постижение истории: онтологический и гносеологический подходы / 

Под ред. В. Н. Сидорцова, О. А. Яновского, Я. С. Яскевич. – Минск, 2002. 
3. Репина Л.П. История исторического знания: Пособие для вузов. – М., 

2004. 
4. Философия истории. Антология. – М., 1995. 
5. Философия истории. Под ред. А.С. Панарина (Учебное пособие). – М., 

2001. 
6. Экштут С.А. Проблема поиска исторической альтернативы. – М., 1995. 
 
Раздел 2 
1. Иванов Г.М., Коршунов А.М., Перов Ю.В. Методологические проблемы 

исторического познания. – М., 1998 



 
 

2. Историческая наука на рубеже веков. – М., 2001. 
3. Историческая наука и историческое сознание / Б.Г. Могильницкий и др. 

– Томск, 2000. 
4. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд., доп. – 

М., 2003. 
5. Козин П. Г. Познание и историческая наука. Эмпирический и 

теоретический уровни знания и познания и историческая наука. – Саратов, 1980. 
6. Көкебаева Г.К. Тарихтың қозғалысы, тарихи уақыт және тарихи кеңістік 

// «Қазақстан тарих ғылымының теориялық-методологиялық мәселелері». 
Алматы, 2012. 

7. Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. – М., 1989. 
8. Поппер К. Нищета историцизма. – М., 1993. 
9. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. 

– М., 1997. 
10. Хвостова К.В., Финн В.К. Проблемы исторического познания в свете 

современных междисциплинарных исследований. – М., 1997. 
 
Раздел 3 
1. Белл. Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М., 1999. 
2. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1991. 
3. Гегель Г.Ф. Философия истории. – СПб., 2000. 
4. Кондратьев Н.Д. Избранные произведения. – М., 1993. 
5. Көкебаева Г.К. Тарихтың сызықтық және бейсызықтық динамикасы: 

қолданбалылық мәселелері // «Қалыптасқан Қазақстан және ғаламдану 
аясындағы әлемдік-тарихи үдеріс» атты халықаралық ғылыми конференцияның 
материалдары.– Алматы, 2013  

6. Малков С.Ю.,Коротаев А.В. История и синергетика: Математическое 
моделирование социальной динамики. – М., 2005.  

7. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1-2. – М., 1992. 
8. Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 2002. 
9. Тоффлер Э. Третья волна. –  М., 1999.  
10. Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. М., 

1993. 
11. Яковец Ю.В. История цивилизаций. – М., 1995. 
12. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994. 
13. Ясперс К. Всемирная философия истории. Введение. – СПб., 2000. 
 
Дополнительная: 
1. Блок  М.  Апология  истории    или    ремесло    историка.  М., 1986. 
2. Васильева Т.С. Сущность и смысл истории. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 

1996 
3. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.,1997 
4. Дьяконов Т.М. Пути истории: От древнейшего человека до наших дней. 

– М., 1994. 



 
 

5. Ершов Ю.Г. Человек. Социум. История: социально-философские 
проблемы теории исторического процесса. – Свердловск, 1990. 

6. Келле В.Ж., Ковальзон М.Я.. Теория и история. – М.,1991. 
7. Көкебаева Г.К. А. Дж. Тойнбидің локальды өркениеттер теориясы және 

түркі-ислам өркениеттік синтезі // Қожа Ахмет Ясауи мұрасы мен ілімінің 
зерттелу мәселелері. ІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 
материалдары. 7-8 қазан. –  Түркістан: «Әзірет сұлтан» тарихи-мәдени 
мемлекеттік қорық-мұражайы, 2010.  

8. Математическое моделирование исторических процессов. – М., 1996. 
9. Мейнеке Ф.Возникновение историзма / Пер.с нем. – М., 2004. 
10. Мизес Л. Теория и история: Интерпретация социально-экономической 

эволюции. – М., 2001. 
11. Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда 

общество меняет кожу. – М., 1989. 
12. Перегудов Ф. И., Тарасенко Ф. П. Основы системного анализа. – Томск, 

1997. 
13. Рикёр П. Память, история, забвение / Пер. с франц. – М., 2004. 
14. Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие. – М., 2002. 
15. Современные теории цивилизации. – М., 1995. 
16. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. – М., 2002. 
17. Уваров А. И. Философские и методологические проблемы 

исторического познания. – М.. 1982.. 
18. Философия и методология истории. – М., 1997.  
19. Хвостова К.В., Финн В.К. Гносеологические и логические проблемы 

исторической науки: Учебное пособие для вузов. – М., 1995 
20. Шпет Г.Г. История как проблема логики. Критические и 

методологические исследования / Под ред. В.С. Мясникова. – М., 2015. 
21. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер 

и его критики. – М., 2000 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью базовой подготовки 
специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 
русского языка с учетом специфики специальности, использование его не в 
качестве объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» предшествует 
общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные дисциплины 
специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 
иметь представление о научном стиле и его жанровом многообразии; 
- о правилах  построения научного текста и языкового оформления;  
- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 
-  об особенностях функционирования системы языка в профессиональном 

общении; 
знать  научную лексику и  научные конструкции естественно-технического 

и общественно-гуманитарного профилей; 
-  правила продуцирования текстов разных жанров; 
-  речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 
-  основы деловой коммуникации и документации; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и  

письменного текста; 
- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 



 
 

- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-
профессиональной литературы; 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как основы  
профессиональной деятельности; 

-  быть компетентным в профессиональной области делового общения. 
- знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.  
Содержание программы определяется коммуникативными потребностями 

студентов в научно-профессиональной сфере. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 

1 Профессиональная письменная речь как основа формирования 
предметно-языкового материала 

1.1 Профессиональный язык  истории и его составляющие. 
Профессиональная терминология как основной признак научного стиля 

1.2 Обучение научному стилю речи как языку истории    

1.3 О научных методах исследования в истории.  Правила выбора методов в 
соответствии с темой и коммуникативными задачами 

1.4 Структура научно-исследовательских работ по профилю специальности. 
Требования к содержанию работы.  

1.5 Основная терминология истории в учебно-профессиональной и научно-
профессиональной сферах.  

1.6 Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 
административно-канцелярские. 

1.7 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 
текстами по истории. 

1.8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами истории. 
2 Устная научно-профессиональная речь 

2.1 Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной сфере. 

2.2 Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 
деловой сфере. 

2.3 Коммуникативное пространство речевой личности в профессиональной 
картине мира. 

2.4 Правила оформления презентаций и докладов. 
2.5 Законодательство Республики Казахстан в области истории. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Целью  изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  является 

формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  на русском 
языке  и обеспечение профессионально-ориентированной языковой подготовки 



 
 

компетентной личности, способной адекватно выстраивать общение в 
профессионально значимых ситуациях.   

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов- историка 
представления о профессиональном тексте, о стратегиях и тактиках речевой 
коммуникации в   профессиональной сфере, как об объектах, формирующих у 
будущих специалистов профессиональной  компетенции – способности решать 
лингвистическим средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных 
речевых ситуациях в сфере профессиональной деятельности. Помочь студентам 
понять сущность текста по специальности история, его основную терминологию: 
познакомить с типологией профессиональных  текстов и их компонентов. 
Практическая задача курса – привитие навыков теоретически обоснованного 
анализа текстов, стратегии и тактики речевой коммуникации в   
профессиональной сфере. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение в предметную область по специальности история на 

профессиональном русском языке 
В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться практически применять знания для построения 
профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 
профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, данная 
дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов и их 
эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 
«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 
профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 
общепрофессионального  кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала с 
учетом профессиональных потребностей студентов. 

 
Профессиональный язык истории и его составляющие. 

Профессиональная терминология как основной признак научного стиля 
Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 
Основные способы терминообразования. Научная терминология истории. 
Узкоспециальные отраслевые термины истории. 

 
Обучение научному стилю речи как языку истории    
Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 
Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного научного 
стиля речи.  

 



 
 

О научных методах исследования в истории. Правила выбора методов 
в соответствии с темой и коммуникативными задачами  

Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 
подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с бумажными и 
электронными носителями. 

 
Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы 
Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 
цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 
использования. Правила оформления сносок.  Правила составления 
библиографии. 

 
Основная терминология истории в учебно-профессиональной и научно-

профессиональной сферах 
Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 
разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-
популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов и 
жанров научных текстов. Основная терминология  истории дефиниции терминов 
в специальных научных текстах. Термины в научно-популярных текстах, 
особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 
Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 
анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной работе 
по специальности. 

 
Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административно-канцелярские 
Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых текстов. 

Распорядительные документы. Документирование трудовых отношений их 
терминологические особенности.  

 
Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности история 
Усвоение специального профессионально-ориентированного материала с 

использованием его в профессиональных ситуациях. 
Усвоение типовых языковых конструкций  для выражения специальных 

смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе их интерпретации 
и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий портрет 
и научный вклад учёных-историков . 



 
 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 
электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 
портрета ученого-историка . 

Термины, обозначающие этапы развития исторической науки, различных 
научных направлений, течений, школ, методов, принципов, подходов, 
процессов, законов.  

 
Связь профессионального русского языка с дисциплинами история 
Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  русского 

языка с дисциплинами специальности.  
Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 
 
Устная научно-профессиональная речь 
Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение как 

механизм взаимодействия, в который включён субъект - языковая активность, 
речевая ситуация, коммуникация.  

 
Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной сфере 
Основные единицы общения: речевое событие, речевое взаимодействие, 

речевое воздействие. Стимулированный диалог – обращение, предложение, 
совет, вопросно-ответные комплексы. 

 
Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере 
Построение устного текста - монолога: последовательность предложений, 

связанных семантически и формально при помощи различных языковых средств; 
тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 
координации в сфере профессионального взаимодействия. 

Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в 
профессиональной сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 
(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип). Виды 
собеседников. 

 
Коммуникативное пространство речевой личности в профессиональной 

картине мира 
Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 
(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 
переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения общению 



 
 

и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты деловой 
беседы. 

 
Правила оформления презентаций и докладов 
Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные 

средства общения. Правила оформления презентаций и докладов. 
 
Законодательство Республики Казахстан в области истории 
Основные понятия, используемые в Законе. Уполномоченный орган по 

охране и использованию историко-культурного наследия в соответствии с 
Законом. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 
точность, информативность, целостность, интертекстуальность, завершенность. 

2. Интерпретация и анализ текстов по истории в аспекте связности, 
логичности, целостности. 

3. Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, 
точности и информативности 

4. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 
воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

5. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 
интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

6. Информационно-структурные характеристики текста: точность, 
логичность, ясность, понятность, доступность. 

7. Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 
8. Сравнительная характеристика типов диалогов и видов 

собеседников. 
9. Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

1. Выделить термины и их дефиниции в специальных научных текстах, 
объединённых одной темой (тексты на выбор). 

2. Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 
свёртывания информации. 

3. Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 
принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 

4. Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 
понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000657308


 
 

5. Составить план предстоящей дискуссии по специальности история. 
Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1.Классификация терминологии  в контексте формирования гуманитарной 
картины мира ученого-историка . 
 2.Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со словарями 
(исторический  энциклопедический словарь). 
 3.Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 
Структура темы: коммуникативные задачи текста. 
 4.Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет адресата. 
Понятие речевого жанра. 

5.Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. Переговоры. 
Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об умозаключении. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 
2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., 

Абаева М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся искусству 
научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания и 
принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 
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6. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 
риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

 
Дополнительная: 
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2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 
специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). –  СПб., 2012. – 136 с. 
  

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010. – 
152 с. 



 
 

4. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-справочная 
книга./Пер.  на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  2013. – 300 с.  

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по 
развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М 
  



 
 

POIYa 2202  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 
Объем - 2 кредита 

 
Авторы: 

Асылбекова Ж.М.- доктор исторических наук, профессор кафедры Всемирной 
истории, историографии и источниковедения 

Мадиева Г.Б. – доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой общего языкознания и европейских языков   

Сапарходжаева Н.П.- старший преподаватель кафедры печати и электронных 
средств массовой информации факультета журналистики  

 
Рецензенты: 

Сармурзина Г.А.- доктор исторических наук, профессор кафедры профессор 
кафедры Общественных дисциплин Казахского Национального 

Исследовательского Технического Университета имени К.И. Сатпаева 
Карагойшиева Д.А. – заведующая кафедрой иностранной филологии и 

переводческого дела, кандидат филологических наук, PhD факультета 
филологии и мировых языков, Казахский Национальный Университет  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Языковая подготовка по профессиональному иностранному языку на 
гуманитарных специальностях является неотъемлемым компонентом 
профессионально ориентированной образовательной программы выпускника 
современного ВУЗа инновационного типа. Знание иностранного языка – одно из 
важных условий осуществления международного сотрудничества и повышения 
квалификации в рамках академической мобильности в условиях полиязычного 
образования в соответствии с принципами развития научно-исследовательского 
университета. Профессионально-ориентированный язык выступает как 
средством, так и целью обучения, т.к. подборка и изучение специализированного  
материала ориентированы, во-первых, на использование студентами 
профессиональных знаний, а во-вторых, на успешное овладение языком. 

В ходе обучения дисциплине наряду с дальнейшим совершенствованием 
базовых умений иноязычного общения достигается профессионально-
ориентированный уровень системных, предметных, межличностных, 
социокультурных компетенций в использовании языка в целях 
профессионального общения. Профессионально-ориентированный язык – 
продолжение курса базового английского языка, изучаемого в школьной 
программе, а также в рамках цикла общеобязательных дисциплин (ООД). 
Релевантным является усиление общепрофессиональной и межкультурной 
направленности траектории обучения студента на основе лингвистического 



 
 

компонента, формирование неподдельного интереса к будущей профессии, к 
феноменам иной ментальности и культуры в сопоставлении с семантическим и 
ценностным фондом родной культуры. В ходе презентации учебного материала 
курса предусматривается использование аутентичных специальных текстов, 
аудио- и видеоматериалов, адекватно отражающих содержание изучаемой 
тематики и сфер общения, языковые единицы, обозначающие реалии, связанные 
с профессиональной деятельностью, а также важнейшими историческими 
событиями, культурно-историческими ассоциациями, особенностями 
общественно-политической жизни, государственным устройством и экономикой 
стран изучаемого языка. Программа нацелена на то, чтобы дать знания языков в 
объеме уровней В2-С1; выработать умения и навыки по четырем видам речевой 
деятельности в объеме уровней В2-С1; развивать межкультурно-
коммуникативные компетенции; формировать умения и навыки использовать 
языки в профессиональной сфере 

В результате изучения дисциплины «Профессионально-ориентированный 
иностранный язык» студент должен владеть следующими компетенциями: 

системные компетенции: 
• знание функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов;  
• практическое владение основами документоведения (в пределах 

программы), принятые в профессиональной и деловой коммуникации;  
• знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального и научного общения (в пределах 
программы). 

предметные компетенции: 
уметь: 
• понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; 
• участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 
• самостоятельно  готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий; 

•   извлекать  необходимую информацию из англоязычных источников, 
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях профессионально-делового, 
научного общения;  

• аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с родного языка 
основное содержание текстов по специальности, при необходимости пользуясь 
словарем;  

• аргументировать, решать типовые стандартные профессионально-
ориентированные задачи. 

иметь навыки: 
• писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные темы; 



 
 

• распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 
основные грамматические единицы, характерные для профессиональной речи; 

• распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях 
основную терминологию своей специальности, включающую активный и 
пассивный лексический минимум терминологического характера; 

• отбирать информационные источники и критически оценивать 
информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 
профессиональной деятельности; 

• самостоятельно определять способ достижения поставленной учебной и 
коммуникативной задачи. 

социокультурные компетенции:  
• способность конструировать речевое поведение с учетом социальных 

норм поведения, обусловленной культурой страны изучаемого языка; 
• целенаправленное и активное использование возможностей 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 
профессиональной компетенции в области делового общения современного 
специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 
профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 
пользование электронной почтой на иностранном языке); 

• умение работать в команде, проектной деятельности, в организации и 
проведении учебной и научно-исследовательской работы (доклады и 
выступления на конференции, оформление заявок на гранты и стажировки по 
программам академической мобильности и др.). 

Пререквизиты: «Иностранный язык (английский язык)» в высшем учебном 
заведении. 

Постреквизиты: «Древняя история Казахстана», « История древнего 
мира», «Средневековая история Казахстана», теоретические дисциплины 
бакалавриата 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование тем 

1 
Учебно-профессиональная сфера общения: введение в историю на 

профессионально-ориентированном иностранном языке (английском). 
Работа с текстами о современном состоянии отрасли 

2 

Выражение метаязыка исторической науки на профессиональном 
иностранном языке. Интернациональный фонд терминообразования. 
Понятие о терминообразовании на иностранном (английском) языке. 
Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 
(английском) языке 

3 
Предметная сфера исторической науки на профессионально-

ориентированном иностранном (английском) языке). Работа со 
специальными текстами 



 
 

4 
Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. Деловая 

переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, Заметки, 
Отчеты 

5 Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. 
Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, конференции 

6 Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 
истории  на иностранном (английском) языке) 

7 Академическое общение в учебном процессе (лекции и семинары 
по историческим дисциплинам на иностранном (английском) языке)) 

8 

Профессиональная компетенция: ориентированность на научные 
исторические тексты на иностранном (английском) языке). 
Специальный профессионально-ориентированный материал и его 
использование в заданных ситуациях профессионального общения 
(написание эссе, статей, тезисов, рефератов) 

9 
Выдающиеся ученые в области исторических дисциплин 

(реферирование трудов ученых по научному историческому 
направлению) 

10 Связь профессионального иностранного (английского) языка с 
профилирующими историческими дисциплинами 

11 Роль иностранного (английского) языка в современном мире 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Введение  
«Профессионально-ориентированный иностранный язык» – это учебная 

дисциплина, которая формирует компетенции студентов в презентации 
совокупности теоретических знаний о предметной сфере специальности в 
формате изучаемого профессионально-ориентированного английского языка.  

Объект «Профессионально-ориентированного иностранного языка», 
изучаемого в рамках специальности, – описание сущности специальности, 
основных направлений профессиональных знаний в терминах и понятиях 
английского языка.  

Предметом учебной дисциплины Профессионально-ориентированный 
иностранный язык является метаязык специальной науки на профессиональном 
английском языке.  

Второй этап языковой подготовки формирует у студентов когнитивные и 
профессиональные компетенции на межкультурном уровне, стимулирует 
интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента. На этом этапе 
развития студенты проявляют готовность к коммуникативно-мыслительной 
деятельности на основе решаемой проблемной задачи. В области письменной 
речи предусматривается формирование навыков и умений написании 
продуктивных образцов письменной речи нейтрального и официального 
характера в пределах изученного языкового материала.  



 
 

Программа рассчитана на углубленное изучение текстовых материалов: 
толкование, перевод, пересказ профессионального текста, а также на расширение 
словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических единиц и призвана 
сформировать социально-достаточный, общеобразовательный уровень владения 
английским языком. На этом этапе обучения формируются коммуникативные 
навыки и умения в четырех видах речевой деятельности, что обеспечивает 
достаточно свободное использование иностранного языка как средства 
межличностного и межкультурного общения в различных сферах общественной 
жизни.  

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 
коммуникативно-межкультурной компетенции в четырех видах деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. В рамках данного объема происходит 
освоение уровня В2 Общеевропейской шкалы компетенций (ОЕК) – уровень 
базовой стандартности. 

Цель преподавания дисциплины: 
Стратегической  целью настоящей программы является формирование 

у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции для 
эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, 
академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 
многоязычной среды. 

Практическая цель состоит в формировании умения использования 
английского языка в реальных ситуациях повседневного и академического 
общения, а также в типичных ситуациях профессионального общения. 

В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование 
познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных 
способностей, формирование стратегий и приемов познавательной 
деятельности, умений и навыков учебной работы на английском языке.  

Образовательную цель программы составляет повышение уровня 
общей культуры и расширение кругозора бакалавров указанной 
специальности. 

Задачи курса: 
– обучение студентов пониманию и анализу текстов общего 

содержания, общенаучных, научно-популярных и специальных текстов по 
избранной профессии; 

– формирование и развитие навыков понимания устной речи на 
английском языке, включая навык понимания общего содержания 
общенаучных и специальных устных текстов, извлечения из них 
необходимой для профессиональной деятельности информации и навык 
конспектирования, реферирования специальных устных и письменных 
текстов; 

– формирование и развитие навыков создания письменных текстов 
(эссе, рефератов, статей) в соответствии с общекоммуникативными, 
академическими и профессиональными потребностями; 

– развитие навыков говорения, необходимых для решения 



 
 

общекоммуникативных и профессиональных задач, включая навыки ведения 
дискуссии, презентации и запроса информации, обоснования 
положения/тезиса и своей точки зрения; 

– формирование и развитие лексического запаса и знаний грамматики, 
необходимых студентам для решения указанных общекоммуникативных и 
профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельного решения языковых проблем; 
– формирование и развитие навыка работы со специализированными 

словарями, включая одноязычный словарь изучаемого языка, 
справочниками, мультимедийными и интернет-ресурсами;  

– формирование и развитие межкультурной компетенции с целью 
эффективного использования иностранного языка в условиях 
поликультурного общения в повседневной и профессиональной сферах. 

Успешное выполнение этих задач приведет к конечной цели – 
созданию стабильной системы формирования профессионально-
ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, что 
обеспечит обучающимся конкурентное преимущество при осуществлении 
образовательной мобильности или продолжении образования, а также на 
рынке труда. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Учебно-профессиональная сфера общения: введение в историю на 

профессионально-ориентированном иностранном языке (английском). 
Работа с текстами о современном состоянии отрасли.  

Реферирование и аннотирование статей по специальности по различным 
проблемам профессиональной области: Понятие «образование». Роль 
образования в жизни человека. Знание иностранного (английского) языка в 
формировании образованного специалиста. Понятие коммуникации. 
Профессиональная коммуникации – особая сфера. Роль и значение 
профессиональной коммуникации в жизни человека. Язык профессиональной 
коммуникации. Стили профессиональной коммуникации. Официальные и 
неофициальные виды (формы) профессиональной коммуникации, применение 
языка. Роль иностранного (английского) языка в профессиональной 
коммуникации. Роль иностранного (английского) языка в преподавании 
профессиональных дисциплин.  

 
Выражение метаязыка исторической науки на профессиональном 

иностранном языке. Интернациональный фонд терминообразования. 
Понятие о терминообразовании на иностранном (английском) языке. 
Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 
(английском) языке 

Понятие о метаязыке. Структура метаязыка. Корпусы метаязыка 
специальных направлений профессиональной сферы. Структурные элементы 



 
 

языка историка. Современный историку литературный язык эпохи, 
количественно преобладающий пласт. Язык исторических источников, в той или 
иной мере входящей в структуру языка историка. Научные, исторические 
понятия. Слова, термины, заимствованные из других научных дисциплин. 
Терминология источников изучаемой эпохи. Проблема языка историка, 
способного адекватно отразить и передать логически систематизированное 
представление о данном знании. Задача совершенствования и очищения языка 
историка от идеологических и теоретических примесей. Борьба за строгость и 
чистоту научного языка. Ясность и прозрачность языка исследователя. 
Двуплановость исторических терминов:  макротермины и микротермины. 
Исторические термины в философии, политологии, культурологии, социологии. 
Междисциплинарный подход в исторических, культурологических, 
социологических, философских исследованиях. Терминологические словари 
(Одноязычные и двуязычные профессиональные словари. 

 
Предметная сфера исторической науки на профессионально-

ориентированном иностранном (английском) языке). Работа со 
специальными текстами. 

Сведения о профилирующей науке. Краткая история специальной науки. 
Внутренняя структура научной области. Основные функции специальности. 
Профессиональная область и культура. Предметная сфера специальности на 
иностранном (английском) языке. Профилирующая специальность и ее место в 
системе образования. Профилирующая специальность – совокупность 
профессиональных дисциплин. Объект и предмет различных разделов 
профилирующей науки. Основные теоретические проблемы специальных 
дисциплин. Выдающиеся ученые специальной науки. Школы и направления. 
Структура современной профессиональной науки (по направлениям).  

 
Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. Деловая 

переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, заметки, отчеты. 
Структура, клишированные фразы, словосочетания. Основы 

терминологического подъязыка на иностранном языке в деловой переписке. 
Наиболее частотные термины и исходные понятия деловой переписки и их 
дефиниции на английском языке.  

 
Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. Переговоры, 

профессиональные дебаты, презентации, конференции. 
Институт переговоров: виды, функции, динамика и правила проведения. 

Профессиональные дебаты как высший пилотаж ораторского мастерства 
(ораторского искусства). Дебатобаза: база кейсов и аргументов для 
профессиональных дебатов. Подготовка презентаций по профессиональной теме. 
Проведение конференции на заданную тему. Подготовка минидокладов на 
конференцию. Структура профессионального спича.  Развитие 
коммуникационных навыков, необходимых для ведения бизнеса и понимания 

http://ru.idebate.org/debatabase
http://ru.idebate.org/debatabase


 
 

мировых тенденций. 
Формирование и совершенствование навыков проведения презентаций, участия 
и проведения деловых встреч, ведения переговоров, телекоммуникаций, 
разрешения конфликтов, использование английского языка в социально-
культурной и бизнес-среде. 
 Совершенствование навыков чтения, говорения, слушания и письма на основе 
аутентичных зарубежных материалов. 

 
Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по истории  

на иностранном (английском) языке). 
Тренинг по развитию межкультурной коммуникации в профессиональной 

сфере. Проигрывание ситуаций, встречающихся в различных культурах. Язык 
как средство межкультурного общения. Роль иностранного языка в современном 
мире. Язык и межкультурная коммуникация. Стереотипные формы языковых 
выражений в межкультурной коммуникации на английском языке. Виды 
межкультурной коммуникации. Субъекты межкультурной коммуникации в 
профессиональной сфере. Перевод и межкультурная коммуникация. 
Межличностная коммуникация. Знакомство с основными межкультурными 
различиями во взаимоотношениях с представителями других культур. 

 
Академическое общение в учебном процессе (лекции и семинары по 

историческим дисциплинам на иностранном (английском) языке). 
Параметры и специфика академического общения. Национально-культурная 

специфика речевого поведения и академического общения. Академическое 
учебное общение (лекции и семинары). Культура речи в академическом учебном 
общении (на английском языке). Академическое чтение (типология текстов по 
профилирующим дисциплинам на английском языке, источники информации). 
Устные формы академического общения (презентация, научное сообщение, 
доклад, обсуждение, дискуссия). Лекционная форма организации занятий на 
иностранном языке. Раскрытие основных понятий темы; сочетание 
теоретического материала с конкретными практическими примерами на 
иностранном языке. Семинарское занятие на иностранном языке как одна из 
основных форм организации учебного процесса.  

 
Профессиональная компетенция: ориентированность на научные 

исторические тексты на иностранном (английском) языке). Специальный 
профессионально-ориентированный материал и его использование в 
заданных ситуациях профессионального общения (написание эссе, статей, 
тезисов, рефератов). 

Умение работать с текстами на иностранном языке. Умение составлять  
монологическое высказывание профессионального содержания. Развитие 
навыков составления научных статей и текстов на изучаемом языке. Практика по 
развитию беглости речи. Умение вести беседу на профессиональную тему, 
участвовать в дискуссии (определение и анализ проблемы, исследование, 



 
 

выводы, предложения, обсуждение предложений). Знакомство с основами 
академического иностранного языка. Грамматика и стилистика академического 
иностранного языка. Различие между академическим и персональным стилем. 
Структура исследовательской работы на иностранном языке. 

 
Выдающиеся ученые в области исторических дисциплин 

(реферирование трудов ученых по научному историческому направлению). 
Основные научные парадигмы в современном мире в области  исторических 

наук. Общие и частные вопросы профессиональной области в трудах 
выдающихся ученых. Представители современного казахстанского научного 
знания. Основные тенденции зарубежных направлений профессиональной 
сферы. Профессиональные школы и концепции. Тексты из трудов известных 
ученых в области специальности (чтение, перевод, пересказ текстов на 
иностранном (английском) языке по материалам учебно-методических пособий 
по дисциплинам специальности). 

 
Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

профилирующими историческими дисциплинами.   
Терминология, связанная с исторической наукой. Ее специфика. Общество, 

этногенез, археология, этнология, вспомогательные исторические дисциплины, 
исторический источник, первобытное общество, рабовладение, азиатский способ 
производства, феодальные отношения, революция, государство, этнос, 
этнические процессы, социально-классовая структура общества. Терминология 
исторических дисциплин: археология, этнология, вспомогательные исторические 
дисциплины. Трактовка основных понятий исторической науки, её составных 
дисциплин (археология, этнология, вспомогательные исторические дисциплины 
и т.п.). Устаревшие термины. Особенности профессиональной терминологии.  
Терминология источников изучаемой эпохи. Абстрактные понятия и категории , 
заимствованные из терминологии других социально-гуманитарных наук: 
философии, экономики, социологии, антропологии, культурологии, политологии 

Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные 
тексты на иностранном (английском) языке. Чтение, аудирование, 
комментирование текстов по тематике специальности на профессионально-
ориентированном английском языке. Реферирование, конспектирование текстов 
на иностранном языке, посвященных проблемам специальности.  

 
Роль иностранного (английского)  языка в современном мире. 

Английский язык – глобальный язык в мире. Английский язык – международный 
язык. Английский язык – один из шести языков ООН. Английский язык как одна 
из форм изменения общества. Заключение Президента в послании народу 
Казахстана «Государственное новое политическое направление главы 
государства стратегия «Казахстан – 2050» – «Мы должны стремиться изучать 
английский язык». Культурный проект «Триединство языков». 

 



 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Цели, задачи и актуальность курса«Профессионально-
ориентированный иностранный  язык» 

2. Разработка проекта «Моя будущая профессия». 
3. Выдающиеся деятели культуры страны изучаемого языка. 
4. Историческая наука страны изучаемого языка. 
5. Служебная переписка. Особенности  составления текстов современного 

делового письма 
6. Правила оформления научных работ на иностранном языке 
7. Роль иностранного (английского языка) в формировании образованного 

специалиста 
8. Культура научной и профессиональной речи. 
9. Интернационализация языков в научной, научно-технической, 

общественно-политической терминологии. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Культура научной и профессиональной речи. 
2. Культура и традиции страны изучаемого языка. 
3. Политическая система страны изучаемого языка. 
4. Выдающиеся политические деятели страны изучаемого языка. 
5. Английский язык-язык международного общения 
6. Современные функциональные стили профессионального языка 
7. Основы официально-делового стиля на иностранном языке 
8. Требования к составлению текста делового письма 
9. Метаязык научного исследования 
10. Отличия академического языка от разговорного, художественного. 
11. Понятие аннотации. Аннотирование научного текста по 

специальности 
12. Культурный проект «Триединство языков» 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

1. Составление терминологического словаря-глоссария на иностранном 
языке. 

2. Использование сети Интернет в обучении иностранному языку( 
круглый стол) 

3. Обзор научного исторического журнала на иностранном языке. 
4. Подготовка обзора прочитанной литературы на иностранном языке 

по конкретным проблемам архивоведения и документоведения. 



 
 

5. Отчёт на иностранном языке по результатам прослушивания 
(аудирования) научной программы по телевидению, Internet ресурсам, аудио 
дискам. 

6. Реферирование научного текста по специальности 
7. Самостоятельная подготовка научной статьи на профессиональную 

тему. 
8. Интернационализация высшего профессионального образования в 

Казахстане (Эссе) 
9. Внедрение трехъязычного образования в Казахстане (Круглый стол)  
10. Труды видных историков Казахстана (на иностранном языке). 

Реферат. 
11. Роль английского языка в современных условиях глобализации (эссе) 
12. Труды выдающихся историков страны изучаемого языка. Реферат. 
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2003.-149 p. 

11. McMillan Dictionary of Contemporary English. - McMillan, 2010. 
 
Дополнительная: 
1.R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. Reading, 

Writing, and Study Skills. Oxford University Press. - 2009. 



 
 

2. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  Inside 
Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to Advanced. Oxford. 
- 2009.  

3. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Culture, literature, music, language. 
Longman. - 2004 

5. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. Cambridge 
University Press. – 2010. 

6. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk  
7. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org 
8. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранному языку: 

Пособие для учителя. М: АРКТИ-Глосса, 2008. 165 с.  
 
Примечание: Высшее учебное заведение может дополнить список 

литературы рабочей программы дисциплины необходимыми учебниками, 
учебными пособиями, лексикографическими источниками. 

 
  

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.americancorpus.org/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный курс «История древнего мира» является  частью университетского 

курса всеобщей истории и изучается студентами-историками I курса,  
охватывает огромный период всеобщей истории примерно в три с половиной 
тысячи лет, начиная с появления первых государств в долине Нила и 
Месопотамии и заканчивая падением Западной Римской империи. Традиционно 
история древнего мира состоит из трех разделов: 1) «История древнего 
Востока»; 2) «История древней Греции»; 3) «История древнего Рима». 

В этом курсе, кроме конкретной истории древних государств, студенты 
знакомятся с рядом общих исторических проблем, таких, как общее и различное 
в древневосточных и античной цивилизациях, значение их достижений для 
последующей истории человечества и ряд других. В ходе прохождения курса на 
базе богатого фактического материала отрабатываются основные исторические, 
социологические и политэкономические, культурологические понятия, с 
которыми студент будет неоднократно встречаться при работе в рамках 
последующих исторических курсов, происходит  систематизация 
междисциплинарных связей. Поэтому изучение древней истории является 
необходимой частью современной системы высшего исторического образования.  

Перечень предшествующих дисциплин: для качественного усвоения 
университетского курса истории древнего мира необходимо знание школьного 
курса истории древнего  мира, а также  усвоение следующих дисциплин: 
источниковедения, археологии, древних языков (латинский язык); 

Перечень дисциплин, содержащих знания, умения и навыки, 
необходимых для освоения изучаемой дисциплины:  «История древнего 
мира» логически и содержательно-методически связана с другими 
дисциплинами: историей первобытного общества, историей средних веков, 



 
 

историей Казахстана, этнологией, историей искусства, историей мировых 
религий, историей мировых цивилизаций, историей международных отношений, 
философией, создавая определенную фактологическую и методологическую 
базу для их изучения. 

В основе данных смежных дисциплин лежат знания в области древнего 
Востока, Греции и Рима. Это прежде всего: политические институты власти, 
теории политического развития общества, элементы международной политики и 
дипломатии, а также достижения в области философии, входящей в культурное 
наследие древних народов. 

В результате освоения курса «История древнего мира» студент должен 
Знать: 
– основные этапы развития древних цивилизаций, а также ключевые 

события истории древнего Востока, древней Греции и Рима; выдающихся 
деятелей древней истории; 

– движущие силы и закономерности исторического процесса; место 
человека в нем и в политической организации древних обществ; 

– традиционные и современные подходы к оценке и периодизации 
древневосточной, древнегреческой и римской истории; 

– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития древних обществ и 
государств. 

Уметь: 
– осуществлять эффективный поиск информации и работу с различными 

типами источников; 
– критически анализировать источники информации; 
– реферировать и аннотировать тексты; 
– логически верно, ясно и аргументировано строить свою речь; 
– публично отстаивать свою точку зрения в социально приемлемых 

формах; 
– осмысливать процессы и явления древней истории в их динамике и 

взаимосвязи, соотносить общие процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов и событий; 

– видеть последствия и уроки исторических событий, принимать с их 
учетом осознанные решения. 

Владеть: 
– представлениями о событиях древневосточной, древнегреческой и 

римской истории, основных исторических деятелях и достижениях культуры 
древних народах; 

– навыками поиска и работы с исторической литературой 
(исследованиями) и источниками; 

– приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 
– пониманием многовариантности исторического процесса и 

правомерностью существования различных точек зрения на научные проблемы; 



 
 

– представлением о базовой ценности культуры, свободы, 
гражданственности и гуманизма; 

– потребностью в постоянном продолжении своего образования. 
Это развивает навыки межличностного общения и межличностных 

отношений, восприятия личности другого человека, способности противостоять 
идеологическому манипулированию, что получит дальнейшее развитие на 
любых занятиях профессионального цикла и во время учебных и 
производственных практик и  имеет большое значение в подготовке 
конкурентоспособных кадров. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование тем 
1 Введение 
2 История Древнего  Востока. История древнего Египта 
3 Древняя Месопотамия 
4 Малая Азия и Закавказье в древности 
5 Сирия, Финикия, Палестина, Карфаген в древности 
6 Иран и Средняя Азия в древности 
7 Древняя Индия 
8 Древний Китай 
9 История Древней Греции. Источники и историография 

10 История Греции II тыс. до н.э. 
11 Греция XI - IX вв. до н.э. 
12 Архаическая Греция VШ-VI вв. до н.э. 
13 Классическая Греция V-IV вв. до н.э. 
14 Период эллинизма. Завоевания Александра Македонского 
15 История Древнего Рима. Источники и историография 
16 История Рима в VIII - III вв. до н.э. Раннерабовладельческие общества и 

государства в Италии (VШ-VI вв. до н.э.) 
17 Рим и Италия в конце V - первой половине Ш в. до н.э. 
18 История поздней республики Ш-I вв. до н.э. Борьба Рима с Карфагеном 

за преобладание в Западном Средиземноморье  
19 Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье и превращение его в 

сильнейшую средиземноморскую державу 
20 Внутренняя история Рима во П - начале I в. до н.э. 
21 Падение Римской республики. Кризис политической системы римской 

республики. Обострение социальных противоречий 
22 Римская культура республиканского периода 
23 Эпоха ранней империи. Принципат Августа 
24 Римская империя в I -  П в. н.э. 
25 Кризис римского рабовладельческого общества и государства в III в.  
26 Происхождение христианства и его ранняя история 



 
 

27 Поздняя Римская империя. Римское общество и государство в IV в. 
Система домината 

28 Культура I- IV вв. н.э. 
29 Падение Западной Римской империи 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель изучения дисциплины «История древнего мира» заключается в 

формировании у студентов комплексного и научного представления об 
основных периодах и закономерностях развития древних цивилизаций, 
существовавших в Азии, Северной Африке и Европе с середины IV тыс. до н. э 
и до середины I тыс. н. э., а также представлений о роли этих цивилизаций в 
истории человечества, их культурном и историческом своеобразии, 
осознанного ценностного отношения к историческому прошлому, 
формирование представлений о важнейших исторических проблемах, 
существующих в сфере современного исследования древней истории, и 
навыков, необходимых студентам в их будущей профессиональной 
деятельности; студенты должны овладеть методами исторического познания и 
навыками работы с письменными источниками. 

Задачи преподавания дисциплины и ее роль и значение в подготовке 
специалистов:  

Задачи изучения дисциплины определяется в соответствии с требованием 
к специалисту, имеющему высокий уровень профессиональной подготовки, 
обладающему не только знанием фактической истории, но и владеющим 
научным методом подхода к осмыслению явлений прошлого. 

Объектом изучения дисциплины  является История Древнего Востока, 
история Древней Греции и История Древнего Рима. 
Методы изучения  дисциплины: лекции, семинарские занятия, чтение и 
комментирование источников, доклады.  

Роль и место данной дисциплины среди других наук. В отличие от 
других исторических дисциплин «История древнего мира» рассматривает как 
причины зарождения первых цивилизаций в конце IV тыс. до н.э.   и 
особенности их развития, новые формы экономических отношений, социальной 
и сословной структуры, государственной организации, идеологической и 
религиозной жизни, так и процесс развития общества в целом, анализирует всю 
совокупность явлений общественной жизни, все ее стороны (экономику, 
политику, культуру, быт и т.д.) и их взаимосвязи и взаимообусловленности до 
падения Западной Римской империи в  476 г. 

Краткий исторический очерк развития дисциплины, отражающий ее 
основные этапы. 

Понятие об истории древнего мира. Возникновение понятий «Восток» и 
«Запад». Древние философы, историки и географы о роли географического 
фактора в истории человеческих сообществ и в судьбах народов Древнего 



 
 

Востока. Становление и развитие античной историографии. Геродот. Фукидид. 
Античная философская мысль и историография. Римская историография. Тацит. 
Особенности исторического мышления античности. Циклизм. Отрицание 
марксизмом  роли географического фактора в развитии общества. Две формы 
детерминизма – географический и политэкономический. Понятие Гордона 
Чайлда «неолитическая революция».  

Современные типологии обществ и история древнего мира. 
Формационный, культурологический, цивилизационный и другие подходы и 
проблема их соотношения в изучении истории древнего мира. 
Европоцентричность формационной модели исторического процесса, ее 
эвристическая ограниченность применительно к истории восточных обществ. 
Теория стадиального развития каждой цивилизации.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 
История Древнего Востока. История древнего Египта 

 Природа и население. Источники и историография древнего Египта. 
Природные условия и географическое положение Египта. Долина Нила - один из 
древнейших очагов земледелия. Процесс заселения долины Нила. 
Периодизация истории древнего Египта. Начало изучения истории Египта в 
конце ХVШ - начале ХIХ в. Дешифровка древнеегипетской иероглифики. 
Основные достижения зарубежной египтологии в Х1Х - ХХ вв. Создание 
русской школы египтологии. Развитие советской и постсоветской египтологии. 
Образование централизованного общеегипетского государства и его расцвет в 
эпоху Древнего царства.Раннее царство. Эпоха Древнего царства. Образование 
централизованного египетского государства в Ш тыс. до н.э. Рост  
имущественного неравенства. Развитие рабовладельческих отношений. 
Господствующий класс и его положение в обществе. Социальные противоречия. 
Фараон и его деспотическая власть. Государственный аппарат, его основные 
ведомства. Религиозная идеология обоготворения царя и царской власти. 
Жречество. Усиление политической раздробленности и распад Египта на номы в 
конце Древнего царств. Египет в эпоху Среднего царства. Первый переходный 
период. Подъем экономики и мощи Египта в период Среднего царства.       
Великая египетская держава Нового царства. Борьба египтян с гиксосами и 
изгнание их из страны. Завоевания фараонов ХУШ династии и создание 
могущественной египетской империи. Организация государственного 
управления. Армия и военное дело. Религиозно-политическая реформа 
Аменхотепа IV (Эхнатона). Рамсес II. Хетто-египетские войны. Египет при ХХ 
династии. Натиск иноземцев. Усиление жречества и власть фиванской 
теократии. Упадок и ослабление Египта в конце нового царства. Египет в 1 тыс. 
до н.э. страна под властью иноземцев и саисcкое возрождение. Завоевание 
Египта ливийцами. Эфиопы и ассирийцы у власти в Египте. Возвышение 
Саиса и новое объединение страны под властью ХХVI саисской династии. 
Основные процессы экономического, социального, политического и культурного 



 
 

развития Египта в VП-VI вв. до н.э.      Культура древнего Египта. Египетская 
религия. Мифология. Важнейшие культы. Попытка введения монотеизма 
Эхнатоном. Организация культа. Храмы и жречество. Письменность древних 
египтян. Древнеегипетская литература. Основные достижения египетского 
изобразительного искусства и архитектуры. Египетский канон и новации. 
Амарнское искусство и его значение. Возникновение у египтян  научно-
практических знаний.   
 

Древняя Месопотамия 
 Географическая среда, население. Формирование в Месопотамии 
государства. Основные процессы исторического развития Месопотамии в Ш 
тыс. до н.э.  Географическое положение страны. Великие реки: Тигр и Евфрат. 
Условия для развития ирригационного земледелия в Месопотамии.Процесс 
заселения Месопотамии. Возникновение искусственного орошения и развитие 
земледельческого хозяйства в эпоху неолита. Важнейшие археологические 
культуры V-IV тыс. до н.э. и их характеристика. Расслоение общества. 
Шумер - центр развития экономической , политической и культурной жизни 
страны в 1-ой половине Ш тыс. до н.э. Политическая история шумерских 
городов-государств в раннединастическую эпоху. Лагаш, история его 
возвышения и упадка. Реформы Уруинимгины. Месопотамия под властью 
Аккада. Разгром кутиев и создание Шумеро-Аккадского царства с центром в 
Уре. Деспотия, бюрократия и армия при Ш династии Ура. Наступление амореев 
и эламитов и крушение Шумеро - Аккадского царства. Месопотамия во II тыс. 
до н.э. Политическая раздробленность Месопотамии в начале II тыс. до н.э. 
Возвышение Вавилона. Вавилония при касситской династии. Усиление Ассирии 
в Среднеассирийский период. Вторжение арамейских племен и упадок 
Ассирийского государства. Ассирийская и Нововавилонская державы. 
Утверждение власти Ассирии над Вавилоном. Создание Нововавилонской 
державы. Ее расцвет при Навуходоносоре II. Вавилония в орбите персидской 
политической системы. Культура народов древней Месопотамии. 
 

Малая Азия и Закавказье в древности 
 Малая Азия: страна и население. Древнейший период ее истории. Хеттское 
царство. Государства на западе Малой Азии во П-I тыс. до н.э. 
 Фригийское царство и его господство над западной частью Малой Азии.  
Лидийское царство. Государство Урарту и государства Закавказья. Урарту - 
Ванское царство. Древнеармянское царство. Государство в Колхиде. Ранние  
государственные образования в Иберии (Восточная Грузия) и Албания 
(современный Азербайджан). Складывание в них рабовладельческих отношений. 
 

Сирия, Финикия, Палестина, Карфаген в древности 
Расцвет Финикии и Сирии в I тыс. до н.э. Образование Тиро-Сидонского 

царства. Дамасское царство в Сирии и его борьба с соседними государствами и с 
Ассирией. Вторжение на территорию Палестины союза древнееврейских племен. 



 
 

Образование Израильско-Иудейского царства на рубеже II-I тыс. до н.э. 
Восточное Средиземноморье под властью Ассирийской, Нововавилонской , 
Персидской держав. Распространение культуры народов Сирии, Финикии и 
Палестины в районе Средиземноморья. Основание Карфагена и других 
финикийских колоний в Северной Африке.  
 

Иран и Средняя Азия в древности 
Природа и население древнего Ирана и Средней Азии.  Элам и  Мидия - 

древнейшие государства на территории Ирана. Собрание священных книг 
«Авеста». «Мировая» Персидская держава в VI-IV вв. до н.э. Административно-
финансовые реформы Дария I. Влияние культур Передней Азии на 
формирование персидской культуры. Процесс синкретизации культур в 
Персидской державе.  

Средняя Азия в III-I тыс. до н.э. Раннее Бактрийское государство. 
Исторические последствия ахеменидского завоевания. Кушанская держава и 
Парфия. Средняя Азия в составе государства Селевкидов. Образование Греко - 
Бактрийского царства. Возникновение Парфянского царства: социально-
экономический и политический строй.  

 
Древняя Индия 

 Территория, природа и население южной Азии в древности. Древнейшая 
(Индская) цивилизация. Источники и историография. Мохенджо - Даро и 
Хараппа. Упадок Индской цивилизации, ее историческое значение. 
 Первые государства в долине Ганга (конец II-I-ая половина I тыс. до н.э.) 
Арийская проблема. Подъем сельского хозяйства и ремесла. Города и торговля. 
Система варн. Религия брахманизма. Возникновение и распад общеиндийской 
державы(2-ая половина  I тыс. до н.э.). Греко-македонское вторжение в Индию и 
борьба с ними. . Империя Маурьев и ее расцвет. 
Южная Азия в последний период древности(1-ая половина I тыс. до н.э.). Индия 
при Кушанах. Новое возвышение Магадхи и правление династии Гуптов. Кризис 
и разложение рабовладельческих отношений. Процесс феодализации индийского 
общества. Культура древней Индии. 
  

Древний Китай 
 Природная среда и население древнего Китая. Возникновение древних 
государственных образований в Китае. Шан-Инь и Чжоу. Иньская 
иероглифическая письменность. Технические достижения чжоусцев. Система 
социальных рангов. Наследственные пожалования и права чжоухоу. Проблема 
рабства. Древний Китай в VIII-III вв. до н.э. Борьба за гегемонию между  
царствами древнего Китая. Экономические сдвиги в эпоху Чжаньго. Развитие 
частной собственности на землю. Реформы Шан Яна в царстве Цинь. 
Возникновение философских учений и школ. Учения Конфуция и Моцзы. 
Легизм и даосизм. Первое централизованное государство в Китае - империя 
Цинь. Внешняя политика Цинь Шихуанди. Строительство Великой Китайской 



 
 

стены. Обострение социально-политических противоречий и народная война в 
конце Ш в. до н.э. 

Империя Хань в Ш в. до н.э. - Ш в. н.э. Правление У-ди и его реформы. 
Обострение социальных противоречий и народные восстания в I в. н.э. Реформы 
Ван Мана. Процесс феодализации в древнем Китае. Восстания «желтых 
повязок». Междоусобицы и крушение единства империи. «Троецарствие» и 
начало феодального средневековья.     Культура древнего Китая. 
   

История Древней Греции. Источники и историография 
Памятники материальной культуры. Мифология, эпос. Историография V-

IV вв. до н.э. Логографы. «История» Геродота. Фукидид. Ксенофонт. 
Историография эллинистического и римского времени. Диодор. Страбон. 
Плутарх. Павсаний.  

 
История Греции II тыс. до н.э. 
Крит и ахейские государства III – II тыс. до н.э. Возникновение классового 

общества и государства на Крите. Ахейская Греция во II тыс. до н.э. Ахейские 
раннерабовладельческие государства: Микены, Тиринф, Фивы. Ахейские 
государства и Троя. Вторжение и расселение дорийцев и его последствия. Крито-
микенская культура и ее значение.  

 
Греция XI - IX вв. до н.э. 
Поэмы Гомера  как источник в области социально-политической и 

экономической истории Греции. Гомеровское общество. Переход от родового 
строя к рабовладельческому государству в форме города-государства.  

 
Архаическая Греция VШ-VI вв. до н.э. 
Древнегреческий полис, его происхождение и сущность. Колонизационное 

движение. Тирания и ее роль в становлении полиса. Афины и Спарта как тип 
полиса. Кризис полиса. Пелопоннес в VШ-VI вв. до н.э. Спарта, Коринф, Аргос. 
Образование Пелопоннесского союза во главе со Спартой. Формирование полиса 
в Аттике. Афины как ремесленно-аграрный полис. Борьба демоса со знатью. 
Законодательство Драконта. Законы Солона. Тирания Писистрата и его сыновей. 
Законодательство Клисфена и формирование афинской рабовладельческой 
демократии. 
 

Классическая Греция V-IV вв. до н.э. 
          Греко-персидские войны и Афинский морской союз.   Марафонская битва. 
Конгресс в Коринфе в 481 г. до н.э. и военное объединение греков. Битва при 
Саламине. Разгром персов при Платеях и Микале. Поражение персов при 
Эвримедонте. Каллиев мир. Социально-экономическое развитие Греции в V-IV 
вв. до н.э. Два основных типа греческой экономики: афинский и спартанский. 
Понятие «классичеcкое рабство» и его основные особенности. Структура 
общества в классической Греции. Классово-сословная структура спартанского 



 
 

общества: спартиаты и периэки. Илоты, их имущественное и общественное 
положение. 

Афинская демократия и спартанская олигархия как политические системы в  
V в. до н.э. Пелопоннесская война. Первый Афинский морской союз и его 
превращение в Афинскую архэ. Реформы Эфиальта и Перикла. Внутренняя и 
внешняя политика Перикла. 
  Политическая организация Спарты. Пелопоннесский союз в V в. до н.э. 
Причины и повод войны. Периодизация. Архидамова война. Никиев мир. 

Экспансионистская политика Афин. Декелейская война. Деятельность 
Алкивиада. Олигархический переворот 411 года до н.э. Вмешательство Персии в 
греческие дела. Реформы Афинской архэ. Поражение Афин.           
  Древнегреческая культура в VШ-IV вв. до н.э. Греческая религия. Влияние 
религии и культа на развитие архитектуры и скульптуры. Греческая литература и 
театр. Мифология, древнегреческий эпос и их воздействие на развитие 
литературы. Греческий театр. Греческая лирика VП-VI вв. до н.э. Трагедия V в. 
до н.э. Греческая философия. Научные знания. Всемирно-историческое значение 
древнегреческой культуры. 

Македония в V-IV вв. до н.э. Подготовка похода против Персидского 
государства. Филипп П (359-336 гг. до н.э.), его внешняя и внутренняя 
политика.Македонская и антимакедонская партии в Греции. Коринфский 
конгресс 337 г. до н.э. и создание общегреческого союза для борьбы против 
Персии. Подготовка похода против Персии. Смерть Филиппа. Восстановление 
Александром гегемонии Македонии в Греции.  

 
Период эллинизма. Завоевания Александра Македонского 
Держава Ахемендов в 30-е годы IV в.до н.э. Военно-политическая 

подготовка к восточным походам в Греции и Македонии. Завоевание Персии и 
образование огромной державы. Поход в Индию. Личность и деятельность 
Александра. Распад державы Александра Македонского. Историческое значение 
его завоеваний. Борьба преемников (диадохов) Александра и образование новых 
(эллинистических) государств. Типы эллинистических государств. Сущность 
эллинизма. Крупнейшие эллинистические государства: государство Селевкидов, 
эллинистический Египет, Македония, Пергамское царство. Эллинистический 
мир к середине I в. до н.э. Римское и парфянское завоевания. Причины падения 
эллинистических государств.  
  Эллинистическая культура. Главные центры эллинистической культуры. 
Взаимодействие греческой и восточных традиций. Развитие специальных 
знаний. Александрийский Музей - первая академия наук древности. Антиохия, 
Пергам, Афины - культурные центры эллинистического времени. Основные 
направления эллинистической философии: стоики. эпикурейцы, киники. 
Религиозные воззрения эллинистической эпохи. Новые тенденции в литературе 
и искусстве. Архитектура и градостроительство. Скульптура. Историческое 
значение эллинистической культуры. 

 



 
 

История Древнего Рима. Источники и историография 
Археологические материалы. Данные нумизматики, эпиграфики и 

папирологии. Предания и легенды о ранней истории Рима. Исторические 
произведения. Возникновение и развитие римской историографии, ее основные 
черты. Старшие  и младшие анналисты. Произведения биографического жанра. 
Позднеримские историки. Хроники IV-V вв. «Всеобщая история» Полибия. 
Историография конца республики. Римская историография ранней империи. 
Специальные труды и агрономические трактаты. «География» Страбона. 
Историография поздней римской империи. «Естественная история» Плиния 
Старшего. Аммиан Марцеллин как последний представитель античной 
историографии. Юридические произведения как источник по истории древнего 
Рима. Дигесты, трактат Гая, Corpus juris civilis. Основные черты античной 
историографии. 

Изучение римской истории в ХIХ- первой половине ХХ в. Новые 
тенденции в развитии зарубежной историографии. Фальсификация истории в 
фашистской историографии Италии и Германии. Изучение проблем социально-
экономической истории второй половины ХХ в. Противоречивое развитие 
современной зарубежной историографии. Советская историография древнего 
Рима. Казахстанская историография. К.П.Коржева. Рим и «варвары» в 
освещении К.Т.Жумагулова. 

 
История Рима в VIII - III вв. до н.э. Раннерабовладельческие общества 

и государства в Италии (VШ-VI вв. до н.э.) 
Средиземноморский мир к VШ в. до н.э.  и Италия. Этрурия в VШ в. до 

н.э. Этруски. Социально-экономический и политический строй этрусков. 
Этруски и Рим. Культура этрусков. Упадок политического значения этрусских 
городов и завоевание их Римом. Влияние этрусков на развитие Италии и Рима. 
Греческие полисы на юге Италии и Сицилии. Рим - один из центров 
формирования государства в Италии. Разложение родовых отношений. 
Патриции и плебеи, клиенты и патроны в раннем Риме. Патриархальное рабство. 
Формирование государственной организации. Царская власть в Риме. Рим и 
этруски в VI в. до н.э. Реформы Сервия Туллия. Падение царской власти и 
учреждение Римской республики. 
 

Рим и Италия в конце V - первой половине Ш в. до н.э. 
Римская гражданская община в раннереспубликанский период. Борьба 

плебеев с патрициями. Причины и основные этапы этой борьбы. Римское 
общество по «Законам ХП таблиц». Развитие частной собственности, 
ростовщичества, рабовладения. Обострение борьбы патрициев и плебеев. Ее 
завершение. Изменение социальной структуры римского общества, 
формирование новых сословий. Государственный строй ранней республики. 
Комиции. Магистратуры обычные и экстраординарные. Сенат. Римская армия и 
ее организация. 



 
 

Взаимосвязь внутренней и внешней истории Рима. Объединение вокруг 
Рима италийских племен центральной Италии. Нашествие кельтов (галлов). 
Усиление Рима и римской агрессии. Войны Рима с самнитской федерацией и ее 
разгром. Взаимоотношения Рима с греческими городами Южной Италии. Война 
с Пирром. Завершение завоевания Италии Римом. Причины победы Рима.  

Организация Римом Италии. Основные особенности римско-италийского 
союза в Ш в. до н.э. Римские колонии, их устройство. Муниципии, общины без 
права голосования, союзники. Характер их отношений с Римом. Ager publicus и 
его использование. Развитие рабовладельческих отношений и частной 
собственности в Риме и Италии и роль римского  завоевания в этом процессе. 

 
История поздней республики Ш-I вв. до н.э. Борьба Рима с 

Карфагеном за преобладание в Западном Средиземноморье 
Государства Средиземноморья в первой половине Ш в. до н.э. Карфаген - 

сильнейшее государство западного Средиземноморья. Причины столкновения 
Рима и Карфагена. Первая Пуническая война. Завершение борьбы Рима с 
Карфагеном. Усиление Рима во второй половине Ш в. до н.э. Образование 
римских провинций. Обострение социальных противоречий в римском 
обществе. Реформы Фламиния. Завоевание и колонизация Северной Италии. 
Вторая Пуническая война. Поход Ганнибала. Обострение социальной борьбы в 
римском обществе. Диктатура Фабия Максима. Недовольство римского плебса. 
Битва при Каннах. Вмешательство Македонии в войну Рима с Карфагеном. 
Военные действия в Южной Италии, Сицилии и на Пиренейском полуострове. 
Римская экспедиция в Африку. Основные причины победы Рима. Заключение 
мира и его условия. Социально-экономические и политические последствия 2-й 
Пунической войны. 

 
Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье и превращение его в 

сильнейшую средиземноморскую державу 
Эллинистические государства к началу П в. до н.э. Вторая Македонская 

война и ее  результаты. Война Рима с Антиохом Ш. Ослабление монархии 
Селевкидов. Разгром Македонии и Греции и превращение их в римские 
провинции. Распад монархии Селевкидов и кризис эллинистической системы 
государств в 30-х гг. П в. до н.э. Причины римской экспансии в Восточном 
Средиземноморье. Социальная политика Рима в странах Восточного 
Средиземноморья. Третья Пуническая война - разгром Карфагена. Агрессивные 
войны на Пиренейском полуострове. Римская держава как центр 
средиземноморского рабовладельческого общества.  
Экономика, сословия и социальная структура Рима во П-I вв. до н.э. Влияние 
римских завоеваний на процессы социально-экономического развития в Италии.  

Влияние классического рабства на развитие экономики. Развитие 
товарного производства. Распространение рабовладельческих вилл и их 
структура. Рабовладельческое хозяйство по данным Катона и Варрона. 
Организация рабского труда. Особенности аграрных отношений. Разорение 



 
 

крестьянских хозяйств. Появление латифундий. Подъем сельского хозяйства 
Италии, ремесла, товарного производства, торговли и ростовщичества. 
Италийский город - центр торговли и ремесла. 

Сословия и социальная структура римского рабовладельческого общества 
П-I вв. до н.э. Рабы, мелкие производители, рабовладельцы. Сенаторская 
аристократия, всадничество, муниципиальная знать, провинциальные 
рабовладельцы. Люмпен-пролетариат. Римские граждане, италийцы и 
провинциалы. Борьба италиков и провинциалов за гражданские права. 
Противоречия внутри господствующего слоя. Обострение противоречий в 
римском обществе во П-I вв. до н.э. 

 
Внутренняя история Рима во П - начале I в. до н.э. 
Обострение социальной борьбы в римском обществе во 2-й половине П в. 

до н.э. Первое восстание рабов в Сицилии. Его влияние на обострение сословной 
борьбы в Риме. Борьба за аграрные реформы. Тиберий и Гай Гракхи. Результаты 
борьбы 130-120-х гг. и их влияние на социально-политическое развитие 
римского общества. Сенатская реакция после гибели Гая Гракха. Ограничение 
всаднических судов. 

Международное положение в Западном Средиземноморье в конце П в. до 
н.э. Югуртинская война. Нашествие кимвров и тевтонов и военно-политические 
реформы Гая Мария. Второе восстание рабов в Сицилии. 

 Подъем демократического движения в Риме. Законы Апулея Сатурнина и 
Главция и их неудача. Сенатская реакция 90-х годов. Усиление репрессий 
против италийских союзников. Союзническая война. Распространение прав 
римского гражданства на италийское население. Кризис полисных структур. 

Гражданская война в Риме  в 80-х годах I в. до н. э. Первая война Рима с 
Митридатом. Установление  диктатуры Суллы. Ее характер и значение для 
политической истории Рима. 

 
Падение Римской республики. Кризис политической системы римской 

республики. Обострение социальных противоречий 
Обострение социальной борьбы после смерти Суллы. Серторий и его  

борьба против сулланцев в Испании. Вторая война с Митридатом и Тиграном П, 
царем Армении. Великое восстание рабов под предводительством Спартака.  
Борьба политических группировок в конце 70-начале 60-х гг. Восстановление 
досулланской конституции. Возвышение Помпея и его борьба с пиратами. 
Восточная политика Помпея. Внутриполитическая борьба в Риме в 60-х гг. и 
аграрный законопроект Сервилия Рулла и заговор Катилины. Политическая 
деятельность Цицерона в 60-х гг. 

Первый триумвират. Консульство Цезаря. Клодий и его политика. Сенат и 
его политика в 50-х гг. Завоевание Цезарем Галлии и его экономические и 
политические последствия. Римская политика на Востоке. Парфия - основной 
противник Рима на Востоке. Распад первого триумвирата. Гражданская война 
между Цезарем и Помпеем. Диктатура Цезаря. 



 
 

Гражданские войны после смерти Цезаря. Второй триумвират и 
проскрипции. Борьба Антония и Октавиана за верховную власть и их 
политические программы. Поддержка Октавиана италийскими рабовладельцами. 
Битва при Акции. Гибель Антония. Присоединение Египта к Риму. Социально-
политические последствия гражданских войн. Кризис полисной системы и 
основные причины падения римской республики. 

 
Римская культура республиканского периода 
Формирование полисного мировоззрения и его особенности. Влияние 

культуры этрусков, греков и эллинистических стран. Письменность и язык. 
Проблемы происхождения. Римская религия. Основные культы. Культ предков. 
Влияние греческих и эллинистических культов. Основные группы божеств. 
Организация культа. Греческие коллегии. Мифология. Празднества и их 
организация. Театральные представления. Гладиаторские бои. Легенды и  
предания. Законы ХП таблиц. Зарождение ораторского искусства. Формирование 
системы образования.  

Зарождение и развитие римской литературы. Ливий Андроник. Плавт и 
Теренций. Гай Луцилий и создание жанра сатиры. Расцвет римской литературы в 
I в. до н.э. Лукреций Кар и его поэма «О природе вещей». Расцвет римской 
лирики. Катулл. Литературное творчество Цицерона и Варрона. Саллюстий. 
Римская архитектура и градостроительство. Новые строительные материалы и 
приемы. Изобретение бетона. Скульптура и живопись. Наука. Культурная 
деятельность Катона Старшего, Цицерона, Теренция Варрона. 
 

Эпоха ранней империи. Принципат Августа 
Историческая необходимость монархической системы. Политическая 

программа Октавиана и ее предпосылки. Законодательство Октавиана Августа и 
формирование основ монархической системы в форме принципата. Элементы 
республиканского устройства в системе принципата Августа. Взаимоотношения 
с провинциями. 

Социальная и внешняя политика Августа. Его завоевания и расширение 
границ римского государства. Стабилизация границ на Рейне и на Востоке. 
Отношения с Парфией. Общие результаты правления Августа. 

 
Римская империя в I -  П в. н.э. 
Укрепление системы принципата при преемниках Августа. Правящие 

династии I -  П в. н.э. Централизация и развитие бюрократического аппарата. 
Абсолютистские начала в политике римских императоров. 

Внутреннее положение империи  в I - П в. н.э. Отношение императорской 
власти к провинциям. Провинциальные восстания в Британии,  Галлии, Иудее. 
Парфия и ее борьба с Римом. Политический кризис и гражданская война 68-69 
гг., ее социально-политические результаты. Крупное и мелкое землевладение в 
Италии и провинциях, Рост ремесла, торговли, денежного обращения. 



 
 

Перемещение ремесленных центров. Развитие италийских и римских 
провинциальных городов. Сохранение полисных традиций. 

Развитие рабовладельческих отношений в Риме и провинциях. Рост 
вольноотпущенничества. Возникновение колоната и его эволюция в I -  П в. н.э. 
Эксплуатация труда рабов и колонов. 

Внешняя политика римских императоров во П в. н.э. Завоевания Траяна. 
Переход к политике обороны. Изменение внешней политики при Адриане. 
Восстание в Иудее.  «Золотой век» Антонинов. Восстания в провинциях. Напор 
варваров на границы империи. Первые симптомы кризиса рабовладельческого 
способа производства. Усиление абсолютистских тенденций. Падение 
Антонинов 

 
Кризис римского рабовладельческого общества и государства в III в. 
Политический кризис и гражданская война 193-197 гг. Династия Северов. 

Военно-политические реформы Септимия Севера. Укрепление власти 
императора и бюрократического аппарата. Усиление роли армии. Преемники 
Септимия Севера. Эдикт Каракаллы. Ослабление центральной власти.  
Обострение политического кризиса. Солдатские и  сенатские императоры и их 
политика. Сепаратизм и временное отделение провинций. 

Кризис римской экономики в Ш в. Упадок городов и городской жизни. 
Кризис системы рабства. Натурализация хозяйства. Пекулий. Рост колоната. 
Влияние политической нестабильности на обострение социально-экономических 
противоречий. Кризис традиционной системы культурных ценностей. Народные 
движения. Багауды и агонистики. Вторжения варваров и поселение их на 
римских землях. Попытки преодоления кризиса. 

 
Происхождение христианства и его ранняя история 
Условия и предпосылки возникновения христианства. Источники 

христианского учения. Христианская литература I-Ш вв. Сущность 
христианского вероучения. Организация культа. Генезис христианской церкви. 
Общины и епископат. Распространение христианства в римском обществе и 
изменение социального состава христианских общин. Борьба внутри церкви. 
Ереси. Гностики и разработка христианской религиозной философии. 
Христианство, римское общество и государство. Гонения на христиан. 
Христианская церковь в условиях кризиса римского общества и государства в Ш 
в. н.э. Эволюция христианства и его сближение с императорской властью. 

 
Поздняя Римская империя. Римское общество и государство в IV в. 

Система домината 
Выход из кризиса Ш в. Диоклетиан и начало создания политической 

системы домината. Новые черты государственного управления. Реорганизация 
административного аппарата управления провинциями. Армия и ее организация. 
Реформы налогового обложения и усиление фискального гнета. Религиозная 
политика Диоклетиана. Гонения на христиан. Внешняя политика Диоклетиана. 



 
 

Правление Константина. Развитие и окончательное оформление домината. 
Завершение политических и военное-административных реформ. Закрепощение 
сословий. Религиозная политика. Миланский эдикт. 

Превращение христианства в господствующую государственную религию 
и его последствия. Арианство и Никейский собор. Основание Константинополя 
и перенос туда императорской резиденции. 

Стабилизация экономического положения в Империи в 1У в.  
Преемники Константина и их борьба за единодержавие. Юлиан 

Отступник, его религиозная и социальная политика. Окончательная победа 
христианства при его преемниках. Борьба внутри церкви. Арианство. Донатизм. 
Монашество и его роль. 

 
Культура I- IV вв. н.э. 
Создание средиземноморской античной культуры как итог культурного 

развития народов Средиземноморья. Расцвет античной культуры, его  условия и 
причины. Реформация римской традиционной религии Августом. 
Императорский культ. Возникновение христианства как выражение 
идеологического кризиса Римской империи. 

Система воспитания и образования. Просвещение и научная жизнь. 
Развитие естественных и географических наук.  Научное творчество Клавдия 
Птолемея. «Естественная история» Плиния Старшего. Технические достижения. 
Успехи римского права. Стоическая философия: Сенека, Эпиктет, Марк 
Аврелий. Литература и ее жанры. Жанр письма. Плиний Младший. Эпиграммы 
Марциала и сатиры Ювенала. Роман «Золотой осел» Апулея. Христианская 
литература во П в. Развитие римской скульптуры. Римское право и его расцвет. 
Расцвет римской архитектуры и градостроительства. 

Изменение системы культурных ценностей. Проникновение христианского 
мировоззрения и кризис античной культуры. Позднеантичная и христианская 
философия Плотин и неоплатоники. Августин и его философская система. 
Поздние поэты. Переписка как литературный жанр. Риторические произведения. 
Панегирики.  Христианская литература. Позднеримская историография. Аммиан 
Марцеллин. Хроники. Бревиарии. Специальные знания. Упадок культуры в 
эпоху Поздней Империи. 

 
Падение Западной Римской империи 
Распад Римской империи на Западную империю и Восточную (Византию). 

Положение Западной  Римской империи после смерти Феодосия. Внутренняя 
непрочность государства. Варваризация армии и государственного аппарата. 
Борьба внутри церкви. Движения рабов, колонов и других низших слоев 
провинциального населения. 

Великое переселение народов. Гунны и готы. Движение вестготов. 
Активизация объединений германских племен на Рейне. Разгром Рима Аларихом 
и его последствия. Нашествие Аттилы. «Битва народов» на Каталаунских полях. 
Набег вандалов на Рим. Образование варварских королевств на территории 



 
 

Западной Римской империи. Агония римской центральной власти. Падение 
Западной Римской империи. Его историческое значение. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1.Египет в эпоху Среднего  и Нового царства 
2. Экономика и общественные отношения в древней Вавилонии по 

«Законам Хаммурапи» 
3. Сирия, Финикия, Палестина, Карфаген в древности 
4. Элам и Мидия - древнейшие государства на территории  Ирана 
5. Кушанская держава и Парфия 
6. Возникновение и распад общеиндийской державы 
7. Империя Хань в Ш в. до н.э. - Ш в. н.э. Культура древнего Китая 
8. Социально-экономическое развитие Греции VIII-VI вв. до н.э. Великая 

греческая колонизация 
9. Греко-персидские войны и их влияние на социально-экономическое и 

культурно-политическое развитие Греции 
10. Культура Древней Греции  
11. Социально-экономический строй Рима по законам XII таблиц 
12. Экономика, сословия и социальная структура Рима во П-I вв. до н.э. 
13. Диктатура Цезаря  
14. Римская империя в I в. н.э. Правление династий Юлиев - Клавдиев и 

Флавиев 
15. Римская культура в IVв. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

1.«Эпос о Гильгамеше» как исторический источник по истории Древней 
Месопотамии. 

2.Социальная структура Древнего Востока. 
3.Рабство у хеттов по Хеттским законам. 
4.Придворный быт в Египте Древнего Царства по жизнеописанию вельможи 

Уны. 
5.Социально-экономические отношения в Хеттском государстве по данным 

Хеттских законов. 
6.Финикийская колонизация. 
7.Международное положение Передней Азии по документам Тель-

Амарнского архива. 
8.Внешняя политика Ассирии в VII в. до н.э. 
9.Внешняя политика Дария I. 
10.Рабство в Индии по законам Ману. 
11.Положение женщины на Древнем Востоке. 
12.Социальный строй греков по второй песне «Илиады». 



 
 

13.Социально-политические отношения в Аттике в к.VII в. до н.э. 
14.Оценка реформ Солона у Аристотеля и Плутарха. 
15.Идеал спартанца у Аристотеля и Плутарха. 
16.Государственная деятельность Фемистокла. 
17. Государственный строй Афин по «Афинской политии» Аристотеля. 
18. Афинская и спартанская воспитательные системы. 
19. Общественно-политическая  и государственная деятельность Перикла. 
20. Реформы братьев Гракхов. 
21. Этрусские влияния в Риме царской эпохи по I декаде Ливия и 

биографиям римских царей у Плутарха. 
22. Восстание Спартака. 
23. Управление государством при Августе. 
24. Триумвират и диктатура Юлия Цезаря. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В современных условиях актуализируется вопрос о создании объективной 
отечественной истории, частью которой является ее древний период.   
Отечественная история становится одним из факторов формирования 
исторического сознания и воспитания у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гордости за свою страну. В этой связи необходимо отметить 
основополагающую роль отечественной истории в формировании гражданской 
позиции и морального облика современного высококвалифицированного 
спекциалиста. Определяющей становится тенденция к рассмотрению истории 
Казахстана в контексте мирового исторического процесса, с учетом актуальных 
и приоритетных проблем, достижений мировой и отечественной науки. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, получаемые в ходе изучения 
таких дисциплин как археология, этнология, вспомогательные исторические 
дисциплины, история древнего мира.  

В ходе изучения  курса студенты должны быть компетентны в: 
- знании основных этапов и процессов развития, генезисе номадной 

цивилизации в контексте этнокультурных и этнополитических процессов 
древнего периода  Казахстана. 

- умении соотносить отдельные явления и события исторического прошлого 
с общей парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества 
посредством критического анализа, ретроспективного, сравнительно-
исторического  и других методов научного исследования. 

Целью курса является: дать полное представление об основных этапах и 
особенностях исторического процесса на территории Казахстана с древнейших 
времен до начала XIII века. В этой связи ставятся следующие задачи: 



 
 

-ознакомить студентов с обширным фактологическим материалом в 
хронологической последовательности, основываясь на достижениях 
современной исторической науки Казахстана; 

-определить основные этапы и своеобразие историко-этнокультурных 
процессов в древности; 

-раскрыть особенности становления раннегосударственных образований; 
 -осветить начальные этапы процесса этногенеза казахского народа; 
-усвоение основ концептуальных подходов к изучению отечественной 

истории; 
-дать представление о политическом, экономическом и культурном 

развитии Казахстана в период древности, о богатстве культурных ценностей и 
традиций степной цивилизации. 

Изучение курса должно давать студентам следующий минимум знаний, 
умений и навыков: 

- понимание законов исторической эволюции, умение анализировать 
историческое прошлое на основе принципа историзма; 

-навыки, связанные с написанием и оформлением письменных работ: 
конспект, аннотоция, реферат, доклад, эссе; 

- навыки, связанные с умением аргументированно обосновывать свое 
мнение; 

- умение самостоятельно, критически подходить к анализу имеющейся 
научной литературы; 

- умение извлекать информацию из исторических источников; 
-умение хорошо ориентироваться по карте, в контексте учета особенностей 

исторической географии; 
-умение выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

исторического знания, применять их для обоснования практических решений, 
как в повседневной, так и в профессиональной жизни. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование тем 
 Введение   
1 Доисторический период в истории Казахстана  
 Древнейшая история Казахстана 
 Бронзовый век на территории Великой степи  (II –I тыс. до н.э.) 
2 Казахстан в сако-сарматскую эпоху (VII-IV вв. до н.э.) 
 Хронология и памятники археологических культур эпохи раннего 

железа 
 Этнополитическая и социальная история племен эпохи раннего 

железа (саки, массагеты, сарматы, исседоны) 
3 
 

Раннегосударственные образования тюркоязычных племен на 
территории Великой степи (III век до н.э. – II век н.э.) 

 Этапы миграции гуннов на территории Казахстана 



 
 

 Этнополитические объединения усуней Семиречья и Тянь-Шаня 
 Канглы на территории Казахстана 
4 Казахстан в составе тюркских государственных образований 

Государства VІ-ІХ вв. на территории Казахстана 
 Древние тюрки 
 Западно-тюркский каганат (народ «десяти стрел») 
 Тюргеши на территории Жетысу и Южного Казахстана 
 Карлукский каганат на территории Жетысу 
5 Государства ІХ-ХІІ вв. на территорин Казахстана 
 Огузский каганат 
 Караханиды на территории средневекового Казахстана 
 Кимакский каганат на территории средневекового Центрального и 

Восточного Казахстана 
 Кыпчаки в средние века 
 Проникновение киданей/кара-хытаев 
 Переселение восточных тюрков на территорию Казахстана 
6 Материальная и духовная культура тюрков 
 Тюркская цивилизация и Великий шелковый путь 
 Язык, письменность и религия 
 Синтез арабской, персидской, тюркской культур и великие ученые 

X - XII вв. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение  
Древняя история Казахстана знакомит студентов с проблемами истории 

Казахстана древнего периода, доисторическим этапом, периодом каменного, 
бронзового, железного веков, образования первой государственности у гуннов, 
усуней, кангюй на основе научного и системного подходов; способствует 
пониманию общих законов мирового исторического развития и особенностей 
исторического процесса; приобщет студентов к историческим традициям, 
чувствам  патриотизма, гуманизма.  

Задачи: сформировать представление о развитии древней  истории 
Казахстана;  освоить источники и их виды по данному предмету;  ознакомить с 
теоретическими, методологическими, концептуальными проблемами древней 
истории Казахстана;  рассматривать проблемы древнего периода и древней 
истории Казахстана в контексте событий всемирной истории. 

Предмет и задачи исторической науки. История Казахстана - составная 
часть всемирной истории. Актуальность изучения историко-культурных 
процессов на территории Казахстана. Синхронный и диахронный методы 
исследования всемирно-исторического процесса. Периодизация истории 
Казахстана. Новые теоретико-концептуальные подходы в изучении древней 



 
 

истории Казахстана: формационный, цивилизационный и другие подходы. 
Основные этапы изучения проблем древней истории Казахстана. 

Древняя история Казахстана является одним из важных периодов в истории 
нашего Отечества. В преддверии празднования 25-летия Независимости 
республики можно отметить, что интерес к изучению истоков нашей истории все 
более укрепляется. В условиях активно идущих процессов становления 
национального самосознания, исследование проблем, связанных с 
формированием феномена кочевой культуры и значением Степи в мировой 
цивилизации, место и роль курса древней истории Казахстана трудно 
переоценить.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 

 
Древнейшая история Казахстана 
Археологические памятники эпохи палеолита, мезолита. Археологические 

культуры эпохи неолита и энеолита на территории Казахстана. Исследования Х. 
Алпысбаева, А. Медоева, Ж. Таймагамбетова, В.Зайберта, В. Логвина. 

Культура доисторического человека. Зачатки искусства и религиозных 
представлений в раннем палеолите. Развитие языка, рациональных знаний, 
религиозных представлений в эпоху мезолита, неолита, энеолита. Наскальное 
искусство - петроглифы.  

 
Бронзовый век на территории Великой степи 
Хронология и периодизация памятников эпохи бронзы. Ареал 

распространения и проблема происхождения культур эпохи бронзы. Срубная 
культура. Андроновская культура. Бегазы-дандыбаевская культура. 
Антропологический тип древних насельников Казахстана. Исследования А. 
Маргулана. Искусство эпохи бронзы: петроглифы. 

Земледелие. Скотоводство. Охота. Металлургия. Материальная культура. 
Способы захоронения и погребальные обряды. Поселения и жилище. 
Общественное устройство и духовная культура. Проблема языковой атрибуции 
древних насельников Казахстана. Территория Казахстана в системе Евразийских 
степей (индоевропейская миграция). Проблема соотношения культур и этносов. 
Степная цивилизация. Протогорода. 

Генезис номадизма. Предпосылки возникновения кочевничества: природно-
географический фактор, социо-культурный фактор. Возрастание роли и значения 
сткотоводства. Формы скотоводческого хозяйства: придомное, яйлажное, 
пастушеское, отгонно-перегонное и др. Всадничество. Колодцы. Конское 
снаряжение. Освоение степных, полустепных и пустынных регионов. Развитие 
номадного образа жизни и кочевого скотоводческого хозяйства. Миграции 
номадов. Способы передвижения и транспортные средства. Видовой состав 



 
 

стада. Закономерности организации процесса производства у номадов. 
Социальная организация и общественное устройство. 

 
КАЗАХСТАН В САКО-САРМАТСКУЮ ЭПОХУ (VII-IV ВВ. ДО Н.Э.) 

 
Хронология и памятники археологических культур эпохи раннего 

железа  
Хронология и периодизация археологических памятников сакского периода. 

Сообщения письменных источников о расселении древних племен: античные 
источники, древнеперсидские клинописные надписи, Авеста. Изучение раннего 
железного века в Казахстане. 

Тасмолинская культура: дата, ареал, особенности курганов и материальной 
культуры. Новейшие данные о курганах пазырыкской культуры. Могильники 
Ак-Алаха, Верх-Кальджин, Берель. Погребальные сооружения. Особенности 
захоронений людей. Материальная культура. Исследования З.Самашева. 

Сарматская археологическая культура. Сарматы. Хронология, 
первоначальный и финальный ареал культуры. Языковая принадлежность 
носителей культуры. Исторические судьбы создателей культуры. Хозяйство 
сарматов, его эволюция. Погребения сарматской археологической культуры. 
Способы захоронения, формы погребальных сооружений. Деформация черепов в 
поздний период сарматской культуры. Погребальный инвентарь. Вооружение и 
узда у сарматов. Посуда. Искусство сарматов. 

 
Этнополитическая и социальная история племен эпохи раннего железа 

Саки. Массагеты. Савроматы и сарматы 
Исседоны. Аримаспы. Аргипеи. Сэ. Культуры сако-массагетского круга. 

Даты, ареал, памятники. Саки Приаралья (по материалам могильников Южный 
Тагискен и Уйгарак): хронология, погребальный обряд, оружие, узда, искусство 
звериного стиля. Погребения в Семиречье. Бесшатырские курганы. Курган 
Иссык-16 – царское погребение культур сако-массагетского круга. Курганы 
Чиликты. Исследования К.Акишева. 

Политические образования саков и сарматов.  Образование сакских союзов 
племен. Социально-политическая структура сакского общества. 
Взаимоотношения саков с державой Ахеменидов. Участие саков в греко-
персидских войнах. Борьба саков против завоеваний Александра Македонского. 

Сармато-аланский племенной союз. Аорсы и роксоланы. Территория 
расселения. Государство Яньцай. Взаимоотношения с гуннами и кангюй.  

 
РАННЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ 

ПЛЕМЕН НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ (III ВЕК ДО Н.Э. –  
II ВЕК Н.Э.) 

 
Этапы миграции гуннов на территории Казахстана 



 
 

Сообщения китайских источников о сюнну. Данные археологических 
исследований. Проблема происхождения и этнической истории сюнну. 
Политическая история империи хунну (сюнну). «Великое переселение народов». 
Этапы миграций сюнну на территорию Казахстана. Хозяйство сюнну. 
Общественный строй и отношения собственности. Военно-потестарная 
организация. Материальная и духовная культура сюнну. 

 
Этнополитические объединения усуней Семиречья и Тянь-Шаня 
Сообщения китайских источников об усунях. Данные археологических 

исследований. Проблемы этнической и языковой принадлежности усуней. 
Взаимоотношения усуней с сопредельными народами и государствами. 
Этнополитическое образование усуней в Семиречье и на Тянь-Шане. Хозяйство, 
быт и общественный строй усуней. Материальная культура усуней: поселения, 
жилища, одежда, пища, оружие. Духовная культура и религиозные верования. 

 
Канглы на территории Казахстана 
Сообщения китайских источников о кангюй. Происхождение и этническая 

история кангюй. Территория и места кочевий кангюй во II в. до н.з первой трети 
V в. н.э. Общественный строй. Военно-потестарная организация. Материальная 
и духовная культура. 

 
КАЗАХСТАН В СОСТАВЕ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ГОСУДАРСТВА VІ-ІХ ВВ. НА ТЕРРИТОРИИ 
КАЗАХСТАНА 

 
Древние тюрки 
Данные письменных и археологических источников. Проблема 

происхождения тюрков. Этнонимы тюрк, ашина. Племенной состав. Территория. 
Образование и политическая история Тюркского каганата. Взаимоотношения с 
соседними государствами: Византией, Сасанидским Ираном, государством 
Эфталитов. Распад Тюркского каганата: Восточный и Западно-тюркский 
каганаты. Значение Тюркского каганата в этнополитической истории народов 
Евразии. 

Западно-тюркский каганат (народ «десяти стрел»): образование, 
территория, этнический состав. Социально-экономическое развитие. 
Политическая история. Взаимоотношения с Танской империей. Распад Западно-
тюркского каганата. 

 
Тюргеши на территории Жетысу и Южного Казахстана 
Сообщения письменных источников о тюргешах. Проблема этногенеза 

тюргешей. Территория расселения и племенной состав. Образование и уселение 
государства тюргешей. Арабо-китайское противостояние в Жетысу  и Южном 
Казахстане. Битва на р. Талас (751г.) Усиление влияния в Семиречье. 

 



 
 

Карлукский каганат на территории Жетысу 
Сведения письменных источников о карлуках. Проблема этногенеза 

карлуков. Территория расселения и племенной состав карлукских племен. 
Общественный строй. Политическая история государства карлуков: образование, 
взаимоотношения с соседними племенами и государствами. Духовная культура: 
проникновение ислама. 

 
ГОСУДАРСТВА ІХ-ХІІ ВВ. НА ТЕРРИТОРИН КАЗАХСТАНА 

 
Огузский каганат 
Сведения письменных источников. Проблемы этнической истории огузов. 

Территория расселения и племенной состав огузов. Взаимодействие огузов с 
карлуками, кангаро-печенегами, восточно-иранскими, финно- угорскими и 
тюрко-монгольскими племенами. Язык и антропологический тип огузов. Борьба 
огузов за политическую гегемонию в регионе. Огузы на Сырдарье, в Западном и 
Центральном Казахстане. Союз с хазарами и разгром печенегов. Борьба огузов с 
хазарами. Разгром хазаров и булгаров. Междоусобицы и межплеменные войны. 
Борьба огузов с сельджуками за политическую гегемонию в Средней Азии. 
Огузы и кипчаки. Разгром огузов. 

 
Караханиды на территории средневекового Казахстана 
Термин «Караханиды». Сведения о караханидах в арабских и персидских 

источниках. Образование государства Караханидов. Политическая организация 
власти. Формы землевладения. Институт икты. Принятие ислама. Походы 
караханидов в Мавераннахр. Разгром Саманидов. Борьба с Газневидами и 
Сельджуками за власть в Средней Азии. Восточный и Западный каганаты. 
Усиление центробежных тенденций в середине XI в. Вторжение киданей. 
Разгром киданями караханидов и сельджуков. 

 
Кимакский каганат на территории средневекового Центрального и 

Восточного Казахстана 
Сведения арабских историков и путешественников о кимаках. ГІроблемы 

этнической истории кимаков. Территория расселения. Хозяйство и кочевой 
образ жизни кимаков. Общественный строй и военно-потестарная °рганизация. 
Особенности материальной и духовной культуры кимаков. 

 
Кыпчаки в средние века 
Сведения нарративных источников и генеалогических преданий кыпчаках. 

Проблема происхождения и этнической истории кыпчаков. Триада 
этнополитических объединений: кимаки, кипчаки, куманы. Дешт-и Кипчак – 
ареал кыпчакских племен. Возвышение Кыпчакского ханства. Взаимоотношения 
кыпчаков с кимаками, киданями, огузами, печенегами и др. 

Отношения  кыпчаков с хорезмшахами, русскими княжествами.  
 



 
 

Проникновение киданей/кара-хытаев 
Сведения восточных источников о киданях и кара - хытаях Проблема 

происхождения и этнической истории киданей. Языковая атрибутация. 
Территория расселения киданей. Миграция киданей в Юго - Восточный 
Казахстан. Походы кара-хытаев в Мавераннахр. Обострение борьбы с 
хорезмшахами и карлуками. Ликвидация политической власти кара-хытаев. 

 
Переселение восточных тюрков на территорию Казахстана 
Улусы найманов, кереитов, меркитов, джалаиров. Сведения источников о 

найманах, кереитах, меркитах, джалаирах. Проблема этнической истории и 
языковой принадлежности (концепции монгольского и тюркского 
происхождения). Территория расселения в Центральной Азии. Миграция 
найманов, кереитов, меркитов, джалаиров в Казахстан. Захват найманами 
политической гегемонии в Юго-Восточном Казахстане. Разгром найманов, 
монголами.  

 
МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ТЮРКОВ 

 
Тюркская цивилизация и Великий шелковый путь 
Взаимодействие двух хозяйственно-культурных типов: оседлого и кочевого 

(система «город-степь»). Города и поселения как центры военно-
административной жизни, культуры, торговли и ремесла. Архитектурные 
памятники средневекового Казахстана тюркского периода Казахстанские трассы 
Великого Шелкового пути. Денежное обращение. 

 
Язык, письменность и религия 
Древнетюркские рунические памятнии в честь первых тюркских правителей 

(Бумын-кагана, Истеми-кагана, Кюльтегина и др.). Древнетюркский пантеон 
божеств (Тенгри, Умай, Йер-Су г т.д.). Влияние зороастризма, буддизма, 
христианства. Начало исламизации тюркских племен. Тюрко-ирано-арабский 
культурный синтез. 

 
Синтез арабской, персидской, тюркской культур и великие ученые X - 

XII вв.  
Значение творческого наследия аль-Фараби, Юсуфа Баласагуни, Махмуда 

Кашгари, Ахмеда Яссави в мировой культуре. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Каменный век на территории Казахстана. 
2. Казахстан и сопредельные регионы Евразии в эпоху бронзы. 
3. Письменные источники по истории племенных объединений Казахстана. 
4. Археологические памятники неолита и энеолита. 
5. Хозяйство и образ жизни тюркских кочевников.   



 
 

6. Сако-сарматская культура древнего Казахстана.    
7. Раннегосударственные объединения на территории Казахстана (усуни, 

кангюй, хунну). 
8. Казахстан в составе  Тюркских каганатов 
9. Государства Караханидов, огузов, кимаков на территории Казахстана. 
10. Взаимоотношения кыпчаков соседними государствами Евразии. 
11. Памятники древнетюркской письменности. 
12. Великий Шелковый путь. 
13. «Мусульманский Ренессанс». 
14. Культура и религия древних тюрков. 
15. Завоевания киданей и возникновение государства каракитаев.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Основные этапы эпохи бронзы на территории Казахстана. 
2. Проблемы истории древнего Казахстана в трудах А.Маргулана. 
3. Древние петроглифы Казахстана. 
4. Зороастризм. 
5. Взаимоотношения древних кочевников Центральной Азии с 

оседлоземледельческими обществами. 
6. Кочевая цивилизация. 
7. Правители эпохи раннегосударственных образований на территории 

Казахстана. 
8. Канглы: этнический состав, территория расселения. 
9. Политическая история древних усуней. 
10. Историография изучения проблем этногенеза казахского народа в 

период древности. 
11. Духовная культура племен гуннов, усуней и кангюй. 
12. Восточные тюрки. 
13. Этническая история кыпчаков по данным источников. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 4-х томах.- 

Алматы, 2010. - Т.1-2. 
2. Исмагулов О., Исмагулова А. Тюрки северо-центрального Казахстана и 

их этноантропологические связи с древними предками казахов и мадьяр // Отан 
тарихы. – 2008. – №3. – С.65-68. 

3. Крадин Н.Н. Кочевники Евразии.- Алматы, 2007. 
4. История Казахстана в арабских источниках. Арабские географы и 

путешественники IX-XII вв. / Вступительная статья, перевод с арабского, 



 
 

комментарии, тексты и факсимиле Б.Е. Кумеков, Р.Б. Кумекова. – Алматы, 2010. 
– Т.2. 

5. Байпаков К.М. Древняя и средневековая урбанизация Казахстана. – 
Кн.1.- Алматы. 2012. 

 
Дополнительная: 
1. Самашев З. Петроглифы Казахстана - Алматы, 2006. 
2. Культурно-исторические процессы в казахских степях в древности и 

средневековье: традиции и новации. – Астана, 2014.  
3. Древние культуры Евразии. - СПб, 2010.  
4.  Курманкулов Ж., Ермолаева А.С., Ержанова А.Е. Поселение Талдысай – 

памятник древней металлургии. – Алматы, 2012. 
5. Номады казахских степей: этносоциокультурные процессы и контакты в 

Евразии скифо-сакской эпохи. – Астана, 2008. 
6.  “Қазақ ру-тайпаларының тарихы”. Арғын. IХ том. Бірінші кітап. Екінші 

басылым. «Мәдени мүра» бағдарлама бойынша. – Алматы, 2011. 
7. Гумилев Л.  История Евразии. – Алматы, 2009.  
8. История казахской государственности (древность и средневековье): 

моногр. исследование / Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова                  
/ Редколл. М. Койгелдиев, З. Кинаятулы и др. – Алматы, 2007. 

9. Байтанаев Б.А. Древности Бургулюка. – Алматы, 2011. 
10. Досымбаева А. История тюркских народов. Традиционное 

мировоззрение тюрков. - Астана, 2013. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный курс «История средних веков» является частью университетского 

курса всеобщей истории и охватывает период с IV века до нашей эры до первой 
половины ХVII века. Начиная со второй половины V века до нашей эры с 
падения Западной Римской империи, охватывая историю формирования 
феодального строя на территории европейских стран, заканчивается первыми 
буржуазными революциями. Согласно принятой периодизации в казахстанской 
медиевистике, средневековая история охватывает длительный период - от начала 
Великого переселения народов (в конце IV в.) до английской буржуазной 
революции ХVII века. Раннее средневековья начинается с IV века и до XI века, 
развитое средневековье охватывает период со второй половины XI века до 
первой половины ХVII века. Процесс развития во всех регионах Европы 
происходила не одновременно, поэтому хронологические рамки по отношению 
некоторых из них требуют выяснения.  

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: важные 
теоретические вопросы среди разных школ медиевистики; основные и 
актуальные проблемы исторического развития западных стран в средние века; 
основные черты и стадия развития феодальных отношений в Западной Европе; 
особенности социальной структуры средневекового общества; особенности 
социальных отношений в средневековой Византии; этапы формирования и 
эволюция средневековых государств Европы; процесс христианизации 
средневековой Европы, роль католической церкви в духовной, культурной, 
социально-экономической и политической жизни средневековой 
западноевропейской цивилизации; важнейшие достижения и особенности 
западноевропейской культуры средневековья, сущность Возрождения; основной 
комплекс источников по истории средних веков, основные достижения мировой 
медиевистики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны владеть и уметь: 
владеть независимым исследовательским умением; уметь различать сферу 



 
 

пространства европейских стран в период средних веков; уметь характеризовать 
пути формирования  виды социально-экономической и политической структуры 
средневекового общества;  уметь различать цивилизационные регионы в 
средневековом европейском материке; находить общее и особенное в развитии 
государств и обществ средневековой Европы; владеть понятийным аппаратом 
научного исторического знания; знаниями методов исторических исследований; 
анализировать источники по истории средних веков и на их основе делать 
самостоятельные выводы;  владеть первичными навыками современных 
информационно-коммуникативных технологий и самостоятельной работы с 
историческими источниками, научной и учебной литературой. 
Перечень предшествующих дисциплин: История первобытного общества, 
История Древнего мира, История древнего Казахстана.  

Перечень смешанных дисциплин: в  целях более глубокой теоретической 
подготовки студентов необходимо знание следующих предметов: «Философия», 
«Социально-политическая мысль в мировой истории», «История мировых 
религий», «История искусства»;  важно уметь применять эти знания в изучении 
истории Средних веков. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименования тем 

1 Источники по истории средних веков (IV - XVII вв.) 
2 Ранние средние века. Европа на стыке античности и средневековья 

(конец IV – середина XI в.) Кризис в Римской империи (к. III-V вв.) 
3 Социальное устройство древних германцев до Великого 

переселения народов   
4 Падение Западной Римской империи и образование варварских 

королевств 
5 Развитие феодализма во Франкском государстве  
6 Византия в  IV - XII вв.  
7 Основные черты феодального строя Западной Европы к концу XI в. 
8 Франция в  ІХ-ХІ веках 
9 Италия  в VIII-X вв. 
10 Германия  в ІХ-ХІ веках 
11 Англия до середины  ХІ  века 
12 Испания в VIІ – в середине  ХI веков 
13 Развитое средневековье. Возникновение и рост средневековых 

городов 
14 Крестовые походы. Запад и Восток в эпоху крестовых походов 
15 Франция  в XI – XV вв. 
16 Англия в XI – XV вв. 
17 Германия в XI – XV вв. 
18 Италия  в XI – XV вв. 



 
 

19 Испания  и Португалия  в XI – XV вв. 
20 Средневековая культура XI – XV вв. 
21 Позднее средневековье. Возникновение капиталистических 

отношений в странах Западной Европы   
22 Великие географические открытия и возникновение колониальной 

системы 
23 Германия в XVI – первой половине XVII вв. 
24 Эпоха Реформации и Великой Крестьянской войны. 
25 Реформация в Швейцарии. Контрреформация в Европе 
26 Испания  в XVI –первой половине  XVII вв. 
27 Италия  в XVI – первой половине XVII вв. 
28 Англия  в XVI – первой половине XVII вв. 
29 Франция в  XVI – первой половине XVII вв. 
30 Международные отношения в XVI – первой половине XVII вв.  

Тридцатилетняя война 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Целью дисциплины Основной задачей обучения дисциплины является 

изучение законов развития и важных исторических процессов средневекового 
общества, стран Европы и Византии. Исторические процессы рассматриваются с 
позиции цивилизационного подхода, а также нету отрицания формационного 
подхода, наоборот, сильные и слабые стороны обеих подходов сравнивается, 
синтезируется. Это программа представляет учебные материалы с позиции 
новых взглядов.  

Проблемный принцип выстраивания учебного курса позволяет 
формулировать общую задачу изучения истории средних веков как задачу 
сопоставительного прослеживания вместе со студентами вариантов социального, 
аграрного, политического и общественного развития ведущих государств в 
период средних веков и раннего нового времени. 

Основу концепции программы дисциплины и его преподавания 
составляют цивилизационный, антропологический и аксиологический подходы. 
На основе цивилизационного подхода средневековая история рассматривается 
как история отдельной цивилизации с ее типичными характерными чертами и 
особенностями в материальной и духовной жизни, социальных отношениях. В 
рамках данного подхода прослеживается взаимосвязанность главных 
характеристик отдельных подсистем общества, их единство в пределах общего 
культурно-исторического пространства.  

Антропологический подход рассматривает историю средневекового 
общества в сущностных характеристиках, отличающих ее от современности, а 
также иных пространственно-временных единиц (эпох, цивилизаций, 
формаций). Изучается своеобразие мировосприятия человека Средневековья, 
особенности менталитета и отношений в микро- и макрогруппах, повседневного 



 
 

поведения. В центре внимания в данном случае находится человек – индивид как 
представитель своеобразного средневекового общества, с присущими ему 
ментальными установками и стереотипами. 

Аксиологический подход направлен на изучение системы материальных и 
духовных ценностей людей Средневековья, осознание того, что они, это не “мы 
в прошлом”, а люди другой эпохи с иными жизненными ценностями и 
интересами. Совокупность этих подходов ориентирует на изучение 
средневековой истории, прежде всего – на изучение человека средневековья, его 
внутренний мир и отношения с другими людьми, на осознание специфики 
средневековой истории, которую невозможно загнать в рамки социологических 
схем, построенных на современных ценностях и интересах людей 
индустриального и постиндустриального общества.  

Роль и место данной дисциплины среди других наук. В отличие от других 
исторических дисциплин «История средних веков»  охватывает круг вопросов, 
связанных с историей генезиса, расцвета и упадка феодализма и начальным 
периодом становления капиталистических отношений в странах Западной 
Европы, неславянских стран Центральной Европы и Византийской империи в 
период Средних веков и (V–первая половина XVII вв.), в котором в свою 
очередь выделяются периоды Раннего Средневековья (V–XI вв.), Классического 
Средневековья (XI–XV вв.) и Позднего Средневековья или Раннего Нового 
времени (XVI–первая половина XVII вв.), а также с историей формирования 
основ современной этнополитической карты Западной Европы, эволюцией форм 
западноевропейской государственности, характера международных отношений, 
особенностей её цивилизационного развития, конфессиональных и культурных 
традиций. 

Краткий исторический очерк развития науки, отражающий ее основные 
этапы.  Просветители о средневековой эпохе. Романо - германская проблема и ее 
судьба. Идеализация средневековой истории и культуры романтиками. 
Эволюционизм и изучение средних веков. Марксизм и его влияние на эволюцию 
медиевистики. Теории циклизма и замкнутых цивилизаций в медиевистике. Л. 
Ранке. О. Шпенглер. А. Тойнби. Происхождение и эволюция термина 
«медиевистика». 

Медиевистика XIX-XX вв. Теория «революции рабов». Современное 
состояние медиевистики: подходы, степень изученности, актуальность тех или 
иных проблем. Малоизученные проблемы: уровень развития производительных 
сил, характер средневековой культуры, многовариантность феодализма, 
предпосылки и причины складывания феодального общества, его специфика. 
Необходимость комплексного, систематического изучения феодализма. Задачи, 
стоящие перед медиевистикой сейчас и проблемы, нуждающиеся в 
дополнительном изучении. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Источники по истории средних веков 



 
 

Классификация средневековых источников (природно-географические, 
этнографические, вещественные, художественно-изобразительные, письменные). 
Средневековые письменные источники: нарративные (повествовательные), 
документальные, законы. Важные документы раннего средневековья (конец IV 
в. – середина XI в.). Свод варварских законов. Формулы и картулярии, 
капитулярии, анналы и хроники. Источники феодальных отношений в эпоху их 
расцвета (середина XI в. – конец XV в.). Опись поместья. Описи земель. 
Памятники обычного права (зерцала, кутюмы, фуэрос). Городские хартии. 
Цеховые статуты. Королевские законы. Основные источники поздних средних 
веков (XVI-XVII вв.).  

 
РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ЕВРОПА НА РУБЕЖЕ АНТИЧНОСТИ 

И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  (КОНЕЦ IV - СЕРЕДИНА XI ВВ.) 
 

Кризис в Римской империи  (III-V вв.н.э.) 
Кризис рабовладения. Изменения в социально-экономическом строе. 

Эволюция колоната. Эмфитевсис. Пекулий. Прекарий. Патронат (патроциний) и 
коммендация. Натурализация хозяйства. Экономический спад III-V вв. 
Общественный и государственный строй  Римской империи в конце III-V вв. 
Финансовые реформы эпохи домината. Кризис идеологии. Христианизация 
империи. Ереси. Движения багаудов и агонистиков. Донатисты. 
Циркумцеллионы. Европейский феодализм, как синтез позднеантичных 
общественных отношений с родоплеменным «варварским» обществом 
германских, кельтских, славянских и других народов Центральной, Северной и 
Восточной Европы.  

 
Общественный строй древних германцев до Великого переселения 

народов 
Территория поселения германских племен. Хозяйственная жизнь 

германцев по свидетельствам письменных источников, археологических 
материалов, междисциплинарных исследований. Общество древних германцев. 
Скотоводство. Начало имущественного расслоения. Место войны и военного 
дела. Материальная культура. Развития ремесла, торговли и обмена.  
Общественно-политическое развитие древних германцев. Духовная культура, 
религия и верования.  

 
Падение Западной Римской империи и образование варварских 

королевств  
Причины Великого переселения народов. Передвижения германских 

племен. Изменения в их общественном строе к IV-V вв. Начало германских 
вторжений на территорию империи. Крушение  Западной Римской империи под 
ударами «варваров» и его причины, возникновение варварских государств.  
Готский союз в Причерноморье. Образование Вестготского королевства. 
Образование Вандальско-Аланского и Бургундского королевств. Крушение 



 
 

Западной Римской империи. Образование Остготского королевства в Италии и 
Франкского королевства в  Галлии.  Англосаксы в  Британии.  Лангобардское  
королевство  в Италии.  Общие результаты и значение «варварских завоеваний». 

Вклад мировой и отечественной историографии в исследование проблемы 
падения Западной Римской империи и образования варварских королевств.  

 
Развитие феодализма во Франкском государстве 
История Франкского государства. История Франкского государства - 

пример синтезного развития феодализма. Франкское государство Меровингов. 
Образование Франкского государства во главе с Хлодвигом. «Салическая 
правда» (Lex Salica) – важнейший источник по изучению общественного строя 
франков. Хозяйственная жизнь и общественный строй франков. Франкская 
община и ее эволюция в VI – VII вв. Распад родовых связей, выделение аллода. 
Рост крупной земельной собственности и начало разорения крестьянства. Галло-
римское население и его роль в феодализации франкского общества. 
Центральное и местное управление. Дробление государства при преемниках 
Хлодвига. Франкская держава Каролингов. Бенефициальная реформа Карла 
Мартелла, ее социальные предпосылки и последствия.  Начало династии 
Каролингов. Верденский договор и начало складывания трех будущих 
европейских стран и народностей. Проблемы генезиса феодализма во Франкской 
державе в историографии. 

 
Византия в IV - XII вв. 
Византия (Восточная Римская империя) в IV–первой половине IX в. 

Образование Византийской империи, её территория, этнический состав 
населения. Византийская деревня в IV-VI вв. и особенности её аграрного строя. 
Митрокомия. Положение общинников. Город, ремесло и торговля. Византия при 
Юстиниане I. Внешнеполитическое положение империи в VII-IX вв. 
Иконоборчество и его социальная сущность.  

 
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА К КОНЦУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
Основные черты феодального строя Западной Европы к концу XI в. 
Утверждение феодального строя в странах Западной Европы в IX-XI вв. 

Крестьянство. Феодалы. Феодальная иерархия. Инвеститура, оммаж. Быт и 
нравы феодалов.  

 
Франция в IX-XI вв. 
Возникновение Французского королевства, его этнический состав. Раннее  

завершение процесса феодализации во Франции и его особенности. 
Политическая раздробленность и королевская власть при первых Капетингах. 
Иль-де-Франс. Социально-экономическое развитие в IX-XI вв.  Особенности 
аграрного развития Франции.  

     



 
 

Италия в  VIII-X вв.  
Франкское завоевание Лангобардского королевства. Политическая 

раздробленность Италии. Формирование феодальных отношений. Рост городов.  
 
Германия в IX-начале XI в. 
Восточнофранкское королевство. Особенности процесса складывания 

феодальных институтов. Поход Оттона I в Италию и завоевание Римской короны. 
«Римская империя» Оттонов. «Оттоновское возрождение». Центры образования 
и культуры.  

 
Англия до середины XI в. 
Англосаксонские королевства в Британии, особенности процесса 

феодализации, его этапы. Эволюция государства у англосаксов. Глафорды, 
шерифы. Правление Альфреда Великого. Ускорение процесса феодализации в IX 
- первой половине XI в. Борьба с датчанами.  

 
Испания в VIII – середине XI в. 
Мусульманское завоевание Испании. Мусульманская Испания в составе 

Дамасского халифата. Экономическое развитие и социальный строй. 
Политическое развитие ал-Андалуса. Городская цивилизация мусульманской 
Испании. Влияние арабской культуры на европейскую культуру и науку. 
Хронология Реконкисты и ее особенности на различных этапах истории Испании. 

 
РАЗВИТОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 
Возникновение и рост средневековых городов. 
Городская жизнь в раннее средневекевье. Города в рабовладельяеский 

период, полисы в Западной Европе и в Византии. Торговля и ремесла. 
Формирование и развитие средневековых городов. Коммунальное движение. 
Проблема производства товара в период феодализма в историографии 
(А.Пиренн, А. Допш, Д.М. Петрушевский т.б.) 

 
Крестовые походы. Запад и Восток в эпоху крестовых походов 
Предпосылки и характер крестовых походов. Клермонский Собор. Поход 

бедноты. Петр Пустынник. Первый крестовый поход. Государства крестоносцев 
на Востоке. «Иерусалимские Ассизы».  Духовно-рыцарские ордена. Потери 
крестоносцев на Востоке к середине XII в. Второй крестовый поход.  Разгром 
армии графамТриполи, взятие Эдесса.  

 
Франция в XI – XV вв. 
Особенности оформления феодальных отношений. Рост городов в XI-XIII 

вв.  Хартии городских вольностей. «Книга ремесел Парижа». Политическая 
раздробленность в XI-XIII вв. Начало процесса централизации. II Август и 
Плантагенеты. Альбигойские войны и присоединение Лангедока.  



 
 

Государственное управление в XIII вв. Реформы Людовика IX. Франция в XIV-
XV вв. Успехи процесса централизации. Усиление королевской власти в начале 
XVI в. Политика Филиппа IV Красивого. Присоединение Шампани. Борьба за 
Фландрию. Борьба королевской власти с папством. Возникновение Генеральных 
штатов, их  структура, состав и компетенция. Начало сословной монархии во 
Франции, её особенности. Причины и начало Столетней войны. Восстание в 
Париже под руководством Этьена Марселя и Жакерия. Карл V Валуа и его 
реформы. Франция во второй половине XIV в. Партизанская война. Жанна 
Д´Арк – народная героиня. Политическое объединение Франции во второй 
половине XV в. 

 
Англия в XI – XV вв. 
Нормандское завоевание и его влияние на развитие феодализма в Англии. 

«Книга Страшного суда». Особенности феодального строя в Англии. 
Возникновение городов и особенности их развития в XI-XII вв. Начало династии 
Плантагенетов и их англо-французская держава в XII- начале XIII в. 

Реформы Генриха II: судебная и военная. Центральное и местное 
управление.  Отношения королевской власти с церковью, феодалами, городами. 
Экономическое развитие Англии в XIII в.  Особенности аграрного развития 
страны. Внешняя и внутренняя политики Иоанна Безземельного. «Великая 
хартия вольностей». Генрих III . Баронская война. «Оксфордские провизии», 
«Вестминстерские провизии». Возникновение английского парламента, его 
структура. Социальная и политическая роль парламента в конце XIII - первой 
половине XIV    в. Особенности формирования сословной монархии в Англии. 
Захватнические войны Англии в Уэльсе, Шотландии и Ирландии. Особенности 
социально-политического развития Англии в XV в. Начало династии Тюдоров. 
Завершение процесса  складывания английской народности  и предпосылки 
возникновения английской нации.  

 
Германия в XI - XV вв. 
«Борьба за инвеституру». Вормсский конкордат и его результаты. Империя 

при Штауфенах (Гогенштауфенах). Итальянская политика. Священная Римская 
империя (Sacrum Romanum imperium). Политическое развитие Германии в во 
второй половине XIII в. Рудольф I Габсбург. Формирование и развите городов в 
Германии. «Чистая сеньория», «Восточная экспансия». Германия в XIV-XV вв. 
Образование  и развитие Швейцарского союза. Императоры и территориальные 
князья. «Золотая булла» Карла IV Люксембурга. Упадок империи и безуспешные 
попытки имперских реформ в конце XV в. Складывание немецкой народности. 

 
Италия в XI - XV вв. 
Неравномерность развития различных областей Италии. Роль городов в 

политическом развитии Италии. Особенности аграрного и социально-
политического развития Папской области в XI-XIII вв., её роль в политическом 
развитии Италии. Римская республика и Арнольд Брешианский. Особенности 



 
 

развития Южной Италии. Завоевание Южной Италии и Сицилии норманнами в 
XI в. Образование Сицилийского королевства в XII вв. Влияние норманнского 
завоевания на развитие феодальных отношений. Восстание Дольчино. 
 Проблема раннекапиталистических отношений в Италии в историографии. 
Восстание чомпи во Флоренции. Итальянские морские республики. Генуэзская 
республика. Венецианская республика. Папская область. «Авиньонское 
пленение пап». 

 
Испания  и Португалия в XI - XV вв. 
Арабы в Испании. Кордовский халифат. Начальный этап Реконкисты. 

Реконкиста XI- XV вв. -  время решающих успехов в борьбе с арабами. Влияние 
Реконкисты на социально-политическое развитие стран Пиренейского 
полуострова. Роль в Реконкисте христианства, горожан, рыцарства. Духовно-
рыцарские ордена. Испания и Португалия в XIV- XV вв. Социально-
экономическое и политическое развитие. Особое влияние католической церкви в 
Испании. Обострение социальной и внутриполитической борьбы. Церковь и 
ереси. Испанская инквизиция. Объединение Кастилии и Арагона и образование 
Испанского государства в XV в. Завоевание Гранады, завершение Реконкисты. 

 
Средневековая культура XI - XV  вв. 
Культура и духовная жизнь средневекового общества Западной Европы в 

VII –X вв. Условия формирования средневековой культуры и ее истоки. Синтез 
позднеантичной, христианской и варварской традиций. Роль монастырей в 
культурной жизни раннего средневековья. Монастырские школы и скриптории. 
Первые письменные  «истории». Каролингское Возрождение. «Оттоновское» 
Возрождение. Мировоззрение. Христианство как идейная основа культуры и 
духовной жизни общества в средние века. Теология, схоластика, мистика. 
Образование. Школы и университеты. Научные знания. Представления о 
пространстве и времени. Место истории в средневековом миросозерцании. 
Героический эпос.Рыцарская культура. Городская культура. Художественный 
язык средневековья. Романский стиль. Готический стиль. Крупнейшие 
культурные центры Европы. Мир эмоций. Быт и костюм. 

 
ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 
Возникновение капиталистических отношений в странах Западной 

Европы. 
Проблемы генезиса капиталистического способа производства: 

историография вопроса, марксистская концепция генезиса капитализма. 
Исторические предпосылки и условия формирования капиталистического 
уклада. Процесс первоначального накопления капитала, его специфические 
черты в отдельных странах. Капиталистическая мануфактура.  Обезземеливание 
крестьянства, «кровавое законодательство против экспроприированных». 
Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Формирование класса буржуазии. 



 
 

Начало складывания класса пролетариата. Новые формы идеологии. 
Абсолютистская монархия  XVI-XVII вв. Особенности системы абсолютной 
монархии. Возникновение наций. Первые акты буржуазной революции в Европе. 

 
Великие географические открытия и возникновение колониальной 

системы 
Предпосылки Великих географических открытий. Открытие Америки. 

Открытие морского пути в Индию. Открытие западного пути в  Индию. Первое 
кругосветное путешествие. Испанская колонизация в Америке. Колонизация и 
католическая церковь. Географические открытия второй половины XVI – второй 
половины XVII в.  

 
Германия в XVI – первой половине XVII вв.  
Особые условия экономического и политического развития Германии. 

Обострение в начале XVI в. социальных противоречий. Католическая церковь 
перед Реформацией. Немецкий гуманизм и его специфические черты.          
Учение Мартина Лютера и его социальная сущность. Начало раскола в лагере 
Реформации. Рыцарское восстание. Народное направление в Реформации. Томас 
Мюнцер  

 
Эпоха Реформации и Великой Крестьянской войны. 
Начало Крестьянской войны. Ход событий в Южной Франконии и 

Оденвальде. Гейльброннская программа. События Крестьянской войны в 
Средней Германии. Поражение крестьян и его последствия для Германии. 
Лютеранство после поражения крестьян. «Аугсбургское вероисповедание». 
Анабаптисты после Крестьянской войны. Мюнстерская коммуна. 
Шмалькальденский союз, Шмалькальденская война и Аугсбургский 
религиозный мир. Историческое значение Реформации и Крестьянской войны в 
Германии.  

 
Реформация в Швейцарии. Контрреформация в Европе. 
Швейцарский союз в XVI в. Экономическое и политическое положение 

Швейцарии в XVI в. Предпосылки Реформации. Ульрих Цвингли и его учение. 
Цвинглианская реформация в Цюрихе. Социально-политическая борьба в 
Швейцарии в период цвинглианской реформации. Завершение и итоги 
реформации в Цюрихе. Женева перед кальвинистской реформацией. Жан 
Кальвин в Женеве. Кальвинистское вероучение. Организационные принципы 
кальвинизма. Женевская Реформация. Распространение кальвинизма в Европе. 
Историческое значение и судьбы швейцарской реформации.         
Контрреформация в Европе, ее предпосылки. Орден иезуитов.  

 
Испания в XVI  и первой половине XVII в. 
Экономическое развитие Испании в XVI в. и влияние на него 

колониальных захватов. Государственный строй Испании в системе империи 



 
 

Карла V Габсбурга. Начало оппозиции абсолютизму. Восстание городских 
коммун. Начало упадка Испании во второй половине XVI в. и его причины. 
Политика Филиппа II. Специфика испанского абсолютизма. Испания во главе 
католической реакции в Европе. Внешняя политика Испании. Присоединение  
Португалии. Войны  с  Нидерландами, Францией, Англией. Культура Испании в 
XVI -  первой половине XVII в. 

 
Италия в XVI – первой половине XVII вв. 
Итальянские войны.  Политическая карта Италии в XVI- первой половине 

XVII вв. Реформация и контрреформация в Италии. Народная борьба против 
испанского ига и феодального гнета. Гуманизм. Социально-политическая мысль.  

 
Англия в XVI – первой половине XVII вв. 
Процесс первоначального накопления капитала в Англии. Реформация в 

Англии. Характеристика англиканской церкви. Внутренняя политика Тюдоров.    
Колониальная экспансия.  

 
Франция в XVI – первой половине XVII вв. 
Экономическое развитие в XVI в.Социальная структура. “Дворянство 

шпаги”. “Дворянство мантии”. Складывание абсолютизма. Франциск I. 
Галликанская церковь. Реформационное движение. Буржуазное направление в 
Реформации. Дворянское направление. Предпосылки гражданских войн. Начало 
гражданских войн. Четыре периода гражданских войн и их характеристика. 
Нантский эдикт. Генрих IV, его внутренняя и внешняя политика. Первый 
министр кардинал Ришелье – крупнейший политический деятель эпохи. 
Внешняя политика. Культура Франции в XVI в.  

 
Международные отношения в XVI – первой половине XVII вв.  

Тридцатилетняя война 
Характер международных отношений в XVI в. Оформление 

дипломатической службы. Обострение международных противоречий в Европе в 
начале XVII в. Четыре периода Тридцатилетней войны и их характеристика. 
Вестфальский мир.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Гунны и Западная Европа 
2.Древние германцы 
3.Хозяйство и общественный строй франков по Салической Правде 
4.Образование класса феодально-зависимого крестьянства во франкском 

обществе  VII - IX вв.   
5.Англия в Х1-ХШ вв.   
6.Особенности возникновения феодальных отношений в Византии    
Средневековые города 



 
 

8.Французское крестьянство в ХШ-Х1У вв. и Жакерия   
9.Эпоха Возрождения и культура стран Западной Европы в ХIV-ХVI в.в. 
10.Гуманизм в Западной Европе 
11.Реформация в странах Западной Европы 
12.Абсолютизм в Западной Европе 
13. Особенности социального и политического развития стран Западной 

Европы в XIV-XVI вв. 
14.Проблемы генезиса капитализма в странах Западной Европы. 
15. Историческое место и значение Вестфальского мира. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

1.Борьба императоров и пап за инвеституру 
2. Образование военно-рыцарских орденов в ходе крестовых походов. 
3. Проблема реформации и крестьянской войны в Германии в трудах      

российских исследователей.     
4. Международные отношения в период Столетней войны. 
5. Внутренняя и внешняя политики династии Тюдоров в Англии. 
6. Нидерландская буржуазная революция 
7.  Политический портрет Ришелье 
8.  Немецкий гуманизм. 
9. Реформация в Англии 
10. Теории возникновения средневековых городов  
11.Особенности генезиса феодализма в Скандинавских странах 
12. Образование германской империи 
13. Культура периода "Оттоновского возрождения" 
14. Коммунальное движение в Западной Европе 
15. Проблема капиталистического генезиса в историографии 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. История средних веков. Т.1. М., 1997 
2. История средних веков. Т. 2. М., 2000. 
3. История Европы в древнейших времен до наших дней. В 8т. М., 1992. 

Т. 2. Средневековая Европа;  Т.3. М., 1993. 
4. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма.  Т. 1-3. М., 1985. 
 
Дополнительная: 
1. Басовская Н.И.  Столетняя война 1337 – 1453. М., 1985. 
2. Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о 

сверхъестественном характере королевской власти, распространенных 
преимущественно во Франции и в Англии / Пер. с фр. В.А. Мильчиной; предисл. 



 
 

Ж. Ле Гоффа; науч. ред. и предисл. А.Я. Гуревича. – М.: Языки русской 
культуры, 1998. – 712 с. 

3. Блок М. Феодальное общество / пер. с фр. М.Ю. Кожевниковой. – М.: 
Издательство им. Сабашниковых, 2003. – 504 с. 

4. Дюби Ж. Средние века (987–1460). От Гуго Капета до Жанны д’Арк / 
Пер. с фр. Г.А. Абрамова, В.А. Павлова. – М.: Международные отношения, 2001. 
– 416 с. 

5. Дюби Ж. Европа в средние века.  М., 2002. 
6. Европа в средние века. Экономика, политика, культура. – М., 1972. 
7. Жумагулов К.Т. Очерк этногенеза, материальной и духовной культуры 

германцев на современном этапе исследования. Учебное пособие. 2-е издание.- 
Павлодар: «Кереку», 2011. 

8. Жумагулов К.Т. Проблемы истории германских племен (с древнейших 
времен до начала средних веков). Алматы.2002. 

9. История крестовых походов / Под ред. Дж. Райли-Смита / Пер. с англ. 
Е. Дорман. – М.: Кронн-пресс, 1998. – 496 с. 

10. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
11. Ле Гофф Жак. Интеллектуалы в средние века / Ж.Ле Гофф. - 

Долгопрудный, 1997. 
12. Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 
13. Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII -XV вв. М., 1989. 
14. Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции.М., 

1976. 
15. Хачатурян Н.А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века. 

– М.: Наука, 2008. – 314 с. 
16. Ястребицкая А.Л. Западная Европа в XII - XIII вв. Эпоха.Быт. Костюм. 

М., 1978. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Курс средневековой истории Казахстана предназначен для студентов-
историков. Данный курс состоит из двух разделов. Первый раздел – охватывает 
период раннего средневековья (VI- XII вв.). Он читается в рамках предмета 
древней истории Казахстана. Это был период, когда на территории Казахстана 
существовали, сменяя друг друга вплоть до монгольского нашествия Западно-
тюркский, Тюргешский, Карлукский каганаты, государства огузов, Караханидов, 
кимеков и кипчаков. Казахстан как неотъемлемая часть евразийского 
континента, имел общую историю и общую по происхождению культуру, с 
другими тюркоязычными народами. 

Второй раздел включает исторические процессы на территории Казахстана 
и прилегающих к нему регионов с нач.  XIII в. и до перв. трети XVIII в. 
Программа состоит из введения и 3 частей, каждая из которых разделена по 
проблемно - хронологическому принципу. Данная программа включает второй 
раздел средневековой истории Казахстана – позднесредневековый. 

В это время происходит вхождение Казахстана в систему монгольской 
государственности (XIIIв.), сложение новой послемонгольской политической 
структуры на территории Казахстана в XIV-XV вв. увенчалось в середине XV в. 
возникновением Казахского ханства. Казахское ханство середины XV – начала 
XVIII в. – централизованное государство, единый политический организм, 
игравший заметную роль в Центральной Азии. Курс завершается временем 
вхождения Младшего жуза казахов в состав Российской империи. С этого 
времени казахский народ оказался в иных геополитических условиях. 
Завоевательная политика России привела к вхождению Казахстана в состав 
России.   



 
 

Основной идеей курса является мысль о том, что казахская 
государственность имеет богатую историю, этногенез и консолидация казахской 
народности, развитие материальной и духовной культуры казахского народа 
результат длительного исторического развития. 

В ходе освоения курса студенты приобретут следующие компетенции: 
-  умение осуществлять источниковедческий  анализ; 
- навыки работы с историческими картами и умение использовать 

содержащуюся в них информацию  при устном ответе; 
- владение методикой источниковедческого и историографического анализа; 
- навыки оформления научно-справочного аппарата; 
- умение  написания различного рода письменных работ: рефератов,    

докладов, аннотаций и резюме; 
- в ходе семинарских занятиях, студент должен приобрести способности 

устного выступления; 
- умение составления библиографического списка по определенной теме. 
Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

«История древнего мира», «Древняя история Казахстана». 
Перечень дисциплин, последующих изучению данной дисциплины: 

«Новая история Казахстана», «Республика Казахстан в мировом сообществе». 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название темы 
1 Казахстан в составе Монгольской империи и  улусов-

чингизидов 
 Казахстан   накануне монгольских завоеваний  
 Завоевание монголами Казахстана и Средней Азии 
 Казахстан в состав Золотой Орды 
 Южный и Юго-восточный Казахстан в составе Чагатайского улуса 
2 Духовная культура Казахстана XIII-XIY в.в. Религия. 

Искусство. 
 Духовная культура Казахстана в XIII-XIY в.в.. 
 Религиозные верования. Ислам в XIY-XY в.в.  
3 Казахстан в составе пост-монгольских государственных 

образований ( вторая пол. XIY в. – первая пол. XV в.) 
 История Ак Орды 
 Западный Казахстан в составе Ногайской Орды 
 Ханство Абулхаира в Восточном  Дешти-Кипчаке  1428-1469 г.г. 
 Государство Могулистан  
4 Казахское ханство  в первой трети XIY-XVIII в.в. 
 Источниковедческие и историографические проблемы истории 

Казахского ханства 
 Образование и укрепление Казахского ханства  



 
 

 Завершение образования казахской народности. Этимология и 
семантика этнонима «Қазақ» 

 «Временное ослабление» Казахского ханства 
 Казахское ханство  во второй половине XVI в. 
 Казахское ханство  в начале XVII-XVIII в. 
 Казахско-джунгарские отношения  в первой четверти XVII-XVIII в. 
 Казахско-русские отношения  в первой трети XVII-XVIII в.в.   
5 Традиционное казахское общество  в XVI- первой трети XVIII 

в.в. 
 Традиционное хозяйство казахов   
 Социально-экономические и общественные отношения  в казахском 

социуме 
 Политическая структура общества 
 Духовная культура казахского народа. Материальная культура 

казахов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Основные задачи и проблемы курса.  Общие сведения о литературе и 

источниках по истории Казахстана в позднесредневековый период, изучение 
Казахстана русскими исследователями XVIII в. Труды по позднесредневековому 
периоду Казахстана в российском востоковедении во второй половине XVIII-
XIX вв. Вклад российских востоковедов (В.В. Вельяминова – Зернова, В. 
Тизенгаузена, Н. Веселовского и др.) в изучение истории Казахстана XV-XVI вв. 
Проблемы этногенеза казахов, образования жузов, родоплеменного состава, 
расселения казахов в трудах Ч. Валиханова. Изучение истории Казахстана в XIII-
XIV вв. как части монгольских улусов и государств в XIX в. Этническая история 
казахов в трудах Н.А. Аристова. Вклад В.В. Бартольда в изучение истории 
Семиречья, позднесредневекового Туркестана, в изучение и ввод в научный 
оборот  исторических источников. Проблемы этнической истории казахов в 
трудах ученых-казахов в 20-30-е гг. XX в., рост уровня исследований по 
проблемам позднесредневековой истории в 40-50-е гг. XX в. Влияние итогов 
дискуссий о формационном уровне казахского общества XV-XVIII в. на 
дальнейшее изучение истории казахов. Вклад С.К. Ибрагимова, А.А. Семенова в 
изучение проблем политической истории казахов позднего средневековья. 
Расширение источниковой базы казахстанской медиевистики в 60-е гг. XX в. 
Проблемы развития собственно казахской государственности, история 
Казахского ханства в работах 60-90-г гг.XX в. Вклад К.А .Пищулиной, Т.И. 
Султанова, М.Х. Абусеитовой, О.Ф. Акимушкина, В.Я. Басина. Дискуссионные 
моменты в изучение истории данного периода. Изучение развития 
государственности на территории Казахстан в последние десятилетия. Задачи 
изучения позднесредневековой истории Казахстана в современной исторической 
науке. 



 
 

Основные источники по данному периоду. Их классификация, типология. 
Принципы периодизации исторической динамики, проблема поиска новых 
подходов изучения. 

Целью курса является последовательное и многоаспектное освещение 
проблемы происхождения казахской народности, освещение вопросов 
возникновения казахской государственности и его развития, сложение 
этнической территории и самобытной национальной культуры. 

В этой связи ставятся следующие задачи: 
- ознакомить студентов с обширным фактологическим материалом в 

хронологической последовательности на основе периодизации, принятой в 
современной казахстанской медиевистике; 

- показать неразрывную связь между этнополитическим развитием 
Казахстана в позднесредневековый период (XIII-первую треть XVIII вв.) с 
предшествующим тюркским периодом (VI-XII вв.); 

- раскрыть общие закономерности и специфические особенности 
образования казахской народности; 

- дать представление об основных дискуссиях в казахстанской 
медиевистике: по проблемам последствий монгольских завоеваний, 
исторических концепциях об Ак-Орде и Кок-Орде, по проблеме этногенеза 
казахов, о характере государственности кочевых народов и т.д. 

- показать специфические особенности сложения национальной культуры 
казахов и ознакомить студентов с материальной культурой казахов, богатой 
духовной культурой и фольклором. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
КАЗАХСТАН В СОСТАВЕ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ И УЛУСОВ 

ЧИНГИЗИДОВ 
 
Казахстан накануне монгольского нашествия.  
Борьба за политическую гегемонию в Центральной Азии.  
Монголы. Татары. Найманы. Кереиты. Меркиты. Кочевые племена 

Центральной Азии. Борьба за политическую гегемонию. Союзы племен. Победа 
Темучжина и провозглашение его Чингиз-ханом. Военно-потестарная 
организация государства Чингиз-хана. Начало завоевательных походов. 
«Великая Яса» Чингиз-хана. Дешт-и Кипчак в состоянии политической 
раздробленности в XIII в. Семиречье под властью найманов. Южный Казахстан 
в  составе государства Хорезмшаха. 

 
Завоевание монголами Казахстана и Средней Азии 
Казахстан в составе монгольских улусов. Причины, ход, итоги похода 

монголов на Казахстан и Среднюю Азию. Образование монгольских улусов. Их 
территория. Казахские земли в составе монгольских улусов. Проблема 
последствий завоевания монголов в исторической литературе. 



 
 

 
Казахстан в составе Золотой Орды 
Большая степная часть Казахстана в составе улуса Джучи. 7-летний 

западный поход монголов. Образование Золотой Орды. Источники и 
историография изучения Золотой Орды. Территория, границы, население. 
Государственно-политическое устройство. Формирование улусно-удельной 
системы. Основные этапы истории Золотой Орды. Характеристика деятельности 
ханов Золотой Орды. Причины и ход распада Золотой Орды. Образование новых 
государств в западных улусах. Новые государственные образования в Восточном 
Дешт-и Кыпчаке. 

 
Южный и Юго-Восточный Казахстан в составе  улуса Чагатая 
Образование улуса Чагатая. Две тенденции в политике монгольских ханов в 

Чагатайском государстве. Политическая история Чагатаидского государства в 
XIII-XIV вв. 

 
ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСТАНА В XIII-XV ВВ. РЕЛИГИЯ. 

ИСКУССИВО 
 
Духовная культура Казахстана в XIII-XV вв. 
Тесное взаимодействие на территории Дешт-и Кыпчака исконно тюркской, 

монгольской и исламской культурных традиций. Фольклор – основная часть 
духовной культуры большинства населения Дешт-и Кыпчака. Эпос «Ер Сайын». 
Расцвет историко-героического эпоса ногайского цикла. Эпос об Едыге – 
центральное произведение ногайлинского цикла. Устная индивидуальная поэзия 
в культурной жизни Дешт-и Кыпчака: песни акынов Кетбуга (XIII в.), песня-
плач Котана (XIV в.) и толгау-монологи Сыпыра-жырау (XIV-XV вв.), толгау-
размышления Асан Кайгы, песни Казтуган-жырау Суюнишулы. Письменная 
литература. Музыкальное искусство.  

 
Религиозные верования. Ислам в XIV-XV вв.  
Дискретный характер процесса исламизации кочевников Дешт-и Кыпчака 

при Берке-хане (1255-1266 гг.). Новая волна приобщения к исламу во времена 
Узбек-хана (1312-1340 гг.). Распространение ислама в Могулистане. Широкое 
распространение и влияние суфизма в кочевой среде. Значение древних 
доисламских традиций в жизни казахского общества и их роль в семейном быту. 
Мировоззренческий и религиозный синкретизм – своеобразие идеологической 
жизни на территории Казахстана. Архитектура и искусство в развитии городской 
культуры Южного Казахстана и Семиречья в XIII-XV вв. 

 
КАЗАХСТАН В СОСТАВЕ ПОСТ-МОНГОЛЬСКИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIY В. – 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XV В.) 

 



 
 

Ак-Орда – первое государственное образование на местной этнической 
основе  

Исторические концепции об Ак-Орде и Кок-Орде. Источники и 
историография по истории Ак-Орды. Ак-Орда в XIV-первой четверти XV в: при 
Чимтае, Урус-хане, Куйрчук-оглане, Чингиз-оглане ,Барак-хане. 

 
Западный Казахстан в составе Ногайской Орды  
Этимология термина «ногай». Образование Ногайского улуса. Территория и 

этнический состав населения Ногайской Орды. Историческое значение 
Ногайской Орды в истории Казахстана. 

 
Ханство Абулхаира  в Восточном Дешт- и Кипчаке в 1428-1468 гг. 
Источники и историография Ханства Абулхаира. Политическая 

раздробленность Восточного Дешт-и Кипчака в 20-е гг. XV века. Приход к 
власти Абулхаир-хана. Этнический состав населения Государства кочевых 
узбеков. Внутренняя и внешняя политика хана Абулхаира 1428-1468 гг. Битва 
Абулхаир-хана с калмыками под г. Сыгнак в 1457 г. и ее последствия. Откочевка 
Жаныбека и Гирея из Узбекского улуса. Поход Абулхаира в Моголистан. Смерть 
Абулхаир-хана. Упадок государства кочевых узбеков. Возвращение Жаныбека и 
Гирея в Узбекский улус. Смена правящей династии в Восточном Дешт-и 
Кипчаке (из рук потомков Шибанидов к потомкам Урус-хана). 

 
Государство Моголистан 
Распад Чагатаидского государства в середине XIV в. Образование 

Моголистана в восточной части Чагатаидского государства. Территория и 
население. Этническая характеристика населения Семиречья во время 
существования Моголистана. Внутренняя и внешняя политика первых 
могульских ханов. Походы эмира Тимура на Семиречье в последней трети XIV – 
начале XV в. Моголистан в первой половине XV в. Вторжение ойратов на 
территорию Казахстана в XV в. 

 
КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО  В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIY-XVIII В.В. 

 
Источники изучения и историография проблемы  Казахского ханства 
Языковая и династийная классификации письменных источников. 

Характеристика основных письменных источников. Устные источники и их 
сведения. Русские источники о взаимоотношениях Московского государства с 
Казахским ханством в ХҮ-ХҮІІ вв. Основные точки зрения по проблеме 
образования Казахского ханства в исторической литературе с середины XIX – по 
настоящее время. Вклад В.П. Юдина, С. Ибрагимова, К.П. Пищулиной, Т.И. 
Султанова, М.К. Абусеитовой, И.В. Ерофеевой, Б.Б.Карибаева в изучение 
истории Казахского ханства. 

 
Образование и укрепление Казахского ханства 



 
 

Этнические, политические и культурно-исторические предпосылки 
образования Казахского ханства. Откочевка Жаныбека и Гирея из Узбекского 
улуса и начало Казахского ханства. Проблема родословной первых казахских 
правителей в исторической литературе. Укрепление Казахского ханства в 
последней трети XV в. Экономическое, политическое и стратегическое значение 
Присырдарьинского региона для Казахского ханства. Этапы и итоги борьбы 
Казахского ханства за Присырдарьинский регион. Упрочение власти казахских 
ханов в Семиречье. 

 
Завершение образования казахской народности. Сущность и 

содержание термина «Қазақ». 
Проблема происхождения казахского народа в исторической литературе. 

Основные концепции процесса формирования и становления казахского этноса: 
«миграционного этногенеза», «автохтонного происхождения», «домонгольского 
этногенеза», «узбекского периода финальной стадии этногенеза», «завершающей 
стадии этногенеза казахов на рубеже XVI-XVII вв.».Этапы этнических процессов 
на территории Казахстана и их характеристика. Этнические изменения в составе 
тюркских родов и племен, образовавших казахский народ, место их расселения 
на территории Казахстана в XIII-XIV вв. Возникновение Казахского ханства как 
заключительная фаза этногенетического процесса. Семантика термина «казах». 
«Казах» как самоназвание народа. Историографическая интерпретация 
содержания, сущности и этимологии этнонима «казах». 

 
 «Временное ослабление» Казахского ханства 
Усиление раздробленности Казахского ханства после смерти Касым-хана 

(1523-1524 гг.) при ханах Мамаш и Тахир. Ханы Буйдаш и Тугум. 
 
Казахское ханство во второй половине XVI в.  
Политика хана Хакназара по объединению казахских земель. 

Взаимоотношения казахов с узбеками-шайбанидами и ногайцами. Начало 
казахско-русских отношений. Особенности внешнеполитической обстановки 
вокруг Казахского ханства при хане Шигае. Походы Таукель-хана на Среднюю 
Азию в конце XVI в. и их значение. 

 
Казахское ханство в XVII-начале XVIII вв. 
Установление в Казахском ханстве власти двух ханов – Есима и Турсуна. 

Борьба казахского хана Джангира с джунгарами. Реформы хана Тауке в 
управлении государством. Исторический анализ «Жеты-Жаргы». Усиление 
политической раздробленности после смерти Тауке-хана. Разделение на три 
жуза. 

 
Казахско - джунгарские отношения в XVII - первой четверти XVIII вв. 
Образование Джунгарского ханства и его экспансия в сторону Казахстана 

во второй половине XVII в. Результаты казахско-джунгарских столкновений в 



 
 

начале XVIII в. «Годы великого бедствия» в истории Казахского ханства. 
Историческое значение сражения «Калмак кырылган». Съезд в Ордабасы. 
Распространение идей единства. Аныракайское срежание и его историческое 
значение. 

 
Казахско-русские отношения в XVII - первой трети XVIII вв. 

Установление русско-казахских посольских связей в конце XVI в. Пограничные 
вопросы в русско-казахских отношениях в XVII в. Начало присоединения 
Казахстана к России. Политика хана Абулхаира.  

 
ТРАДИЦИОННОЕ КАЗАХСКОЕ ОБЩЕСТВО  В XVI- ПЕРВОЙ 

ТРЕТИ XVIII В.В. 
 
Традиционное хозяйство казахов.  
Кочевое скотоводство - материальная основа существования большинства 

казахского населения. Круглогодичное содержание скота на подножном корму. 
Структура стада. Производственный цикл. Развитие земледельческого хозяйства 
на юге и юго-востоке Казахстана. 

 
Социально-экономические и общественные отношения  в казахском 

социуме 
Социальная организация казахского общества. Деление общества на две 

социально-статусные группы – ак-суйек и кара-суйек. Территориально-
общинная организация казахского общества. Два типа общины. Родоплеменная 
организация – ведущий принцип социальной организации казахского общества. 

 
Политическая структура общества 
Институт ханской власти. Генеалогическая традиция избрания ханов. 

Механизм передачи и наследования ханской власти. Функции ханской власти. 
 
Духовная культура казахского народа. Материальная культура казахов 
Народные обычаи и религия. Календарь. Космогонические представления. 

Устное народное творчество. Акыны, салы, серэ, жырау. Трудовые и обрядовые 
песни. Сказки, поговорки и др. Героический эпос. Язык и письменная 
литература. Музыкальное искусство. Поселения. Одежда. Пища и домашняя 
утварь. Домашние ремесла и промыслы. Прикладное искусство. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Завоевание монголами Средней Азии и Казахстана. Казахские земли 

в составе монгольских улусов. 
2. Образование Золотой Орды в улусе Джучи 
3. Распад Золотой Орды во второй половине ХҮ в. Сложение 

послемонгольской государственной структуры на территории Казахстана 



 
 

4. Политическая история Ак Орды в ХІҮ в.  
5. Дискуссия об Ак Орде и Кок Орде в исторической литературе 
6. Духовная и материальная культура Казахстана в ХІІІ-ХҮ вв. Религия 

и искусство 
7. Письменные источники о Казахском ханстве 
8. Вклад ученых-востоковедов в изучение истории Казахского ханства.  
9. Исторические предпосылки образования Казахского ханства 
10. Сложение казахской народности. Значение этнонима «казах» 
11. Борьба Казахского ханства за Присырдарьинский регион в 1470-1490 

гг. 
12. Возвышение Казахского ханства при Касым-хане 
13. Казахское ханство во второй половине ХҮІ в. 
14. Внутриполитическая обстановка и международное положение 

Казахстана в ХҮІІ в.  
15. Казахское ханство при правлении хана Тауке 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Анализ происхождения Чингиз-хана и его борьбы за власть на 
основе «Сокровенного сказания монгол». 

2. Анализ сведений о завоевании территории Казахстана и Средней 
Азии на основе труда Рашид ад-дина «Джами ат-тауарих». 

3. Составить таблицу правителей Золотой Орды на основе источников. 
4. Анализ позднесредневековых источников по истории Чагатайского 

улуса. 
5. Анализ духовных памятников по истории Золотой Орды. 
6. Памятники истории ислама в Золотой Орде. 
7. Составить таблицу правителей Ак Орды на основе письменных 

источников. 
8. Анализ сведений о ногаях по историческому труду  Кадыргали 

Джалаири «Сборник летописей». 
9. Политическое положение и этнокультурное развитие в Восточном 

Дешти-Кипчаке и Жетысу в XIV-первой пол.XV в.в. 
10.  Анализ истории Могулистана на основе сведений «Тарих-и 

Рашиди». 
11.  Жизнь и творчество М.Х. Дулати. 
12.  Проанализировать сведения об образовании Казахского ханства. 
13.   Сведения о казахах в труде Рузбихана «Михман наме- Бухара». 
14.  Проанализировать источники по казахско-джунгарским отношениям 

XVII - первой четверти XVIII вв. 
15.  Проанализировать устную историологию хозяйства и культуры 

казахского народа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Новая история Казахстана» является ключевой в  системе 
гуманитарных наук и включает политические, социо-культурные и 
экономические изменения, происходившие   на протяжении ХVIII- начало XXвв. 
в  казахском кочевом обществе в   процессе интеграции  в состав Российской 
империи. Структура представленной  программы отражает системный подход  в 
изучении исторических событий  новой истории Казахстана, и способствует 
формированию у студентов целостного восприятия исторических событий во 
взаимосвязи и взаимодействии с историей народов сопредельных регионов, в 
частности калмык, башкир, туркмен, кыргыз  и др. и способствует пониманию 
многомерности и противоречивости исторических процессов и явлений. 

Содержание программы указывает на фундаментальный характер 
профессиональной подготовки студентов по специальности «5В020300 – 
История» и показывает   связь с предшествующими дисциплинами как «Древняя 
история Казахстана», «Средневековая история Казахстана»   «История тюркских 
народов», «История средних веков» и смежными гуманитарными науками как 
этнология, культурология, религиоведение, социология. 

В процессе изучения дисциплины «Новая история Казахстана» студенты 
получат системные знания  по узловым проблемам истории казахского народа с 
ХVIII- начало XXвв., понимание современных методологических подходов в 
изучении истории Казахстана имперского периода, знание основных  
исторических источников и научной литературы по данному периоду. 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
профессиональных и предметных компетенций: 

- знание основных теорий и научных концепций  истории экономических, 
социально-политических и культурных процессов  новой истории Казахстана; 



 
 

-  умение применять методы исторического исследования, категориально-
понятийного аппарата к изучению процессов рассматриваемого периода; 

- использование потенциала межпредметных связей и знаний для 
понимания многообразия исторических событий нового времени; 

- сопоставлять и анализировать исторические факты в их связи со всемирно-
историческим процессом; 

- ориентироваться в современной научной исторической литературе,  
характеризовать принципы и ориентиры новых методологических подходов.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 

1 Включение Казахстана в состав Российской империи:  исторические 
источники  и историография проблемы. 

2 Казахская степь в системе взаимоотношений с сопредельными 
регионами XVIII – XIXвв. 

3 Политика Российской империи в Казахской степи: формирование 
новой системы территориально-административного управления. 

4 Административные реформы Российской империи в Казахской 
степи во второй половине XIXв. 

5 Букеевское ханство: особенности образования и системы власти. 

6 
Влияние административной политики Российской империи на 

социально-экономическое развитие Казахской степи XIX-начало 
ХХвв.   

7 Религиозная политика Российской империи в Казахской степи.   
8 Торговая политика Империи: протекционизм, меновые дворы. 

9 Народно- освободительное движение   казахского  народа: причины, 
характер, периодизация.  

10 Земельный вопрос в Казахстане: система землепользования,  
последствия аграрных реформ. 

11 Переселенческое движение  и его этапы. 

12 Проникновение капиталистических отношений в  Казахскую степь 
конец ХIХ – начало ХХвв. 

13 Особенности развития культуры казахского народа в процессе 
итеграции в состав Российской империи 

14 Формирование казахской интеллигенции: социальный состав, 
образование, деятельность. (XIХ – начале ХХвв.) 

15 Развитие науки и научных учреждений в Казахстане во второй 
половине XIX в. 

16 Развитие просветительской идеологии в Казахстане во второй 
половине XIX в. 

17 Джадидисткая идеология в регионах Казахской степи: 
социокультурные изменения. 



 
 

18 Казахи – депутаты Государственной Думы: персоналии и 
деятельность. 

19 Восстание 1916 г.: причины, движущие силы и основные этапы. 

20 Национальное движение в Казахстане в начале ХХв.:  идеи 
нациестроительства. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Целью данной дисциплины является раскрытие исторических процессов, 

событий на протяжении ХVIII- начало XXвв. во взаимосвязи и взаимодействии с 
историей народов сопредельных стран в контексте современных 
методологических подходов исторической науки.  

Объектом изучения данной дисциплины является  механизм адаптации 
казахского кочевого общества в систему Российской империи, политические, 
социо-культурные и экономические изменения, происходившие  в  процессе их 
интеграции  к новым историческим реалиям. Методы изучения  имперских 
практик в Казахской степи будет проводиться в сравнительном срезе как в 
регионах Российской империи (Кавказ, Украина, Сибирь, Финляндия, Средняя 
Азия и т.д.), так и в сравнительной истории политики империй (Российская, 
Британская, Османская, Австро-Венгерская и т.д.). Это  позволит студентам 
осознать место истории своей страны в мировом масштабе, роль  и место 
дисциплины  «Новая история Казахстана»  в системе гуманитарных дисциплин. 

Задачами данной дисциплины являются: 
- получение системных знаний  по узловым проблемам истории казахского 

народа с ХVIII- начало XXвв.   
- понимание теоретико-методологических подходов, концепций и их 

эволюций в изучении истории Казахстана нового времени  
- знание основных  исторических источников по новой истории Казахстана 
- формирование творческого мышления у студентов путем применения 

методики проблемных лекций; 
- развитие уважения к национальной истории и  формирование целостной 

картины исторических этапов развития Казахстана.  
Периодизация новой  истории Казахстана: эволюция теоретико-

методологических подходов в изучении истории Казахстана в составе 
Российской империи, дискуссионные вопросы и исторические источники 
ключевых проблем новой истории Казахстана. Раскрытие понятие «новая 
имперская история». 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Включение Казахстана в состав Российской империи:  исторические 

источники, историография проблемы  



 
 

Социально-экономическое и внутриполитическое положение Казахстана в 
первой четверти XVIII в.  Социальная структура традиционного  казахского 
общества. Внешнеполитическое положение казахских жузов в первой четверти 
XVIII в. Источники и историография проблемы. Казахско-русские посольские 
связи в первой четверти XVIII в.: посольства Н. Белоусова (1716 г.), Ф. Жилина 
(1717 г.), Б. Брянцева (1718 г.) и др.  Джунгарское ханство и Казахское ханство в 
первой трети XVIII в.   Годы "великого бедствия - Актабан шубырынды, 
Алкакол сулама".  Съезды казахских жузов в Орда Басы. Избрание султана 
Абулхаира главой казахского ополчения. Значение победы при Буланты. 
Анракайская битва. Роль батыров (Кабанбай, Богенбай, Раимбек и др.) в истории 
освободительной борьбы казахского народа. Военное искусство казахов и 
джунгар: сопоставительный анализ. 

Обострение земельных отношений между казахами и башкирами, казахами 
и волжскими калмыками. Дипломатическая миссия Койбагара Кобякова в Санкт-
Петербург. Посольство хана Абулхаира (1710-1748) во главе с Сеиткулом 
Койдагуловым и Кутлумбетом Коштаевым.  Жалованная  грамота императрицы 
Анны Иоанновны от 19 февраля 1731 г. Русское посольство во главе с  А.И. 
Тевкелевым (мурзы Кутлу Мухаммеда). Ход переговоров и борьба различных 
политических группировок вокруг вопроса о подданстве. События 10 октября 
1731 г.: присяга хана  Абулхаира и  казахских старшин Младшего жуза. 
Прошение о подданстве хана Среднего жуза Семеке (1723-1737) и  хана 
Старшего жуза Жолбарыса. "Проект" обер-секретаря Сената И.К.Кирилова 
(1689-1737) по созданию Оренбургской экспедиции.  Направления деятельности 
Оренбургской экспедиции:  В.Н.Татищев (1737-1739).  Переименование 
Оренбургской экспедиции в  комиссию: В.А.Урусов (1739-1741). Установление 
формально-правового сюзеренитета Российской империи на казахское население 
Младшего и частично Среднего жуза. Съезд представителей старшин и султанов 
Младшего и Среднего жузов 1740 г. Принятие присяги у  хана  Среднего  жуза 
Абулмамбета (1739-1771), султана Аблая и др. Образование оренбургской 
губернии (1744). Внедрение  политики «разделяй и властвуй»  первым 
губернатором Оренбургской губернии И.И.Неплюевым. Утверждение 
государственно-политического протектората Российского государства над 
казахскими жузами. Легимитизация ханской власти: хан Младшего жуза  
Нуралы (1748-1786гг.). 

Историография проблемы присоединения казахских земель к России.: 
дискуссионные вопросы. Принятие подданства России султаном Старшего жуза 
Суюком Абылайхан-улы. Грамота Александра I о принятии в подданство России 
казахов Старшего жуза. Хивинский поход 1839 г.  и его итоги. Создание 
Сырдарьинской пограничной линии. Строительство укреплений: Аральское 
(Раимское) укрепление, Казалы, Кармакчи. Принятие подданства России 
султанами Семиречья в 1846 г. Приставство по управлению Большой Ордой. 
Поход В.Перовского 1853 г.  Взятие Акмечети. Восстание казахов против 
Кокандского ханства в  1858 г. Военные операции 1860 г. в Семиречье. Узун-
Агачское сражение. Рекогносцировочные действия отрядов полковника 



 
 

Черняева и подполковника Лерхе в 1863 г. Указ об образовании передовой 
Новококандской линии. Взятие Чимкента, Сайрама. Вхождение   Семиречья   и   
Южного Казахстана в состав России. 

Завоевательные походы царских войск против Коканда и Бухары. 
Ликвидация Кокандского ханства и образование Туркестанской области.   
Капитуляция   Хивы.   Завершение присоединения территории Казахстана к 
России в середине 60-х годов XIX в. Новые подходы в изучении проблемы 
присоединения Казахстана к России. 

 
Казахская степь в системе взаимоотношений с сопредельными 

регионами XVIII – XIXвв. 
Влияние российской внешнеполитической стратегии на  взаимоотношения 

казахских правителей с Хивой, Бухарой, башкирами. Чингизиды в управлении 
Хивинским ханством (XVIII в.). Дипломатические связи Персии при Надир-шахе 
с казахами.  Отношение казахов к восстаниям в Башкирии 1735, 1740 гг. Роль 
Абулхаир-хана в казахо-башкирских отношений. Участие казахов в восстании 
башкир  1755 г.  

Посольство Миллера к  Галдан-Церену и его результаты. Джунгаро-
казахская война 1739-1741 годов.  Политика Абылая в период ослабления 
Джунгарского ханства. Дипломатическое искусство султана Абылая: отношения 
с  Китаем, Россией.  Разгром Джунгарии. Возвращение казахов на исконные 
земли Восточного Казахстана (Алтая и Тарбагатая) и долины р. Или. Казахско-
кыргызские отношения.  

Казахо-калмыкские отношения в первой половине XVIII в .  «Пыльный 
поход» 1771 г.  

Политика среднеазиатских ханов в южных районах Казахстана. Захват 
районов среднего течения Сырдарьи и части Семиречья в начале XIX в. 
Кокандским ханством и основание крепости. Политика хивинского хана 
Мухаммед-Рахима и его преемников по отношению к казахскому населению в 
Приаралье и  в низовьях реки Сырдарьи. Казахское население Семиречья и 
Южного Казахстана под гнетом кокандских владетелей.  

 
Политика Российской империи в Казахской степи: формирование 

новой системы территориально-административного управления (середина 
80-х годов  XVIII в. – середина XIХв.). Новые подходы в изучении политики 
русской власти в Степи. Политика Российской империи по реформированию 
институтов власти в Казахской Степи. Проект реформ генерал-губернатора О. 
Игельстрома. Мотивы российской власти в ликвидации ханской власти в 
Младшем жузе. Создание Пограничного суда и Пограничных расправ. 
Внутренняя политика ханов Младшего жуза Ералы (1792-1794 гг.), Есима (1795-
1797). Создание ханского Совета и последующее восстановление ханской власти 
в Младшем жузе. Эволюция политических функций казахских ханов в Среднем 
жузе: Уали-хан (1781-1819/21) и Букей хан (1812-1815/17); в Младшем жузе:  
Айшуак (1797-1805).  Жанторе (1805-1809) и Сергазы (1812-1824). Назначение 



 
 

пристава к хану Младшего жуза  (1820).  Строительство Новоилекской линии 
(1811-1824). 

Ликвидация ханской власти в Среднем жузе.. "Устав о сибирских казахах" 
М.М.Сперанского (1822г.). Изменения в административном управлении. 
Открытие внешних округ и окружных приказов в Среднем жузе.  Положение об 
отдельном управлении сибирскими казахами (6 апреля 1838).  Ликвидация 
ханской власти в Младшем жузе. «Утвержденное мнение Комитета азиатских 
дел относительно преобразования управления Оренбургским краем» (1824). 
Введение дистанционной системы в Младшем жузе  (1831г.). Строительство 
Новотроицкой линии (1835).  Положение об управлении оренбургскими 
казахами (1844). Образование приставства по управлению Большой Ордой 
(1848). Образование Копальского внешнего округа (1854). Семипалатинской 
области (1854 г.), Алатавского округа (1856).   

 
Административные реформы Российской империи в Казахской степи 

во второй половине XIXв.  
 «Степная комиссия»: состав, цель и направления работы.  Содержание 

"Временных положений об управлении в Семиреченской и Сырдарьинской 
областях"  и  "Временного положения степных  областях  Оренбургского  и  
Западно-Сибирского генерал-губернаторств".  Реорганизация  территориально- 
административного   устройства   и системы управления. Изменения в судебной 
системе. Земельный вопрос. Состояние системы просвещения, духовного 
управления и медицинского  обслуживания.  Изменения   в   системе    
налогообложения.  Зайсанское приставство (1867-1892). Мангышлакское 
приставство (1870-1881). “Положение   об управлении   Туркестанским   краем" 
(12 июня 1886г.). «Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской, 
Семиреченской, Уральской и Тургайской областями» (25 марта 1891 г.). 
Административное устройство.  Изменения  в поземельном устройстве кочевого 
и оседлого населения. Введение института крестьянских начальников в Степном 
генерал-губернаторстве ( 1902). 

 
Букеевское ханство: особенности образования и системы власти 
Образование Букеевского ханства (Внутренней орды).  Особенности 

системы управления Букеевском ханстве. Правление Букей хана (1811-1815). 
Управление султана Шигай Нуралиева как регента султана Джангира (1816-
1823гг.). Характеристика правления Джангир хана (1823-1845). Особенности 
земельных отношений в Букеевском ханстве: формы землевладения и 
землепользования. Развитие образования, открытие светской школы  при 
Джангир-хане. Временный Совет по управлению Внутренней Ордой. 
Управляющий Временным Советом султан Адиль Букейханов (1845-1854). 
Создание новых территориально-административных структур: I –й и II -й 
Прикаспийский округа (1855), Калмыцкая, Торгунская, Таловская, Камыш-
Самарская, Нарынская части.   

 



 
 

Влияние административной политики Российской империи на 
социально-экономическое развитие Казахской степи XIX-начало ХХвв. 

Изменения в сословной структуре казахского кочевого общества, 
появление новых сословий: чиновничество, муллы, торговцы и др. Привлечение 
казахов на службу в пограничный и местный административный аппарат 
управления. Статус старших султанов, султанов-правителей, волостных 
султанов, старшин, биев, почетных казахов по правовым нормам  Российской 
империи. Формирование  казахского чиновничества в системе органов 
колониального управления царизма (первая половина ХIХв.).  

Налоговая система: ясак, кибиточная подать, паспортный сбор и др. 
 
Религиозная политика Российской империи в Казахской степи.  
Указы Екатерины II о веротерпимости и создание Оренбургского 

Мусульманского Духовного собрания (1788).  Роль татарских мулл в процессе 
интеграции казахского общества в социально-экономическое пространство 
Империи. Мусульманское образование  в Степи. Идеологи и лидеры 
джадидизма. Джадидизм в Казахской степи: особенности распространения и 
развития. Открытие новометодных  мектебе и медресе в Степи.  Мусульманские  
благотворительные общества и их деятельность. Начало возникновения и 
развития меценатства 

 
Торговая политика Империи: протекционизм, меновые дворы. 
Роль Сеитова Посада в развитии торгового регионального рынка. 

Пограничные города (Оренбург, Орск, Троицк и др.) и их место в хозяйственной 
жизни Степи. Торговля и ее виды в Степи (разъездная, ярмарочная, караванная, 
стационарная).  Роль купцов и купеческого капитала в  развитии 
обрабатывающей промышленности Казахстана. Ремесло и промыслы. Города 
Казахстана и их роль в социально-экономической  жизни регионов Степи. 
Торгово-экономические связи Казахстана с Китаем.  

 
Народно-освободительное движение   казахского  народа : причины, 

характер,  периодизация. 
Участие казахов в крестьянской войне под предводительством Е.И. 

Пугачева (1773-1775 гг.). Обращения и манифесты Пугачева к казахскому 
населению.  Отголоски крестьянской войны - движение "невидимки". Новое 
видение проблемы. 

Народно-освободительное движение в Младшем жузе (1783-1797 гг.) под 
руководством Сырыма Датова.  М.Вяткин – исследователь восстания С.Датова. 
Причины восстания. Начало и ход восстания, его характер и движущие силы. 
Позиция и роль султанов, биев и старшин в восстании. Новый подъем 
повстанческого движения в 1790-х годах. Изменения  методов имперской  
политики. Убийство хана Младшего жуза Есима и раскол старшинской 
группировки. Причины поражения и значение восстания. Уход Сырыма Датова в 



 
 

Хивинское ханство. Батыр Сырым в народном творчестве и исторической 
литературе.  

Движение султанов Каратая и Арынгазы (1816-1821гг.). Движение 
старшины Жоламана Тиленши (1822-1824гг.). Восстание казахов в Букеевском 
ханстве 1836-1838 гг. Источники и историография проблемы. Причины 
восстания. Обострение земельного вопроса в Букеевском ханстве (Внутренней 
орде). Рост недовольства шаруа. Волнения 1827-1829 гг. Народное восстание в 
Букеевском ханстве под предводительством Исатая Тайманова (1836-1838 гг.). 
Движущие силы, характер, этапы восстания, его значение.  

Народно-освободительное движение казахского народа под руководством 
Кенесары Касымова  (1837-1847 ).  Историческая литература и источники. 
Движение султанов Касыма Абылайханова, Саржана Касымова. Движущие 
силы, ход, основные этапы движения под предводительством султана Кенесары 
Касымулы. Борьба за восстановление единой государственности. Казахские 
султаны и их отношение к восстанию. Хан Кенесары в исторической литературе.  

Освободительная борьба сырдарьинских казахов в середине XIX в.: 
восстание казахов под предводительством батыров Жанкожи Нурмухамедова и 
Есета Котебарова. Восстание казахов в Тургайской и Уральской областях 
(1869г.) и в Мангышлаке (1870г.) 

 
Земельный вопрос в Казахстане: система землепользования,  

последствия аграрных реформ. 
Система материального производства казахского кочевого общества. 

Расширенная и минимальная община. Маршруты кочевок. Исследования 
кочевниковеда Н. Масанова по организации труда в кочевом обществе. Взгляды  
российской власти по отношению  к  кочевому хозяйству. Строительство 
пограничных линий: Самарская,  Яицкая, Оренбургская, Уйская, Новая 
Ишимская, Иртышская и др. Изъятие земель в пользу Уральского,  
Оренбургского и Сибирское казачьих войск.  Изменения в хозяйственной жизни 
кочевого аула. Взгляды российского правительства на кочевое хозяйство и 
развитие земледелия. Изменения в скотоводческом хозяйстве, расширение 
посевов. 

Земельная политика российской власти в Казахстане во второй половине 
XIX в. Процесс перехода кочевого казахского аула к оседлости. Жатачество.   
Развитие арендных отношений в сельском хозяйстве  

 
Переселенческое движение и его этапы 
Переселенческий вопрос в 60-90 гг. XIX в. Российское законодательство о 

переселении русских крестьян в Степь: "Временные правила" о переселении 
сельских обывателей и мещан-земледельцев и инструкций от 6 июня 1904 г.  "О 
порядке определения государственного земельного фонда в областях 
Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской, Уральской областях для 
переселения, а ровно иных государственных надобностей". Переселение уйгуров 
и дунган в Семиречье: причины и условия их размещения. "Обследование" 



 
 

территории Казахстана экспедициями Ф.Щербины, В.Кузнецова, П.Румянцева. 
Столыпинская аграрная реформа и ее воздействие на традиционный способ 
хозяйства казахов. Переселенческое движение в Казахстане в исторической 
литературе. 

Занятия переселенцев  и  их социально-экономическое  положение.    
Первая Всероссийская перепись 1897г.: этнодемографическая характеристика 
населения Казахской степи в конце ХIХ в. 

 
Проникновение капиталистических отношений в  Казахскую степь 

конец ХIХ – начало ХХвв. 
Начало железнодорожного строительства в Казахстане.  Транссибирская 

магистраль. Оренбургско-Ташкентская железная  дорога. Деятельность 
акционерных обществ и компаний, проникновение иностранного капитала в 
экономику Казахстана. Банки, кредитные общества, ссудные кассы.   Зарождение 
частной     золотопромышленности.  Горнорудный промысел на Алтае. Урало-
Эмбинский нефтяной промысел. 

 
Особенности развития культуры казахского народа в процессе 

итеграции в состав Российской империи  
Устное творчество и отражение в нем освободительной борьбы народных 

масс. Творчество Бухар жырау (Бухар Калкаманов (1693-1768), Актамберды 
жырау (1675-1768); акынов: Шал (1748-1819), Таттикара, Умбетея и др. Батыры 
в народном творчестве: Кабанбай, Жаныбек. Песенные циклы. Елим-ай! ("Земля 
моя"), "Пыльный поход", "Козы-Корпеш - Баян-Сулу", "Кыз-Жибек". Эпическое 
произведение "Аркалык батыр". Музыкальное творчество. "Марш Абылая", 
"Асау Барак", кюй "Сырым сазы" (Думы Сырыма) и др. Образцы ораторского 
искусства. Толе би, Каз дауысты Казбек би , Айтеке би и др.  

Роль народных акынов в освободительной борьбе XIX в. Творчество 
Махамбета Утемисова. Героические   и лирико-бытовые   поэмы,  "Бекет-батыр",   
"Кенесары  и Наурызбай", "Айман-Шолпан". Музыкальная и песенная культура 
казахского народа. "Тепен кок", "Кара жорка", "Акку" и др. Таттинбет 
Казангапулы (1815-1862). Акыны-импровизаторы Шоже, Сара, Майкот 
Суюмбай, Жаяу-Муса, Ногайбай, Шортанбай Канаев (1818-1881). Дулат 
Бабатаев (1802-1874). Начало творчества Жамбыла. 

Музыкальное творчество народных композиторов. Песни, кюи: 
"Балбыраун" ("Изящный"), "Сары-арка" ("Золотая степь"), "Булбул" ("Соловей"), 
"Камбар кюй", "Казан кюй", и др. Творчество выдающегося казахского 
композитора Курмангазы Сагырбаева (1818-1889), композиторов Даулеткерея 
Шыгаева (1829-1882), Биржан-сала Кожагулова (1832-1895), Ахан-сери 
Корамсина (1843-1913), Жаяу-Муса Байжанова (1835-1929) и др. Композиторы - 
кюйши и певцы: Казангап Тлепбергенов (1854-1921), Ыбрай Сандыбаев (1856-
1930) Сеитеп Уразалиев (1861-1933), Дина Нурпейсова (1861-1955), Естаи 
Беркимбаев (1874-1946), Кенен Азербаев (1884-1968), Магира (Майра) 
Шамсутдинова Уалиевна (1887-1933), Мария Егоровна Рекина (Мариям 



 
 

Жагоркызы (1887-1950)).  Песни  "Гакку',  "Корлан",  "Бозшолак"  ("Куцый  
сивка"),  "Майра", "Дударай" и др. 

Мухамеджан Сералин (1872-1929), Спандияр Кубеев (1878-1956): 
педагогическая и писательская деятельность. Султанмахмуд Торайгыров (1893-
1920), поэт и прозаик лирического направления и др.  

 
Формирование казахской интеллигенции: социальный состав, 

образование, деятельность (XIХ – начале ХХвв.) 
Роль кадетских корпусов в Оренбурге и Омске в подготовке казахской 

интеллигенции. Казахская школа при Оренбургской Пограничной комиссии. 
Школьная политика имперской власти в Степи. Сущность идей 

Н.Ильминского о просвещении нерусских народов. Русско-казахские уездные, 
волостные и аульные  школы. Оренбургская учительская школа (1895).  
Казахская молодежь в высших учебных заведениях России: Казанский, Санкт-
Петербургский, Московский, Томский и др. университеты. 

 
Развитие науки и научных учреждений в Казахстане во второй 

половине XIX в. 
Журналы и служебные записки дипломата А.И. Тевкелева по истории и 

этнографии Казахстана (1731-1759 гг.). Начало изучения Казахстана 
европейскими и русскими учеными. Значение работ П.Рычкова в изучении 
истории Казахстана XVIII в. Академические экспедиции в Казахстане. Труды 
П.С. Палласа, Фалька, Георги И., Рычкова Н.П. и др.Роль русских ссыльных 
(М.М. Муравьев-Апостол, Ф.М.Достоевский и др.) в изучении Казахстана, 
развитии его культуры. Великий  русский  поэт  А.С.Пушкин  в  Казахстане.  
Г.С. Карелин и его исследовательская деятельность в Степи. Изучение 
производительных сил, быта и культуры Казахстана русскими учеными: А.И. 
Левшин  и  его труд  "Описание  киргиз-казачьих,  или  киргиз-кайсацких орд и 
степей".  Творческое наследие В.И. Даля. Вклад в изучение Казахстана ученых 
П.П. Семенова-Тянь-Шанского, Н.А. Северцова, И.В. Мушкетова, В.В.  Радлова, 
Л.Мейера,  М.Красовского, А.И. Добромыслова и др.  Труд  В.В. Вельяминова-
Зернова – «Исторические сведения о киргизах-кайсаках и сношениях России со 
Средней Азией со времени кончины Абулхаир-хана» (1748-1765). 
Возникновение научных обществ. Значение деятельности отделов и подотделов 
Русского географического общества (Оренбургский (1868), Западно-Сибирский 
(1877), Туркестанский (1897) отделы, Семипалатинский подотдел (1902). 
Статистические комитеты и их деятельность. Общество истории, археологии и 
этнографии при Казанском университете. Оренбургская Ученая архивная 
комиссия. Туркестанский кружок любителей археологии.  Вклад в науку 
Казахстана исследователей А.А. Диваева (1856-1933), В.В. Бартольда (1869-
1930), Л.Е. Алекторова, А.Букейханова и др.  

 
Развитие просветительской идеологии в Казахстане во второй 

половине XIX в.  



 
 

Ученый-просветитель Ч.Ч. Валиханов и его научное наследие по истории, 
географии, экономике и культуре Казахстана. И.Алтынсарин - педагог, 
просветитель, писатель, ученый, этнограф, его жизнь и деятельность. Вклад 
И.Алтынсарина в развитие казахского литературного языка, этнографию. 
Значение просветительской деятельности И.Алтынсарина.  Поэт-просветитель 
Абай Кунанбаев - основоположник казахской письменной литературы.  
Музыкальное наследие Абая. Историческое место Абая Кунанбаева в истории и 
культуре казахского народа. 

 
Джадидисткая идеология в регионах Казахской степи: 

социокультурные изменения 
И.Гаспринский и идеи национального возрождения тюрко-мусульманских 

народов Российской империи. Терджиман.  Особенности  проявления 
джадидисткой идеологии в регионах Казахстана. Роль и место джадидизма в 
становлении и развитии национальной периодической печати в Оренбурге, 
Троицке, Ташкент и др. Организационные формы общественно политического 
движения джадидов. Журнал «Айкап». Роль газеты «Казах», «Вакыт», «Шура», 
«Акмулла»  в формировании национального самосознания казахского народа.  

 
Казахи – депутаты Государственной Думы: персоналии, деятельность 
Мусульманский вопрос в Российской империи в начале ХХв. Участие в 

выборах в Государственные Думы. Мусульманская фракция Государственной 
Думы. Аграрный вопрос и выступления казахских депутатов А.Беремжанова и 
Б.Каратаева. Участие представителей казахской элиты в общероссийских 
Мусульманских съездах ( Н-Новгород, 1905; С-Петербург, 1906; Н-Новгород, 
1906, 1907). Роль «Иттифак-эль-муслимин» (Союз мусульман) в формировании 
общественно-политического движения российских мусульман. Деятельность 
Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсунова, Мыржакып Дулатова и 
общероссийское мусульманское движение.   Формирование марксистских, 
либерально-демократических, кадетских групп и течений.  

 
Восстание 1916 г.: причины, движущие силы и основные этапы 
Указ от 25 июня 1916 г. о «реквизиции инородцев на тыловые работы». 

Особенности восстания в Семиречье, Тургайской, Уральской, Акмолинской,  
Сырдарьинской областях.  Роль Амангельды Иманова Удербай улы, Токаша 
Бокина, Бекболата Ашекеева,  Абдигафара Жанбосынова и других в организации 
повстанческих армий. Репрессивные меры правительства и военные действия 
карательных войск. Военное искусство повстанцев. Причины поражения 
восстания. Первая волна массовой иммиграции казахов в Китай (Кулъджинский 
край, Кашгарию), Афганистан. Отношение казахской интеллигенции к 
восстанию 1916 г. Новый взгляд к оценке восстания 1916 г. в современной 
исторической литературе. 

 



 
 

Национальное движение в Казахстане в начале ХХв.:  идеи 
нациестроительства 

Сущность доктрины российского  тюркизма в начале ХХв.. Тюркизм и 
пробуждение национальной идентичности. Влияние идеи тюркизма на 
формирование казахского национального движения. Всероссийский 
мусульманский съезд (1 мая 1917г.): вопросы национально-государственного 
устройства. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Социально-экономическое и внутриполитическое положение 

Казахстана в первой половине XVIII в. 
2. Система материального производства казахского кочевого общества 

в  XVIII в.  
3. Казахское ханство в системе взаимоотношений с волжскими 

калмыками,  башкирами и джунгарами в первой половине  XVIII в.  
4. Хан Младшего жуза  Абулхаир: проект политических 

преобразований. 
5. Деятельность Оренбургской пограничной экспедиции в 30-40-е годы 

ХVIIIв. 
6. Среднеазиатская политика имперской власти в 50-60-е годы ХIХв. 
7. Школьная политика российской власти в  Казахстана во второй 

половине  XIХ в.  
8. Социально-экономическое положение Казахстана в первой половине 

XIX в. 
9. Административные реформы в 20-50-е годы Х1Хв. 
10. Формирование региональных торговых рынков в Казахской степи во 

второй половине XIX в.  
11. Становление  просветительской идеологии в Казахстане: персоналии  
12. Мусульманский вопрос в идеологии Российской империи в начале 

ХХв. 
13. Национальная периодическая печать. 
14. Формирование мультикультурного и полиэтнического состава 

населения Казахстана. 
15. Восстание казахов в 1916 году: новые подходы в изучении 

исторических источников.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 
1. Казахстан в системе международных отношений Центральной Азии 

в начале XVIII в.: историография проблемы 
2. Феномен батыров в истории Казахстана первой половины ХVIIIв. 
3. Политика оренбургских губернаторов  в Степи: от проектов к 



 
 

реализации. 
4. Волжские калмыки и казахи в последней четверти ХVIIIв.: история 

изучения 
5. Казахская литература в ХVIIIв. - первой половине Х IХв. :отражение 

исторических событий  
6. Ч.Валиханов – исследователь истории казахского народа  
7. Институт приставства в Казахской степи: особенности внедрения 
8. Южный Казахстан во внешнеполитической стратегии России 

(середина 50-60 гг.Х1Х в.) 
9. Религиозная политики российской власти  в казахской степи в ХVIII 

-ХІХ в. 
10. Газета «Казак» - отражение социо-политической жизни  начало ХХв. 
11. Джадидисткая идеология в Степи в начале ХХв.: результаты и 

последствия 
12. Казахи-депутаты Государственной Думы 
13. Крестьянские начальники и  казахское население: особенности 

взаимоотношений  в начале XX в. 
14. Социальная структура казахского кочевого общества в  ХІХ в.: 

состав и изменения   
15. Вклад  профессора Е.Б. Бекмаханова в изучение национально-

освободительного движения под руководством султана К.Касымова (1837-1847). 
16. Вклад  С.Асфендиярова в изучении новой  истории Казахстана 
17. Деятельность научных обществ в Казахстане : Русское 

географическое общество, статкомитеты, Оренбургская Ученая архивная 
комиссия и др. 

18. Вклад казахских краеведов (С.Джантюрин, Т. и А. Сейдалины, 
Б.Даулбаев и др.) в изучении истории и культуры  казахского народа 

19. Формирования казачьих войск: функции и роль в колонизации Степи  
20. Дневник первого посла в Казахскую степь  А.Тевкелева как источник 

по истории русско-казахских отношений ХVIII в. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Роль биев и их место в традиционном казахском обществе 
2. Батыр Срым в народном творчестве и исторической литературе 

казахского народа 
3. Политика в Младшем жузе ханов Жанторе (1805-1809 гг.) и Шергазы 

(1812-1824   гг.) 
4. Музыкальная и песенная культура казахского народа XIX в. 
5. А.И. Левшин и значение его труда "Описание киргиз-казачьих, или 

киргиз-кайсацких орд и степей" 
6. Общественная деятельность В.И. Даля в Казахстане и его творческое 

наследие 



 
 

7. Этнодемографическая характеристика населения Казахстана в конце 
XIX в. 

8. Деятельность казахского чиновничества в системе органов 
колониального управления царизма (вторая половина ХIХв.) 

9. Институт крестьянских начальников в Казахстане 
10. Ч.Ч.Валиханов и современная гуманитарная наука 
11. Труды  И.Алтынсарина как источник по истории и культуре 

казахского народа 
12. Значение  деятельности Русского графического общества 

(Оренбургский, Семипалатинский, Туркестанский отделы) в истории Казахстана 
13. Оренбургская Ученая архивная комиссия: создание, основные 

направления деятельности 
14. Казахи – депутаты Государственной Думы 
15. Вклад  в развитие науки  Казахстана исследователя А.А. Диваева 
16. Статистические комитеты в Казахстане в конце XIX в.: состав 

служащих  и основные функции 
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контактов (XVIII – начало XX вв.). – Уфа, 2002. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Современная история стран Европы и Америки» – базовая дисциплина, 
включенная в учебный план специальности 5В020300 – История.  Курс 
«Современная история стран Европы и Америки» завершает изучение цикла 
дисциплин по истории западных стран. Специфика данной дисциплины 
заключается в том, что она базируется на освоенные студентами знания по всем 
основным историческим дисциплинам. 

ХХ век – это наиболее сложный период истории человечества, 
характеризующийся глубоким и масштабным процессом изменения мира. Это – 
период становления социально-экономических, политических и духовных основ 
современной цивилизации. Этот период характеризуется кризисом 
идустриальной цивилизации и переходом к постиндустриальной цивилизации. 
Процесс перехода к постиндустриальной цивилизации сопровождался 
структурными экономическими кризисами, становлением системы 
государственного регулирования экономики, научно-технической революцией, 
появления новых политических идеологий (фашизм, большевизм) и обновления 
традиционных политических течений (неолиберализм, неоконсерватизм). После 
первой мировой войны произошло качественное переустройство мирового 
полиического пространства, изменился характер политического, экономического 
и духовного развития индустриального общества, возникли альтернативные 
модели общества, такие, как  тоталитрные и авторитарные режимы. А также 
продолжался процесс усовершенствования либеральной демократии, 
расширения прав и свобод личности. Во второй половине ХХ в. в развитых 
странах была создана система государственных гарантий на улучшение 
блаосостояния народа, возникла идея о «государстве балгополучия» и началась 
реализация этой идеи. Еще одна характерная черта новейшего времени: была 
создана  социалистическая система, и вследствие несоответствия советской 



 
 

модели социализма к реалиям развития современного общества, социализм 
перестал существовать как самостоятельная модель общества и 
социалистическая система распалась. Это наряду с переходом развитых стран 
Запада к этапу постиндустриального развития положила начало качественным 
изменениям в развитии международных отношений: произошел переход от 
двухполюсного мира к многополюсному. Развитие международных отношений в 
ХХ в. отличается противоречивым характером. В этот период, с одной стороны,  
произошли две мировые войны, мир превратился в арену борьбы двух военно-
политичесикх союзов, появились оружия массового поражения, с другой 
стороны, были созданы международные организации (Лига Наций, Организация 
Объедиенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), 
призванные служить сохранению мира и безопасности народов, усиливается 
единство челвечества.   

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 
История древнего мира; История Древнего Востока; История средних веков; 
История стран Азии и Африки в средние века; Древняя и средневековая история 
Казахстана; Новая история стран Европы и Америки; Новая история Казахстана. 
Эти дисциплины дают фактический материал по предшествующим периодам 
истории, являющийся основой для сравнительного анализа исторических 
явлений и событий новейшего периода. В результате изучения этих дисциплин 
студенты должны приобрести следующие умения и навыки: выявлять причинно-
следственные связи исторических событий; анализировать основные изменения 
в политической и экономической  истории; работать историческими 
источниками, анализировать их; сформулировать характеристику историческим 
событиям, процессам и историческим личностям. 

Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной дисциплиной: 
Философия; Социология; Новая и новейшая история стран Азии и Африки; 
Новейшая история Казахстана. Знания, полученные студентами при изучении 
дисциплин «Философии» и «Социологии» являются теоретической основой 
изучения идей Просвещения, также и философской, общественно-политической 
мысли ХХ в. Знания студентов, полученные в результате изучения 
перечисленных исторических дисциплин существенно дополняют их знания по  
дисциплине «Современная история стран Европы и Америки», тем самым 
показывает взаимосвязанность и взаимообусловленность истории народов мира.  

В программу не включены страны Северной и Юго-Западной Европы (за 
исключением Испании), малые страны Западной Европы, также и бывшие 
доминионы Великобритании.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Общие тенденции развития западных стран в 1918-1945 гг.  

2 Версальско-Вашингтонская система послевоенного устройства 
мира. 



 
 

3 Германия.  
4 Италия. 
5 Испания. 
6 Страны Центральной и Юго-Восточной Европы. 
7 Франция. 
8 Великобритания.  
9 Россия и СССР. 

10 Соединенные Штаты Америки. 
11 Страны Латинской Америки. 
12 Международные отношения. 
13 Вторая мировая война 
14 Общие тенденции развития западных стран в 1945-2016 гг.  
15 Соединенные Штаты Америки. 
16 Великобритания. 
17 Франция. 
18 Германия. 
19 Италия. 
20 Испания. 
21 СССР и европейские постсоветские государства. 
22 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы. 
23 Страны Латинской Америки. 
24 Международные отношения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель курса – комплексное изучение социально-экономических, 

политических и духовных процессов, обозначивших магистральный путь 
развития западного общества с момента завершения первой мировой войны до 
настоящего времени. 

Основные задачи курса: проследить общее и особенное в 
формировании постиндустриального общества в западных странах; 
рассмотреть альтернативные возможности развития стран Запада в XХ– 
начале ХХІ вв.; проследить историю образования и развития новых  
национальных  государств; раскрыть характер и особенности развития 
международных отношений в новейшее время. 

При изучении курса студенты должны усвоить знания о причинно-
следственных связях различных этапов развития стран Запада; об основных 
факторах, определивших динамику процесса перехода индустриального 
общества к постиндустриальной стадии развития; о специфике развития 
отдельных стран Европы и Америки в эпоху новейшего времени; об основных 
чертах развития западной науки и культуры. 



 
 

Цель курса – комплексное изучение социально-экономических, 
политических и духовных процессов, обозначивших магистральный путь 
развития западного общества с момента завершения первой мировой войны до 
настоящего времени. 

Основные задачи курса: проследить общее и особенное в 
формировании постиндустриального общества в западных странах; 
рассмотреть альтернативные возможности развития стран Запада в XХ– 
начале ХХІ вв.; проследить историю образования и развития новых  
национальных  государств; раскрыть характер и особенности развития 
международных отношений в новейшее время. 

При изучении курса студенты должны усвоить знания о причинно-
следственных связях различных этапов развития стран Запада; об основных 
факторах, определивших динамику процесса перехода индустриального 
общества к постиндустриальной стадии развития; о специфике развития 
отдельных стран Европы и Америки в эпоху новейшего времени; об основных 
чертах развития западной науки и культуры. 

При изучении курса студенты должны приобрести следующие умения и 
навыки:  соотносить исторические события с историческим периодом на основе 
знания научной периодизации истории XХ-XXI вв.; сравнивать, анализировать и 
обобщать исторические факты на основе изучения источников; понимать 
сущность и характеризовать основные политические и общественные движения 
новейшего периода; характеризовать общие черты и особенности политических 
режимов в разных странах Запада;  определить общие черты экономического 
развития крупных стран Запада и объяснять особенности развития отдельных 
стран в новейшее время; объективно оценивать деятельность видных 
исторических деятелей ХХ в. 

Дисциплина «Современная история стран Европы и Америки» занимает 
особое место в системе исторического образования, так как содержание данной 
дисциплины тесно связано с современностью. Новейшая история – это наиболее 
сложный период истории человечества, характеризующийся глубоким и 
масштабным процессом изменения мира. Это – период становления социально-
экономических, политических и духовных основ современной цивилизации. 

Объект изучения и система методов дисциплины «Современная 
история стран Европы и Америки». Объектом изучения данной дисциплины 
являются политические, социально-экономические и духовные процессы, 
происходившиеся в странах Запада в новейшее время. Система методов 
дисциплины составляют общие научные методы, как анализ, синтез, 
абстрагирование, сравнение, индукция, дедукция, также и специальные 
исторические методы. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Глава 1 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В 1918-1945 ГГ. 



 
 

 
Общие тенденции развития западных стран в 1918-1945 гг.  
Общие черты социально-экономического развития ведущих стран Запада. 

Послевоенное восстановление экономики. Стабилизация экономики. Новый этап 
модернизации. Усиление концентрации производства и капитала. Циклические и 
структурные кризисы, их общие черты и особенности. Мировой экономический 
кризис 1929-1933 гг. Д.М. Кейнс и кейнсианство. Западная демократия и рефор-
мизм.  

Особенности революционного кризиса в странах Европы после первой 
мировой войны (Россия, Германия, Австрия, Венгрия). Идейные основы и 
организационные формы рабочего движения. Раскол в рабочем движении. 
Коммунистический интернационал. Социал-демократия. Основные 
политические идеологии и их обновление. Возникновение фашизма. Фашизм и 
демократия. Тоталитаризм. Народные фронты в странах Европы.  

Научно-технический прогресс. Сдвиги в духовной жизни и культуре. 
Появление «массовой культуры». Изменения в повседневной жизни. 

 
Версальско-Вашингтонская система послевоенного устройства мира 
Парижская мирная конференция. Ж. Клемансо. В. Вильсон. Д. Ллойд 

Джордж. «14 пунктов» В. Вильсона. Создание Лиги Наций. Мандатная система. 
Обсуждение проектов мирного договора с Германией и ее союзниками. Система 
Версальских мирных договоров. Установление послевоенных границ в Европе.  

Послевоенное урегулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Вашингтонская конференция. Договор об островных владениях четырех держав. 
Договор пяти держав. Китайская проблема. Договор девяти держав. Версальско-
Вашингтонская система: сущность и противоречия. 

 
Германия 
Экономическое и политическое положение Германии в последний год 

войны. Рабочее движение. СДПГ. НСДПГ. Группа «Спартак». Революция 1918-
1919 гг. Периодизация революции. Создание Совета народных уполномоченных 
и его политика. Январские события 1919 г. Убийство К. Либкнехта и 
Р. Люксембург. Баварская Советская республика и ее поражение. Национальное 
собрание. Веймарская конституция.  

Внутренняя и внешняя политика Веймарской республики. Партийно-
политическая система республкики. Особенности  германского либерализма. 
Активизация антиреспубликанских сил. «Каппов путч». Рабочее движение. 
Образование НСДАП. Рурский конфликт 1923 г. Фашистский путч и его провал. 
Ухудшение экономического положения страны. Политический кризис 1923 г.  
Гамбургское восстание.  

Стабилизация германской экономики и ее особенности. Капиталистичес-
кая рационализация. Тенденции государственного регулирования. План Дауэса. 
Конференция в Локарно. Вступление Германии в Лигу Наций.  



 
 

Особенности экономического кризиса в Германии. План Юнга. Рост 
безработицы. Усиление социальной напряженности в стране. Политика 
правительства Брюнинга. Разорение средних слоев. Нарастание фашистской 
опасности. Сдвиги в политике и тактике НСДАП. Сектантская политика КПГ. 
Кризис партийно-политической системы Веймарской республики. 

Приход фашистов к власти. Ликвидация многопартийной системы. 
Создание тоталитарного режима. Массовые репрессии. Социально-
экономическая политика нацистской диктатуры. Реорганизация государственно-
административного устройства. Г. Гиммлер и «империя СС». Й. Геббельс и 
нацистская пропаганда. Четырехлетние планы развития экономики Германии. Г. 
Геринг. Расовая политика фашистов. 

Германия на пути ко второй мировой войне. Нарушение условий 
Версальского договора. Аншлюс Австрии. Захват Судетской области и 
установление протектората над Чехией. Создание оси Берлин – Рим – Токио. 
Советско-германские отношения. 

 
Италия 
Итоги первой мировой войны. Социально-экономическое и политическое 

развитие Италии. Рабочее и крестьянское движения. Кризис либерального 
парламентского государства. Борьба течений в социалистической партии. 
Парламентские выборы 1919 г. Партийно-политический спектр. 

Возникновение фашистской организации. Б. Муссолини. «Поход на Рим». 
Приход фашистов к власти. Причины победы фашизма в Италии. Борьба 
демократических сил против фашизма. Кризис Маттеотти. Авентинский блок. 
Чрезвычайные законы фашистского правительства. Поражение антифашистской 
оппозиции. Начало процесса фашизации государства и его особенности. 
Социально-экономическая политика фашистского правительства. Латеранские 
соглашения. 

Влияние мирового экономического кризиса на Италию. Внутренняя и 
внешняя политика правительства Б. Муссолини. Централизация и милитари-
зация экономики. Организация корпоративного государства.  

Вмешательство Италии в гражданскую войну в Испании. Абиссинская 
война. Нападение на Грецию. Участие итальянских войск в военных действиях 
на Африканском и Восточном фронтах второй мировой войны.  

 
Испания 
Политическое и экономическое положение Испании после первой мировой 

войны. Военно-монархическая диктатура М. Примо де Риверы. Политический 
кризис в 1930-1931 гг. Начало революции. Провозглашение республики. 
Конституция 1931 г. и реформы.  Выборы 1933 г. «Черное двухлетие». Этапы 
революции. Национальный блок. Образование «Испанской фаланги». 
Октябрьское восстание 1934 г. Создание Народного фронта и его победа на 
выборах. 

Мятеж 1936 г. и начало гражданской войны. Интервенция фашистских 



 
 

государств. Международное соглашение о невмешательстве в испанский 
конфликт. Интернациональные бригады. Позиция СССР по испанской проблеме. 
Реформы правительства Народного фронта. Поражение республики,  его 
причины и последствия. Историческое значение и уроки событий в Испании.  

Установление авторитарной диктатуры Ф. Франко. Внутренняя и внешняя 
политика Франко в годы второй мировой войны. 

 
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы 
Распад многонациональных империй и образование новых независимых 

государств в Центральной и Юго-Восточной Европе. Общая характеристика 
политического и социально-экономического развития стран региона.  

Австрия. Революции в Австрии. Провозглашение республики. Демокра-
тизация государственной системы. Социальная политика. Деятельность 
радикальных группировок. Образование отрядов хеймвера. Создание 
коалиционного правительства. Конституция 1920 г. Фашизм в Австрии. 
Конституционная реформа 1925 г. Правительство Э. Дольфуса и консолидация 
фашистских сил. Восстание шуцбунда и Конституция 1934 г. Отечественный 
фронт. Сближение с Италией. Нацистский путч в Вене 1934 г. Правительство К. 
Шушнига. Аншлюс Австрии. 

Венгрия. Революция в Венгрии. Провозглашение Венгерской республики. 
Правительство М. Каройи. Объединение левых партий. Создание советской 
республики. Интервенция. Разгром Венгерской Советской Республики и 
установление авторитарной власти М. Хорти. Террор. Развитие Венгрии в 30-х 
годах ХХ в. Укрепление авторитарной диктатуры.  

Чехословакия. Революция 1918 г. в Чехии. Создание республики. 
Т. Масарик. Конституция 1920 г. Формирование органов государственной 
власти. Декларация Словацкого национального совета. Многопартийная система 
в Чехословакии. Социально-экономическое и политическое развитие. Аграрная 
реформа. Развитие национальной промышленности. Интеграция в мировую 
экономическую систему. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и 
проблемы его преодоления. Развитие военной промышленности. Президентские 
выборы 1935 г. Э. Бенеш. Политическая оппозиция. Национальный вопрос. 
Националистическая партия Г. Хайнляйна в судетской области.  Судетский 
кризис. Мюнхенская конференция. Ликвидация независимого государства 
Чехословакии.  

Польша. Восстановление польского государства. Вторая Речь Посполитая. 
Лидеры независимой Польши. Учредительный сейм. Малая конституция. 
Формирование основ парламентаризма. Конституция 1921 г. Парламентские и 
президентские выборы. Реформа финансовой системы. Аграрная реформа. 
Государственный переворот 1926 г. Режим «санации». Экономический кризис. 
Государственное регулирование экономики. Конституция 1935 г. Внешняя 
политика независимой Польши. Польско-советская война. Рижский мир. 
Польская проблема в советско-германских отношениях.  



 
 

Югославия. Образование Королевства сербов, хорватов, словенцев. 
Формирование партийно-политической системы. Парламентские выборы 1920 г. 
Видовданская конституция 1921 г. Конституционная монархия. Экономическое 
развитие. Аграрная реформа. Национальный вопрос. Государственный 
переворот 1929 г. Королевство Югославия. Административная реформа. 
Конституция 1931 г. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его влияние 
на политическую жизнь. Убийство короля Александра. Сербско-хорватское 
соглашение. Внешняя политика. Государственный переворот 1941 г. 

Болгария. Владайское восстание. Создание однопартийного прави-
тельства. Реформы Стамболийского. Политический кризис 1923 г. Становление 
авторитарного режима. А. Цанков. Сентябрьское восстание 1923 г. Падение 
правительства Цанкова. Переход к парламентскому правлению. Выборы в 
Народное собрание. Последствия мирового экономического кризиса в Болгарии. 
Создание Народного блока и его победа на парламентских выборах. Введение 
элементов государственного регулирования. Военный переворот 1934 г. и 
становления авторитарного режима. Борьба оппозиционных сил за 
восстановление конституционного строя. Вступление Болгарии во вторую 
мировую войну на стороне фашистского блока.  

Румыния. Территориальные изменения после первой мировой войны. 
Политическое и социально-экономическое развитие. Создание политических 
партий. Аграрная реформа. Монархический кризис. Карол II. Усиление 
национал-царанистов. Ликвидация парламентской системы.  

 
Франция 
Экономическое и политическое положение страны после первой мировой 

войны. Ж. Клемансо. Итоги Парижской мирной конференции. Укрепление 
международного положения Франции. Парламентские выборы 1919 г. Победа 
Национального блока. Внутренняя политика и социальное законодательство 
правительств Национального блока. 

Особенности стабилизации экономики. Выборы 1924 г. Правительство 
«Левого блока». Э. Эррио. Финансовый кризис. Падение Левого блока. Прави-
тельство «национального единения». Р. Пуанкаре. 

Мировой экономический кризис и его последствия во Франции. 
Обострение политической борьбы. Антикризисная политика правительства. 
Дирижизм. Создание второго «левого блока». Фашистское движение. Февраль-
ские события 1934 г.  

Проблема единства антифашистских сил. Создание Народного фронта и 
его предвыборная программа. Парламентские выборы 1936 г. Правительство 
Народного фронта. Л. Блюм. Реформы правительства Народного фронта. 
Разногласия в Народном фронте и его распад. 

Внешняя политика Франции. Участие в создании Версальско-Вашин-
гтонской системы международных отношений. Идея «Малой Антанты». Рурский 
кризис и обострение франко-германских противоречий.  Франция и Лига Наций. 
Попытки Франции создать систему коллективной безопасности в 30-х годах. 



 
 

Л. Барту. Идея создания Восточного пакта.  
 
Великобритания  
Социально-экономическое и политическое развитие Великобритании в 

послевоенные годы. Парламентские выборы 1918 г. Образование либерально-
консервативного блока. Реформы правительства Д. Ллойд Джорджа. 
Национально-освободительное движение в колониях и доминионах Британской 
империи. Проблема Ирландии. Распад  коалиционного правительства.  

Кризис двухпартийной системы. Первое лейбористское правительство. 
Особенности стабилизации английской экономики. Возвращение к власти 
консерваторов. Всеобщая забастовка 1926 года.  Поиск социальных 
компромиссов. Мондизм. 

Влияние мирового экономического кризиса на развитие Великобритании. 
Выборы 1929 г. и победа лейбористской партии. Программа «Лейборизм и 
нация». Кризис в правительстве и партии лейбористов. «Национальное 
правительство» Р. Макдональда. Поиск путей выхода из кризиса. Д.М. Кейнс и 
теория государственного регулирования. Реформы национального правительства.  

Внутренняя и внешняя политика правительств С. Болдуина и  Н. Чем-
берлена. Династический кризис 1935 г. Чемберлен и политика «умиротворения» 
агрессора. У.Черчилль и изменение внешнеполитического курса. 

 
Россия и СССР  
Революционные события 1917 года в Российской империи. Свержение 

царизма и провозглашение республики. Создание Временного правительства. 
Борьба за власть. Приход большевиков к власти. Декреты о власти, о земле и о 
мире. Разгон Учредительного собрания. Выход России из войны. Брестский мир. 
Декларация прав народов России.  

Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма» и 
НЭП. Образование СССР. Конституция 1924 года.  

Установление административно-командной системы и усиление личной 
власти И.В. Сталина. Индустриализация. Коллективизация. Голод 30-х годов. 
Создание плановой экономики. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Конституция 1936 
года.  

Внешняя политика советской власти. Участие в Генуэзской конференции. 
Рапалльское соглашение. Установление дипломатических отношений с 
ведущими странами Запада. Идея создания системы коллективной безопасности. 
Советско-германские отношения в 1939-1940 гг.  

 
Соединенные Штаты Америки 
США в первые послевоенные годы. Проблема ратификации Версальской 

системы договоров. Президентские выборы 1920 г. Республиканцы у власти. 
Причины поражения демократической партии. Экономическое и политическое 
развитие США в период  «просперити». У. Гардинг. «Твердый индивидуализм». 
Развитие двухпартийной системы. Выборы 1924 г. и укрепление 



 
 

республиканской администрации. К. Кулидж. Выборы 1928 г. Г.Гувер. Политика 
«социального партнерства». 

Влияние мирового экономического кризиса на развитие США. 
Антикризисная программа администрации Г.Гувера. Президентские выборы 
1932 года и победа демократов. Кейнсианство и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Этатизм. Этапы проведения политики «нового курса». Оздоровление финансов, 
политика в сфере промышленности и сельского хозяйства. Закон Вагнера.  

Внешняя политика США в межвоенный период. Изоляционизм. США и 
проблема создания системы коллективной безопасности. Пакт Бриана-Келлога. 
Закон о нейтралитете.  Начало второй мировой войны и отказ от курса 
изоляционизма. Закон о ленд-лизе. Перл-Харбор и вступление США в войну.  

 
Страны Латинской Америки 
Экономическое  и политическое положение стран Латинской Америки в 

первые послевоенные годы. Рост промышленности. Развитие сельского 
хозяйства. Роль иностранных инвестиций в экономике региона. Политические 
режимы в странах Латинской Америки. Страны Латинской Америки в период 
мирового экономического кризиса. Особенности социально-экономического и 
политического развития.  

Результаты мексиканской революции. Конституция 1917 г. 
Государственный переворот 1920 г. Революционный каудильизм и его сущность. 
Либеральные реформы в странах Латинской Америки. Политика президента И. 
Иригойена в Аргентине. Революция 1930 г. в Бразилии. Ж. Варгас. Конституция 
1937 г. и создание корпоративного государства. Латиноамериканские страны в 
годы второй мировой  войны.    

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Международные отношения в 20-30-х гг. ХХ в. Стабилизация междуна-

родных отношений. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Лозаннская 
конференция 1923 г. Рурский кризис. Конференция в Локарно. Рейнский 
гарантийный пакт. План Дауэса. Пакт Бриана – Келлога. Малая Антанта. Вопрос 
о репарациях и план Юнга.   

Обострение международных отношений в период мирового экономи-
ческого кризиса. Проблема репараций и платежей. Агрессия Японии против 
Китая. Нарушение Германией условий Версальского договора. Возникновение 
очагов военной опасности в центре Европы и на Дальнем Востоке. Образование 
блока агрессивных государств. Агрессия Италии в Абиссинии. Возможности 
предотвращения войны. Идея о создании системы коллективной безопасности. 
Французский вариант проекта создания системы коллективной безопасности в 
Европе. Идея Восточного пакта. 

 
Международный политический кризис 1938-1939 гг. Аншлюс Австрии. 

Судетский вопрос. Мюнхенское соглашение. Захват Чехословакии Германией. 



 
 

Обострение германо-польских отношений.  
Англо-франко-советские переговоры. Проект трехсторонней военной 

конвенции. Советско-германский пакт о ненападении. Секретные протоколы и 
проблема раздела Восточной Европы на сферы влияния. Дискуссия в советской 
и постсоветской исторической науке о проблемах развития советско-германских 
отношений  в межвоенный период.  

 
Вторая мировая война 
Начало и ход второй мировой войны. Дискуссии о характере и этапах 

второй мировой войны. Нападение фашистской Германии на Польшу и начало 
второй мировой войны. «Странная война» на западном фронте. Вступление 
советских войск на территорию Польши. Советско-германский договор «о 
дружбе и границе» и секретные протоколы к нему. Война между СССР и 
Финляндией. Оккупация Германией стран Западной Европы. Поражение 
Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. 
Подписание «Пакта трех держав». Советско-германские отношения и 
Берлинские переговоры 1940 г.  

Нападение Германии на СССР. Оборонительные сражения. Московская 
битва. Провал плана «молниеносной» войны. Основные этапы военных действий 
на Восточном фронте. Нападение Японии на Перл-Харбор и вступление в войну 
США. Военные действия на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. 
«Большая тройка». Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция. Обсуждение проблемы открытия второго фронта в 
Европе.   

«Новый порядок» на оккупированных территориях. Террор против 
населения оккупированных земель. Холокост. Движение Сопротивления в 
странах Европы. Движение «Свободная Франция». Партизанское движение в 
оккупированных регионах СССР. 

Коренной перелом в ходе второй мировой войны. Сталинградская и 
Курская битвы. Операция «Оверлорд» и открытие второго фронта в Европе. 
Капитуляция Италии. Ялтинская конференция. Разгром Германии. Вступление 
СССР в войну с Японией. Разгром Японии. Вклад СССР в победу над 
фашизмом. Итоги и уроки войны. Потсдамская конференция. Создание ООН. 
Нюрнбергский процесс.  

 
Глава 2 

 
СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В 1945-2011 ГГ. 

 
Общие тенденции развития западных стран в 1945-2016 гг.  
Итоги второй мировой войны. План Маршалла и его роль в послевоенном 

восстановлении Европы.  Особенности развития экономики стран Запада во второй 
половине ХХ в. Динамика развития западной экономики. Структурные кризисы в 
экономике. Становление и развитие постиндустриального общества. Развитие 



 
 

системы государственного регулирования экономики. Теория монетаризма. 
Мировая экономика в период НТР. Бреттон-Вудская валютно-финансовая система. 
Изменение производительных сил западного общества в период научно-
технической революции. Комплексная механизация и автоматизация производства. 
Западная экономика в конце ХХ – начале XXI вв. Компьютерная техника. 
Информационные технологии.  

Углубление процесса демократизации западного общества. Развитие 
основных политических течений. Кризис идей коммунизма в последнем 
десятилетии ХХ в. Общественные движения второй половины ХХ в. «Новые 
левые». Антивоенное движение. Феминизм. Молодежное движение. Проблема 
терроризма. Разработка новых моделей демократиического государства. 
Социальное государство. Развитие либерально-этатистской конституционной 
модели в послевоенный период. Государство «благосостояния».   

Развитие процесса европейской интеграции в послевоенный период. 
Брюссельский пакт. «Общий рынок». Образование ЕАСТ. Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт СБСЕ. Создание 
ОБСЕ.  

Основные тенденции развития культуры во второй половине ХХ в. Роль 
средств массовой информации. Постмодернизм. Новые течения в литературе и 
искусстве. Массовая и народная культура.  

Глобализация в политической, социально-экономической и духовной 
сферах. Проблема сохранения национально-культурной идентичности в условиях 
глобализации.  

 
Соединенные Штаты Америки 
Экономическое и политическое развитие страны в первые послевоенные 

годы. «Справедливый курс» Г. Трумена.  Реконверсия. Закон Тафта-Хартли. 
Влияние «холодной войны» на внутреннюю политику демократической  и 
республиканской администраций в 40-50-е годы. Консервативный консенсус. 
Маккартизм. Проблема дискриминации афро-американцев.  

Американское общество в условиях НТР. Политика «новых рубежей» 
Д. Кеннеди. Усиление роли государства в социально-экономической сфере. 
Карибский кризис. Убийство Д. Кеннеди. Общественные движения. «Новые 
левые». Хиппи. Социальная политика администрации Л. Джонсона. Закон о 
гражданских правах. Начало войны во Вьетнаме. Активизация ультраправых 
организаций. Убийство М.Л.Кинга.  

США в конце 60-х – 70-е годы. Внутренняя и внешняя политика респуб-
ликанских администраций Р. Никсона и Дж. Форда. Политика разрядки 
напряженности международных отношений. Обострение партийно-полити-
ческой борьбы. Уотергейтское дело. Победа демократов в выборах. Дж. Картер. 
Отход от политики разрядки. 

Развитие США в 80-х гг. Р. Рейган и «рейганомика». Неоконсерватизм. 
Новый вариант системы государственного регулирования экономики. 
Экономический подъем.  «Умеренный» курс Дж. Буша. 



 
 

Развитие США в последнем десятилетии ХХ – начале XXI вв. Новые 
тенденции в развитии двухпартийной политической системы. Внутренняя 
политика администрации Б. Клинтона. Республиканская администрация 
Дж. Буша-малдшего. Выборы 2008 г. приход к власти демократов. Б. Обама. 

 
Великобритания  
Последствия второй мировой войны. Парламентские выборы 1945 г. и 

победа лейбористов. Социально-экономическая политика правительства К. 
Эттли. Национализация промышленности. Социальные реформы. Выборы 1951 
г. и победа консерваторов. Внутренняя и внешняя политика консервативных 
правительств. Денационализация и сокращение социальных расходов. Суэцкий 
кризис. Распад Британской колониальной империи. Проблема присоединения 
Англии к  ЕЭС.  

Развитие Великобритании в условиях НТР. Внутренняя и внешняя 
политика правительства Г. Вильсона. Социальные и экономические реформы. 
Национализация предприятий черной металлургии. Обострение обстановки в 
Северной Ирландии. Внешняя политика лейбористов во второй половине 60-х г.  

Экономическое и политическое развитие Великобритании в 70-х г. 
Социально-экономическая политика правительств Э.Хита. Вступление в ЕЭС. 
Экономический кризис. Политика «социального контракта» лейбористов.  
Проблемы Британского содружества наций. 

Великобритания в 80-90-е гг. Победа консерваторов в выборах 1979 г.   
Социально-экономическая политика правительства М. Тэтчер. Приватизация. 
Сокращение государственных расходов. Поддержка среднего и мелкого бизнеса. 
Тэтчеризм – британский вариант неоконсерватизма. Внешняя политика. Война с 
Аргентиной. Стачки шахтеров. Ольстерская проблема. Причины отставки 
М.Тэтчер. Политика правительства Дж. Мейджора.  

Развитие страны в конце ХХ – начале XXI вв.  Внутренняя и внешняя 
политика правительства Т. Блэр. Новый лейборизм. Конституционная реформа. 
Новые социальные движения. Роль Великобритании в западноевропейской 
интеграции. Правительство Дж. Г. Брауна. Парламентские выборы 2010 г. 
Возникновение ситуации «подвешенного парламента». Коалиционное 
правительство Д. Камерона.   

 
Франция 
Экономическое и политическое положение Франции после освобождения. 

Временный режим. Правительство Ш. де Голля. Восстановление экономики. 
Возникновение новых политических партий. Выборы в Учредительное собрание 
и принятие конституции Четвертой республики. Отставка Ш. де Голля. Подъем 
национально-освободительного движения в колониях. Война в Индокитае. 

Развитие Франции в период Четвертой Республики. Политическая 
нестабильность. Обострение колониальной проблемы. Война в Алжире и ее 
влияние на политическую ситуацию в стране. Кризис и падение IV республики. 



 
 

Конституция 1958 года и основание Пятой республики. Внутренняя и 
внешняя политика Франции при президенте Ш. де Голля. Методы 
государственного регулирования экономики. НТР и структурные изменения в 
экономике. Концепция дирижизма. Социальное государство. Решение 
алжирского вопроса. Эвианское соглашение. Внешняя политика. Франция и 
НАТО. Советско-французские отношения. События 1968 г. Референдум 1969 
года. Роль Ш. де Голля и голлизма в послевоенном развитии Франции. Политика 
президента Ж. Помпиду. Постголлисты. Консолидация левых сил. Выборы 1974 
г и приход к власти центристов. В. Жискар д ُ◌ Эстен.  

Победа левых сил на президентских и парламентских выборах 1981 г. 
«Эпоха Миттерана». Концепция «социалистического обновления» страны.  
Реформы 1981-1984 гг. Эволюция миттеранизма в середине 80-х годов. Внешняя 
политика. Углубление европейской интеграции. Парламентские выборы 1986 г. 
Социально-экономическая политика правительства Ж. Ширака. Французский 
вариант неоконсерватизма.    

Победа Ж. Ширака на президентских выборах 1995 г. Современные 
политические партии Франции. Парламентские выборы 1997 г. и победа левых 
сил. Деятельность кабинета Л. Жоспена. Франция на рубеже XX-XXI вв. 
Президентские выборы 2007 г. и победа Н. Саркози. Конституционная реформа 
2008 г. Изменения в институте президентства. Правительство Ф. Фийона.  
Общественные движения. Забастовки.  

 
Германия 
Потсдамская конференция и ее решения по германскому вопросу. 

Оккупационный режим в Германии. Отход от решений Потсдамской 
конференции. Политические процессы в Западной и Восточной Германии. 
Проблема восстановления экономики. Денежная реформа в западных зонах. 
Берлинский кризис. Раскол страны и создание двух германских государств.   

Конституция ФРГ. Партийно-политическая система ФРГ. Социально-
экономическая политика правительства К. Аденауэра.  Курс на создание 
«социального рыночного хозяйства». Немецкое «экономическое чудо». Эконо-
мическое и политическое развитие ФРГ в 60-е годы. Политика правительства 
Л. Эрхарда. «Большая коалиция» и правительство К. Кизингера.  

Внешняя политика ФРГ. Вступление в НАТО. ФРГ и проблемы западное-
вропейской интеграции. Создание ЕЭС. Отношение ФРГ к западноберлинской 
проблеме. 

Выборы 1969 г. и победа «малой коалиции». Внутренняя и внешняя 
политика правительства В. Брандта. Концепция демократического социализма и 
политика создания «государства всеобщего благоденствия». «Новая восточная 
политика» канцлера В.Брандта. Нормализация отношений ФРГ с восточными 
соседями. Правительство Г.Шмидта. Кризис середины 70-х годов и его 
последствия.  

Альтернативные движения в ФРГ. «Новые левые». Партия «зеленых». 
Распад коалиции СДПГ – СвДП. Приход к власти христианских демократов. 



 
 

Внутренняя и внешняя политика правительства Г.Коля. Германский вариант 
неоконсерватизма. Экономический подъем во второй половине 80-х гг.  

Социально-политический кризис в ГДР. Массовые демонстрации осени 
1989 г. Падение Берлинской стены. Начало процесса объединения Германии. 
Встречи «4+2». Встречи М.С. Горбачева и Г. Коля.  Объединение Германии.  

ФРГ после объединения. Изменения в партийно-политической системе 
ФРГ. Выборы в бундестаг 1990 г. Проблема социально-экономического развития 
восточных земель.  Внутренняя и внешняя политика правительства Г. Коля в 90-
х годах.   

Выборы в бундестаг в 1998 и 2002 гг. Победа коалиции социал-демократов 
и «зеленых». Внутренняя и внешняя политика правительства Г. Шредера. 
Развитие ФРГ в начале XXI в. Досрочные выборы в бундестаг 2005 г. 
Заключение коалиционного договора между ХДС/ХСС и СДПГ. Внутренняя и 
внешняя политика правительства А. Меркель.  Разработка идеи «новой 
социальной рыночной экономики». 

 
Италия  
Италия в первые послевоенные годы. Политическая борьба о путях 

развития страны. Начало восстановления экономики. Ликвидация монархии. 
Провозглашение республики. Конституция 1947 г. Аграрная реформа.  

Экономическое развитие страны в 60-х г. Приход к власти левоцен-
тристской коалиции. Внутренняя и внешняя политика коалиционного 
правительства. Рост социальной напряженности. Массовые движения в 60-е гг. 
Распад коалиции. Экономический кризис середины 70-х годов и его последствия. 
Парламентские выборы 1976 г. Правительство ХДП. Политика «национальной 
солидарности». Убийство А. Моро. Терроризм и неофашизм.  

Парламентские выборы 1979 г. Внутренняя политика правительства 
Б. Кракси. Особенности итальянского неоконсерватизма. Создание партии 
Демократических левых сил. Пятипартийная коалиция и ее политика. Причины 
политической нестабильности в Италии. Борьба с коррупцией. Политическая 
борьба и крах партийно-политической системы первой республики. Введение 
мажоритарной избирательной системы. Выборы 1994 г. Победа правого блока.   

Вторая республика в Италии. Выборы 1996 г. Победа левоцентристского 
блока «Олива». Деятельность правительств Р. Проди и М. ДАۥлемы. Италия на 
рубеже XX-XXI вв. Парламентские выборы 2001 г. Политика 
правоцентристского кабинета С. Берлускони. Борьба правых и левых. 
Правительственные кризисы. Парламентские выборы 2006 и 2008 гг. Закон 
«Босси-Фини». Отставка С. Берлускони и создание правительства М. Монти.   

 
Испания 
Политическое и экономическое положение Испании в первые 

послевоенные годы.  Частичная модернизация франкистского режима. Хартия 
испанцев. Испано-американское соглашение 1953 г. Политическое и 
экономическое развитие страны в 50-60-е гг. Политические и социальные 



 
 

реформы Ф. Франко. Экономический подъем. Борьба за политические перемены. 
Смерть Ф. Франко. Начало демонтажа авторитарного режима и становления 
новой политической системы. Закон о политической реформе. Конституция 1978 
г. Хуан Карлос I.  

Попытка государственного переворота в 1981 г. Рост влияния ИСРП. Ф. 
Гонсалес и политика социалистов в 80–90-е гг. Социально-экономические 
сдвиги в испанском обществе. Развитие Испании в 90-х гг. Рост консерватизма. 
Национальные проблемы. Терроризм и сепаратизм. Современное внутреннее и 
международное положение Испании. 

 
СССР и европейские постсоветские государства 
Последствия войны. Проблема восстановления экономики. Денежная 

реформа 1947 г. Упразднение карточной системы. Новая волна репрессий. 
Реформы государственного аппарата. Смерть И.В. Сталина. Н.С. Хрущев. Курс 
на ликвидацию последствий «культа личности». Новые тенденции в социально-
экономическом и политическом развитии страны.    

Экстенсивный характер развития экономики. Программа освоения 
целинных земель. Экономические преобразования конца 50-х годов. 
Противоречия в осуществлении экономической политики. Поворот в социальной 
политике.  

XXII съезд КПСС и принятие программы построения коммунизма. 
Последствия экономического авантюризма. Ухудшение условия жизни насе-
ления. Новочеркасские события.  Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 
Л.И. Брежнева.  

СССР в период правления Л.И. Брежнева. Экономическая реформа 
А.Н.Косыгина. Причины безуспешности реформирования советской экономики. 
Конституция 1977 г. Кризис советской системы. Рост коррупции. Диссидентское 
движение.  

Внешняя политика СССР во второй половине ХХ в. Утверждение 
советской модели социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 
«Холодная война». Советско-американское соперничество на международной 
арене. Вмешательство во внутренние дела развивающихся стран. Афганская 
проблема.  

Смена руководства СССР в 80-х годах. М.С.Горбачев и программа 
перестройки. Курс на демократизацию общественной жизни. Съезды народных 
депутатов СССР. Признание многопартийности. Образование политических 
партий. События августа 1991 г. Распад СССР. Беловежские соглашения и 
Алматинская декларация. Образование СНГ. 

Новые независимые государства на постсоветском пространстве. 
Восточноевропейские государства: Беларусь, Молдова, Россия, Украина. Страны 
Прибалтики: Латвия, Литва, Эстония. Внешнеполитический курс Российской 
Федерации на постсоветском пространстве. 

 
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы 



 
 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в первые послевоенные 
годы. Период «народной демократии». Характер и содержание социально-
экономических преобразований в 1944–1947 гг. Система договоров о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между странами региона. «Холодная война» 
и давление со стороны СССР на страны  Центральной и Юго-Восточной Европы.  
Вынужденное принятие советской модели социализма.  Конфликт с КПЮ.  

Строительство в странах региона социализма по советскому образцу. 
Коренная ломка экономики. Аграрные преобразования. Ускоренная 
индустриализация.  

Первые кризисы советской модели социализма в странах региона. События 
1953 г. в ГДР. Создание ОВД и усиление советского контроля. Октябрьские 
события 1956 г. в Венгрии. Имре Надь. Объявление о ликвидации 
однопартийной системы и создании коалиционного правительства. Введение 
советских войск в Будапешт. Арест И. Надя.  

Углубление кризиса советской модели социализма. Принятие КПЧ 
«Программу действий»и кризис 1968-1969 гг. в Чехословакии. Введение на 
территорию Чехословакии войск ОВД. Кризисы 1968 и 1970 гг. в Польше. 
Доктрина «ограниченного суверенитета». Система «самоуправленческого 
социализма» и экономические реформы в Югославии.  

Общественно-политический и экономический кризис 1980-1981 гг. в 
Польше. Забастовки и создание «Солидарности». Концентрация советских войск 
близ границ Польши. Введение в Польше военного положения. Запрещение 
«Солидарности».  

Политика «перестройки» в СССР и восточноевропейские страны. Крах 
политики «обновления» социализма. Формирование политической оппозиции. 
Усиление борьбы за власть в странах Восточной Европы в конце 80-х гг. 
Восточная Европа на пути к разрушению тоталитаризма. Революции конца 80-х- 
начала 90-х годов. Политическая ситуация в Польше и Венгрии. «Бархатная 
революция» в Чехословакии. Крах режима Чаушеску в Румынии. Политические 
перемены в ГДР. Распад Югославской федерации и начало вооруженного 
конфликта на Балканах. Трансформация общественно-экономической системы 
стран Центральной и Восточной Европы. Перспективы в развитии стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы в XXI веке. 

 
Страны Латинской Америки 
Социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй 

половине ХХ в.  Национал-реформизм. Реформы Х. Перона в Аргентине и 
правление Ж. Варгаса в Бразилии. Военные режимы и их свержение. Развитие 
интеграционных процессов в Латинской Америке.  

Социально-экономическое  и политическое положение Кубы в начале 50-х 
годов. Государственный переворот 1952 года. Внутренняя и внешняя политика 
Ф. Батисты. Свержение диктатуры Батисты. Социально-экономические и 
политические преобразования 1959-1960 гг. Режим революционной диктатуры в 
1960-х гг. Концентрация власти в руках Ф. Кастро. Кубинская конституция 1976 



 
 

г.  Проблемы кубинской экономики конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. Кризис 
государственно-бюрократического социализма. Частичная либерализация 
экономики.  

Экономическое и политическое развитие стран Латинской Америки в 70-е 
гг. Обострение политической борьбы в Чили. Президентские выборы в 1970 г. и 
победа С. Альенды. Правительство Народного единства. Процесс демократи-
ческих преобразований. Государственный переворот. Приход к власти военной 
хунты во главе с А. Пиночетом. Политические репрессии. Борьба с режимом 
Пиночета. Начало процесса либерализации. Разрешение легальной деятельности 
политических партий. Плебисцит 1988 г. Проведение президентских выборов 
1989 г. Победа на выборах П. Эйлвина. Проведение демократических 
преобразований.  

Основные проблемы развития стран Латинской Америки на рубеже 
ХХ – XXI вв.  Рост внешнего долга. Коррупция. Левый терроризм.  

 
Международные отношения 
Мир после второй мировой войны. Потсдамская конференция и ее 

решения. Берлинский кризис. «Холодная война», ее истоки и этапы развития. 
Создание НАТО и ОВД. Гонка вооружений. Оружия массового поражения.  

Создание и деятельность Организации Объединенных наций.  
Становление биполярной системы международных отношений. 

Международный конфликт в Корее. Берлинский кризис 1961 г. и создание 
берлинской стены. Карибский кризис и его влияние на изменение характера 
международных отношений. Колониальные войны в Индонезии и Индокитае. 
Война во Вьетнаме. Национально-освободительная война в Алжире. 
Ближневосточный кризис. 

Периоды разрядки и обострения международной напряженности во второй 
половине ХХ в. Советско-американские отношения. Афганская проблема в 
международных отношениях. Война в Персидском заливе и иракская проблема.  

Международные отношения в последнем в конце ХХ – начале XXI вв. 
Становление многополюсного мира. ООН в условиях трансформации системы 
международных отношений. Проблема международного терроризма. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Проблемы послевоенного регулирования. Версальско-Вашингтонская 

система.  
2. Революция 1918-1919 гг. в Германии 
3.Фашизм в Италии: сущность, доктрина и условия прихода к власти. 
4. Германия в годы мирового экономического кризиса. Приход нацистов к 

власти. 
5. Народный фронт во Франции. 
6. США в годы мирового экономического кризиса. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. 



 
 

7. Великобритания в 30-е годы: поиск путей выхода из кризиса. 
8. Кризисы 50-60-х гг.в странах «народной демократии».  
9. Пятая Республика во Франции при президенте Шарле де Голле. 
10. Политика «новых рубежей» Д.Кеннеди. 
11. Внутренняя и внешняя политика правительства «малой коалиции» в 

ФРГ. 
12. США в эпоху неоконсервативизма Рональда Рейгана. 
13. М.Тэтчер и тэтчеризм. 
14. Г. Коль и объединение Германии. 
15. Трансформация от социализма к рыночной экономике и либеральной 

демократии в Польше. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА 

 
1. Веймарская республика в Германии 
2. Начало распада Российской империи 
3. Народный фронт в Испании 
4. Истоки, идеология и практика фашизма. Классификация фашизма 
5. Сравнительный анализ тоталитарных систем в Германии Италии 
6. Альтернативные пути выхода из мирового экономического кризиса 

1929-1933 гг.  
7. Реформизм в странах Запада в 50-60-е годы. Политика построения 

«государства благополучия» 
8. Четвертое лейбористское правительство в Великобритании 
9. Интеграционные процессы в Западной Европе 
 10. «Консервативная волна» в странах Западной Европы и Северной 

Америки во второй половине 70- начале 80-х гг. 
11. «Левый эксперимент» 80-х годов ХХ в. во Франции 
12. Трансформация от социализма к рыночной экономике и либеральной 

демократии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы 
13. ФРГ и ГДР: сравнительный анализ политической и экономической 

систем 
14. Бархатные революции в странах Европы 
15. Международные отношения  во второй половине ХХ в. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Вашингтонская конференция по ограничению вооружений и ти-

хоокеанским и дальневосточным вопросам 1921-1922 гг. (Полный перевод 
актов и документов). – М., 1924. 



 
 

2. Зеленская Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее 
время. Учебное пособие. – М., 2015. 

3. История новейшего времени стран Европы  и  Америки / Под ред.  
Е.Ф.Язькова. – В 2-х ч. ч.1 – М., 2001, ч.2. –  М., 2003. 

4. История России ХХ – начала XXI века. Под ред. Л.В. Милова. – М., 
2006. 

5. Конституции зарубежных государств. – М., 1996. 
6. Кокебаева Г.К. Новейшая история стран Европы и Америки. 

Хрестоматия. – Алматы: Қазақ университеті,  2012. 
7. Локарнская конференция 1925 г. Документы. – М., 1959. 
8. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век / Под ред. А.М.Род-

ригеса и М.В.Пономарева. – В 2-х ч. – М., 2001. 
9. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. – 

М., 2010. 
10. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время: Курс 

лекций.  – М., 2001.  
 
Дополнительная: 
1. Арзаканян М. Ц. Политическая история Франции ХХ века. – М., 2005.  
2. Варивончик И.В. Американская мечта" сегодня: средний класс США в 

конце ХХ - начале ХХI века. Монография. –  М., 2013. 
3. Ватлин А. Ю. Германия в ХХ веке. – М., 2003. 
4. Вторая мировая война. Актуальные проблемы. – М., 1995. 
5. Галкин А.А. Германский фашизм. Изд. 2-е.– М., 1989.  
6. Григорьева И. В. Италия в ХХ веке: Учебное пособие для вузов. – М., 

2006.  
7. Громыко А.  Модернизация партийной системы Великобритании. – М., 

2007.  
8. Захарова Н. В. Экономика Европейского союза: Учебное пособие. – М., 

2008. 
9. Ибрашев Ж.У. Демократия в умах людей. – Алматы, 2010. 
10. Иванян Э. А. История США. – М., 2004.  
11. Кокебаева Г.К. Германия – Россия – СССР: политика, война и плен. – 

Алматы, 2009. 
12. Маркова Г.Г. Формирование культуры ХХ века: социально-

философский анализ. – Ставрополь, 2001. 
13. Михайленко В. И., Нестерова Т. П. Тоталитаризм в ХХ веке. 

Теоретический дискурс. – Екатеринбург, 2000.  
14. Платошкин Н.Н. Чили 1970-1973 годов. Прерванная модернизация. – 

М., 2011. 
15. Пленков О. Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера: Очерки истории и 

идеологии. – СПб, 2004.  
16. Cмирнов В. П. Франция в ХХ веке. – М., 2001.  



 
 

17. Стародубов В.П. Супердержавы XXI века: стратегическое 
противоборство. – М., 2001. 

18. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки. – М., 
1995. 

19. Токвиль А. Демократия в Америке. – М., 2000. 
20. Фролов В.П. Образование партии либеральных демократов в Велико-

британии. – Магадан, 2000.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Курс «Республика Казахстан в мировом сообществе» является базовой  

дисциплиной для студентов бакалавриата по специальности «5B020300 – 
История» и важнешей составной частью общего курса «Новейшая история 
Казахстана». 

При  создании настоящей программы авторы исходили, в первую очередь, из 
стратегических внешнеполитических задач, сформулированных в ежегодных 
Посланиях Президента РК Н.А. Назарбаева,  других значимых документах, 
достижений и новаций в исторической науке, потребностей студенческой 
аудитории. 

    Особенности содержания программы курса. Содержание и структура 
типовой программы учитывает профиль специальности, т.е. проблемы 
дисциплины рассматриваются именно в историческом аспекте, но с тесными 
междисциплинарными связями с политологией, социологией и другими 
социально-политическими дисциплинами. 
         Авторы  программы стремились сформировать её с учётом требований  
современных учебных технологий, связанных с интеграцией страны в мировое 
образовательное пространство и присоединением к международным конвенциям  
в области образования. 

Хронологические рамки предмета изучения курса, охватывают период с 
обретения Казахстаном независимости до настоящего времени.  
         Основной целью курса является определение места и роли Республики 
Казахстан в мировом сообществе наций, выявление основных факторов и 
направлений её сбалансированной и многовекторной внешней политики.  
     Пререквизитами дисциплины являются  следующие курсы:  История 
Казахстана нового времени, история советского Казахстана, история Республики 
Казахстан, Всемирная история.  При изучении данного курса студенты  должны 
иметь следующий минимум знаний, умений и навыков: уметь 



 
 

анализировать историческое прошлое на основе принципа историзма, 
хорошо ориентироваться в исторических и политических картах, иметь 
навыки, связанные с составлением докладов и правильным изложением 
устного материала, аргументированным обоснования своих выводов, 
самостоятельным и критическим подходами к имеющейся научной 
литературе при подготовке к практическим занятиям. 
      Постреквизиты курса: Внешняя политика РК, история международных 
отношений политология, социология, культурология    со  обществе, применять 
полученные знания по дисциплине при анализе заданных ситуаций, изучении 
смежных дисциплин, формирования гармоничного исторического сознания и 
мировоззренческих принципов в соответствии с национальными приоритетами, 
вызовами и реалиями времени.  
        Теоретико-методологической основой курса являются труды Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, работы по истории казахстанской 
дипломатии К.К. Токаева, С.И. Абдулпаттаева и др.   

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Названия разделов и тем 

1 Обретение независимости Республикой Казахстан. Объективные 
факторы формирования внешней политики РК 

2 Формирование концепции внешней политики Казахстана 
3 Динамика отношений Казахстана с бывшими республиками СССР 

4 Основные направления внешней политики РК  в качестве нового 
самостоятельного субъекта международных отношений  

5 Внешнеполитический фактор казахской диаспоры за рубежом 
6 Республика Казахстан и международные организации 
7 Казахстан и интеграционные процессы 

8 Особенности и основные направления экономических взаимотношений 
Казахстана с зарубежными странами 

9 Казахстан и проблемы мировой и региональной безопасности 
10 Казахстан глобальные проблемы современности 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение  
 Предмет дисциплины «Республика Казахстан в мировом 

сообществе».         
Дисциплина «Республика Казахстан в мировом сообществе» – это история 

превращения Казахстана за 25 лет независимости в одно из ключевых государств 
Евразии, чье мнение имеет солидный вес в мировой политике. Цель  – 
определение места, роли и значения Республики Казахстан в мировом 
сообществе. Задачами в соответствии с заданной целью являются: изучение 
процесса становления независимости РК; анализ стратегического значения РК как 



 
 

центра Евразии;  рассмотрение участия РК в международных организациях; 
выявление лидирующей роли РК в интеграционных процессах на  постсоветском 
пространстве. 

При изучении курса, преподаватель ставит выполнение 
нижеследующих задач: 

        1. формирование теоретической и методологической базы 
исторических знаний, отвечающей стратегическим задачам укрепления 
государственной независимости и национальной безопасности Казахстана; 

       2. раскрытие научных принципов, определяющих уникальное и 
значимое место современного Казахстана в  мировом сообществе  

      3. наполнение реальным научно-историческим знанием содержания 
казахстанской модели развития в период ускоренной модернизации и выхода 
республики на магистраль экономической и идейно-культурной 
самодостаточности. 

    4. анализ используемых историографии и источников, их 
классификация и виды, роль и место этой дисциплины в новейшей истории 
Казахстана. 

      Для осуществления данных задач должны быть прочитаны проблемные 
лекции, проведены дискуссионные и консультационные семинары, выслушаны 
конструктивные предложения.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Обретение  независимости Республикой Казахстан. Объективные 

факторы формирования внешней политики РК 
Кризис советской командно-административной системы. Принятие 

Декларации о государственной независимости Казахской ССР, ее содержание и 
роль. Провозглашение независимости Республики Казахстан. Международное 
признание независимости молодого государства. Становление казахстанской 
государственности. Влияние географических, геополитических и 
геоэкономических факторов и возможностей на формирование основных 
принципов  внешней политики Казахстана. Межнациональное, межрелигиозное 
согласие, единство и дружба народов как основные ценности независимого 
Казахстана. 

 
Формирование концепции внешней политики Казахстана 

       Фундаментальные изменения в международных отношениях. Распад СССР 
как  символ конца биполярной системы и вхождения международных отношений 
в принципиально новый период. Сложность и противоречивость процесса 
становления нового миропорядка. Казахстан в новом глобализирующемся мире.  
Появление новых широких возможностей во внешнеполитической и 
внешнеэкономической сферах.   



 
 

Особенности формирования внешнеполитического ведомства РК, 
возникшие сложности в этом процессе и предпринятые меры по их 
преодолению. Подготовка кадров для внешнеполитического ведомства. 

Деятельность Президента РК Н.А. Назарбаева, Министерства иностранных 
дел при формировании основных принципов и направлений внешней политики 
РК. 

 
Динамика отношений Казахстана с бывшими республиками СССР 
Образование СНГ. Содержание и историческое значение Алма-Атинской 

Декларации. Участие Казахстана в интеграционных процессах СНГ.    
 Характеристика международных договоров, регулирующих отношения 

между странами СНГ.  Интеграционные инициативы РК в социально-
экономической сфере в рамках СНГ. 

Место и роль Российской Федерации во внешней политике РК. 
Геополитические, исторические, экономические и культурные факторы, 
повлиявшие на формирование российского направления во внешней политике 
Казахстана. Политические и военные взаимотношения между Казахстаном и 
Россией. Договор о космодроме Байконур. Развитие экономических и культурно-
гуманитарных связей между двумя странами.  

Исторические предпосылки и факторы формирования внешней политики 
Казахстана в Центральноазиатском регионе. Роль и место  Казахстана в 
Центральноазиатском регионе. Экономические, политические и культурные 
связи Казахстана с Центральноазиатскими государствами.  

Взаимотношения Казахстана с Украиной, Беларусью и республиками 
Закавказья (Азербайджан, Грузия, Армения)  в политической, экономической и 
культурной сферах, трудности и особенности, ход и результаты этих 
взаимотношений. 

 
Основные направления внешней политики рк в качестве нового 

самостоятельного субъекта международных отношений  
 Азиатское направление внешней политики Казахстана. Взаимотношения 
Казахстана с Китаем, Малазией, Сингапуром, Японией, Южной Кореей. 
Становление, развитие и перспективы сотрудничества Казахстана с 
государствами Южной  Азии (Индия, Пакистан). Политико-экономическая 
деятельность РК в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  

Казахстан и США. Новое, важное направление во взаимоотношениях РК и 
США. История политико-экономического сотрудничества с США, 
сотрудничество двух государств на современном этапе и преспективы. 

Европейское направление во внешней политике Казахстана. Основные 
принципы внешней политики РК в Европейском направлении. Развитие 
сотрудничества с Европейским Союзом. Политические отношения Казахстана с 
европейскими государствами (Англия, Франция, Германия, Италия и др.) 
Основные направления взаимовыгодного экономического и социально-
культурного сотрудничества РК с ведущими государствами европейского Союза.  



 
 

Казахстан и мусульманский мир.  Взаимоотношения Казахстана со странами 
Ближнего Востока. Тесное сотрудничество РК с Турцией и другими странами 
Среднего Востока. Повышение активности во взаимотношениях между 
Казахстаном и мусульманскими странами Востока. Характеристика особого 
значения сотрудничества с исламскими странами в Посланиях Президента РК 
Н.А. Назарбаева народу Казахстана. 

Взаимотношения Казахстана со странами Латинской Америки. 
Дипломатические, политические и экономические взаимотношения с Бразилией 
и  Аргентиной. Политические и экономические связи с Кубой, Чили и др. 
странами Латинской Америки. Стратегические сферы и основные направления 
внешней политики Казахстана со странами Латинской Америки. 
Взаимовыгодные экономические отношения со странами этого региона и 
перспективы их развития. 

 
Внешнеполитический фактор казахской диаспоры за рубежом 
Связь Казахстана с казахской диаспорой за рубежом. История эммиграции 

казахского народа. Причины появления и развития казахской диаспоры за 
рубежом, их социальная структура, условия проживания. Позиция Казахстана по 
возращению казахов на историческую родину. Меры государства по 
возвращению казахов из-за рубежа на историческую родину, миграционные 
проблемы, взаимосвязь с государствами – местами проживания казахов.  
Действия РК по обеспечению потребностей казахов, проживающих за границей 
в национально-культурных, духовных и языковых вопросах. 

 
Республика Казахстан и международные организации 
Республика Казахстан и Организация Объединенных Наций. Значение и 

роль ООН в мировом сообществе. История принятия Казахстана в  Организацию 
Объединенных Наций. Выступление Президента Н.А. Назарбаева на 47-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. Предложения Казахстана в ООН и их реализация. 
Деятельность организаций ООН, расположенных на территории РК. Участие 
Республики Казахстан в работе международных институтов ООН: Программа 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ), сотрудничество с организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Программа Развития ООН 
(ПРООН), Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК), Фонд ООН в 
области народонаселения (ЮНФПА) и др. Дальнейшее расширение 
сотрудничества РК с ООН и ее организациями. 

Казахстан и ОБСЕ. Вступление Казахстана в Организацию по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Подписание Казахстаном Хельсинского 
заключительного акта ОБСЕ. Активное участие Казахстана в общеевропейских 
процессах. Развитие политического сотрудничества РК с ОБСЕ. Мадридская 
встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ 30 ноября 2007 г. Принятие 
решения о председательстве Казахстана в Организации в 2010 г. 

http://www.unhcr.ru/
http://www.unhcr.ru/
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/
http://www.undp.kz/
http://www.undp.kz/


 
 

Председательство РК в ОБСЕ и его значение. Роль Президента РК Н.А. 
Назарбаева в качестве председателя ОБСЕ. Саммит в Астане и Астанинская 
Декларация– событие мирового значения. 

Оценка председательства РК в ОБСЕ международными организациями и 
политологами. Укрепление позиций ОБСЕ, усиление доверия и уважения к этой 
важнейшей политической организации со стороны мирового сообщества наций. 
Саммит ОБСЕ 1-2 декабря 2010 года в Астане.  

Сотрудничество РК с исламским миром и международными организациями 
тюркоязычных государств. Участие Казахстана в Организации Исламской 
Конференции (ОИК). Открытие постоянного представительства РК в 
Организации Исламской Конференции (ОИК). 38-я сессия Совета министров 
иностранных дел стран- участниц Организации Исламской Конференции (ОИК) 
в июне 2011 г. в Астане и выступление Президента РК Н.А. Назарбаева. 
Председательство Республики Казахстан в Организации Исламского 
сотрудничества. Взаимотношения Республики Казахстан с Организацией 
Исламской Конференции (ОИК) и Международной организацией тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ). Цели и задачи сотрудничества Казахстана с этими 
организациями. Влияние этих организаций на развитие искусства и культуры 
стран исламского и тюркского мира. 

Сотрудничество РК с международными организациями в решении 
экологических проблем. Роль казахстанской дипломатии в решении 
экологических проблем региональных зон экологического бедствия (Арал, 
Семипалатинский ядерный полигон и др.).  

 
Казахстан и интеграционные процессы 
Интеграции как главная парадигма современного развития мирового 

сообщества. Политическое и экономическое сотрудничество государств СНГ в  
ХХІ в. Исторические, политические, экономические и социально-культурные 
факторы интеграционных процессов на постсоветском простанстве. Роль 
Президента РК Н.А. Назарбаева в реформировании и повышении эффективности 
СНГ. Развитие  идеи евразийства в современной интерпретации Президентом РК 
Н.А. Назарбаевым.  Обоснование необходимости тесного, взаимовыгодного 
взаимодействия народов Евразии для общего блага. Договор о создании 
экономического союза.  Создание и начало функционирования Таможенного 
союза: Казахстан, Россия, Белоруссия, его значение. Перспективы участия 
Казахстана в Евразийском Экономическом союзе. 

Участие РК в интеграционных процессах глобального и регионального 
масштабов. Казахстан и Организация экономического сотрудничества (ОЭС). 
Казахстан и Азиатский диалог сотрудничества (АДС). Участие Казахстана в 
Организации экономического сотрудничества (ОЭС) между странами 
Центральной Азии и Ближнего Востока. Значение членства в этих организациях 
для Казахстана. 

 



 
 

Особенности и основные направления экономических взаимотношений 
казахстана с зарубежными странами 

Сотрудничество РК  с международными торговыми и банковскими 
учреждениями. Взаимоотношения Казахстана с Конференцией ООН по торговле 
и развитию (ЮНКТАД). Привлечение и эффективное использование 
иностранных инвестиций. Совет иностранных инвесторов при Президенте РК. 
Взаимоотношения РК со Всемирным банком.  

Сотрудничество Казахстана с международными финансовыми институтами. 
Взаимоотношения РК с Европейским Банком реконструкции и развития (ЕБРиР). 
Взаимоотношения РК с Азиатским Банком развития. Взаимоотношения РК с 
Исламским Банком развития. Цели, задачи  и перспективы сотрудничества с 
крупными мировыми финансовыми институтами.  

Трудности и проблемы на пути вступления РК во Всемирную Торговую 
организацию. Международное приграничное региональное экономическое 
сотрудничество РК. Казахстан во Всемирной Торговой организации (ВТО). 

Внешняя политика РК по международно-правовому статусу Каспийского 
моря и связи с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Позиция РК по 
проблемам международно-правового статуса Каспийского моря. Экономическая 
политика РК в  Каспийском регионе. Основные направления политики РК в этом 
регионе. 

 
Казахстан и проблемы мировой и региональной безопасности 
Цели в сфере обеспечения национальной безопасности: международная и 

региональная безопасность, территориальная целостность и суверенность 
государства. Смысл Девиза 4 «Т» («Trust, Traditions, Transparency, Tolerance») 
Инициативы по укреплению взаимного доверия, диалога религий в условиях 
возрастания глобальных угроз и международного терроризма. Работа Н.А. 
Назарбаева  «Критическое десятилетие». 

Роль проблем международной безопасности во внешней политике 
Казахстана. Отказ Казахстана от ядерного оружия, находившегося на его 
территории.  Деятельность Казахстана в авангарде глобального антиядерного 
движения. Казахстан и Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ).  

Усилия и инициативы Казахстана по обеспечению региональной 
безопасности. Инициатива РК по организации Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА). Казахстан и Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС). Роль и значение Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) в сохранении безопасности и стабильности на 
Евразийском регионе. Причастность интересов этой организации к 
политическим, экономическим и культурно-гуманитарным сферам. 

Противодействие новым внешним угрозам. Борьба в Казахстане против 
незаконного распространения наркотиков, терроризма и экстремизма.  Съезд 
лидеров мировых религий как вклад Казахстана в укрепление международной 



 
 

безопасности. Сохранение межнационального согласия во внешней политике РК,  
роль Казахстана в сотрудничестве мировых и традиционных религий.  

 
Казахстан и глобальные проблемы современности 

Проблемы недопущения новой мировой войны. Демографические 
проблемы. Глобальный демографический дисбаланс. Продовольственная 
проблема. Угроза глобальной продовольственной безопасности. Острый 
дефицит воды. Проблемы энергетики и сырья. Глобальная энергетическая 
безопасность. Исчерпаемость природных ресурсов.  Проблемы мирового океана. 
Нарастающая социальная нестабильность. Экологические проблемы Республики 
Казахстан, носящие глобальный характер. Кризис ценностей человеческой 
цивилизации. Угроза новой мировой дестабилизации.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Распад СССР и становление суверенного Казахстана 
2. Формирование концепции внешней политики Казахстана. 
3. История дипломатии Республики Казахстан, образование 

внешнеполитического ведомства РК. 
4. Российская Федерация во внешней политике Республики Казахстан. 
5. Взаимотношения Казахстана с Китайской Народной Республикой. 
6. Взаимотношения Республики Казахстан с Соединенными Штатами 

Америки. 
7. Европейский вектор во внешней политике РК. 
8. Взаимотношения Казахстана и центральноазиатских республик. 
9. Политика Казахстана на Ближнем Востоке и взаимоотношения с 

арабскими странами. 
10. Взаимотношения Казахстана со странами Южной и Юго-Восточной 

Азии. 
11. Сотрудничество Казахстана с Организацией Объединенных Наций 
12. Сотрудничество Казахстана с международными и региональными 

организациями. 
13.  Казахстан и Шанхайская организация сотрудничества. 
14. Председательство РК в ОБСЕ и его историческое значение. 
15. Казахстан и мировые проблемы безопасности. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Формирование внешнеполитических институтов РК и их задачи. 
2. Роль Президента РК Н.А. Назарбаева в реформировании и 

повышении эффективности СНГ. 
3. Политика Казахстана в Центральной Азии: двустороннее и 

многостороннее сотрудничество. 



 
 

4. Азиатское направление внешней политики Казахстана. 
5. Европейское направление во внешней политике Казахстана. 
6. Республика Казахстан и Организация Объединенных Наций. 
7. Казахстан и ОБСЕ. 
8. Сотрудничество РК с исламским миром и международными 

организациями тюркоязычных государств. 
9. Сотрудничество Казахстана с международными финансовыми 

институтами. 
10. Роль проблем международной безопасности во внешней политике 

Казахстана. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Рост авторитета Республики Казахстан в мировом сообществе 
2. Участие Казахстана в интеграционных процессах на постсоветском 

пространстве 
3. Казахстан и США 
4. Взаимотношения Казахстана со странами Латинской Америки 
5. Предложения Казахстана в ООН и их реализация 
6. Председательство РК в ОБСЕ 
7. Участие и роль Казахстана в Евразийском экономическом 

сообществе (ЕврАзЭС) 
8. Казахстан и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

(СВМДА).  
9. Казахстан и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 
10. Казахстан и Североантлантический альянс (НАТО) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Типовая программа базовой дисциплины «Новая история стран Европы и 
Америки» разработан на основе типового учебного плана специальности 
5В020300 – История. Изучение новой истории стран Европы и Америки в новое 
время является логическим продолжением предыдущих курсов истории древнего 
мира и средних веков.  

Новое время охватывает важнейшие процессы, происходившие в 
политической, экономической, социальной и культурной жизни западного 
общества. Хронологические рамки нового охватывает период с середины  с  
XVIІ в. до окончания первой мировой войны. В новее время сознание людей 
освобождается от давления церкви и религии, секуляризация приводит к  
развитию светского мышления и созданию светского государства.  В этот период 
происходит становление и последующая трансформация капитализма, его 
переход на качественно новую ступень развития, окончательное формирование 
индустриальной цивилизации. Важнейшими тенденциями социально-
экономического развития стран Запада стали промышленная революция, 
индустриализация, урбанизация, демографический взрыв, увеличение темпов 
миграции населения. В последней трети XIX в. монополизация производства, 
сопровождавшаяся социально-имущественной дифференциацией общества, 
вызвала обострение социальных и корпоративных конфликтов, 
социалистическое и революционное движение. Развитие международных 
отношений в первый период новой истории характеризовалось переходом от 
Вестфальской системы к Венской системе международных отношений. 
Завершение территориального раздела мира в последней трети ХХ в. привело 
обострению отношений между крупными державами Запада, стремившим к 
переделу колоний и зависимых стран. В этот же период начинается раскол 
Европы на две мощные военно-политические коалиции – Тройственный Союз и 
Антанта. Их соперничество стало важнейшим фактором определявшим ход 



 
 

событий на международной арене до первой мировой войны, завершившей 
эпоху нового времени и приведшей к кардинальному изменению политической 
карты Европы.  

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 
История древнего мира; История Древнего Востока; История средних веков; 
История стран Азии и Африки в средние века; Древняя и средневековая история 
Казахстана. Эти дисциплины дают фактический материал по предшествующим 
периодам истории, являющийся основой для сравнительного анализа 
исторических явлений и событий нового времени.  

Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь с данной дисциплиной: 
Философия; Социология; Новая история стран Азии и Африки; Новая 

история Казахстана. Знания, полученные студентами по дисциплинам 
«Философия» и «Социология» являются теоретической основой изучения идей 
Просвещения, также и философской, общественно-политической мысли XIX в. 
Знания студентов, полученные по перечисленным выше историческим 
дисциплинам, существенно дополняют их знания по «Новой истории стран 
Европы и Америки», тем самым показывает взаимосвязанность и 
взаимообусловленность истории народов мира.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№  Название тем  
1 Английская революция середины XVII в.  
2 Англия в конце XVII – XVIII вв. 
3 Война за независимость в Северной Америке. Образование США 
4 Франция во второй половине XVII –  первой половине  XVIII вв. 
5 Французская революция конца XVIII в. 
6 Франция в период Консульства и Первой империи 
7 Германия во второй половине  XVII –XVIII вв. 
8 Австрия во второй половине  XVII –XVIII вв. 
9 Италия во второй половине  XVII –XVIII вв. 
10 Испания во второй половине  XVII –XVIII вв. 
11 Россия во второй половине  XVII –XVIII вв. 
12 Формирование Венской системы международных отношений 
13 Основные тенденции развития стран Запада в XIX – начале ХХ вв. 
14 Великобритания 
15 Франция 
16 Германия 
17 Австро-Венгрия 
18 Италия 
19 Испания 
20 Российская империя 
21 Соединенные Штаты Америки 



 
 

22 Страны Латинской Америки 
23 Международные отношения 
24 Первая мировая война 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель курса – изучение социально-экономических и политических 

процессов новой истории стран Европы и Америки, важнейшего периода, когда 
в ходе сложнейших социально-политических коллизий постепенно 
формировался современный облик одного из основных сегментов мирового 
сообщества – западной цивилизации. 

Основные задачи курса: определить содержание и периодизацию новой 
истории; проследить факторы формирования индустриального общества в 
западных странах; раскрыть предпосылки и условия становления светского, 
рационального  самосознания; рассмотреть процесс складывания правового 
государства и гражданского общества в развитых странах Запада; изучить 
историю становления основных идейных течений нового времени;   проследить 
историю становления, развития и крушения многонациональных империй, 
образования новых  национальных  государств в Европе; раскрыть характер и 
особенности развития международных отношений в новое время.  

Дисциплина «Новая история стран Европы и Америки» занимает важное 
место в системе исторического образования, так как содержание данной 
дисциплины определяется проблемой возникновения либеральной демократии и 
рыночной экономики. Новая история – это важный период в истории 
человечества, когда в процессе сложных изменений появились основы 
современного гражданского общества и правового государства.  

Объект изучения и система методов дисциплины «Новая история 
стран Европы и Америки». Объектом изучения данной дисциплины являются 
политические, социально-экономические и духовные процессы, происхо-
дившиеся в странах Запада в новое время. Система методов дисциплины 
составляют общие научные методы, как анализ, синтез, абстрагирование, 
сравнение, индукция, дедукция, также и специальные исторические методы. 

При изучении курса студенты должны усвоить знания об основных 
факторах, определивших динамику процесса перехода стран Запада от 
традиционного общества к индустриальной стадии развития; о специфике 
развития отдельных стран Европы и Америки в новое время; об основных 
чертах развития западной науки и культуры. 

 В результате изучения курса студенты должны приобрести следующие 
умения и навыки: соотносить исторические события с историческим периодом; 
анализировать и обобщать исторические факты на основе комплексного 
изучения источников; понимать сущность и характеризовать основные 
политические и общественные движения нового времени;  выявлять общие 
черты экономического развития крупных стран Запада и объяснять особенности 
развития отдельных стран в период становления и развития индустриального 



 
 

общества; объективно оценивать деятельность видных исторических деятелей 
нового времени. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Глава 1 

Страны Европы и  Америки в середине XVII- XVIII вв. 
 

Английская революция середины XVII в. 
Кризис традиционного общества. Социально-экономические, полити-

ческие и идеологические предпосылки революции. Значение религиозного 
вопроса. Характеристика основных политических сил. Нарастание конфликта 
между абсолютизмом и парламентской оппозицией при первых Стюартах. 
Начало революции и ее этапы. Законодательство Долгого парламента. 
Политическая программа оппозиции. Гражданские войны. Пресвитериане и 
индепенденты. Джон Лильберн и левеллеры. Провозглашение республики. 
Движение диггеров и учение Д. Уинстенли. Кризис индепендентской 
республики. Протекторат Кромвеля.  Малый парламент. Крах протектората.  

Реставрация Стюартов  и  государственный переворот 1688 г. Причины 
реставрации. Обострение политической ситуации в стране. «Славная рево-
люция». Вильгельм Оранский. «Билль о правах».  Итоги и значение английской 
революции XVII в.  

Политические учения в эпоху революции (Т. Гоббс, Дж. Мильтон, 
Дж. Гаррингтон).  
 

Англия в конце XVII – XVIII вв. 
Формирование конституционной монархии. Становление гражданского 

общества и правового государства. Начало формирования двухпартийной 
системы. Внутренняя и внешняя политика вигов. Уния Англии и Шотландии. 
Соперничество Англии и Франции на международной арене. Континентальная 
блокада. Участие Англии в европейских войнах. Колониальная экспансия. 
Семилетняя война.  

Английское Просвещение. Д. Локк. Г. Боллингброк. Экономическая 
мысль. А. Смит.  

Политическое развитие Англии во второй половине XVIII в. Начало 
борьбы за демократизацию политического устройства: либеральное и 
демократическое движения. Э. Берк.  

Предпосылки промышленного переворота в Англии. Первые технические 
преобразования. Этапы и особенности промышленной революции в Англии. 
Техническое и социальное содержание промышленного переворота. Проблема 
рабочих и их организаций. Выступление луддистов. Изменение социальной 
структуры.  



 
 

Техническая революция и политическое развитие. Политический кризис 
60-х - 80-х годов XVIII в. Конец правления вигов. Внутренняя  и внешняя 
политика правительства У. Питта-младшего.  

 
Война за независимость в Северной Америке. Образование США 

 Экономическое и политическое развитие североамериканских колоний 
Великобритании. Формы собственности на землю. Развитие рабства. Проблема 
первоначального накопления капитала. Развитие колониального общества. 
Истоки американского просвещения. Б. Франклин и Т. Джефферсон.  

Обострение противоречий между североамериканскими колониями и 
метрополией после Семилетней войны. С.Адамс. Бойкот английских товаров. 
Начало войны за независимость. Создание Корреспондентских комитетов. 
Континентальные конгрессы. Т. Пейн. Принятие Декларации независимости. 
Создание США. Военные действия. Демократические преобразования в 
экономической, политической и социальной сферах. 

Формирование антианглийской коалиции в Европе. Военные реформы 
Дж. Вашингтона. Победа американской армии. Версальский мирный договор. 

Выбор формы государственного устройства. Конституция 1787 г. «Билль о 
правах». Политическая борьба в американском обществе по вопросу 
ратификации конституции. Федералисты. А. Гамильтон. Дж. Медисон. 
Зарождение двухпартийной системы США. Развитие США в период 
президентства Д. Вашингтона и Д. Адамса.  

Итоги и значение войны североамериканских колоний Англии за 
независимость.  

 
Франция во второй половине XVII –  первой половине  XVIII вв. 
Франция после тридцатилетней войны. Просвещенный абсолютизм. 

Период правления Людовика XIV. Усиление абсолютизма и государственной 
централизации. Отмена Нантского эдикта. Ж.Б. Кольбер.  Колониальная 
экспансия Франции в Азии и Северной Америке. Англо-французское 
соперничество.  

Франция в XVIII в. Ускорение социально-экономического развития. 
Мануфактура и финансовая система.  

Французское просвещение. Зарождение материалистической мысли. 
П. Бейль. Ф.М. Вольтер. Ш.Л. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Энциклопедисты. 
Д. Дидро. Коммунистические утопии эпохи Просвещения. Ж. Мелье. Истори-
ческое значение Просвещения. Идеологическая подготовка революции во 
Франции. 

 
Французская революция конца XVIII в. 
Социально-экономическое и политическое развитие Франции в XVIII в. 

Финансовый и экономический кризис. Народное движение. Идеологическая 
борьба накануне революции. Созыв Генеральных штатов. Национальное 
Собрание. 



 
 

Восстание 14 июля 1789 г. Взятие Бастилии. Начало и этапы революции. 
Конституционные монархисты у власти. О. Мирабо. Формирование Нацио-
нальной гвардии. М.Ж. Лафайет. Законодательное собрание. «Декларация прав 
человека и гражданина». Конституция 1791 г. Углубление социально-
политической борьбы. Деятельность клубов фельянов, кордельеров, якобинцев. 
М.Робеспьер. Ж.П.Марат. Дантон. Жирондисты.  

Революционный клуб якобинцев. Кризис конституционной монархии. 
Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии 
Бурбонов. Приход к власти жирондистов. Деятельность Чрезвычайного 
трибунала. Созыв Национального конвента. Провозглашение республики. Казнь 
Людовика XVI. Продовольственная проблема. Санкюлоты Парижа. Борьба за 
установление максимума цен.  

Крестьянское движение в Вандее. Движение «бешеных». Приход к власти 
якобинцев. Конституция 1793 г. Убийство Ж.П. Марата. Сентябрьские события в 
Париже. Революционный террор. Социально-экономическая политика якобин-
цев. Организация обороны республики. Период военных побед Франции. Кризис 
политики якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Переворот 
9 термидора.  

Период термидорианской реакции и Директории. Внутренняя политика 
термидорианского Конвента. Поражение санкюлотского движения. Конституция 
1795 г. Новая избирательная система. Установление режима Директории. 
Обострение социальных противоречий. Г. Бабеф и «Заговор во имя равенства». 
Внешняя политика термидорианского Конвента и Директории. Кризис режима 
Директории и причины его падения. Государственный переворот 18 брюмера. 

Итоги и значение французской революции. Дискуссии о периодизации 
французской революции, ее характере  и движущих силах.  

 
Франция в период Консульства и Первой империи 
Социально-политические последствия переворота 18 брюмера. Конститу-

ция 1799 г. Установление режима консульства. Реформы. Конкордат. Прове-
дение плебисцита. Провозглашение Наполеона I императором Франции. 

Внутренняя политика Первой империи. Политика поддержки националь-
ной промышленности. Создание Французского банка. Налоговая политика. 
Аграрное законодательство. Формирование условий и начало промышленного 
переворота.  

Внешняя политика Первой империи. Война с третьей коалицией. Битва под 
Аустерлицем. Образование Рейнского союза. Вступление в войну Пруссии и ее 
разгром. Тильзитский мир. Континентальная блокада.  

Оккупация Францией Испании и Португалии. Кампании 1809-1811 гг. 
Вторжение в Россию. Лейпцигская «битва народов». Вступление союзных войск 
в Париж. Отречение Наполеона I. Реставрация Бурбонов. Причины краха Первой 
империи.   

 
Германия  во второй половине  XVII –XVIII вв. 



 
 

Последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мирный договор. 
«Священная Римская империя». Австро-прусское соперничество. Экономи-
ческие последствия Вестфальского мира. Упадок экономики Германии. Типы 
аграрных отношений.  

Усиление Бранденбургско-Прусского государства. Реформы Фридриха-
Вильгельма I. Расширение территории и милитаризация. «Просвещенный 
абсолютизм» Фридриха II. Борьба за объединение Германии. Участие в борьбе за 
австрийское наследство и в Семилетней войне. Участие в разделах Польши. 
Преобразования Фридриха II.  

Немецкое Просвещение. Г.Э. Лессинг. И.Г. Гердер. Философская концеп-
ция И. Канта. Исторические взгляды Ф. Шиллера и В. Гете. «Буря и натиск». 
Литература и музыка.  

 
Австрия во второй половине  XVII –XVIII вв. 
Австрия. Начало централизации государства. Войны конца XVII – сере-

дины XVIII вв. и их результаты. Создание «Священной лиги». Экономическое и 
политическое развитие Австрии в XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Марии-
Терезии и Иосифа II. Реформы.  

Восстание под предводительством Ф. Ракоци в Венгрии. Австро-венгер-
ский договор об особом статусе Венгрии в составе Габсбургской монархии. 
Трансильвания под властью Габсбургской династии. Национальный и 
социальный состав населения. Народное движение в конце XVIII в. Западные и 
южные славянские народы в составе Австрийского государства.  

 
Италия во второй половине  XVII –XVIII вв. 
Экономическое и политическое развитие итальянских земель во второй 

половине  XVII – начале XVIII вв. Государственная раздробленность Италии. 
Итальянские земли под господством монархии Габсбургов. Усиление нацио-
нально-освободительного движения.  

Соперничество Испании и Австрии за господство в Италии. Аахенский 
мирный договор. Образование королевств в Сицилии, Тоскане и Савойе. 
Республики в Генуе и Венеции.  

Итальянское Просвещение. Ч. Беккария. Развитие общественно-полити-
ческой мысли в XVIII в. Д. Вико. Реформы «просвещенного абсолютизма». 

 
Испания во второй половине   XVII –XVIII вв. 
Испания в XVII –XVIII вв. Социально-экономическое и политическое 

развитие. Особенности испанского абсолютизма. Тридцатилетняя война и конец 
испанского господства на море. Карл II и политическое развитие Испании во 
второй половине XVII в. Роль католической церкви в общественной жизни. 
Соперничество Испании и Франции. Пиренейский мир. Борьба за испанское 
наследство. Утрехтский мир. Раздел Испании. 

Испанское просвещение. Р.Устарис. П.Ульо. П.Р.Кампоманес. «Просве-
щенный абсолютизм» Карла III.  



 
 

 
Россия во второй половине   XVII –XVIII вв. 
Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

Оформление крепостного права. Соборное уложение 1649 г. Восстание под 
предводительством С. Разина. 

Преобразования Петра I. Российский абсолютизм и его особенности. 
Внешняя политика. Северная война. Основание Петербурга. Вторжение Карла 
XII в Россию. Полтавская победа. Борьба за власть после смерти Петра I. Эпоха 
дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика Елизаветы. Екатерина 
II. «Просвещенный абсолютизм». Пугачевский бунт. Оппозиция. А.Н.Радищев. 

Александр I и его внутренняя политика. Образование министерств. 
М.М.Сперанский. Борьба в правящих кругах вокруг проектов реформ.  

Отечественная война 1812 г. Бородинская битва. Отступление француз-
ской армии и ее разгром. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и 
его решения.  

 
Формирование Венской системы международных отношений  
Влияние французской революции на систему международных отношений. 

Территориальные и политические изменения в Европе. Венский конгресс. 
Решение германского, итальянского и скандинавского вопросов. Восстановление 
государственной самостоятельности Голландии и Швейцарии. Заключительный 
(Генеральный) акт Венского конгресса.  

«Сто дней» Наполеона Бонапарта. Создание седьмой коалиции. Ватерлоо. 
Повторное отречение Наполеона. Второй Парижской мирный договор.  

Образование «Священного союза монархов и народов». Принципы и цели 
союза. Решения Аахенского конгресса. Вступление Франции в Священный союз. 
Реакционная политика Союза в Европе. «Система Меттерниха». Подавление 
революций в Италии, Португалии, Неаполе и Пьемонте. Борьба с движением 
карбонариев. Дж. Каннинг и отход Англии от политики Священного союза. Рост 
противоречий внутри Союза и его распад. 

 
Глава 2 

Страны Европы и  Америки в XIX – начале ХХ века 
 

Основные тенденции развития стран Запада в XIX – начале ХХ вв. 
Становление индустриального общества в странах Запада. Дискуссии об 

индустриальном обществе. Экономическое развитие. Возникновение финансово-
промышленного капитала. Формирование свободного рынка рабочей силы. 

Социальное развитие. Миграционные процессы. Возникновение новых 
социальных слоев, их характеристика. Реформы в сфере образования. 
Распространение научных знаний. Процесс формирования наций. 

Политическое развитие. Становление правового государства, утверждение 
концепции народного суверенитета. Формирование гражданского общества, 
утверждение либеральных свобод. Формирование политических партий 



 
 

современного типа, возникновение новых общественно-политических течений 
(консерватизм, либерализм, социализм, анархизм). 
 

Великобритания 
Социально-экономическое развитие. Завершение промышленного перево-

рота. Социальная структура населения. Политическое развитие. Парламентская 
реформа 1832 года. Эволюция двухпартийной системы. Новый закон о бедных. 
Законы о тред-юнионах. Р. Оуэн. Его учение и роль в английском рабочем 
движении. 

Основные периоды чартистского движения. Лондонская ассоциация 
рабочих. Национальная чартистская ассоциация. Чартизм и тред-юнионы. Закон 
о 10-часовом рабочем дне. Отмена хлебных законов. Причины поражения, 
характер и историческое значение чартистского движения. 

Формирование партий либералов и консерваторов. Парламентская 
реформа 1867 года. Б. Дизраэли.  

Утрата экономической монополии в конце XIX века. Парламентская 
реформа 1884 года. У. Гладстон. Парламентские выборы 1906 г. и победа 
либералов. Социальные реформы начала ХХ века. Парламентская реформа 1911 
года. Проблема гомруля для Ирландии и конституционный кризис. 

Развитие рабочего и социалистического движения в конце XIX века. 
Создание лейбористской партии. Тред-юнионизм.   

Внешняя и колониальная политика Англии. Политика «блестящей 
изоляции». Участие Англии в Крымской войне. Парижский мир 1856 г. 
Колониальная империя и создание системы доминионов. Подавление восстания 
в Индии. Опиумные войны против Китая. Усиление позиций и влияния в Азии. 
Захват колоний в Африке.  

 
Франция 
Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г. Законодательство правительства 

А. Ришелье. Социально-экономическое развитие. Особенности индустриали-
зации. Французский либерализм. Бонапартистское движение в армии. 
Карбонарии. 

Июльская революция 1830 г. и смена династии. Финансовая аристократия 
у власти. Хартия 1830 г. Особенности развития экономики. Лионские восстания. 
Политическая борьба и состав оппозиции. Движение за избирательную реформу.  

Революция 1848-1849 гг. Декреты Временного правительства. 
Учредительное собрание. Кавеньяк. Июньское восстание парижских рабочих. 
Президентские выборы 1848 г. Законодательное собрание. Усиление 
политической реакции. Государственный переворот 1851 г. Конституция 1852 г. 
Вторая империя. Политический режим Второй империи. Внешняя политика.  

Падение Второй империи. Парижская коммуна 1871 г. Попытки рестав-
рации монархии. Провозглашение Третьей республики. Выработка конституции. 
Реформы умеренных республиканцев. Дело Дрейфуса. Реформы радикалов.  



 
 

Завершение промышленного переворота. Радикальные кабинеты, их 
внутренняя и внешняя политика. «Казус Мильерана» и раскол французского 
социалистического движения. Образование Объединенной социалистической 
партии. Анархо-синдикализм.  

 
Германия  
Сохранение раздробленности Германии. Гегемония Австрии в Германском 

союзе. Экономическое развитие. Таможенный союз. Особенности промышлен-
ного переворота. Соперничество Пруссии и Австрии в процессе объединения 
германских земель. 

Германский либерализм. Движение «Молодая Германия». Развитие рабо-
чего движения. Восстание силезских ткачей. Утопическая идеология 
В. Вейтлинга. Складывание революционной ситуации. Революция 1848-1849 гг. 
Основные центры революции. Крестьянство и революция. Франкфуртский 
парламент. «Новая Рейнская газета». Государственный переворот в Пруссии. 
Заключительный этап революции. Борьба за имперскую конституцию. Майские 
восстания 1849 г. Характер, результаты и причины поражения революции. 

Борьба за объединение Германии. Углубление промышленного переворота 
и усиление германской буржуазии. Пути объединения Германии. 
«Малогерманцы» и «великогерманцы». Конституционный конфликт в Пруссии. 
О. фон Бисмарк и его политическая программа. Создание Северогерманского 
союза. Война против Франции. Завершение объединения Германии.  

Провозглашение Германской империи. Партийно-политическая система. 
Развитие тяжелой промышленности. Завершение общегосударственных 
преобразований. Отставка О. фон Бисмарка. Вильгельм II. «Новый курс» Л. фон 
Каприви.  

Рабочее и социалистическое движение. Ф. Лассаль. Образование социал--
демократической рабочей партии. А. Бебель и В. Либкнехт. Эрфуртская 
программа СДПГ. Э. Бернштейн. Образование трех течений в СДПГ. 

Международные кризисы начала XX в. и изоляция Германии. Усиление 
внутриполитической напряженности. Назревание политического кризиса в 
стране. 

 
Австро-Венгрия 
Австрийская империя после ликвидации Священной Римской империи. 

Мартовская революция 1848 года. Франц Иосиф. Национальный вопрос. 
Соглашение 1867 г. и преобразование империи Габсбургов в двуединое 
государство. Политическое устройство Австрии и Венгрии. Начало модер-
низации общества. 

Ускорение экономического развития. Социальные последствия сдвигов в 
экономике. Возникновение индустриального пролетариата и его политических 
организаций. Различия в национальной политике Венгрии и Австрии. 
Обострение немецко-чешского конфликта в чешских землях.  
 



 
 

Италия 
Сохранение политической раздробленности. Реставрация легитимных 

династий. Пьемонт и Савойская династия. Абсолютизм. Социально-эконо-
мическое развитие. Рост национально-освободительного движения. Концепции 
объединения Италии. Общая характеристика и этапы Рисорджименто. 
Революционно-демократическое направление. Тайные общества. Карбонарии. 
Дж. Мадзини. «Молодая Италия». Либеральное и либерально-католическое 
течения. К. Кавур. Реформы Карла Альберта. Революция 1848 года. Войны за 
независимость Италии. Дж. Гарибальди. Присоединение Неаполитанского 
королевства. Провозглашение Итальянского королевства. Присоединение 
Венеции и Рима. 

Конституция 1861 г. Унификация административной, финансовой и 
налоговой систем. Завершение промышленного переворота, складывание 
единого национального рынка, экономические реформы. Аграрная проблема. 
Эра Джолитти. Социальные реформы. 

Внешняя политика Италии. Итало-французские противоречия. Таможенная 
война. Противоречия с Австро-Венгрией. Вступление Италии в Тройственный 
союз. Колониальная экспансия в Африке.  
 

Испания 
Испания в первой половине XIX в. Формирование общественно-полити-

ческих блоков. Карлистские войны. Революция 1834-1843 гг. Конституция 1837 
г. Диктатура Б. Эспартеро. Движение за аграрную реформу. Конституция 1845 г.  

Конкордат 1851 г. Революция 1854-1856 гг. Военная диктатура Х. Прима. 
Революция 1868-1874 гг. Монархическая и республиканская идеи в Испании. 
Военный переворот 1874 г. Особенности революционного процесса в Испании. 
Итоги революций XIX в. Незавершенность буржуазных преобразований.  

Ускорение капиталистического развития Испании в начале ХХ в. 
Республиканские организации. Национальные движения в Каталонии и Стране 
Басков. Деятельность ИСРП и анархистских организаций. Образование 
Национальной конфедерации труда. Развитие крестьянского движения. 

 
Российская империя 
Декабристское движение. Тайные организации. Восстание 14 декабря 1825 

г. в Петербурге и Черниговского полка на юге, их подавление. 
Усиление централизации государственного управления. Укрепление 

репрессивного аппарата. Внешняя политика. Борьба с революционным 
движением в Европе. Завоевание Кавказа. Присоединение Казахстана. 

Общественное движение 30-40-х годов XIX в. Славянофилы и западники. 
Крестьянские волнения в начале 60-х годов. «Земля и воля». Народнические 
кружки и группы в начале 70-х годов. 

Отмена крепостного права. Реформы 60-70-х годов XIX в. Завершение 
промышленного переворота. Внутренняя политика самодержавия. Либеральное 
движение.  



 
 

Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение труда». 
Г.В. Плеханов и его деятельность. Российская социал-демократия. В.И.Ленин и 
РСДРП. Образование партии социалистов-революционеров (эсеров), ее 
программа и тактика.  

Революция 1905-1907 гг. Образование либеральных политических партий. 
Консолидация консервативных сил. Союз русского народа. Закон о 
Государственной думе. Третьеиюньская монархия.  Столыпинская программа 
преобразований. Аграрная реформа. Разрушение общины. Деятельность 
Крестьянского банка. Переселенческая политика. Итоги столыпинской аграрной 
реформы. 

Россия в период первой мировой войны. Кризис власти. Деятельность 
оппозиции. Назревание общенационального кризиса. Революция 1917 г. 
Февральское восстание в Петрограде, свержение царизма. Отречение Рома-
новых. Альтернативные возможности общественного развития России после 
февральских событий. Двоевластие и его противоречия. Петроградский Совет и 
Временное правительство.  

 
Соединенные Штаты Америки 
Расширение территории США в первой половине XIX века. Американо-

мексиканская война. Аграрный вопрос. Начало промышленного переворота. 
Железнодорожное строительство. Формирование двух экономических регионов. 
Фермерские и плантационные хозяйства. Аболиционизм. Правление 
национальных республиканцев. Эра демократов. Формирование Республикан-
ской партии. А. Линкольн.  

Гражданская война. Отмена рабства и закон о гомстедах. Реконструкция 
Юга. Проблема расизма в южных штатах. Интеграция южных штатов в 
федерацию.  

Завершение промышленного переворота. Достижение США лидирующего 
положения в мировой экономике. Развитие монополий. Иммиграция. 
Экономическая политика республиканцев. Либеральный реформизм, его 
социальные и идейные истоки. «Эра прогрессизма». Т. Рузвельт. Раскол 
республиканской партии. Президентские выборы 1912 г. и победа демократов. 
В. Вильсон.  
 

Страны Латинской Америки 
Испанские колонии в Латинской Америке в начале XIX века. Население, 

экономика, система управления. Особенности движения за независимость в 
странах Латинской Америки.  

Становление независимых государств. Особенности латиноамериканского 
либерального и консервативного движений. Борьба столицы и провинций в 
Аргентине. Диктатура Х.М. Росаса. Конституция 1853 года. Либеральные 
реформы.  



 
 

Попытка реформ В. Гомеса Фариаса в Мексике. Консервативная 
диктатура. Конституция 1857 года. Б.П. Хуарес. Иностранная интервенция в 
Мексике. 

Бегство португальского королевского дома в Бразилию. Провозглашение 
независимости. Бразильская империя. Рост республиканского движения. 
Аболиционизм. «Золотой закон» и падение империи. 

Форсированное экономическое развитие Латинской Америки в конце XIX 
– начале ХХ века. Рост влияния иностранного капитала. Демократическое 
движение в Аргентине. Избирательная реформа 1912 года. Диктатура П. Диаса. 
Формирование Бразильской республики. Кофейное производство. 
Формирование монокультурной экономики Бразилии. 
 

Международные отношения  
Основные периоды развития Венской системы международных 

отношений. «Восточный вопрос». Война России, Великобритании и Франции 
против Османской империи. Турецко-египетские конфликты. Лондонская 
конвенция 1841 года. Крымская война.   

Гегемония Франции, Великобритании и Австрии. Парижский договор 1856 
года. Борьба Пруссии за объединение Германии. Национально-освободительное 
движение в Италии и создание Итальянского королевства. Конфликт Пруссии, 
Австрии и Дании из-за Шлезвига и Гольштейна.  

Международные отношения в конце XIX – начале ХХ вв. «Тройственный 
союз» и Антанта: этапы формирования, цели участников, внутренние 
противоречия. Локальные конфликты конца XIX – начала ХХ века. Возник-
новение предпосылок первой мировой войны. 

 
Первая мировая война 

Июльский кризис и начало мировой войны. Основные этапы военных 
действий в 1914-1918 гг. Успехи армии России на Юго-Западном фронте. 
Сражения на р. Марне, под Верденом и на Сомме. Крах германского плана 
«молниеносной войны». Применение новых видов оружия. Перестройка 
экономики воюющих стран. Западный и Восточный театры военных действий. 
Военные действия 1917 года. Выход России из войны. Вступление в войну 
США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в 
воюющих странах. Завершающий этап войны. Поражение держав Тройственного 
Союза. Компьенское перемирие.  Последствия войны. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Социально-экономическое развитие Англии накануне революции. 
2. Английская революция середины XVII в. 
3. Европейское Просвещение – идеологическая подготовка новой эры. 
4. Война за независимость и образование США. 
5. Французская революция XVIII в. 



 
 

6. Венский конгресс и формирование Венской системы международных 
отношений. 

7. Гражданская война в США   
8. Парижская Коммуна 1871 г.  
9. Объединение германских земель и создание Германской империи. 
10. Объединение Италии. 
11. Политическое и социально-экономическое развитие Германии в послед-

ней трети  XIX века. 
12. Внутриполитическая борьба во Франции в последней трети XIX века 
13. Либеральный  реформизм в Великобритании в начале XX века 
14. Либеральный  реформизм в США в начале XX века 
15. Международные отношения в конце XIX – начале ХХ вв. Возник-
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