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ТАРИХИ ДЕМОГРАФИЯ МЄСЕЛЕЛЕРІ 
 

Тарихи демография бµлімі 1994 ж. арнайы бµлім ретінде ќ±рылып, 
1995 ж. «Жања заман тарихы» бµлімімен біріктіріледі. Институт 
ќ±рылымындаѓы ќайта ќ±рулар негізінде 1995 жылы тарихи демография 
жєне жања заман бµлімі ќалыптасты. Бµлімде ќызмет  ететін тарихшы 
демографтар тобы Ќазаќстанныњ тарихи демография саласындаѓы 
зерттеулерді ж‰ргізу ‰стінде.  

КСРО-ныњ Ѓылым Академиясыныњ ќазаќ филиалындаѓы Тарих, тіл 
жєне єдебиет Институтынан бµлінген. Тарих, археология жєне этнография 
институтыныњ 1945 ж. бергі тарихында бµлімдердіњ саны да, атаулары да 
ѓылыми-зерттеу баѓыттарына сай бірнеше рет µзгертілді. 

1945 ж. бастап ќазіргі кезењге дейінгі Ќазаќстанныњ жања заман тарихы 
жєне тарихи демография бµлімініњ ѓылыми-зерттеу ж±мыстарыныњ негізгі 
баѓыттары мен соѓан сай бµлім атауларыныњ µзгеру тарихына тоќталып 
кетсек, онда тарихи демографиялыќ мазм±ндаѓы ѓылыми ж±мыстардыњ жања 
заман тарихы бµлімініњ ќызметімен тыѓыз байланыста µрбігенін байќаймыз. 

Тарих, археология жєне этнография институты 1945 жылы КСРО 
Ѓылым Академиясыныњ зерттеу баѓыттарыныњ Тарих, тіл жєне єдебиет 
институтыныњ ќазаќ бµлімшесі базасында ќ±рылып, оныњ бµлімдері 
ќалыптаса бастады. Ол кездегі бµлімдердіњ бірі – «Жања заман тарихы» 
болды. Бµлім ќ±рылѓан уаќыттан бастап Ќазаќстан тарихыныњ жања заман 
дєуірімен кењестік кезењдегі мањызды мєселелерімен айналысты. «Жања 
заман тарихы» бµлімі аясында болашаќта бµлім атыныњ µзгертілуіне немесе 
бірнеше бµлімге бµлінуіне м‰мкіндік берген Ќазаќстан тарихыныњ  сан-
салалы баѓыттарында іргелі ж±мыстар ж‰ргізілді. Мєселен, 1945-1959 
жылдарѓа жоспарланѓан «Ќазаќстан тарихы» (кµне заманнан ¦лы Ќазан 
тµњкерісіне дейін), сондай-аќ, ХІХ-ХХ ѓасырлардаѓы Ќазаќстандаѓы 
капиталистік ќатынастардыњ дамуы, республикадаѓы социалистік 
исдустриаландыру, ж±мысшы табыныњ ќалыптасуы мен оныњ мєдени-
техникалыќ жетілдірілуі жєне т.б. жайында да зерттеу ж±мыстары ж‰ргізіле 
бастады. 1951-1952 жж. секторлар таратылып, бірнеше бµлімдер ќ±рылады: 
Ќазаќстанныњ ерте жєне орта ѓасырлар тарихы; жања заман тарихы; 
Ќазаќстандаѓы социалистік ќ±рылыс тарихы; Ќазаќстандаѓы Ќазан 
революциясы мен азамат соѓысы; археология; этнография бµлімдері. 

Осы аталѓан бµлімде ќызмет атќарѓандар: бµлім мењгерушісі – 
Б.С.С‰лейменов жєне бµлім ќызметкерлері – Е.Д.Дильм±хамедов (ѓылыми 
ќызметкер), П.Г.Галузо (аѓа ѓылыми ќызметкер), И.Ф.Маликов (ѓылыми 
ќызметкер), М.Т±рсынова, М.Х.Асылбеков (кіші ѓылыми ќызметкерлер). 
Міне, осы аталѓан бµлім ќызметкерлері «1905-1907 жылдары болѓан 
Ќазаќстандаѓы кµтерілістіњ тарихына» ќатысты деректер мен материалдар 
жинаќтап, жекелеген ењбектерді жарыќќа шыѓарѓан. Сонымен ќатар, 
«Ќазаќстандаѓы ж±мысшылар жєне аграрлыќ ќозѓалыс (1907-1917 жж.)» 



тарихын да зерттеді. Институт зерттеушілері Ќазаќстан мен Орта Азиядаѓы 
азамат соѓысыныњ, Ќазаќ КСР-ндегі социалистік ќ±рылыстыњ, 1916 ж. 
кµтерілістіњ жєне т.б. тарихына байланысты ќ±жаттар жинаѓын ќ±растыру 
мен жариялау ж±мысына басын ќосты. Бµлім ќызметкерлері отандыќ 
тарихшылар ретінде 1916 жылѓы ±лт-азаттыќ кµтерілісті зерттеп, оныњ 
халыќтыќ сипат алѓандыѓын айќындай т‰скен. Сондай-аќ, аталѓан 
таќырыптармен ќатар ќазаќ халќыныњ аѓартушылары Ш.Ш.Уєлиханов, 
А.Ќ±нанбаев, Ы.Алтынсарин сияќты ќайраткерлердіњ халыќќа сіњірген 
ењбегін жєне олардыњ ќызметін зерттеу баѓытында бірќатар ж±мыстар 
атќарылды. Осы аталѓан т±лѓаларѓа ќатысты жекелеген монографиялар мен 
тањдамалы ењбектер жарыќќа шыќты. Мєселен, Ш.Ш.Уєлихановтыњ 
«Тањдамалы шыѓармалары», Ы.Алтынсаринніњ «Тањдамалы шыѓармалары» 
томдыќ жинаќтар ретінде жарыќ кµрді [1].  

Бµлім ќызметкерлері Е.Д.Дильмухамедов пен И.Ф.Маликов 
«Ќазаќстанныњ тµњкеріске дейінгі ж±мысшы табыныњ очеркі» атты зерттеу 
монографиясын 1960 жылѓа дейін аяќтауды жоспарланѓан. Б±л очеркте ХІ 
ѓасырдыњ екінші жартысындаѓы µндірістіњ дамуы мен ХХ ѓасыр басындаѓы 
ж±мысшы табыныњ ќалыптасуы, алѓашќы орыс революциясы, Столыпин 
реформасы, кµтерілістіњ µріс алуы, 1-д‰ниеж‰зілік соѓыс, 1916 жылѓы ±лт-
азаттыќ кµтеріліс ІІ-орыс буржуазиялыќ тµњкерісі т.с.с мєселелер 
ќарастырылѓан [2]. 1961 жылы «Жања заман тарихы» бµлімінде И.Ф.Маликов 
пен Е.Д.Дильмухамедов жазѓан «Очеркті» талќылауѓа Г.Ф.Дахшлейгер, 
Б.С.Сулейменов, В.К.Савосько, Т.Ж.Шойынбаев, Ю.Г.Баранова, Ф.Маликов, 
М.Х.Асылбеков, М.Байкенов, Х.Арѓынбаев, И.Шумай ќатынасќан [3]. 
Отырыста жан-жаќты талќылау жасалѓан. 

Бµлім ќызметкерлері 1963 жылы жарыќ кµрген «Ќазаќ КСР тарихы. 
Социализм дєуірі» ењбегініњ зерттелуінде зор ‰лес ќосты. Ѓылыми 
ж±мыстардыњ нєтижесі ретінде жарияланѓан ењбек Кењестік Ќазаќстан 
тарихын зерттеудегі соњѓы жетістіктерге негізделіп жазылды. 

1967 жылы «Ерте заманнан к‰ні б‰гінге дейінгі Ќазаќ КСР-ныњ 
тарихы» екі томдыќ ењбегі шыќты. Елдегі ірі ќ±рылыстар менµнеркєсіп 
орындарыныњ тарихына арналѓан ењбектер жариялана бастады. 

1960 жылдары тарих ѓылымыныњ зерттеуі терењдеп, жан-жаќты ќанат 
жая т‰сті. 

Институт жетекшілері болашаќ ѓалымдардыњ да жолын ашу 
маќсатында ж±мыстар жасаѓан. Мєселен, 1963 жылы М.Х.Асылбековтіњ 
революцияѓа «ХІХ ѓасырдыњ аяѓы - ХХ ѓасырдыњ басындаѓы Ќазаќстан 
темір жолдарында ж±мысшы мамандарыныњ ќалыптасуы» атты таќырыпта 
кандидаттыќ диссертациясын жетістікпен ќорѓауына ЌазКСР ЃА-ныњ 
корреспондент-м‰шесі Г.Ф.Дахшлейгердіњ басшылыѓы, ЌазКСР ЃА вице-
президенті, академик А.Н.Н‰сіпбековтіњ, Е.Б,Бекмаханов, 
Б.С.С‰лейменовтардыњ ќолдауын айтамыз. Сондай-аќ, осы бµлімде 
С.А.С‰ндетовтіњ «ХХ ѓасыр басындаѓы ќазаќ ауылындаѓы капиталистік 
ќатынастардыњ орныѓуы» жєне М.С.Т±рсынованыњ «ХІХ ѓасырдаѓы 



Мањѓышлаќ ќазаќтары» деп аталатын кандидаттыќ диссертациялары 
бекітілген [4]. 

1965 жылы 2 шілдеде µткен Тарих, археология жєне этнография 
институтыныњ отырысыныњ № 10 хаттамасында ќазаќтыњ т±њѓыш аѓартушы-
ѓалымы Ш.Ш.Уєлихановтыњ ењбектерін жинаќтап «тањдамалы 
шыѓармаларын» шыѓару жµнінде бµлім ќызметкері Б.Н.Єбішева, ѓылыми  
хатшы ретінде В.В.Востров ±сыныс жасайды [5]. Тарих институты ќ±рылѓан 
кезењнен бері институт ќ±рылымы бірнеше µзгерістерге ±шырады. Жања 
заман тарихы бµлімініњ зерттеген Ќазаќстан тарихыныњ сан-саналы 
мєселелерініњ аясы кењейе т‰сті. Зерттеудегі мєселелердіњ ‰лкен тобымен 
наќты єрі терењ м‰мкіндік беретіндей етіп, жања бµлім ќ±рылды. 

Бµлімніњ аты 1968 жылы «Коммунистік ќ±рылыс тарихы» деп 
µзгертіледі. Заманныњ аѓымы, уаќыттыњ ќойѓан талабына сєйкес ќ±рылѓан 
бµлімде кењестік ќ±рылыс жєне ж±мысшы табыныњ ќызметі зерттеліп, 
насихатталып отырыла бастады. Осы т±ста бµлім ќызметкерлері 1946-1960 
жылдар аралыѓындаѓы тарихты жазуѓа кіріскен. Бµлімде 7 ѓылыми 
ќызметкерлер (бµлім мењгерушісі – т.ѓ.к. Баѓдат Н±рлановна Єбішева, 1 кіші 
ѓылыми ќызметкер, 5 ѓылыми ќызметкер – тµртеуі тарих ѓылымдардыњ 
кандидаттары) жєне 1 хатшы ќызмет атќарды [6]. Б.Н.Абишева ж±мысшы 
табыныњ мєдени-техникалыќ дењгейініњ µсуі мєселесін зерттесе, 
Р.Б.С‰лейменов мєдени революция тарихымен айналысты, 
С.Б.Н±рм±хамедов, М.Х.Асылбеков, Н.Г.Пан – Ќазаќстанныњ индустриалдыќ 
дамуы тарихын ќарастырды. 

Б±л жылдары Кењестік Ќазаќстанныњ индустриалды дамуын, 
єлеуметтік, ±лттыќ ќ±рамындаѓы µзгерістерді, ж±мысшы табыныњ мєдени, 
техникалыќ даму дењгейін зерттеу баѓытындаѓы ‰ш таќырып бойынша 
ж±мыстар ж‰ргізілді: 

1) Темір жол транспортыныњ дамуы жєне теміржолшы мамандардыњ 
ќалыптасуы (1917-1965 жж.)» атты таќырыптыњ жетекшісі – А.Н.Н‰сіпбеков, 
орындаушылары – М.Х.Асылбеков (т.ѓ.к.), М.Байкенов (доцент). Таќырып 
1966-1970 жылдарѓа жоспарланды [7].  

1960-жж. ортасында М.Х.Асылбековтыњ «Ќазаќстан теміржолшылары 
бірінші орыс революциясы жылдарында (1905-1907 жж.)» (Алматы, 1965, 10 
б.т.) монографиясы жарыќ кµрді. Кітапта Ресей империясыныњ отары – 
Ќазаќстанныњ ХІХ ѓ. аяѓы – ХХ ѓ. басындаѓы єлеуметтік-экономикалыќ жєне 
саяси дамуыныњ µзекті мєселелері зерттелді. 

2) «Ќазаќстан ж±мысшы табыныњ мєдени-техникалыќ дењгейі (1959-
1965)» деп аталатын таќырыптыњ жетекшісі – Б.Н.Єбішева (т.ѓ.к.) болды. 
Орындаушылар Б.Н.Єбішева жєне А.Игенбаев. Ж±мысты жазып шыѓу 
мерзімі 1966-1970 жж. арасы деп белгіленді. 

3) «В.И.Ленинніњ электрлендіру жоспары жєне оныњ Ќазаќстанда 
ж‰зеге асырылуы» деп аталатын таќырыптыњ жетекшісі ретінде академик 
А.Н.Н‰сіпбеков бекітілді. Орындаушылар Ю.И.Романов (т.ѓ.к.), Н.Г.Пан 
(т.ѓ.к.). Таќырыпты орындау мерзімі 1969-1972 жж. [8]. 



1965-1969 жж. арасында «Коммунистік ќ±рылыс тарихы» бµлімі 
ќызметкерлері 6 монография мен Т.Е.Елеуовтыњ редакциялауымен 
«Ќазаќстандаѓы ¦лы Октябрь социалистік революциясы» атты оќиѓалар 
шежіресін шыѓарды.  

«Коммунистік ќ±рылыс тарихы» аталатын бµлім µз ќызметін 1969 
жылы да жалѓастырды. Б±л жолы да ‰ш таќырып бойынша зерттеу 
ж±мыстары жазылды: 

1) «Кењестік Ќазаќстанныњ индустриалды дамуы жєне єлеуметтік, 
±лттыќ ќ±рамдаѓы µзгерістер»;  

2) «Колхоз-совхоздыќ ќ±рылыстыњ соѓыстан кейінгі кездегі 
Ќазаќстанда дамуы» деп аталатын таќырыптар бекітілді. Жетекшісі – 
А.Н.Н‰сіпбеков, орындаушылар – М.Х.Асылбеков, С.Б.Н±рм±хамедов, 
Р.Б.С‰лейменовтер болды. Мерзімі 1970-1974 жж. белгіленді [9]. 

Ќарќынды ѓылыми-зерттеу ж±мысыныњ нєтижесінде, 1974 ж. 
М.Х.Асылбеков «Ќазаќстан теміржолшы кадрларыныњ ќалыптасуы жєне 
дамуы (1917-1970 жж.)» атты таќырыпта докторлыќ диссертация ќорѓады. 
Алматыда 1976 жылы М.Х.Асылбеков, С.Б.Н±рм±хамедов жєне Н.Г.Пан 
бірігіп, Ќазаќстанныњ ж±мысшы табыныњ индустриалдыќ кадрларыныњ µсуі 
(19465-1965 жж.) монографиясы жарияланды. Б±л ж±мыста соѓыстан кейінгі 
алѓашќы онжылдыќтарда ж±мысшы табыныњ дамуы жан-жаќты, єрі кешенді 
талданды. Ењбекте т±њѓыш рет ж±мысшылардыњ дамуыныњ басты 
факторларыныњ бірі – демографиялыќ жєне ±лттыќ ќ±рамы, кєсібі, ењбек 
стажы жєне т.б. ќарастырылып, ±лттыќ кадрлардыњ µсу проблемасына назар 
аударылды.  

1977 жылы зерттеу жоспарына сай Институт ±жымы 4 таќырып 
бойынша ж±мыс істеді. 

1) «Кµп томдыќ Ќазаќстан тарихы (4-том). Б±л таќырып бойынша 
редколлегияда Т.Б.Балаќаев, Б.Н.Єбішева, Р.Б.С‰лейменов жєне авторлыќ 
мєтінді редколлегия м‰шелерініњ орынбасарлары ќолѓа алып, жалпы кµлемі 
45 б.т. ењбек дайындалды. 

2) «Орта Азия жєне Ќазаќстан индустриясы» деп аталатын таќырыпќа 
4-томдыќ ењбек жоспарланып, бµлімніњ ќызметкерлері – В.К.Савосько, 
Б.Н.Абішева, М.Х.Асылбеков, С.Б.Н±рм±хамедов, Ю.И.Романовтар жазып 
шыѓуѓа кірісті. 

3) «Кењестік Ќазаќстанныњ ж±мысшы табыныњ тарихы» 3-томдыќ  
монография ретінде жоспарланды. Жетекшісі – А.Н.Н‰сіпбеков, 
орындаушылар – Б.Н.Єбішева, М.Х.Асылбеков, С.Б.Н±рм±хамедов, Н.Г.Пан, 
Ю.И.Романов, М.К.Бекхожиндер болды. 

4) «Кењестік Ќазаќстанныњ шаруалар тарихы». 2-томдыќ ењбек ретінде 
жоспарланды. Авторлыќ ±жымѓа жетекшілікті – Г.Ф.Дахшлейгер жасап, 
орындаушылар ретінде – В.К.Савосько, Ф.К.Маликов, М.Ќадырбаевтар 
ќатынасќан [10]. 

Кењестік ќ±рылыс тарихы бµлімінде «Кењестік Ќазаќстан ж±мысшы 
табы (1917-137 жж.)» деп аталатын таќырыптыњ жобасын талќылауѓа 
бµлімнен Б.Н.Єбішева, М.Х.Асылбеков, Н.Г.Пан, В.К.Савосько, 



Ю.И.Романов, Н.Е.Едігенов, кіші ѓылыми ќызметкерлер М.Бекхожин, 
Е.Ибраев, аѓа лаборанттар К.Смагулова, М.Ашимгалиев, Г.А.Некрасовалар 
барлыѓы 11 адам ќатынасќан [11]. 

1980 жылы бµлім 2 ѓылыми таќырып бойынша зерттеу ж±мыстарын 
ж‰ргізді: 1) «Кењестік Ќазаќстанныњ ж±мысшы табыныњ тарихы» (3 
томдыќ); 2) «Кењестік Ќазаќстан шаруалар тарихы» (2 томдыќ). Бірінші 
таќырыпќа жетекшілікті А.Н.Н‰сіпбеков жасады. Орындаушылар ретінде 
Б.Н.Єбішева, М.Х.Асылбеков, М.Бекхожин, Н.Е.Едыгенов, 
С.Б.Н±рм±хамедов, А.Н.Н‰сіпбеков, Н.Г.Пан, Ю.И.Романовтар ќатынасќан 
[12]. 

1980 жылы «Коммунистік ќ±рылыс тарихы» бµлімі ењбектері ‰шін 
марапатталѓан м±раѓат дерегінде: 

1980 ж. социалистік жарыстыњ жењімпазы ретінде, Ш.Ш.Уєлиханов 
атындаѓы тарихы, археология жєне этнография институтыныњ директоры, 
Ќазаќ КСР ЃА академигі А.Н.Н‰сіпбеков пен Жергілікті комитеттіњ 
тµрайымы Х.А.Кауанованыњ ќолы ќойылѓан дипломныњ мєтіні кµрсетілген.  

Онда: «Ѓылыми зерттеу ж±мыстарыныњ жоспарын орындаудаѓы 
белсенді ќоѓамдыќ ќызметі ‰шін социалистік жарыста Бірінші орын алѓан 
коммунистік ќ±рылыс тарихы бµлімі ќызметкерлері осы дипломмен 
марапатталды» - делінген. 

Бµлім ќызметкерлері ішіндегі кµрнекті ѓалым М.Х.Асылбеков жас 
кезінде 1958 жылы осы институтќа кіші ѓылыми ќызметкер ретінде 
ќабылданѓан. 1983 жылы Институттыњ ѓылыми кењесініњ тµраѓасы ретінде 
Б.А.Тµлепбаев, ѓылыми хатшысы К.А.Пищулинаныњ кезінде 
М.Х.Асылбеков, К.Н.Н±рпейісов, Т.Б.Балаќаевтардыњ кандидатурасын 
КазКСР ¦ЃА-ныњ м‰ше-корреспонденттігіне ±сынѓан отырыс µтеді жєне 
ѓалымдардыњ ѓылымѓа сіњірген ењбектері кµрсетіле отырып, былайша 
±сыныс жасалѓан: 1) М.Х.Асылбеков 1958 жылдан Институт ќызметкері. 
1974 жылы докторлыќ диссертацияны ќорѓаѓан. 1980 жылы «Кењестік 
Ќазаќстанныњ мєдени тарихы» бµлімініњ мењгерушісі. 1981 жылы 
«Ќазаќстанныњ мєдени жєне тарихи ескерткіштер» бµлімініњ мењгерушісі. 
Ѓалымныњ негізгі айналысќан таќырыбы «Ќазаќстан ж±мысшы табыныњ 
ќ±рылуы мен ќалыптасып дамуы» деген таќырыпта болды [14]. 

«Коммунистік ќ±рылыс тарихы» бµлімінде 1981-1985 жылдары 
«Кењестік Ќазаќстанныњ индустриалды дамуы жєне ж±мысшы табыныњ 
µсуі» деп аталатын жоспарлы таќырып ќарастырылып, талданылады. 
Таќырып жетекшісі А.Н.Н‰сіпбеков, орындаушылар – Б.Н.Єбішева, 
Ю.И.Романов, М.Х.Асылбеков, Н.Г.Пан, М.Бекхожин, К.Саркенова, 
А.Ш.Алтаев жєне т.б. [15]. Ќазаќстан ѓалымдары ќызметініњ ќорытылѓан 
іргелі зерттелген ењбектерініњ нєтижесі ретінде 1987 жылы 1-томы, 1988 
жылы 2-томы Алматыда шыќќан «Кењестік Ќазаќстанныњ ж±мысшы табы 
тарихы» зерттеуін атаймыз. Б±рынѓы КСРО-да осы дєрежелі зерттеулер 
ішінде бай деректер негізінде жазылѓан ауќымды ењбектіњ алѓашќы Бас 
редакторы академик А.Н‰сіпбеков болды. 1983 жылы ол ќайтыс болѓаннан 



кейін, ењбекті жариялауѓа басшылыќ бас редактордыњ орынбасары 
М.Х.Асылбековке ж‰ктеді.  

Келесі бір таќырып «Ќазаќстанныњ тыњ жєне тыњайѓан жерлерін 
игерудегі єлеуметтік-экономикалыќ зардаптары (1961-1980 жж.), т.ѓ.д. 
Ф.К.Михайлов, орындаушылар – В.К.Савосько, М.Ашигалиев, аѓа лаборант 
Б.Жангуттиндер бекітілген. Таќырыпты орындау мерзімі 1981-1984 
жылдарѓа жоспарланды [16]. 

1983 жылы «Коммунистік ќ±рылыс тарихы» бµліміндегі отырысќа 
Г.Ф.Дахшлейгер, Б.Н.Єбішева, В.К.Савосько, Н.Г.Пан, Ю.И.Романов, 
К.Сакенова, Н.Э.Масанов, М.Бекхожин, М.Ашигалиев, А.Б.Калышевтар 
ќатынасып, «Ќазаќстандаѓы Кењестік µндірістіњ жарысы (1946-1980 жж.)» 
деп аталатын ѓылыми жобаныњ жоспарын талќылауѓа ќатынасќан [17]. 

Ќазаќстанныњ индустриалдыќ дамуы мен ж±мысшы табыныњ 
ќалыптасуы» зерттеу таќырыбыныњ ауќымы кењейе т‰сті. Міне, осы себепті, 
1983 ж. Ќазан айында «Коммунистік ќ±рылыс тарихы» бµлімініњ аты 
«Ќазаќстанныњ индустриалдыќ дамуы жєне ж±мысшы табы тарихы» деп 
µзгертіледі. Осы мєселе ќарастырылѓан жиналысќа Б.Н.Єбішева, 
Ю.И.Романов, Н.Г.Пан, Е.М.Ибраев, М.Бекхожин, К.Сакенова, А.Ш.Алтаев, 
Л.Афанасьевалар ќатынасады [18]. 

1985 жылы бµлім ќызметкерлері М.Х.Асылбеков пен Б.Н.Єбішеваныњ 
жетекшілігімен 1981-1985 жж. жоспарланѓан. «Кењестік Ќазаќстанныњ 
индустриалдыќ дамуы жєне ж±мысшы табыныњ µсуі» таќырыбыныњ 
зерттеуді аяќтайды. Социалистік ќ±рылыстыњ аяќталу кезењі мен 
кемелденген социализм жаѓдайындаѓы «Ќазаќстан µнеркєсібіндегі 
социалистік жарыс» тарауын зерттеуді аяќтайды. 

Ењбекте социалистік ќоѓамдаѓы жарыстыњ алѓышарттары, даму 
процесі, ж±мысшы табыныњ µндірістік ќызметі, белсенділігі, жарыстыњ 
µндірістік, єлеуметтік жєне тєрбиелік ќызметініњ сипаты ашылды. 1946-1980 
жж. аралыѓындаѓы Ќазаќстанныњ µнеркєсіп потенциалыныњ даму процесі, 
жеклеген µнеркєсіп салаларыныњ тарихы, ж±мысшы табыныњ ќ±рамындаѓы 
сандыќ жєне сапалыќ µзгерістер де ќарастырылды. Авторлар м±раѓаттыќ, 
статистикалыќ, баспасµз материалдары мен социологиялыќ талдау 
деректерініњ нєтижесінде социалистік жарыстыњ кењестік ќоѓамдаѓы рµлін 
кµрсетті. Алѓаш рет монографияда республиканыњ 22 ірі µнеркєсіп 
орындарындаѓы 5 мыњ ж±мысшыны ќамтыѓан социологиялыќ сауалнаманыњ 
нєтижесін пайдаланды. Таќырып 15 б.т. монографияныњ ќолжазбасы т‰рінде 
1985 ж. 1 ќазанында ќабылданды. [19]. 

1989-1991 жылдарѓа жоспарланѓан «Ќазаќстан транспортыныњ дамуы 
жєне оныњ ж±мысшы мамандарыныњ µсуі (1917-1985 жж.)» деп аталатын 
жоспарлы таќырыптыњ жетекшісі М.Х.Асылбеков, орындаушылары – 
Б.Ќыздарбекова (т.ѓ.к.), Н.П.Ивлев (т.ѓ.к.), С.М.Сарсенбаев, Н.Г.Медеу, 
Р.Е.Ќ±рманѓалиев, Р.С.Амандосова, Ж.А.Ермекбаевтар болды [20]. 

Алѓаш рет ќазаќстандыќ тарихнамада 1917-1985 жж. аралыѓындаѓы 
Ќазаќстан транспортыныњ барлыќ т‰рініњ тарихы ќарастырылды. 
М.Х.Асылбековтыњ, Н.Т.Медеудіњ, Б.Ќыздарбековтыњ КСРО Халыќ 



шаруашылыѓыныњ Орталыќ Мемлекеттік м±раѓаты (ќазіргі: Ресей 
мемлекеттік экономика м±раѓаты), КСРО, Октябрь революциясыныњ 
мемлекеттік м±раѓаты (ќазіргі Ресей мемлекеттік єлеуметтік-саяси тарих 
м±раѓаты), Ќазаќ КСР Орталыќ Мемлекеттік м±раѓаты, Алматы теміржолы 
басќармасыныњ жол м±раѓаты жєне т.б. зерттеу ж±мыстарыныњ нєтижесінде 
Ќазаќстан транспортыныњ барлыќ т‰рлеріне байланысты кµлемді ќ±жаттары 
тарихи айналымѓа т‰сті. 

1984-1992 жж. Ќазаќ КСР ЃА тарих, археология жєне этнография 
институтыныњ кењестік Ќазаќстанныњ индустриалдыќ дамуы мен ж±мысшы 
табыныњ тарихи бµлімініњ мењгерушісі Ќазаќ КСР ЃА корреспондент-м‰шесі, 
т.ѓ.д., профессор М.Х.Асылбеков болды. 

1991 ж. к‰зде Ш.Ш.Уєлиханов атындаѓы тарих, археология жєне 
этнография институты 2-ге бµлініп, Ш.Ш.уєлиханов атындаѓы Тарих жєне 
этнология институты мен Є.Х.Марѓ±лан атындаѓы Археология институты 
ќ±рылды [21]. 

1991 ж. тєуелсіздігін жариялаѓан Ќазаќстанныњ тарихи дамуын 
зерттеуге байланысты Ќазаќстанныњ индустриалдыќ дамуы мен ж±мысшы 
табыныњ тарихы бµлімініњ аты µзгертіліп, Ќазаќстанныњ єлеуметтік-
экономикалыќ проблемалары тарихы бµлімі деп атала бастайды. 1992-1994 
жж. ЌР ЃА Тарих жєне этнология институтыныњ Ќазаќстанныњ єлеуметтік-
экономикалыќ проблемалары тарихы бµлімініњ мењгерушісі ќызметін ЌР 
¦ЃА корреспондент м‰шесі, т.ѓ.д., профессор М.Х.Асылбеков атќарды. 

Бµлім ќызметкерлері тархтаѓы «аќтањдаќтарды» жоюѓа арналѓан 
кешенді баѓдарламаѓа да белсене араласты. Б±л баѓдарламаѓа сай 1993 ж. 
Халыќаралыќ «Т‰ркі мемлекеттері арасындаѓы ІІ ѓылыми іс бірлігі 
конференциясында М.Х.Асылбеков, А.Ш.Алтаев жєне С.Сапарбаева бірлесіп 
«Ќазаќстанныњ экологиясына индустриалдыќ дамудыњ єлеуметтік-
экономикалыќ проблемаларыныњ єсері» таќырыбында баяндама жасады. 
1993 ж. Ќазаќстанныњ ќоѓамтанушы-ѓалымдары ќ±рамында бµлім 
мењгерушісі М.Х.Асылбеков АЌШ-та ѓылыми сапарда болды. Тарихи 
танымды концептуалдыќ т±рѓыдан ќайта пайымдау т±рѓысынан зерттеулер 
ж‰ргізіле бастады. Мысалы, 1993 ж. М.Х.Асылбеков пен А.Ш.Алтаевтыњ 
бірлескен «Ќазаќстанныњ индустриалдыќ дамуы мен ж±мысшы табы 
тарихыныњ мєселелерін концептуалдыќ ќайта пайымдау» маќаласы 
жарияланды (Вестник АН РК. 1993. № 4. 66-75 бб.). Сонымен бірге, 1980 
жылдардыњ екінші жартысынан бастап, бµлім ќызметкерлерініњ ѓылыми 
зерттеу баѓыты Ќазаќстан халќыныњ єлеуметтік-демографиялыќ дамуына 
арналды. М.Х.Асылбеков пен Є.Б.Ѓалидыњ «Ќазаќстандаѓы єлеуметтік-
демографиялыќ процестер (1917-1980 жж.) (Алматы, 1991 ж.) монографиясы 
ќоѓамдыќ ѓылымдардыњ кењес заманында ќатты идеологиялыќ тегеурінде 
болѓан саласы – тарихи демографияѓа бетб±рыс єкелді. Б±л ењбекте 
Ќазаќстанныњ єлеуметтік-демографиялыќ дамуы кењ кµлемді єлеуметтік-
экономикалыќ жєне саяси µзгерістер негізінде алѓаш рет ќарастырылды. 

1991-1993 жылдары бµлім ќызметкерлері зерттеген «Ќазаќстанныњ 
индустриалды дамуы жєне ж±мысшы табы» атты ѓылыми жобаѓа жетекші 



М.Х.Асылбеков болса, орындаушылар ретінде т.ѓ.к. Ю.И.Романов, т.ѓ.д. 
С.Б.Н±рм±хамедов, т.ѓ.к. Н.Г.Пан, т.ѓ.к. А.Ш.Алтаев, т.ѓ.к. Л.Т.Балаќаева, ЃЌ 
С.Т.Ќазиев, ЃЌ К.Тогубаев, ЃЌ Т.Ќ±лтаев, КЃЌ Н.Т.Медеу ќатынасты. 
Ѓылыми таќырыпты жазып шыѓу мерзімі 1993 жылѓа дейін жоспарланѓан 
[22]. Зерттеуде алѓаш рет Аќпан (1917) революциясынан 1990 жж. дейінгі 
Ќазаќстанныњ индустриалды дамуы жєне ж±мысшы табы тарихын ќазаќ 
тілінде зерттеу талпынысы жасалды. 

1994-1996 жылдарѓа жоспарланѓан «Ќазаќстан халќыныњ єлеуметтік 
жєне ±лттыќ ќ±рамындаѓы µзгерістер (1897-1992 жж.)» деп аталатын ѓылыми 
таќырыпќа жетекшілікті М.Х.Асылбеков жасады [23]. 

1991-1993 жж. бµлім ќызметкерлерініњ бір тобы тарихи демография 
саласы бойынша, М.Х.Асылбековтыњ жетекшілігімен «Ќазаќстан халќыныњ 
єлеуметтік жєне ±лттыќ ќ±рамындаѓы µзгерістер (1917-1989 жж. 
таќырыбында зерттеу ж±мыстарын ж‰ргізді. Негізгі ѓылыми нєтижелері: 
алѓаш рет Ќазаќстан халќыныњ єлеуметтік ќ±рамы мен ±лттыќ 
ќ±рылымындаѓы ±заќ мерзімдегі µзгерісі кµрсетілді. Зерттеуде, єсіресе, 
µтпелі кезењдегі єлеуметтік-экономикалыќ ќайта ќ±рулардыњ нєтижелеріне 
баса назар аударылды. 

1994 ж. 5 желтоќсанындаѓы Ш.Ш.Уєлиханов атындаѓы Тарих жєне 
этнология институтыныњ № 21 б±йрыѓы бойынша Институт ќ±рылымында 
бірќатар µзгерістер ж‰рді. Соныњ ішінде, Ќазаќстанныњ ќоѓамдыќ-саяс µмірі 
бµлімі мен Ќазаќстанныњ єлеуметтік-экономикалыќ проблемалары тарихы 
бµлімі деп аталатын екі бµлім µзгерістердіњ нєтижесінде  
- Кењес дєуіріндегі Ќазаќстан тарихы; 
- Ќазаќстан Республикасыныњ єлеуметтік-экономикалыќ жєне саяси 

проблемалары; 
- Тарихи демография деп аталатын ‰ш бµлім болып ќайта ќ±рылады. 

Осы б±йрыќ негізінде Институтта сегіз бµлім ѓылыми-зерттеу 
ж±мыстарын ж‰ргізді. 

1994-1995 жж. Ќазаќстанныњ тарихи демографиясы бµлімі мењгерушісі 
ќызметін ЌР ЃА корреспондент-м‰шесі, т.ѓ.д., профессор М.Х.Асылбеков 
атќарды. Бµлімде ќызмет атќарѓандар: тарих ѓылымдарыныњ кандидаттары 
Ю.И.Романов, А.Ш.Алтаев, Н.Г.Пан, Т.С.Ќ±лтаев Л.Т.Балаќаева, ѓылыми 
ќызметкерлер С.Т.Ќазиев, К.Т.Тоѓубаев. 

Зерттеу ж±мысыныњ нєтижесінде – 17 ењбек, соныњ ішінде екі 
монография жарияланды. 

1995 ж. М.Х.Асылбеков пен В.В.Козинаныњ «Ќазіргі Ќазаќстанныњ 
демографиялыќ процестері» атты, 1996 ж. А.Ш.Алтаевтыњ «Ќазаќстан 
ж±мысшыларыныњ єлеуметтік дамуы (1970-1990 жж.) атты монографиялары 
жарыќ кµрді. Б±л ењбектерде Ќазаќстан халќыныњ µсіп-µнуі проблемасы 
экология жєне денсаулыќ саќтау проблемасымен тыѓыз байланыста 
ќарастырылады. 

1995 ж. Тарих жєне этнология институтыныњ Ќазаќстанныњ жања 
заман тарихы  жєне тарихи демография бµлімі ќ±рылды. 



1995-2001 жж. аралыѓында тарихи демография жєне жања заман 
бµлімініњ мењгерушісі ќызметін ЌР ¦ЃА корреспондент-м‰шесі, т.ѓ.д., 
профессор М.Х.Асылбеков атќарды. 

1997-1999 жылдарѓа жоспарланѓан «ХХ ѓасырдаѓы ќазаќтар» (тарихи-
демографиялыќ зерттеу) атты ѓылыми жоба бойынша жетекші 
М.Х.Асылбеков, орындаушылар Л.Т.Балаќаева, С.Т.Ќазиев, 
А.И.Ќ±дайбергенова, В.В.Козина, А.М.Мамырханова, Ж.Т.Талдыбаев жазып 
шыѓуѓа бекітілді [24]. Таќырыптыњ 1999 жылы ќолжазбасы дайындалды. 

Зерттеуде ХХ ѓасырдаѓы ќазаќ халќыныњ єлеуметтік-демографиялыќ 
ахуалына талдау жасалды. Таќырыптыњ нєтижелері тµмендегі ењбекте 
кµрінді: М.Х. Асылбеков, В.В. Козина “Казахи” (демографические тенденции 
80-90-х гг.) (Алматы: ¤ðêåíèåò, 2000). 

2000-2002 жылдарѓа жоспарланѓан «Ќазаќстанныњ ќазіргі замандаѓы 
демографиялыќ жєне миграциялыќ процестері (1989-1999)» деп аталатын 
таќырыптыњ жетекшісі М.Х.Асылбеков, орындаушылары АЃЌ, т.ѓ.к. 
Ж.А.Аханов,  АЃЌ, т.ѓ.к. С.Р‰стемов, АЃЌ, т.ѓ.к. А.И.Ќ±дайбергенова, ЃЌ 
С.Т.Ќазиев, Г.А.Омаровалар болды [25]. Сан-салалы деректер көзін (ғылыми 
әдебиет, 1989 ж. жєне 1999 ж. халық санаќтарының материалдары, Қазақстан 
Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің статистикалық есептері, 
жинақтары және т.б. жарияланымдар) негізінде аяқталған таќырып бойынша 
ұжымдық монография даярланды. Таќырыптыњ нєтижелері бойынша М.Х. 
Àñûëáåêîâтыњ редакциялауымен Â.Â. Êîçèíàныњ “Íàñåëåíèå Öåíòðàëüíîãî 
Êàçàõñòàíà (êîíåö ÕIÕ â.-30-å ãîäû ÕÕ â.). (Àëìàòû, ¤ðêåíèåò, 2000 ã.), М.Х. 
Асылбеков пен Л.Х.Тµлешованыњ «Қазақстанның тарихы демографиясының 
даму белестері», (Алматы, 2002); М.Х. Асылбеков пен А.М. Жаркенованыњ 
«Население Казахстана в конце ХІХ - начало ХХ века (1897-1917 гг.)» 
(Алматы, 2001); Асылбеков М.Х. Козинаныњ В.В. Демографическое развитие 
Республики Казахстан в условиях суверенитета. (Алматы, Өркениет, 2001.) 
монографиялары жарияланды. 

2001 ж. бері тарихи демография жєне жања заман бµлімініњ 
мењгерушісі ќызметін т.ѓ.к. Е.Ж.Уєлиханов атќаруда. 

2003-2005 жылдарѓа жоспарланѓан «ХХ ѓасырдаѓы Ќазаќстан кµші-ќон 
процестері жєне оныњ зардаптары» ѓылыми таќырып бойынша жетекшілікті 
М.Х.Асылбеков жасаса, орындаушылар ретінде АЃЌ, т.ѓ.к. 
А.И.Ќ±дайбергенова, ЃЌ С.Т.Ќазиев, КЃЌ-лер Ќ.А.Ењсенов, Г.А.Омарова, 
лаборант Ш. Сєлімгереевалар ќатысты [26]. 

Зерттеу ж±мысыныњ нєтижесінде Ќазаќстанныњ ішкі жєне сыртќы 
кµші-ќон процестерініњ себептері, баѓыттары, негізгі ‰рдістері мен 
салдарлары кешенді т‰рде зерттелді. Халыќтыњ єлеуметтік жєне ±лттыќ 
ќ±рамыныњ ерекшеліктерініњ ќалыптасуына єсері; урбандалу процесіндегі 
ќазаќ ±лтыныњ ерекшелігі; патша жєне кењес µкіметініњ ашыќ жєне жасырын 
отарлау саясаты; ±жымдастыру; аштыќ; депортациялануы жєне басќа да 
кµші-ќон т‰рлерініњ зардаптары ашылды.  

ХІХ ѓ. соњы-ХХ ѓ. басындаѓы  Ќазаќстандаѓы кµші-ќон процестерініњ 
ќарќынды ж‰руіне єсер еткен негізгі факторлар: Ресей империясыныњ 



мемлекеттік ќоныстандыру саясаты жєне оныњ µлкеде  іске асуы мен 
зардаптары, Столыпиндік аграрлыќ реформа, Бірінші д‰ниеж‰зілік соѓыс, 
1916 ж. ¦лт-азаттыќ ќозѓалыс, азамат соѓысы, аштыќ, геноцид, єр т‰рлі 
халыќ µкілдерініњі Ќазаќстанѓа к‰штеп жер аударулары мен Ќазаќстанныњ 
ГУЛАГ-тыњ алып алањына айналуы, Екінші  д‰ниеж‰зілік соѓыстыњ ќарсањы, 
барысы жєне кейінгі кезењ, индустрияландыру жылдарындаѓы ірі 
ќ±рылыстар, Мырзашµлді жєне тыњ жерлерді игеру жєне т.б. аныќталды. 

Республика бойынша кµші-ќоншылардыњ негізгі  орналасу аудандары, 
сапалыќ  ќ±рамы; жањашаландырудыњ негізгі баѓыттары мен ерекшеліктері 
жєне осы кезењіндегі  негізгі кµші-ќон ‰рдістері мен т‰рлері сараланып, 
µндірістендіру мен урбанизация дєуіріндегі кµші-ќон процестері, кµші-ќон 
процестерініњ  халыќтыњ єлеуметтік жєне ±лттыќ  ќ±рамына тигізген 
єсерлері талданды.  

1930-1950 жылдардаѓы ірі кµші-ќон толќындары ќазаќ халќы саныныњ 
‰лес салмаѓыныњ азаюына єкелді, соныњ салдарынан 1980 жылдарѓа дейін 
ќазаќтар µз тарихи атамекенінде азшылыќќа айналып, индустрия 
саласындаѓы мамандар арасында ‰лес салмаѓы аз болып ќалды. Т±рѓылыќты 
халыќтыњ ќалалар мен ќалашыќтардаѓы ‰лес салмаѓы µте тµмен болды. 
Ќазаќ тілініњ µндірістегі, ѓылым жєне білім беру саласындаѓы ќолданылу 
аясы тарылып, екінші орынѓа т‰сті, ±лттыќ мектептер жабылды немесе орыс 
мектептеріне ќосылды. Ќазаќ жастарыныњ ќалалар мен ќалашыќтарда 
т±ратындары арасында µз ана тілін білмейтіндері кµбейді. 1897 жылы 
Ќазаќстаннан тыс жерлерде туылѓандардыњ ‰лесі 8,3% болса, 1999 жылы 
славяндар мен неміс халќыныњ кері кµші-ќонына ќарамастан, олардыњ ‰лесі 
22,9%-ды ќ±рады. Б±л, ХХ ѓасырдаѓы кµші-ќон процесініњ орасан зор 
салдарына дєлел болады.  

Зерттеу нєтижесі кµші-ќон процестерініњ демографиялыќ, этникалыќ 
жєне єлеуметтік жаѓдайѓа айтарлыќтай єсерін кµрсетті. Б±л процестіњ 
мемлекет экономикасыныњ дамуында жєне кєсіби-білікті ж±мысшы 
мамандар мєселесін шешуде µте мањызды рµлі бар екендігі аныќталды. 

Зерттеу нєтижелері тµмендегі ењбектерде кµрсетілді: Асылбеков М.Х. 
«История Туркестано-Сибирской  магистрали (1926-1958 гг.) (в соавторстве с 
Бегалиевой А.А. и Курмангалиевой Р.Е.). Алматы, ОАО «КАТиК 
им.М.Тынышпаева», 2003; Асылбеков М.Х. «Алихан Букейхан – 
общественно-политический деятель и ученый», (в соавторстве с 
Э.Сейтовым). Алматы «¤ркениет» 2003; М.Х.Асылбеков, 
А.И.Ќ±дайбергенова «Ќазаќстан халќыныњ єлеуметтік-демографиялыќ 
жаѓдайы (1939-1959 жж.)». Алматы, ¤ркениет, 2005 ж. Сондай-аќ, «ХХ 
ѓасырдаѓы Ќазаќстандаѓы кµші-ќон процестері жєне олардыњ салдарлары» 
атты монографияныњ ќолжазбасы даярланды. 

1990 жылдардыњ басында ќ±рылѓан «Жања замандаѓы Ќазаќстан 
тарихы мен тарихи демография» бµлімініњ тарихи демография саласында ЌР 
¦ЃА академигі, т.ѓ.д., профессор М.Х.Асылбеков жетекшілік жасауда. Осы 
уаќытќа дейін шєкірттері 10-нан астам докторлыќ, 30-дан астам ѓылыми 
кандидаттыќ диссертация ќорѓады. Олардыњ ішінде жекелеген аймаќтар 



бойынша жєне белгілі бір кезењдеріне арналѓан зерттеу ењбектері жазылды. 
М.Х.Асылбековтіњ жетекшілігімен тарихи-демография саласында кµптеген 
таќырыптар жоспарлы т‰рде белгіленген мерзімдер бойынша жазылуда.  
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