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I БӨЛІМ 
Мемлекет тарихы институты туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 5 мамырдағы № 416 қаулысымен «Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Мемлекет тарихы институ-
ты» құрылды.

Институт директоры қызметіне тарих ғылымдарының докторы, профессор ҚР Білім 
академиясының академигі Б.Ғ. Аяған тағайындалды.

1.04.2013 ж. Институт қызметкерлерінің саны – 44 адамды құрады, оның ішінде 7 ғылым 
докторы және 11 ғылым кандидаттары; ғалымдардың орта жасы - 38,8.

Институттың мақсаты: тәуелсіз мемлекет құрудағы үдеріске ғылыми-сараптамалық тал-
дау жасау, мемлекеттік және тарихи өзіндік сананы қалыптастыру, қазіргі Қазақстан тарихын 
теориялық тұрғыдан негіздеу.

Институттың міндеттері:
- қазіргі қоғамда мемлекеттік стратегия міндеттеріне жауап беретін және ұлтты дамы-

ту үшін барлық жағдайларды жасауға бағытталған мемлекеттік және тарихи өзіндік сананы 
қалыптастыру;

- қазақ халқының тарихи-мәдени мұраларын тәуелсіз мемлекетті нығайту контекстінде тал-
дау жасау;

- Отан тарихының теориялық мәселелерін әлемдік қоғамдық-гуманитарлық ғылым 
деңгейінде әзірлеу;

- қазіргі тарихи және қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың жетістіктерін отансүйгіштікті 
қалыптастыру мүддесіне пайдалану;

- қазіргі Отан тарихын зерттеудің теориялық-методологиялық ұстанымдарын әзірлеу.

Мемлекет тарихы институты құрылғаннан бері тәуелсіз Қазақстан тарихы бойынша 64 кітап 
әзірледі. Соның ішінде: монографиялар, оқулықтар, тарихи-құжаттық зерттеулер, жинақтар.

Институт құрамында 3 ғылыми бөлім, Ғылыми және Жас ғалымдар кеңестері жұмыс істейді. 
Институт «Мемлекет тарихы. История государства» ғылыми журналы мен «Тарих және саясат. 
История и политика» газетін шығарады. Институтта өзіндік веб-сайты бар.

Мемлекет тарихы институтының кітапханасы - институттың ғылыми қызметкерлерін 
кітапханалық және ақпараттық қызметпен қамтамасыз ететін ақпараттық орталық ретінде 
көрінуде.

Институт аясында халықаралық, республикалық деңгейде конференциялар, тұсаукесерлер 
мен семинарлар өткізіледі. 

Институт республикалық және шетелдік ғылыми ұйымдармен келісімшарттар жасаған. 
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РАЗДЕЛ I 
Об Институте истории государства

 
Институт истории государства КН МОН РК (далее – Институт) создан на основании Поста-

новления Правительства Республики Казахстан № 416 от 5 мая 2008 года.
Директором Института назначен доктор исторических наук, профессор, академик Академии 

образования Республики Казахстан Б.Г. Аяган.
На 1.06.2013 г. численность сотрудников Института составляет 44 человек, в т.ч.7 докторов 

и 11 кандидатов наук; средний возраст научных сотрудников составляет 38,8 лет. 

Цель Института: научно-аналитическое осмысление процесса создания независимого госу-
дарства, формирования государственного и исторического самосознания, а также теоретическое 
обоснование истории современного Казахстана.

Задачи Института:
 формирование в современном обществе государственного и исторического самосозна-−	

ния, отвечающего стратегии государства и направленного на создание условий для развития на-
ции;

 анализ историко-культурного наследия казахского народа в контексте укрепления госу-−	
дарственной независимости;

 разработка теоретических проблем отечественной истории на уровне мировой −	
общественно-гуманитарной науки;

 использование достижений современной исторической и общественно-гуманитарных −	
наук в интересах формирования патриотизма;

 выработка теоретико-методологических принципов изучения современной отечествен-−	
ной истории.

С момента создания Института разработаны и изданы 64 книги по истории независимо-
го Казахстана. В том числе: монографии, учебники, историко-документальные исследования; 
сборники.

В состав Института входят 4 научных отдела, Ученый совет и Совет молодых ученых. Ин-
ститут выпускает научный журнал «Мемлекет тарихы. История государства» и газету «Тарих 
және саясат. История и политика». Институт имеет свой веб-сайт.

Библиотека Института представляет собой информационный центр, обеспечивающий би-
блиотечным и информационным обслуживанием научных сотрудников. 

В Институте регулярно проходят международные, республиканские конференции, презен-
тации, семинары. 

Институт заключил договора с республиканскими и зарубежными научными организация-
ми.
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II БӨЛІМ
Ғылыми жетістіктер

Институт құрылғаннан бері ғалымдар 64 кітап басып шығарды.

РАЗДЕЛ II
Научные достижения

С момента создания ученые Института опубликовали 64 книги.
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Мемлекет тарихы институтының
2008 жылы шығарған кітаптары

Книги Института истории государства,
изданные в 2008 году 

1. Тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеудің өзекті мәселелері / Бас редактор Б.Ғ. Аяған.  - 
Астана, 2008. – 209 б. Актуальные проблемы изучения истории независимого Казахстана / 
Главный редактор Б.Ғ. Аяған/ - Астана, 2008. – 209 с.

Мемлекет тарихы институтының
2009 жылы шығарған кітаптары

Книги Института истории государства,
изданные в 2009 году 

1. Назарбаев Нурсултан Абишевич – основатель независимого государства. Биографическая 
энциклопедия / Руководитель проекта: д.и.н., профессор Аяған Б. Консультант проекта д.полит.н., 
профессор Касымбеков М. - Астана: Институт истории государства, 2009. – 248 с. 

2. Әбжанов Х., Кенжебаев Ғ. Тәуелсіз Қазақстан: жоғары білім, ғылым, саясат - Алматы: 
«Баспалар үйі», 2009. – 312 б. 

3. Селиверстов С.В. Казахстан, Россия, Турция: по страницам евразийских идей XIX – ХХІ 
веков. - Алматы: «Баспалар үйі», 2009. – 320 с.

4. Әбушәріп С., Мәдуан С. Қазақтар және түрік әлемі: мемлекеттіліктің бастаулары (Б.д.д. ІІ 
мыңжылдықтың соңы мен б.д.д. І мыңжылдықтың бірінші жартысы). - Алматы: «Баспалар үйі», 
2009. – 360 б.

5. Аяған Б.Ғ., Шәймерденова М.Ж. Қазақстанның қазіргі заман тарихы: жалпы білім беретін 
мектептің 9-сыныбына арналған оқулық / 2-басылымы, өңделген. Под общей редакцией: д.и.н., 
профессора Аяғана Б.Ғ. - Алматы: «Атамұра», 2009. – 384 б.

6. Аяған Б.Ғ., Шаймерденова М.Ж. Новейшая история Казахстана: Учебник для 9 класса 
общеобразовательной школы / Под общей редакцией: д.и.н., профессора Аяғана Б.Ғ. / 2-ое 
издание, переработанное. - Алматы: «Атамұра», 2009. – 400 с.

7. Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның саяси партиялары. 2009. Анықтама / Авт. Аяған Б., 
Нұрымбетова Г./ Материал дайындауға қатысқан Құдайбергенов Р., анықтамалық өмірбаяндық 
мәліметті дайындаған Шәпиев Б. – Алматы, 2009. – 406 б.

8. Политические партии современного Казахстана. 2009. Справочник / Авт. Аяған Б., 
Нурымбетова Г./ В подготовке материалов участвовали Сеитова А., Кудайбергенов Р. – Алматы, 
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2009. – 383 с.
9. Саяси технологиялар: терминдер мен ұғымдар сөздігі / Нұрымбетова Гүлшат, Жабелова 

Толқын. Материал жинауға қатысқандар: Арғынғазин Ғалым, Қанапьянов Тимур, Оразаев Ерлик. 
– Алматы, 2009. – 228 б.

10. Тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеудің өзекті мәселелері. 2 ғылыми бюллетень / Бас 
редактор Аяған Б. - Астана, 2009 – 222 б. 

11. «Ел Президентінің конституциялық бастамалары – демократияны одан әрі дамытудың 
факторы» атты ғылыми–практикалық конференция материалдарының жинағы. 3 ғылыми 
бюллетень / Бас редактор Аяған Б. – Астана, 2009. – 208 б.

12. Діни бірлестіктер іс-әрекетінің бағыттары (Астана қаласының материалдары негізінде). 
Әдістемелік құрал / Шәпиев Бақтығали. – Алматы: ЖШС «Литера-М», 2009. – 95 б.

13. Пути выхода из кризиса: мировой опыт и Казахстан: Методическое пособие / Нурымбетова 
Г.Р., Уразаев Е.Ж., Кудайбергенов Р.А. – Алматы: ТОО «Литера-М», 2009. – 74 с.

14. О деятельности институтов общественно-гуманитарного профиля: Сборник докладов и 
выступлений участников заседания «круглого стола». – Астана: Институт истории государства, 
2009. – 70 с.

15. Мемлекет тарихы институтына – бір жыл. Институту истории государства – один год: 
Сборник статей. - Астана: Институт истории государства, 2009. – 134 с.
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Мемлекет тарихы институтының
2010 жылы шығарған кітаптары

Книги Института истории государства,
изданные в 2010 году 

1. NursultaN Nazarbayev: founder of the independent state (the Chronicles of a leader). 
– almaty: «rarity», 2010. – 200 p.

2. НАЗАРБАЕВ НУРСУЛТАН АБИШЕВИч – ОСНОВАТЕЛь НЕЗАВИСИМОГО 
ГОСУДАРСТВА / Гл. ред. Жакып Б.О. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 228 с.

3. НұРСұЛТАН ӘБІШұЛы НАЗАРБАЕВ – ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТТІң НЕГІЗІН 
ҚАЛАУШы / Бас ред. Б.Ө. Жақып. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2010. – 228 б.

4. Мир о Нурсултане Назарбаеве / Под ред. профессора Аягана Б.Г. – Астана, 2010. – 230 с.
5. Внешнеполитические инициативы Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. 

Историко-документальное исследование / Нурымбетова Г., Кудайбергенов Р. Вступительные 
статьи: Селиверстов С.В. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2010. – 384 с. + 8 вкл.

6. Кемеңгер / Бас ред. Б.Ө. Жақып. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2010. – 320 б.
7. Тәуелсіздіктің нұрлы таңы (Азаттық поэзиясы): Оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: 

«Раритет», 2010. – 240 б.
8. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы: Жоғары оқу 

орындарының тарихшы емес мамандықтарына (бакалавриат) арналған оқулық / Б.Ғ. Аяғанның 
жалпы редакциясымен. – Алматы: «Раритет», 2010. – 448 б.

9. Аяган Б.Г., Абжанов Х.М., Селиверстов С.В., Бекенова М.С. Современная история 
Казахстана: Учебник для студентов неисторических специальностей (бакалавриата) высших 
учебных заведений / Под общей редакцией Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2010. – 432 с., 16 
с. ил.

10. Қазіргі    Қазақстан   тарихы:   Хрестоматия   /   Құраст.  Т.С. Қаленова,   А.Т. Серубаева, 
Ж.С. Абдраманов. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 2010. – 560 б.

11. Современная история Казахстана: Хрестоматия / Сост. А. Ауанасова, А. Сулейменов. 
Под ред. Б. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2010. – 560 с.

12. Қазақстандағы президенттік билік институты: тарих, тағылым, тәжірибе. - Алматы: 
«Раритет», 2010. – 368 с.

13. Қазақ жауынгері ұлы Отан соғысы майданында (Тарихи-құжаттық зерттеу). – Алматы: 
«Өнер», 2010. – 640 б.

14. Независимый Казахстан и Лидер нации: (Новейшая история Казахстана и историческая 
роль Превого Президента Н.А. Назарбаева) / Аяган Б.Г., Ауанасова А.М., Габдуллина А.Ж., 
Кыдыралина Ж.У., Селиверстов С.В., Сулейменов А.М.; Под ред. Аягана Б.Г. – Алматы: 
«Раритет», 2010. – 392 с., 16 с ил.
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Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 жылдығына 
арналған Мемлекет тарихы институтының

2011 жылы шығарған кітаптары

Книги Института истории государства к 
20-летию Независимости Казахстана,

изданные в 2011 году 

1.  Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Исин А.И. Қазақ хандығы тарихы: құрылуы, өрлеуі, құлдырауы. 
Алматы: «Сөздік-Словарь», 2011. – 320 б.

2. Тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеудің өзекті мәселелері. Оқиғалар хроникасы. – Астана: 
«Астана полиграфия», 2011. – 248 б.

3. Современная   история   Казахстана  (2010-2011):  Хрестоматия.  II  том / Сост.:  Б. Аяган, 
А. Ауанасова, А. Сулейменов. Под ред. Б. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. – 480 с.

4. Қазіргі   Қазақстан   тарихы  (2010-2011 жж.):  Хрестоматия.  ІІ  том / Құраст.  Б.Ғ. Аяған, 
А.Н. Қашқымбаев, А.Т. Серубаева. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 2011. – 480 б.

5. Ключи к успеху: Казахстан и мир в преодолении кризиса (2007-2010 годы). Документально-
аналитические   материалы.  /  Сост.  Б.Г. Аяган,  А.М. Ауанасова,  А.М. Сулейменов.  Под  ред. 
Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. – 240 с.

6. Независимый Казахстан: День за днем. Хроника событий. Сборник документов / Сост. 
Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, Н.С. Лапин. Под ред. Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. I т. 
(1990-1995 гг.). – 320 с.

7. Независимый Казахстан: День за днем. Хроника событий. Сборник документов / Сост. 
Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, Н.С. Лапин. Под ред. Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. II т. 
(1996-2000 гг.). – 320 с.

8. Независимый Казахстан: День за днем. Хроника событий. Сборник документов / Сост. 
Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, Р.А. Кудайбергенов. Под ред. Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 
2011. III т. (2001-2005 гг.). – 324 с.

9. Независимый Казахстан: День за днем. Хроника событий. Сборник документов / Сост. 
Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, А.М. Сулейменов. Под ред. Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. 
Iv т. (2006-2011 гг.). – 320 с. 



9

10. Қазақстандағы білім мен ғылым: жасампаздық хроникасы. Образование и наука 
Казахстана:    хроника   созидания.  /   Құраст.   Б.Ғ. Аяған,   А.Н. Қашқымбаев,   М.С. Бекенова, 
М.О. Оташев. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 2011. – 404 б.

11. Тәуелсіз   Қазақстан   мәдениеті:   жылнама,   құжаттары.   Құжаттар   жинағы  / Құраст. 
Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Д.А. Махат. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 2011. – 320 б.

12. Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы. Құжаттар жинағының сериясы / 
Құраст. Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Б.Б. Еңсепов. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 2011. 
І т. (1990-1995 жж.). – 320 б.

13. Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы. Құжаттар жинағының сериясы 
/ Құраст. Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Ж.С. Абдраманов, Е. Табыс. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: 
«Раритет», 2011. ІІ т. (1996-2000 жж.). – 324 б.

14. Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы. Құжаттар жинағының сериясы 
/ Құраст. Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, М.С. Томанова. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 
2011. ІІІ т. (2001-2005 жж.). – 336 б.

15. Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы. Құжаттар жинағының сериясы 
/ Құраст. Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Д.Б. Аманжолов. Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 
2011. Іv т. (2006-2011 жж.). – 336 б.

16. Егемен  Қазақстан  тарихы:  Тәуелсіздікке  20  жыл: Тарихи-құжаттық зерттеу / Құраст.: 
Б.Ғ. Аяған, Х.М. Әбжанов, Г.Р. Нұрымбетова / Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: «Раритет», 2011. – 
400 б.

17. История суверенного Казахстана: 20 лет независимости; Историко-документальное 
исследование / Б.Г. Аяган,   Ж.У. Кыдыралина,   А.Ж. Габдуллина,   С.В. Селиверстов / Под ред. 
Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. – 400 с.

18. the History of sovereign Kazakhstan: 20 years of Independence. Historical and Documentary 
survey / editorial board: Dr. burkitbai ayagan, Madina anafinova (Ph.D.), rafis abazov (Ph.D.). 
edited by burkitbai ayagan. – almaty: «rarity», 2011. - 400 p.

19. Аяган Б., Ауанасова А., Сулейменов А. Новейшая история Казахстана: Кризис и распад 
советской системы. І том: Научно-популярное издание. Сер. «Летопись независимости». – 
Алматы: ТОО «Литера-М», 2011. - 320 с.

20. Аяган Б., Ауанасова А., Кудайбергенов Р. Новейшая история Казахстана: выход из 
кризиса. ІІ том: Научно-популярное издание. Сер. «Летопись независимости». – Алматы: ТОО 
«Литера-М», 2011. – 320 с.

21. Аяган Б., Ауанасова А., Сулейменов А. Новейшая история Казахстана: устойчивый 
Казахстан. ІІІ том: Научно-популярное издание. Сер. «Летопись независимости». – Алматы: 
ТОО «Литера-М», 2011. – 320 с.

22. ТӘУЕЛСІЗДІК НыШАНДАРы. СИМВОЛы НЕЗАВИСИМОСТИ / Б.Г. Аяган, А.Ж. 
Габдуллина, М.С. Бекенова, Ж.Н. Калиев. Под ред. Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. – 
260 с. - каз., рус.

23. Россия-Казахстан: история взаимоотношений и современность. Историко-хрестоматий-
ный очерк / Б.Г. Аяган, А.Н. Кашкимбаев, Д.Н. Калиев, Н.С. Лапин, И.А. Мухтарова. Под ред. 
Б.Г. Аягана. – Алматы: «Раритет», 2011. – 240 с.

24. Республика Казахстан: 20 лет прогресса и стабильности / Под ред.   Б.Г. Аягана. – Алматы: 
ТОО «Қазақ энциклопедиясы», 2011. – 200 с.
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Мемлекет тарихы институтының
2012 жылы шығарған кітаптары

Книги Института истории государства,
изданные в 2012 году

1. Нурсултан Назарбаев и казахстанская модель строительства государства (исторический 
аспект) / Аяган Б.Г., Ауанасова А.М.; Под редакцией д.и.н., профессора Аягана Б.Г. – Астана: 
Институт истории государства, ТОО «Литера-М», 2012. – 256 с. 

2. Әлімхан Ермеков / Қыдыралина Жанна; Б.Ғ. Аяғанның жалпы редакциясымен. – Алматы: 
ЖШС «Литера-М», 2012. – 320 б. 

3. Жұмабек Тәшенев / Дүйсен Сейітқали, Еңсенов Қанат; Б.Ғ. Аяғанның ред. – Алматы: 
«Литера-М» ЖШС, 2012. – 320 б. 

4. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы / Жоба жетекшісі 
т.ғ.д., профессор Аяған Б.Ғ. - София, 2012. – 246 б.

5. Қазақстанның жаңа тарихы: кеңес жүйесінің дағдарысы және ыдырауы / Аяған Б.Ғ., 
Ауанасова Ә.М., Сүлейменов А.М.; Үш томдық. Т. 1. / Б.Ғ. Аяғанның редакциясымен. – Алматы: 
2012. – 320 б. 

6. Қазақстанның жаңа тарихы: дағдарыстан шығу / Аяған Б.Ғ., Ауанасова Ә.М., Сүлейменов 
А.М.; Үш томдық. Т. 2. / Б.Ғ. Аяғанның редакциясымен. – Алматы: 2012. – 320 б. 

7. Қазақстанның жаңа тарихы: тұрақты Қазақстан / Аяған Б.Ғ., Ауанасова Ә.М., Сүлейменов 
А.М.; Үш томдық. Т. 3. / Б.Ғ. Аяғанның редакциясымен. – Алматы: 2012. – 320 б. 

8. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік рәміздерінің қалыптасу тарихы. История 
формирования Государственных символов Республики Казахстан.  Кітап-альбом / Б.Ғ. Аяғанның 
жалпы редакциясымен. – Астана: Мемлекет тарихы институты, ЖШС «Литера-М», 2012. – 176 
б. 

9. Нұрсұлтан Назарбаев және Тәуелсіз Қазақстан: библиографиялық көрсеткіш / Нурсултан 
Назарбаев и Независимый Казахстан: библиографический указатель (1991-2012) / Б.Ғ. 
Аяғанның жалпы редакциясымен.; Шығаруға жауаптылар: Қыдыралина Ж.Ү., Габдуллина А.Ж.; 
Қашқымбаев А.Н.; Құрастырушылар Аяған Б.Ғ., Бекенова М.С., Анафинова М.Л., С. Мадуан; – 
Астана: Мемлекет тарихы институты, 2012. – 190 б. – қазақша, орысша.

10. 1932–1933 жылдардағы ашаршылық ақиқаты / Правда о голоде 1932–1933 годов / Аяған 
Б.Ғ., Қыдыралина Ж.Ү., Ауанасова А.М., Қашқымбаев А.Н., Анафинова М.Л., Ілиясова К.М.; 
Б.Ғ. Аяганның редакциясымен. – Алматы: ЖШС «Литера-М», 2012. – 336 б. + 16 б. жапсырма. 
– қазақша, орысша.

11.  Қазақстандағы ашаршылық: халық қасіреті және тарих тағылымы / Голод в Казахстане: 
трагедия народа и уроки истории / Б.Ғ. Аяғанның жалпы редакциясымен. – Астана: Мемлекет 
тарихы институты, 2012. – 400 б. – қазақша, орысша, ағылшынша. 
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«МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ. 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА»

ғылыми журнал

Мемлекет тарихы институты «Мемлекет тарихы. История государства» ғылыми журналын 
шығарады. Журнал үш айда бір рет басылады.

Бірінші арнайы шығарылымы 2008 жылдың желтоқсан айында жарық көрді. 
Журнал беттерінде Қазақстанның жетекші ғалымдарымен қатар Р. Абазов (АҚШ), В. Сер-

гийчук (Украина), А.А. Арзыматова (Қырғызстан), Р.Г. Буканова (Башқұртстан), Р.М. Валеев 
(Татарстан), З.К. Курманов (Қырғызстан) сияқты тағы басқа шетел зерттеушілерінің мақалалары 
жарияланған.

Научный журнал 
«МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ. 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА»

Институт истории государства издает научный журнал «Мемлекет тарихы. История государ-
ства». Журнал печатается ежеквартально. 

Первый специальный выпуск журнала вышел в свет в декабре 2008 года. 
Наряду с ведущими учеными Казахстана на страницах журнала публиковались зарубежные 

исследователи, такие, как Абазов Р. (США), Сергийчук В. (Украина), Арзыматова А.А. (Кыр-
гызстан), Буканова Р.Г. (Башкортостан), Валеев Р.М. (Татарстан), Курманов З.К. (Кыргызстан) и 
другие.
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«ТАРИХ ЖӘНЕ САЯСАТ. 
ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА»

қоғамдық-саяси және танымдық газет

«Тарих және саясат. История и политика» атты қазақ және орыс тілдеріндегі ай сайынғы  
газеттің алғашқы нөмірі 2008 жылдың желтоқсан айында жарыққа шықты. 2008 жылдың 
желтоқсан айынан бүгінгі күнге дейін  газеттің 39 нөмірі жарыққа басылып шықты.

Газет  беттерінде  Мемлекет  тарихы  институтының  ғалымдары:  Б.  Аяған,  Ә. Ауанасова, 
Ж. Қыдыралина,  А. Қашқымбаев,   жас   ғалымдар    Б. Еңсепов,    А. Ғабдуллина,    Ж. Қалиев, 
М. Бекенова, А. Сүлейменов, М. Томанова, А. Серубаева, Ж. Абдраманов, Р. Құдайбергенов, 
Е. Нәсіпұлы және т.б. қазіргі Қазақстан тарихының өзекті мәселелеріне қатысты жазылған 
мақалалары жарық көрді.

 
Общественно-политическая и 

познавательная газета
«ТАРИХ ЖӘНЕ САЯСАТ. 
ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА» 

Первый номер ежемесячной газеты «Тарих және саясат. История и политика» публикую-
щейся на  казахском и на русском языках, вышел в свет в декабре 2008 года.  С декабря 2008 года 
до сегодняшнего дня  изданы 39 номеров газеты. 

На  страницах  газеты  публиковались   статьи   ученых   Института   истории   государства: 
Б. Аягана, А. Ауанасовой, Ж. Кыдыралиной, А. Кашқымбаева, в том числе молодых ученых: 
Б. Енсепова, А. Габдуллиной, Ж. Калиева, М. Бекеновой, А. Сулейменова, М. Томановой, А. 
Серубаевой, Ж. Абдраманова, Р. Қудайбергенова, Е. Нәсіп и др., посвященные актуальным про-
блемам истории независимого Казахстана. 
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III БӨЛІМ

 Халықаралық ынтымақтастық

Мемлекет тарихы институтының ғалымдары Халықаралық ынтымақтастықты дамытуда  
АҚШ, Франция, Ресей, Түркия, Польша, Румыния, Өзбекстан, Қырғызстан және т.б. елдердің 
ғылыми орталықтарымен ынтымақтастық жөнінде келісім-шарттарға қол қойысып, тығыз 
қарым-қатынастар орнатып келеді. Зерттеудің негізгі мақсаты Еуразиялық мәселелер мен 
аймақтық ықпалдастықты, ТМД елдеріндегі посткеңестік тарихты зерттеу.

 Мемлекет тарихы институы М.В. Ломоносов атындағы ММУ Тарих факультетімен, 
Башқұртстан Республикасы Ғылым академиясымен және алыс-жақын шетелдік ғылыми-зерттеу 
мекемелерімен келісім жасасуға қолжеткізді. Институт имиджін көтеру және ғалымдардың 
шетелдік басылымдарда ғылыми мақалаларын жариялау туралы «Вопросы истории», «Исто-
рический архив», «Родина», «ab Imperio» және т.б. шетелдік ғылыми басылымдармен жұмыс 
жүргізіліп жатыр.

2011 жылдан бастап Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін, мемлекеттің 
әртүрлі қалыптасу аспектілерін талдайтын «20 ғылыми-танымдық очерктердің басылымы» атты 
жоба аясында «the History of sovereign Kazakhstan: 20 years of Independence» жұмыс жүргізілді. 
Авторлар ұжымының құрамында Колумбия университетінің профессоры Р. Абазов мырза бар.

2011 жылы Мемлекет тарихы институты мен Қырғыз Республикасы СІМ Дипломатиялық 
академиясының атқарушы хатшысы, «Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар 
кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.д., профессор З.К. Құрмановпен ғылыми ынтымақтастықты да-
мыту жөніндегі келісім-шартқа кол қойылды.

Мемлекет тарихы институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Бүркітбай Ғелманұлы Аяған Қазақстан және Ресей білім және ғылым саласындағы ынтымақтас-
тық туралы  келісімге сәйкес М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу  мемлекеттік университетінде 
және Ресей мемлекеттік гуманитарлық университетінде «Н.Ә. Назарбаевтың этносаралық 
толеранттық және қоғамдық келісімінің қазақстандық үлгісі» тақырыбында арнайы дәріс  
оқыды.

Халықаралық ынтымақтастық аясында Назарбаев Университетінің ғалымдарымен тығыз 
байланыс орнатылып, «Қазіргі Қазақстан тарихын оқытудың әдістемесі», «1930 жылдары 
КСРО-дағы «Ашаршылық» пен «Террордың» ауқымдылығы мен ықпалын түсіндірудегі жаңа 
көзқарастар» атты тақырыптарда семинар, халықаралық дөңгелек үстел жиыны өтті. Сондай-ақ 
Тарту (Эстония) университетінің профессоры Ааду Мустпен, Стамбул қаласындағы Мимар Си-
нан университетінің профессоры, аудармашы-ғалым Әбдіуақап Қарамен, Қазақстандағы Украи-
на елшілігінің кеңесшісі, әлеуметтік ғылымдардың кандидаты Петр Токарьмен, Мельбурн (Ав-
стралия) университетінің профессоры Стивен Уиткрофтпен кездесулер  ұйымдастырылды.

2012 жылы өткен «Қазақстандағы ашаршылық: халық қасіреті және тарих тағылымы» атты 
халықаралық ғылыми конференцияға қатысқан шетел ғалымдарымен ұжымның кездесуі өтті.

Назарбаев Университетінің Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдары мектебімен бірле-
се өткізілген «Қазақстанның сыртқы саясаты» атты «дөңгелек үстел» жұмысына тәуелсіз 
Қазақстанның бірінші сыртқы істер министрі Т.С. Сүлейменов қатысты. 

Осы жылы институттың келесі ғалымдары шетелдік ғылыми орталықтарында «Болашақ», 
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бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өтуде: Институт директоры, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Б.Ғ. Аяған Қазіргі тарих институтының мұрағатында жұмыс істеді (Амстер-
дам қаласы, Нидерланды); филология ғылымдарының кандидаты М.Л. Анафинова Кембридж 
университетінде (ұлыбритания) жартыжылдық тағылымдамада; ғылыми қызметкер Д.Б. Аман-
жолов Ресей Федерациясының Президенті жанындағы Халық шаруашылығы және мемлекеттік 
қызмет академиясында (Мәскеу қаласы) біржылдық тағылымдамада.

Биылғы жылы ресей ғалымдарының қатысуымен «Қазіргі Қазақстан-Ресей қатынастары: 
үрдісі мен болашағы» атты «дөңгелек үстел»; АҚШ, Ресей, Украина және Қазақстанның ста-
линизм және аштық туралы әлеуметтік тарихының ірі мамандарының қатысуымен аштық 
және ұжымдастыруды зерттеуде пәнаралық бағытты қолдану мәселелеріне арналған семинар-
практикумның сессиясы; қазақстандық ғалымдардың алдағы уақытта шетелге іс-сапарлары 
жөнінде, кәсіптік білімдері мен жұмысын шетелде жалғастыру мүмкіндігі мәселелері талқылан-
ған семинар өткізілді.

РАЗДЕЛ III 
Международное сотрудничество

Научные сотрудники Института истории государства развивают международное сотрудни-
чество с научными организациями: США, Франции, России, Турции, Польши, Румынии, Узбе-
кистана, Кыргызстана. Основной целью исследований является изучение проблем Евразийства 
и региональной интеграции, изучение постсоветской истории стран СНГ.

Институт заключил соглашения с историческим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Академией наук Республики Башкортостан и др. научными центрами ближнего зарубежья. Про-
водится работа по продвижению имиджа Института через публикацию научных статей в зару-
бежных научных изданиях, таких как «Исторический архив», «Вопросы истории», «Родина», 
«ab Imperio» и др. 

В 2011 году проведена работа над книгой «the History of sovereign Kazakhstan: 20 years 
of Independence: Historical and documentary survey» в рамках проекта «Издание 20 научно-
публицистических очерков, раскрывающих различные аспекты становления государственности, 
достижений Казахстана за годы Независимости». В составе авторского коллектива профессор 
Колумбийского университета Р. Абазов.

В 2011 году между Институтом истории государства и Дипломатической академией Кыргыз-
стана было подписано соглашение о сотрудничестве в ходе встречи с экс-спикером Верховного 
Совета Кыргызстана, доктором исторических наук, профессором З.К. Курмановым. 

Директор Института истории государства, доктор исторических наук, профессор Б.Г. Аяган 
во время визита в Москву, в рамках Соглашения о сотрудничестве Казахстана и России в сфере 
образования и науки, прочитал специальный курс лекций по теме «Казахстанский образец ме-
жэтнической толерантности и общественного согласия Н.А. Назарбаева» в Московском государ-
ственном университете имени М.В. Ломоносова и Российском государственном гуманитарном 
университете.

Развивается плодотворное сотрудничество с учеными Назарбаев Университета, при участии 
которых проведены «круглые столы» и семинары: «Методика обучения современной истории 
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Казахстана», «Террор и Голод в СССР в 1930-ых годах: новые подходы». Также состоялись 
встречи: с профессором университета г. Тарту (Эстония) Ааду Мустом; ученым-переводчиком, 
профессором Стамбульского университета Абдувахапом Карой; советником посольства Украи-
ны в Казахстане, кандидатом социологических наук Петром Васильевичем Токарем; профессо-
ром Мельбурнского университета (Австралия) Стивеном Уиткрофтом.

В 2012 году была проведена встреча коллектива с группой зарубежных ученых, принявших 
участие в работе Международной научной конференции «Голод в Казахстане: трагедия народа 
и уроки истории». 

В работе «круглого стола» на тему «Внешняя политика Казахстана», проведенного совмест-
но со Школой гуманитарных и социальных наук Назарбаев Университета, принял участие пер-
вый министр иностранных дел независимого Казахстана Т.С. Сулейменов.

В текущем году некоторые ученые Института проходят стажировки в зарубежных научных 
центрах по программе «Болашак»: директор Института доктор исторических наук Б.Г. Аяган 
работала в архиве Института современной истории (г. Амстердам, Нидерланды); кандидат фило-
логических наук М.Л. Анафинова в полугодичной стажировке в Кембриджском университете 
(Великобритания); научный сотрудник Д.Б. Аманжолов в годичной стажировке в Академии на-
родного хозяйства и государственной службы при  Президенте РФ (город Москва).

В текущем году проведены: «круглый стол» с участием российских ученых «Современ-
ные казахстанско-российские отношения: тенденции и будущее»; сессия семинара-практикума 
с участием участием основных специалистов по социальной истории сталинизма и голода из 
США, России,Украины и Казахстана, посвященная проблемам использования междисциплинар-
ного подхода при при исследовании коллективизации и голода; семинар на котором обсуждались 
вопросы, связанные с предстоящими зарубежными командировками казахстанских ученых, воз-
можностями продолжения профессионального образования и работы за пределами Казахстана.
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Мельбурн Университетінің профессоры Стивен Уиткрофт және Назарбаев 
Университеті ғалымдарының қатысуымен өткізілген дөңгелек үстел

2010 жылғы 25-26 мамырда Халықаралық Еуразиялық 
конгреске келген шетелдік ғалымдар
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Ресейлік ғалымдардың қатысуымен өткізілген дөңгелек үстел. 2013 жылғы 26 сәуір

АҚШ, Ресей, Украина және Қазақстан 
мамандарының қатысуымен өткен 

семинар-практикумның сессиясы. 2013 
жылғы 3 мамыр

Қазақстандық ғалымдардың шетелге 
іс-сапарлары жөніндегі семинар. 2013 

жылғы 15 мамыр
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IV БӨЛІМ 
Форумдар, конференциялар, 

тұсаукесерлер

ФоРУМдАР:

2010 жыл, 25-26 мамыр - Халықаралық Еуразиялық конгресс. Конгресс жұмысына Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев, Түрік Республикасының Президенті А. Гүл, түрік 
делегациясының өкілдері, АҚШ, Ресей, Әзірбайжан, Қырғызстан, Қытай, Украйна және Қазақстан 
Республикасы Президенті Әкімшілігінің, ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің, 
ҚР Парламент депутаттары мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты. Конгрестің  
«Тәуелсіз мемлекеттер және қазіргі заманның сын-тегеуіріні» және «Түрік өркениеті: дәуірлер 
жалғастығы» деп аталатын екі секциялық отырыстарында өзекті мәселелер талқыланды.

Конгрестің секциялық отырыстарында көрнекті ғалымдар: Рафиз Абазов (АҚШ), Уильям Фи-
ерман (АҚШ), Ахмет Ташағыл, Абдулвахап Қара (Түркия), Анна Дыбо, Николай Егоров (Ресей), 
Владимир Сергийчук (Украина), З. Құрманов (Қырғызстан) және тағы басқа шетелдік ғалымдар сөз 
сөйледі. Конгрестін негізгі мақсаты тәуелсіз мемлекеттердің жетістіктерін насихаттау, осы үдерістер 
аясында пайда болған мәселелерді талқылау. Қоғамтанушылардың талдаған ортақ тақырыптар 
қоғамды демократияландыру және шынайы демократиялық принципті одан әрі жетілдіру мәселелері 
болды. Конгресс қорытындысы бойынша ғылыми мақалалардың жинағы басылып шықты.

2010 жыл, 28 мамыр - «Тарихтан – қазіргі заманға» Достастық елдері тарихшыларының бірінші 
форумы – халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.

Аталмыш шараға 300-ден аса отандық және шетелдік ғалымдар, мемлекеттік органдардың, шетел 
елшіліктерінің, Үкіметтік емес ұйымдардың, БАҚ өкілдері, жастар ұйымдарының көшбасшылары 
мен мүшелері қатысты.

2011 жылдың 16 қыркүйегінде - «Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттілігі: қалыптасуы мен 
даму көкжиегі» атты Қазақстан тарихшыларының I Конгресі өтті. 

Форумға қатысушылардың ішінде жетекші ғалым-тарихшылар, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің депутаттары, жоғарғы оқу орындарының және колледждерінің оқытушылары, мек-
теп мұғалімдері болды.

2012 жылдың 3 сәуірінде австралиялық профессор Стивен Уиткрофт және Назарбаев   
Университеті ғалымдарының қатысуымен «1930 жылдары КСРо-дағы «Ашаршылық» пен 
«Террордың» ауқымдылығы мен ықпалын түсіндірудегі жаңа көзқарастар» атты тақырыпта 
халықаралық дөңгелек үстел жиыны өтті.

Жиын барысында 1920 жылдардың аяғы мен 1930 жылдардың басындағы КСРО-дағы, оның 
ішінде Ресейдегі жаппай ашаршылық қасіретінің cебептері, оның ауқымдылығы мен салдары және 
экономикалық реформаларымен байланысты мәселелері талқыланды.
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Қазақстан тарихшыларының I Конгресі

Мельбурн Университетінің профессоры Стивен Уиткрофт және Назарбаев Университеті 
ғалымдарының қатысуымен өткізілген дөңгелек үстел.

2012 жылғы 29 қарашада - «Бірінші Назарбаев оқулары «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» 
атты халықаралық форумы өтті.

Институт ғалымдары Форум қатысушыларына Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президен-
ті Н.Ә. Назарбаевтың  өмірі мен қызметіне арналған кітап көрмесін  ұйымдастырды. 
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Халықаралық форум «Бірінші Назарбаев оқулары: 
«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан»  

Бірінші Назарбаев оқулары: «Жаңа әлемдегі 
жаңа Қазақстан»  атты Халықаралық форумға 

қатысушылар

Бірінші Назарбаев оқулары: «Жаңа әлемдегі 
жаңа Қазақстан»  Халықаралық форумының 

кітаптар көрмесі
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КоНФЕРЕНцИялАР:

2008 жыл, 23 желтоқсан - «Тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеудің өзекті мәселелері» - 
республикалық ғылыми-теориялық конференция.

Конференция жұмысына ҚР Президенті Әкімшілігі, Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі өкілдері, ҚР Парламент депутаттары және жоғары оқу орындарының рек-
торлары қатысты. Барлығы 9 қаладан 130 маман қатысты, соның ішінде Астанадан, Алматы-
дан, Қостанайдан, Түркістаннан, Семейден, Павлодардан, Оралдан, Қызылордадан, Ақтөбеден. 
Конференцияға қатысушылардың арасында – 21 доктор және 20-дан астам ғылым кандидаттары, 24 
мектеп мүғалімдері, 60 аспирант, магистрант және студенттер болды.

2009 жыл, 10 желтоқсан - «Тәуелсіз Қазақстан: елес соңы және жасампаздық тарихы» - ғылыми-
практикалық конференция.

Конференция Қазақстанның қазіргі заман тарихы бойынша гуманитарлық зерттеулердегі 
мемлекеттілік тарихы және теория мәселелерін, тәуелсіз Қазақстанның тарихын зерттеу және оқыту 
мәселелерін талдау сияқты маңызды тақырыптарды қамтиды.

Конференция барысында мемлекет қайраткерлері, Қазақстанның көрнекті ғалымдары, 
ғылыми қызметкерлер, жоғары оқу орындарының оқытушылары және жалпы білім беретін мектеп 
мұғалімдеріне арналған «Қазақстан тарихы: оқулықтар ғалымдар мен педагогтар көзқарасымен» 
атты дөңгелек үстел және қазіргі заманғы ұлттық тарихнаманың өзекті мәселелері бойынша жетекші 
мамандардың шебер-сыныптары өткізілді.

2010 жыл, 9-10 желтоқсан - «Жасампаз жылдар және ұлттық тарихнама басымдықтары» - 
республикалық ғылыми-теориялық конференция. 

Конференцияға қатысушылар – Қазақстанның тарихшы ғалымдары, саясаттанушылар, социо-
логтар, қоғамдық ұйымдардың өкілдері және Астанадағы жоғары оқу орындарының оқытушылары 
өздерінің сөйлеген сөздерінде Қазақстан тәуелсіздігін нығайтудың кезеңдерін, оны қалыптастырудағы 
Президенттің рөлін атап көрсетті. Шығып сөйлеушілер қазіргі Қазақстанның кешегісі мен бүгінгісін 
ғылыми тұрғыдан талдап, еліміздің жаңа тарихын құру, ішкі саяси даму тенденциялары мен пер-
спективаларын талқылап, елдің тәуелсіздік жолымен одан әрі ілгері дамуы жөніндегі болжамдарын 
айтты. 

2011 жыл,  3 наурыз - «Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 28 қаңтарындағы 
Қазақстан халқына Жолдауы: «Болашаққа серпіліс» - Республикалық ғылыми-практикалық конфе-
ренция.

Конференцияға мемлекеттік органдардың, қоғамдық ұйымдардың, саяси партиялардың, БАҚ-
ның, Астана қ., этномәдени бірлестіктерінің өкілдері, жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу 
институттарының, сараптама-талдау орталықтарының отандық және шетелдік жетекші ғалымдары: 
тарихшылар, философтар, саясаттанушылар, этнологтар, экономистер, социологтар, тілтанушылар  
қатысты.

2012 жылы 1 шілдеде 30-шы жылдары басталған жаппай ашаршылықтың 80- жылдығына және 
саяси репрессияның 75-жылдығына арналған  «Қазақстандағы ашаршылық: халық қасіреті және та-
рих тағылымы» атты Халықаралық ғылыми конференция өтті. 

Конференция жұмысына қазақ ғалымдарымен қатар АҚШ, Франция, Италия, Ресей және тағы 
басқа елдерден келген ғалымдар қатысты. Конференция барысында «дөңгелек үстел» өткізіліп, 
қатысушылардың үндеуі мен қарар қабылданды. Конференцияның материалдар жинағы шықты.
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 «КСРо-дағы ашаршылық: жаңаша көзқарас және 
тарихшылардың бағалауы» атты  дөңгелек үстел 

жиыны, 2012 жыл 

«Круглый стол» «Голод в СССР: новый взгляд и 
оценка историков»,  2012 год

 Ашаршылык Кұрбандарына арналған 
ескерткіштің ашылуында, 2012 жыл

ведущий научный сотрудник Международного 
Фонда поддержки мира Карнеги Марта Брилл 
олкотт (США) с казахстанскими учеными на 

Международной научной конференции, 2012 год 

Конференцияға қатысушылар XX ғасырдың 30 жылдарындағы Қазақстанда болған саяси қуғын-
сүргін мен ашаршылық тақырыптарына арналған ғылыми еңбектер мен мұрағаттық материалдар 

көрмесін тамашалауда,  2012 жыл 
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ТұСАУКЕСЕРлЕР:

2010 жыл, 25 маусым - «Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы – тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы» 
атты ағылшын тілінде басылып шыққан кітаптың халықаралық тұсаукесері. Тұсаукесер рәсіміне  
Қазақстан Республикасының мемлекет және қоғам қайраткерлері, ЖОО оқытушылары мен БАҚ 
өкілдері қатысты.

2010 жыл, 30 маусым - «Қазіргі Қазақстан тарихы» атты хрестоматияның тұсаукесері. Онда Ин-
ститут ғалымдарының еңбектеріне қатысты Қазақстанның белгілі ғалымдарының жоғары бағалары 
берілді. Жиында Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты директорының орын-
басары, т.ғ.к., доцент Қ.М. Ерімбетова, әл-Фараби атындағы ҚазұУ-дың, тарих ғылымдарының док-
торы, профессор Ә. Төлеубаев және т.б. ғалымдар өз ойларымен, ұсыныстарымен бөлісті. 

2010 жыл, 1 шілде - «Астанаға тарихшылар сыйы» атты Институт ұжымының баспадан шыққан 
кітап өнімдерінің тұсаукесері өткізілді 10-нан астам ғылыми және қоғамдық-саяси басылымдар 
ұсынылды. Атап айтқанда «Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы – тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы» 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде, «Внешнеполитические инициативы Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева», «Кемеңгер», «Тәуелсіздіктің нұрлы таңы» атты оқу-әдістемелік құрал, 
«Қазіргі Қазақстан тарихы» атты оқулық пен хрестоматия және т.б. Тұсаукесер рәсіміне кітап авторла-
ры, қазақстандық ғалымдар, Астана, Алматы, Қостанай, Павлодар қалаларының ЖОО оқытушылары 
шақырылды. 

2010 жыл, 3 шілде - «Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы – тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы» 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде, «Внешнеполитические инициативы Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева, «Кемеңгер», «Тәуелсіздіктің нұрлы таңы» атты оқу-әдістемелік құрал, 
«Қазіргі Қазақстан тарихы» атты жарыққа шыққан еңбектерінің ресми тұсаукесері. 

Мемлекет тарихы институтының көпшілік қауымға ұсынған кітаптарының сигналды даналары 
Колумбия университетінің профессоры Рафиз Абазов, Томск мемлекеттік университетінің ректо-
ры, профессор Георгий Майер тарапынан және т.б. Отандық және шетелдік ғалымдардың жоғары 
бағаларына ие болды. 

2011 жыл, 7 сәуір - «Қазақстандағы президенттік билік институты: тарих, тағылым, тәжірибе» 
және «Независимый Казахстан и Лидер нации» атты кітаптардың тұсаукесері. Аталған еңбектер Ин-
ститут директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор Бүркітбай Аяғанның жетекшілігімен 
дайындалған.

2011 жылғы 10 маусымда - Қазақстан Республикасының ұлттық Академиялық кітапханасында 
ҚР БҒМ Мемлекет тарихы институты ғалымдарының ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналып 
әзірлеген «Тәуелсіз Қазақстан тарихы туралы еңбектердің библиографиялық көрсеткіші» атты 
кітаптың тұсаукесері өтті. Көрсеткіш Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен даму тарихы, егемен 
мемлекеттің ішкі және сыртқы саясаты, экономикасы мен мәдениеті туралы жарық көрген еңбек- 
терді    қамтиды.   Мұнда   Қазақстан   Республикасы   Тұңғыш   Президенті   -   ұлт   Көшбасшысы 
Н.Ә. Назарбаевтың еңбектері мен сөздері жүйеленген.

2011 жылдың 8 қарашасында - Қазақстан Республикасының ұлттық Академиялық кітапханасын-
да кітаптар көрмесі ұйымдастырылды. Көрме аясында ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты 
ғалымдарының ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай жарыққа шыққан 10 ғылыми еңбектерінің 
тұсаукесер рәсімі өтті.

2012 жылдың 22 мамырында - «1932-1933 жылдардағы ашаршылық ақиқаты (Правда о голоде 
1932-1933 годов)» атты кітаптың тұсаукесеріне арналған баспасөз мәслихаты өтті. 

2013 жылы 4 қаңтарда - 2012 жылы Институт ғалымдары жазып шығарған 10 кітаптың тұсаукесері 
өтті.  
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Оның ішінде 3 кітап «ұлы дала тұлғалары» атты жаңа серия шеңберінде шықты. 
2013 жылы 2 ақпанда - ҚР ұлттық кітапханасында (Алматы қаласы) Институт жаңа кітаптары-

ның тұсаукесері өтті. 
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РАЗДЕЛ IV 
Форумы, конференции, презентации

ФоРУМы:

25-26 мая 2010 года - Международный Евразийский конгресс. В работе конгресса приняли уча-
стие Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев и Президент Турецкой Республики А. Гюль, 
представители турецкой делегации, ученые из США, России, Азербайджана, Кыргызстана, Китая, 
Украины, Узбекистана, а также представители Администрации Президента Республики Казахстан, 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, Комитета науки МОН РК, депутаты Пар-
ламента Республики Казахстан, ректора вузов, представители НПО. Актуальные вопросы повестки 
дня явились предметом обсуждения на секциях: «Независимые государства и вызов современно-
сти»; «Тюркская цивилизация: эпох связующая нить».

В секционных заседаниях приняли участие видные ученые: Рафиз Абазов (США), Уильям Фиер-
ман (США), Ахмет Ташагыл, Абдулвахаб Кара (Турция), А. Дыбо, Н. Егоров (Россия), В. Сергийчук 
(Украина), З. Курманов (Кыргызстан).  

Основная цель конгресса – пропаганда достижений независимых государств, освещение про-
блем, возникших в ходе этих процессов. Центральной темой обсуждения обществоведов стала про-
блема демократизации общества, функционирование принципов реальной демократии. По итогам 
конгресса Оргкомитетом издан сборник научных трудов. 

28 мая 2010 года - Первый международный Форум историков стран Содружества – Междуна-
родная научно-практическая конференция «от истории - к современности». 

В мероприятии приняли участие более 300 отечественных и зарубежных ученых, представители 
государственных органов, посольств иностранных государств, НПО, СМИ, лидеры и члены моло-
дёжных организаций. 

16 сентября 2011 года - I Конгресс историков Казахстана «Государственность независимого 
Казахстана: становление и горизонты развития». В числе участников форума были ведущие 
ученые-историки, депутаты Парламента Республики Казахстан, преподаватели вузов, колледжей, 
учителя школ.

3 апреля 2012 года - «круглый стол» на тему «Террор и голод в СССР в 1930-ых годах: новые 
подхо-ды» с участием австралийского профессора Стивена Уиткрофта и ученых Назарбаев Универ-
ситета.

В ходе заседания обсуждены вопросы о причинах, масштабах и также проблемы экономических 
реформ.

29 ноября 2012 года - Международный форум «Первые Назарбаевские чтения «Новый Ка-
захстан в новом мире».

Для участников форума сотрудниками Института была подготовлена выставка книг, посвящен-
ная жизнедеятельности Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.
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КоНФЕРЕНцИИ:

23 декабря 2008 года - Республиканская научно-теоретическая конференция «Актуальные 
вопросы изучения истории независимого Казахстана», организованная Институтом истории го-
сударства. 

В работе конференции приняли участие представители Администрации Президента РК, 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, депутаты Парламента РК и ректора 
вузов. Всего более 130 специалистов из 9 городов, в том числе из Астаны, Алматы, Костаная, 
Туркестана, Семипалатинска, Павлодара, Уральска, Кызылорды, Актюбинска. Среди участни-
ков конференции – 21 доктор и более 20 кандидатов наук, 24 учителя школ, 60 аспирантов, ма-
гистрантов и студентов.

10 декабря  2009 года - Научно-практическая конференция «Независимый Казахстан: конец 
иллюзий и современность».

В рамках конференции проведен круглый стол «История Казахстана: учебные пособия гла-
зами ученых и педагогов» с участием видных деятелей государства, научных соотрудников ин-
ститута, преподавателей высших учебных заведений, учителей общеобразовательных школ, а 
также мастер-класс ведущих специалистов, посвященный рассмотрению актуальных проблем 
современной национальной историографии. 

9-10 декабря 2010 года - Республиканская научно-практическая конференция «20 лет сози-
дания и приоритеты национальной историографии».

Участники конференции – ученые-историки Казахстана, политологи, социологи, представи-
тели общественных организаций и преподаватели столичных вузов – в ходе выступлений были 
рассмотрены этапы укрепления независимости Казахстана, роль Президента в его становлении. 
Выступавшие подвергли научному анализу прошлое и настоящее современного Казахстана, соз-
дание новейшей истории страны, тенденции и перспективы внутриполитического развития и 
высказали прогнозы относительно дальнейшего поступательного движения страны по пути не-
зависимости.

3 марта 2011 года - Республиканская научно-практическая конференция «Послание Прези-
дента Республики Казахстан народу Казахстана от 28 января 2011 г.: «Прорыв в будущее».

В конференции приняли участие: представители государственных органов, обществен-
ных организаций, политических партий, СМИ, этнокультурных объединений г. Астаны, ведущие 
отечественные и зарубежные ученые вузов и научно-исследовательских институтов, экспертно-
аналитических центров: историки, философы, политологи, этнологи, экономисты, социологи, 
языковеды и др.

1 июня 2012 года - Международная научная конференция «Голод в Казахстане: трагедия на-
рода и уроки истории», посвященная 80-летию трагедии массового голода начала 30-х годов и 
75-летию пика массовых политических репрессий.

Наряду с казахстанскими историками в работе конференции приняли участие ученые из 
США, Франции, Италии, России и других стран. В ходе нее был проведен «круглый стол», на 
котором были составлены резолюция и обращение участников. Был издан сборник материалов 
данной конференции.
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ПРЕзЕНТАцИИ:

25 июня 2010 года - Международная презентация книги «Назарбаев Нурсултан Абишевич 
- основатель независимого государства» на английском языке. Гостями презентации стали вид-
ные государственные и общественные деятели Республики Казахстан, представители научного 
сообщества, преподаватели вузов, учителя школ. 

30 июня 2010 года - презентация Хрестоматии по истории независимого Казахстана. На пре-
зентации казахстанские ученые выступили с отзывами, рецензиями на учебники, хрестоматии и 
другую книжную продукцию, изданную Институтом. 

1 июля 2010 года - презентация книжной продукции Института истории государства 
«Астанаға тарихшылар сыйы» - «Назарбаев Нурсултан Абишевич – основатель независимого 
государства» на казахском, русском и английском языках, «Внешнеполитические инициативы 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева», «Тәуелсіздіктің нұрлы таңы», «Кемеңгер», 
«Современная история Казахстана». Всего было представлено 10 книг. На презентацию были 
приглашены авторы книг, казахстанские ученые, преподаватели столичных и региональных ву-
зов из г. Астаны, г. Алматы, г. Кустаная, г. Павлодара. 

3 июля 2010 года - презентация книг «Назарбаев Нурсултан Абишевич – основатель не-
зависимого государства» на казахском, русском и английском языках, «Внешнеполитические 
инициативы Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева», «Тәуелсіздіктің нұрлы таңы», 
«Кемеңгер», «Современная история Казахстана», подготовленные учеными Института истории 
государства. На презентацию приглашены представители государственных органов, депутаты 
Парламента Республики Казахстан, а также казахстанские ученые, представители НПО и СМИ. 

7 апреля 2011 года - презентация книг «Независимый Казахстан и Лидер Нации» и «Инсти-
тут президентства в Казахстане: история, опыт и уроки», посвященных 20-летию Независимо-
сти в Национальной академической библиотеке. Книги подготовлены коллективом авторов под 
редакцией директора Института Аягана Б.Г.

10 июня 2011 года - презентация книги «Тәуелсіз Қазақстан тарихы туралы еңбектердің 
библиографиялық көрсеткіші. Библиографический указатель трудов по истории Независимого 
Казахстана». Указатель включает, опубликованные труды по истории становления и развития 
независимого Казахстана, внутренней и внешней политике, экономике и культуре суверенного 
государства. В нем также систематизированы труды и выступления Первого Президента Респу-
блики Казахстан - Лидера нации Н.А. Назарбаева.

8 ноября 2011 года - выставка 10 книг, впервые изданных учеными Института истории го-
сударства к 20-летию Независимости Республики Казахстан, в Национальной Академической 
библиотеке Республики Казахстан.

22 мая 2012 года - пресс-конференция, посвященная презентации книги «1932-1933 
жылдардағы ашаршылық ақиқаты (Правда о голоде 1932-1933 годов)».
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4 января 2013 года - презентация 10 книг, изданных учеными Института в 2012 году. Из них 
три книги были изданы в рамках новой серии «ұлы дала тұлғалары».

2 февраля 2013 года - презентация новых книг Института в Национальной библиотеке РК 
(город Алматы).
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V БӨЛІМ
КЕЗДЕСУЛЕР

2010 жылғы 26 тамызда Ата заңымыздың 15 жылдығына орай  Институт 
ғалымдары көрнекті ақын, Қазақстанның ЮНЕСКо-дағы тұрақты өкілі, 
халықаралық антиядролық «Невада-Семей» қозғалысының Президенті 

олжас Сүлейменовпен кездесті

2010 жылғы 4 қарашада  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрі Бақытжан Жұмағұлов Мемлекет тарихы институтында болды
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Ғұлама ғалым, көрнекті қоғам қайраткері, заң ғылымдарының докторы, 
профессор, ҚР ұлттық ғылым академиясының академигі 

Салық зимановпен кездесу

РАЗДЕЛ V
ВСТРЕЧИ

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, жазушы Алдан Смайылмен кездесу
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Қырғызстан Жогорку Кеңешінің экс-спикері,  тарих ғылымдарының докторы, профессор 
зайнидин Құрмановпен кездесу. 2011 жылғы 28 қыркүйек

Тарих ғылымдарының докторы, Тарту (Эстония) университетінің профессоры 
Ааду Мустпен кездесу. 2012 жылғы 17 қаңтар
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Стамбул қаласындағы Мимар Синан университетінің профессоры, 
аудармашы-ғалым Әбдіуақап Қарамен кездесу. 2012 жылғы 9 ақпан

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты А.Б. Тасболатовтың қатысуымен 
өткізілген дөңгелек үстел. 2012 жылғы 3 ақпан
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Белгілі қоғам және мәдениет қайраткері, филология ғылымдарының докторы, 
профессор Мырзатай Жолдасбековпен кездесу. 2012 жылғы 17 ақпан

ҚР Парламенті Сенатының депутаттары: Жабал Ерғалиев және Мұрат Мұхамедов 
Институт ғалымдармен кездесті. 

2012 жылғы 23 ақпан
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Мельбурн Университетінің профессоры Стивен Уиткрофт және Назарбаев 
Университеті ғалымдарының қатысуымен өткізілген дөңгелек үстел. 

2012 жылғы 3 сәуір

Назарбаев Университетінің ғалымдарымен кездесу. 
2012 жылғы 14 наурыз
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Мемлекет тарихы институты туралы
АҚПАРАТ

Мемлекет тарихы институтының (МТИ) мақсаты – Қазақстанның қазіргі тарихын теориялық 
және жүйелі түрде негіздеу, елдегі тарихи және мемлекеттік сананы қалыптастыру үдерісін ғылыми 
және сараптамалық талдаумен қамтамасыз ету.

МТИ жанында Ғылыми кеңес және Жас ғалымдар кеңесі қызмет жасайды. Кітапхана қоры 
жаңа ғылыми әдебиеттермен қамтылған. Институт ғалымдарының зерттеу еңбектерін баспадан 
шығаратын сандық мини-типография жұмыс істейді. Институттың соңғы техникамен жабдықталған 
материалдық-техникалық қоры ғылыми қызметкерлерге қолайлы жағдайлар туғызады.

Институт  «Тарих және саясат. История и политика» қоғамдық- саяси және танымдық газеті мен 
«Мемлекет тарихы. История государства» ғылыми журна лын шығарады.

МТИ бастамасымен 2009 жылы 28 сәуірде «Қазақстанның кәсіби тарихшы лары мен 
қоғамтанушылар Лигасы», 2009 жылы 16 маусы мда «Тарих және қоғамдық ғылымдар академия-
сы» қоғамдық бірлестіктері құрылған. 2011 жылы Институт ұжымы Қазақстан тарихшыларының І 
Конгресін өткізді.

Институт шетелдік жетекші ғылыми-зерттеу және сараптамалық орталықтарымен тұрақты бай-
ланыс орнатқан. МТИ жыл сайын Қазақстанның қазіргі дамуының өзекті мәселелері бойынша ірі 
халықаралық конференциялар өткізіп тұрады.

МТИ туралы толық ақпаратты төмендегі мекен-жайдан алуға болады:

Қазақстан Республикасы, Астана, 010000, орынбор көшесі, 8, Министрліктер үйі, 
14 кіреберіс, 11 қабат; http:// www.memti.kz;

тел.: +7 (7172) 74-01-68; факс: +7 (7172) 74-10-54.
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СВЕДЕНИЯ
об Институте истории государства

Цель Института истории государства (ИИГ) – научно-аналитическое и экспертное обеспечение 
процесса формирования в стране государственного и исторического самосознания, системное и тео-
ретическое обоснование современной истории Казахстана.

При ИИГ функционируют Ученый совет и Совет молодых ученых. Институт располагает совре-
менной, хорошо оснащенной библиотекой. Цифровая мини-типография позволяет издавать научные 
труды ученых Института. Сильная материально-техническая база, представленная компьютерами и 
оргтехникой нового поколения, создает благоприятные условия для научной деятельности. 

 Институтом издаются общественно-политическая и познавательная газета «Тарих және саясат. 
История и политика», научный журнал «Мемлекет тарихы. История государства».

По инициативе ИИГ 28 апреля 2009 года было создано общественное объединение «Лига про-
фессиональных историков и обществоведов», 16 июня 2009 года – общественное объединение «Ака-
демия истории и общественных наук».

Институт поддерживает постоянные связи с ведущими зарубежными научно-исследовательскими 
и аналитическими центрами. В 2011 году коллектив Института провел І Конгресс историков Казах-
стана.

Каждый год Институт проводит крупные международные конференции по актуальным пробле-
мам современного развития Казахстана.

Более подробную информацию об ИИГ можно получить по адресу:

Республика Казахстан, Астана, 010000, ул. орынбор, 8, дом Министерств, 
14 подъезд, 11 этаж; http:// www.memti.kz; тел.: +7 (7172) 74-01-68; 

факс: +7 (7172) 74-10-54.
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INFORMATION
About the Institute of State History

the Institute of state History (IsH) is an academic research center under the Ministry of education of 
the republic of Kazakhstan. the main purpose of the IsH is to study the process of formation of the state 
institutions of sovereign Kazakhstan modern history, and political, economic and social changes in the 
country since independence.

the IsH has the academic Council and Council of young scientists. the Institute has the modern,well 
equipped library. the digital miniprinting house allows to publish academic researches of scientists of the 
Institute. the strong material base presented by computers and office equipment of new generation, creates 
favorable conditions for scientific activity.

the Institute publishes following periodicals: the socially-informative newspaper «taрiх және саясат. 
History and Policy», scientific magazine «Meмлекет тарихы. state History».

at the initiative of IsH public association «league of Professional Historians and social scientists», 
(on June, 16th, 2009) – Public association «academy of History and social studies» (on april, 28th, 2009) 
have been created.

the Institute cooperates with the leading foreign research and analytical centers. In 2011 the Institute 
has spent the І Congress of Historians of Kazakhstan. every year the Institute helds international confer-
ences on political, social, economic development in Kazakhstan.

For more information about the IsH:

Ministries House, Entrance 14, Floor 11, Orynbor Street, 8
Astana, 010000. Republic of Kazakhstan

Tel.: +7(7172) 74-01-68, Fax: +7(7172) 74-50-54
http://www.memti.kz

Құрастырушылар: 
М.С. Бекенова, М.М. Қойшыбаев 

дизайн, верстка:
Ж.Е. Нұрғожина 

Мемлекет тарихы институты 
2013 жыл


