


Назарбаев Н. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999. – 

296 б. 

Бұл кітапта ұлттық келбет, ұлттық рух жайында қазақ этносының 

ғасырлар бойы сұрыпталған ұлттық болмысы жайында айтылады 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Назарбаев Н.А. В потоке истории. – Алматы: Атамұра, 1999. – 

296 с. 

...Судьба последнего номадического материка в центре 

Евразии,национальное самосознание и тайна могильников на семи 

холмах,тоталитаризм и великий правитель Бейбарс, диаспоры 

современного Казахстана и средневековая Индия,национальная 

консолидация и "Алаш"- все это причудливым образом переплелось в 

истории великого народа,давая силы и в непростые дни,переживаемые 

нами сегодня..." Н.А.Назарбаев. "В потоке истории" 



Омаров Е. Қазақ ӛркениетінің негізі. – Алматы: Арда, 2014. – 

456 б. 

Қазақ ӛз отаны туралы қысқаша не білуге тиіс? Кімде-кім ӛз 

отанының тарихын оқып-білемін десе, оның ӛркениетін білуден 

бастауы тиіс. Ӛйткені «Ӛркениет елдің тарихы мен мәдениеті туралы 

материалдар жиынтығынан тұрады» деген ӛркениет ғылымының 

атасы А. Тойнби. Сіздің қолыңыздағы кітаптың негізгі идеясы - қазақ 

ӛркениеті осы анықтамаға сүйене отырып жазылған. 

Бұл ғылыми еңбектің мақсаты қазақ ӛркениетінің генезисін 

ашып, философиясын айқындау, тарих тұрғысынан оның ӛсіп-

ӛркендеуін туыстас Орта Азия және Евразия ӛркениетімен 

байланыстыра зерттеу болып табылады. Сондай-ақ қазақ халқы 

мекендеген сайын далада бой кӛтерген далалық, кӛшпенділік, 

қалалық, егіншілік және әскери- демократиялық ӛркениеттермен қоса 

ӛзендік ӛркениеттің болғаны дәлелденіп, соның бәрінің синтезі Қазақ 

ӛркениетін қалыптастырғанын анықтайды. Бірінші рет, кӛшпенділер 

теориясы - номадология қазақ тілінде беріліп отыр.  



Ерофеева И.В. Символы казахской государственности (позднее 

средневековье и новое время). – Алматы: ИД "Аркаим", 2001. – 152 с. 

Издаваемый труд известного казахстанского историка И.В. Ерофеевой 

является одним из результатов деятельности общественного фонда 

"Международный фонд Абулхаир-хана" (МФАХ) в 2001 г. В нем читатели 

могут узнать новые интересные сведения о ценнейших культурно-

исторических памятниках казахского государства XVI - первой половины 

XIX столетия, об их выдающихся владельцах, познакомиться с 

замечательными произведениями декоративного искусства талантливых 

предков. 

Салғараұлы Қ. Ұлы Дала. – Астана: Фолиант, 2013. – 520 б. 

Кӛне дүние тарихының білгірі, жазушы-ғалым Қойшығара 

Салғараұлының «Ұлы Дала» атты жаңа кітабы ежелгі және ортағасырлық 

далалық империялардың тартысты да талайлы тарихының жаңаша 

кӛзқараспен жазылуымен құнды. Туынды терең пайымдаулар мен байыпты 

да батыл, әрі тосын тұжырымдарымен ерекшеленеді. Еуроцентристік 

бағыттағы кӛзқарастарды калыптастырған ғалымдардың еңбектерінің ақ-

карасын саралай келіп, бұрынғы қағидалардың шеңберін бұзып, соңы 

пайымдауларға жол ашады. Зерттеу нысанына айналып отырған тақырыпқа 

байланысты басқа да ғалымдардың ой-пікірлерін талдап қана қоймай, тарихи 

түпнұсқа деректерді ӛзара салыстырып, автордың ӛзі тың әрі тиянақты 

дәлелдер келтіреді.  



Историко-культурный атлас казахского народа. – 

Алматы, 2011. – 300 с. 

Издание представляет собой первое в науке комплексное 

междисциплинарное исследование, непосредственно посвященное 

недвижимому культурному наследию казахов-кочевников. В нем 

подробно рассматриваются природно-географические факторы 

становления и развития кочевого скотоводческого хозяйства, 

материальной и духовной культуры казахского народа, 

исторические этапы формирования его геополитического и 

социокультурного пространства и историческая география 

расселения казахских родов и племен по территории Казахстана. 

Основное место в книге уделено эколого-экономическим истокам 

номадной культуры казахов и ее недвижимым материальным 

памятникам: кыстау, жайлау, маршрутам перекочевок, колодцам, 

караванным путям, памятникам земледельческой и городской 

культуры, наскальному искусству и эпиграфике.  

Қазақтар. Халықтың бет-бейнесі = Казахи. Лик народа 

(на казахском, русском). – Алматы: 2015. – 160 с.  

Составители альбома выражают искреннюю благодарность 

Акционерному обществу «Фонд национального благосостояния 

„Самрук-Казына"» за предоставленную возможность выхода в свет 

уникального материала, собранного патриархом казахской науки 

Алькеем Хакановичем Маргуланом. 



Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Исин А.И. Қазақ хандығы тарихы: 

кұрылуы, ӛрлеуі, кұлдырауы. – Алматы: «Сӛздік-Словарь», 2011. – 320 б. 

Кітап бүгінгі елдігіміздің тамырын құрайтын Қазақ хандығының 

тарихына арналған. ХУ-ХІХ ғғ. Қазақ хандығы орталықтанған мемлекет 

болды. Осы жылдары қалыптасқан қазақ елінің шекарасы, тілі, салт-дәстүрі 

мен мәдениеті сол қалпында Үшінші мыңжылдыққа жетті. Басылымда Қазақ 

мемлекетін құру мен нығайту жолында күрескен ірі тарихи тұлғалар мен 

кӛрнекті ӛнер адамдарының орны айшықталады. Бұл еңбектің мазмұны 

ұлттық мемлекеттілікті негіздеуге бағытталған. 

Аяған Б.  Рассветы и сумерки казахской степи. Научно-популярное 

издание. – Алматы: ТОО «Литера-М», 2014. – 264 с. 

Книга посвящена истории казахской государственности от тюркской 

эпохи до периода разрушения казахского ханства. 

В контексте новых методологических подходов рассмотрены проблемы 

генезиса казахской государственности, основные предпосылки формирования 

Казахского ханства. Наряду с этим воссоздана обстоятельная картина 

этнических процессов на территории Казахстана, этногенеза казахской 

народности. 

Книга дополнена информационно-справочным материалом, 

характеризующим деятельность выдающихся представителей казахской 

истории периода XV-XIX веков, является продолжением научно-

познавательных публикаций. 



АБЫЛАЙ ХАН. Энциклопедия / Бас. ред. Б.Ӛ. Жақып. – Алматы: 

Қазақ энциклопедиясы, 2013. – 656 б. 

Энциклопедия 18 ғасырда ғұмыр кешкен ұлы хан, дарынды әскери 

қолбасшы, кемеңгер мәмілегер Абылай ханның қазақ халқының басынан ӛткен 

зор-зобалаң замандағы қазақтың елдігін сақтап калудағы тарихи рӛлі және 

ұлтты ұйыстырып, біріктіру мақсаты жолында ӛзінің бүкіл күш-жігері мен 

ақыл-парасатын сарп еткен саяси қайраткерлік әрі мемлекеттік істеріне 

арналған. Энциклопедияда болашақ ханның бозбалалық шағынан ержетіп, 

есейіп-толысқан кезі, абыройы мен айбыны артып, ӛскен ортасы мен 

сұлтандықтан хан дәрежесіне дейінгі кӛтерілген ӛмір соқпақтары, Абылайдың 

арғы ата-бабалары мен одан тараған ұрпақтары мен үрім-бұтақтары, тұстас-

замандастары, елі мен жерін жат жұрттықтардан қан кешіп жүріп қорғаған 

үзеңгілес жаужүрек батырлары, ел болашағының қамын жеген ақылгӛй даналар 

мен билері; қазақ халқының тәуелсіздігі жолында Абылай ханның ұстанған 

ӛмірлік мақсат-мұраты жолында күрес жүргізген ілгері-кейінді ел басылары, 

қаһарман ерлер және ханның ӛмірі мен еңбегі жайында қалам тартқан ақындар 

мен жазушылар, ғалымдар мен зерттеушілер, сондай-ақ Абылай ханнан кейінгі 

ұрпаққа мұра болып калған жер-су аттары, т.б. қамтылған. 

Қазақ хандығы тарих толқынында: Қазақ хандығының 

құрылуының 550 жылдығына арналған ғылыми мақалалар жинағы / 

Бас.ред. Б.Ә. Байтанаев. – Алматы, 2015. – 708 с. 

Қазақ хандығының құрылуының 550 жылдығына арналған жинақта, 

Қазақстан мен Еуразия археологиясының келелі мәселелеріне қатысты 

мақалалар талқыланады. Қазақ хандығының даму кезеңдері, зерделену тарихы 

және Қазақ хандығы қалаларының зерттелу нәтижелері қарастырылады.  



Қазақ кӛтерілістері: Энциклопедия / Бас. ред. Б.Ӛ. Жақып. – Алматы: 

Қазақ энциклопедиясы, 2014. – 616 б. 

Қолдарыңыздағы жинақ қазақ халқының отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық 

кӛтерілістері мен қозғалыстарының құбылысы мен жұмбағын, тағылымы мен 

қорытындыларын, қозғаушы күштері мен басшыларын ғылыми-ақпаратгық, 

теориялық-методологиялық тұрғыдан зерделеуге арналған. 18-20 ғасырлардағы 

қазақ даласын дүбірлеткен кӛтерілістер мен ұлт-азаттық қозғалыстарының 

қайнар кӛзі, дәуірлері, себептері мен салдарлары, қатысушылардың құрамы, 

кӛздеген мақсат-мұраты, бүгінгі тәуелсіздік идеясымен үндестігі дәйектелген. 

Бұрын-соңды беймәлім болып келген деректер мен құжаттар ғылыми айналымға 

түскенін айрықша атап ӛткен абзал.  

Қазақ болып қалыптасқан ғасырлар. – Тараз, 2015. – 624 б. 

Жамбыл облысы әкімдігінің ішкі саясат басқармасы Қазақ хандығының 

550 жылдығы тойынан тәбәрік ретінде ұсынып отырған бұл жинаққа негізінен 

республикаға белгілі ғалымдар мен қаламгерлердің хандық дәуір қарсаңындағы 

тарихи жағдайларға, Керей мен Жәнібек сұлтандар кӛшінің себеп-салдарларына 

қатысты және кӛшпелі қазақ қоғамының құрылымын, кұқықтық негіздерін, салт-

дәстүрлері мен ұлттық мінез-құлқын, дінін, ділін, наным-сенімдерін, 

шаруашылығын, әдебиетін, тағы басқа ерекшеліктерін ашатын ғылыми, ғылыми 

- кӛпшілік және публицистикалық мақалаларды топтастырды. Сол арқылы 

хандық дәуірде қазақ халқы қалай қалыптасты, ұлт болып ұйысты деген 

сұрақтарға жауап алуға талпынды.  



Кочетов Е. Слова, которые изменили Казахстан. – Астана, 2014. – 288 

с. 

Эта книга о словах, которые изменили Казахстан. В ней собраны речи, 

произнесенные в переломные моменты непростой истории нашего государства 

из уст ее вершителей: от Чингисхана до Нурсултана Назарбаева. Эти слова 

определили будущее страны. Некоторые из них спасли Казахстан от краха: по 

крупицам строили государство, экономику, вселяли в народ надежду на светлое 

будущее, решая проблемы настоящего. Другие слова разрушали. Урон от них 

мы ощущаем до сих пор, и, судя по всему, их следы навсегда останутся на 

казахстанской земле. 

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. – Алматы: Ел-шежіре, 2007. – Т.1. 

Рязанов А.Ф. "Сорок лет борьбы за национальную независимость 

казахского народа (1797-1838 гг.). – 344 б. 

"Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы" кӛп томдығының бұл 1-томына XX 

ғасырдын басындағы белгілі орыс тарихшысы А.Ф.Рязановтың 1926 жылы 

Қызылорда қаласында жарық кӛрген "Сорок лет борьбы за национальную 

независимость казахского народа" деген тарихи очерктер жинағы еніп отыр. 



Иллюстрированная история Казахстана: С древнейших времен до 

наших дней:  В 4-х томах.  

Т.1. Казахстан от эпохи палеолита до монгольского нашествия. – 

Алматы, 2004. – 312 с. 

В первом томе четырехтомной "Иллюстрированной истории Казахстана" 

освещены вопросы древней всеобщей истории, доисторического каменного века на 

территории Казахстана, "андроновской культуры", бронзового века, истории 

прототюркских народов и племен: скифов, саков, гуннов и древних тюрков. 

Т.2. Казахстан с эпохи Золотой Орды до середины 

девятнадцатого столетия. – Алматы, 2004. – 294 с. 

Во втором томе "Иллюстрированной истории Казахстана" 

повествуется об образовании и становлении Казахского ханства, 

трагических событиях многолетней войны с джунгарами, 

присоединении земель Казахстана к России; даны биографии 

исторических личностей хана Абылая, Махамбета, Кенесары 

Касымова, а также описание быта и богатой культуры казахского 

народа. 

Т.3. Казахстан со второй половины XIX века 

до первой половины XX века. – Алматы, 2005. – 

320 с. 

В третьем томе "Иллюстрированной истории 

Казахстана" нашли отражение деятельность великих 

казахских просветителей, богатая музыкальная 

культура народа. На страницах книги рассказывается 

о колониальном периоде в истории Казахстана, 

национально-освободительном движении 1916 года, 

революции 1917 г., репрессиях в сталинский период, 

создании Казахской республики, о победе советского 

народа в Великой Отечественной войне. 



 Назарбаев Н. Қазақстан жолы, - Астана, 2007 - 372 б. 

Елбасының кітабы Қазақстанның қазіргі тарихының аса күрделі де 

жарқын сәттерін баяндайды. Тоғыз тараудың әрқайсысы, тәуелсіз жас 

мемлекетіміздің қалыптасу жолындағы айшықты қадамдарын ашып кӛрсетеді. 

Бұл - Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын жасау жӛніндегі 

жұмыс, қазіргі қолданыстағы ел Конституциясын қабылдау үрдісі, мұнай-газ 

ресурстарын игеруді бастау, ұлттық валютаны енгізу және табысты банк 

жүйесін құру туралы жазылған еңбек. Жекелеген тарауларда жекешелендіру 

мен жер реформасын жүргізу үрдісі әңгімеленеді, елорданы Астанаға кӛшіру 

және Қазақстан азаматының түңғыш ғарышқа ұшуы айтылады. 

 

 

 

 

 

 

 Назарбаев Н. Казахстанский путь. - Караганда, 2006. - 372 с. 

Книга Главы государства рассказывает о самых трудных и ярких 

моментах в новейшей истории Казахстана. Каждая из девяти глав раскрывает 

знаковые шаги на пути становления молодого независимого  государства. Это 

работа над Стратегией развития Казахстана до 2030 года, процесс принятия 

действующей Конституции страны, начало освоения нефтегазовых ресурсов, 

ввод национальной валюты и создание успешной банковской системы. В 

отдельных главах освещены процессы приватизации и проведения земельной 

реформы, рассказано о переносе столицы в Астану и первом полете 

казахстанца в космос. 



Қазақ Советтік Социалистік Республикасының мемлекеттік 

егемендігі туралы Декларация = Декларация о государственном 

суверенитете Казахской Советской Социалистической Республики. - 

Алма-Ата: Казахстан, 1991. - 16 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігінің жиырма 

жылдығы Декларация = Декларация двадцатилетия государственности 

Независимости Республики Казахстан. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 

2012. - 176 б. 

Бұл кітапта Қазақстан Республикасының Парламенті қабылдаған Қа- 

зақстан Республикасы Мемлекеттік тәуелсіздігінің жиырма жылдығы де- 

кларациясы жарияланған, сондай-ақ Парламент Сенаты депутаттарының осы 

тарихи құжат жайындағы және тәуелсіздіктің жиырма жылы ішінде Елбасының 

басшылығымен Қазақстан халқының қол жеткізген жетістіктері туралы ой-

толғамдары топтастырылып отыр. 



 Қозыбаев М. Киелі тәуелсіздік. - Алматы: Баспалар үйі, 2009. - 

448 б. 

Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, Қазақстан ғылымына еңбегі 

сіңген қайраткер, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты, 

Мемлекеттік сыйлықтың иегері, ҚР Президентінің бейбітшілік және 

ұлтаралық келісім сыйлығының лауреаты Манаш Қабашұлы Қозыбаевтың 

(1931-2002) еліміз егемендік алып, тәуелсіздік туын тіккеннен бергі тұста 

жарияланған сұхбаттары, публицистикалық мақалалары, баяндамалары енген. 

Автор ғасырлар бойы халық арман еткен тәуелсіздік туралы, оның ата тарихы 

жайлы сыр шертеді, тарихтың «ақтандақтарын» күн тәртібіне қойып, оны 

шешуге байланысты ӛзіндік кӛзқарасын баяндайды. 

Кӛркемсуретті Қазақстан тарихы. Ежелгі дәуірден біздің 

уақытымызға дейін. 4 томдық. - Алматы, 2007. 

Т. 4. Қазақстан XX ғасырдың екінші жартысынан біздің 

уақытымызға дейін. – 312 б. 

Тӛрт томдық "Кӛркемсуретті Қазақстан тарихының" тӛртінші томында 

Қазақстандағы соғыстан кейінгі кезеңдегі тың игеру, республиканы одан әрі 

индустрияландыру сияқты саяси, әлеуметтік-экономикалық мәселелер сӛз 

болады. 1965 жылғы шаруашылық реформасы мен ғылыми-техникалық 

прогресс, саяси ӛмір, әлеуметтік-демографиялық және мәдени ӛзгерістер, 

халық ағарту ісі, әдебиет пен ӛнер, экологиялық қозғалыстың тууы туралы 

деректер беріледі. Қазақстанда қол жеткізген егемендіктің, тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдары, Республиканы саяси және экономикалық жағынан одан әрі 

дамыту жайы айтылады. 



 Новейшая история Казахстана (1991-2014). Научно-популярное 

издание / Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, А.М. Сулейменов. - Алматы: 

Атамұра, 2014. - 368 с. 

 Книга посвящена истории независимого Казахстана. В издании 

рассмотрен широкий круг актуальных вопросов: кризис и распад системы 

советского социализма, становление и возрождение основ государственности, 

политическое, социально-экономическое, духовно- культурное развитие 

Казахстана с начала 90-х гг. XX столетия до наших дней. В издании освещены 

основные этапы развития современного казахстанского общества. 

Кекілбайұлы Ә. Азаттықтың ақ таңы (Уақыт мінбесінен айтылған 

сӛз). - Алматы: Қазақстан, 1998. - 736 б. 

Белгілі мемлекет қайраткері әрі Халық жазушысы Әбіш Кекілбайұлы 

егемен еліміздің саяси ӛмірі мен қоғамдық тыныс-тіршілігінің ыстық-суығын 

бастан-аяқ атқарысып келе жатқан айтулы азаматтың бірі. Қазақ халқының 

бостандыққа ұмтылған алғашқы әрекеттерінен бергі уақытта ол Тәуелсіздік 

Туын бірге кӛтерісіп, азаттыққа деген әлеумет аңсарының жоғын бірге 

жоқтасып келеді.Назарларыңызға ұсынып отырған кітап сол күрес жылдарының 

шежіресі іспеттес. 



 История независимого Казахстана: Монография / Под общ. ред. 

Х.М. Абжанова, Л.Н. Нурсултановой. - Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 

2011. - 400 с. 

 В монографии рассмотрены актуальные проблемы и вопросы истории 

современного Казахстана, имеющие значение для понимания процессов, 

происходящих в нашей стране. Республика Казахстан обрела независимость 20 

лет назад, став за этот непродолжительный, с исторической точки зрения, 

период, одним из субъектов мирового сообщества, региональным лидером в 

Центральной Азии. Период независимости ознаменован социально-

экономической, общественно- политической модернизацией казахстанского 

общества. 

  

 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. 

 В сборнике представлены опубликованные материалы и статьи, в 

которых обобщается и анализируется опыт созидательных процессов и 

преобразований во всех сферах жизни за период Независимости Казахстана. 

Авторы освещают наиболее важные аспекты реформирования политической 

системы, демократизации общества, становления и развития рыночной 

экономики. Рассматриваются также духовно-идеологические процессы в 

казахстанском обществе, место Казахстана в современном мире. 



 Аяған Б., Ауанасова Ә., Сүлейменов А. Қазақстанның жаңа тарихы. Үш томдық. – Алматы, 

2012. - 

 Т. 1. Кеңес жүйесінің дағдарысы және ыдырауы. - 320 б. 

 Т. 2. Дағдарыстан шығу. - 320 б. 

 Т. 3. Тұрақты Қазақстан. - 320 б. 

 Кітап социализм жүйесінің күйреуі, Кеңес Одағының құлауы, мемлекеттілік негіздерінің калыптасуы 

мен жаңғыруы, мемлекеттік шекараның делимитациясы, 90-жылдардың алғашқы жартысындағы 

Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық даму және тағы да басқа ӛзекті мәселелер қамтылған тәуелсіз 

Қазақстан тарихына арналады. Мәтін түсіндірме, тарихи анықтама, қызықты оқиғалар мен деректер, 

биографиялық анықтама, дәуір құжаттары, дәйексӛздер, кестелер мен негізгі ұғымдар сияқты қосымша 

материалдарды қамтиды. 

 Басылымның екінші томы Егемен Қазакстанның дамуының маңызды мәселелеріне арналады. 

Кітапта «Қазақстан-2030» стратегиясының тарихи маңызы, мемлекеттің әлеуметтік саясаты, саяси жүйені 

жаңғырту, сыртқы саяси бастамалар және басқа да ӛзекті мәселелер қарастырылған. Жұмыс тарихи 

құжаттардан алынған үзінділер, карталар, фотосуреттер, биографиялық мәліметтер және басқа да ақпараттық 

материалдарды қамтиды. 

 Кітапта тәуелсіз Қазақстан тарихы бойынша бай ақпараттық-құжаттық материалдар қамтылған. 

Қазіргі қоғамның әлеуметтік-экономикалық, саяси ӛзгерістері, сонымен катар Қазақстан халкының 

этносаралык және кӛпконфессионалдық жетістіктері қарастырылған. 



Республика Казахстан: 20 лет прогресса и стабильности: 

Коллективная монография. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011. – 208 

с. 

В предлагаемой читателю книге обобщены достижения Республики 

Казахстан за 20 лет независимости в ключевых направлениях развития 

общества. За этот период Казахстан превратился в стремительно 

развивающееся, демократическое государство, став инициатором крупных 

международных интеграционных процессов и миротворческих программ. 

Книга рекомендована ученым, политикам, а также широкому кругу 

читателей. 

Самашев З., Рустембеков С., Нажимединов Ж. Қазақстанның жетi 

кереметi = Семь чудес Казахстана: Учеб. пособие. – Алматы: Таймас, 2006. 

– 200 с. 

Авторы пособия описывают великолепные, наиболее яркие творения рук 

человеческих на казахстанской земле. 



 Қазіргі Қазақстан тарихы = Современная история Казахстана. - 

Алматы: Раритет, 2010. - 448 б. 

 Оқулық Қазақстан тарихының кӛне замандардан бүгінге дейінгі 

ӛзекті мәселелеріне арналған. Мемлекеттік-саяси даму, мемлекеттік 

стратегияның маңызды тұстары, қоғамның қазіргі даму ерекшеліктері, 

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мәселелік түрғыдан 

қарастырылған. Сондай-ақ оқытудың кӛрнекі құралдарымен, суреттермен, 

кестелермен жабдықталған. 

 Учебник посвящен актуальным проблемам истории Казахстана с 

древнейших времен до наших дней. В издании раскрывается широкий круг 

вопросов отечественной истории. На основе проблемно-хронологического 

подхода рассматриваются вопросы государственно-политического развития, 

важнейшие стороны государственной стратегии, особенности развития 

современного казахстанского общества и основные направления внешней 

политики Республики Казахстан. Издание сопровождается 

фотоиллюстрациями, таблицами. 



Қазақстан әлемнің тоғызыншы мекені = Казахстан: девятая 

территория мира / Под общ.ред. А.Б. Василенко; Редкол.:Е.Байжанов, 

В.Жандаулетов, К.Смоляков и др. – Б.м., 2007. – 302 с. 

Книга посвящена Казахстану-стране бескрайних степей и голубых озер, 

палящих зноем пустынь и снежных вершин седых гор. В жизни этого края 

гармонично соседствуют и взаимно дополняют друг друга мудрые вековые 

традиции и бурная юная энергия роста, богатое культурное наследие и самые 

передовые технологии. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері. Тәуелсіздік 

нышандары = Государственные символы Республики Казахстан. Символы 

независимости. – Алматы: Золотая книга, 2011. – 320 б. 



Бабакумаров Е.Ж., Галихин Н.Н., Темирболат Б.Б.  Парламент Республики Казахстан: 

становление, роль в реформах, перспективы. В 3 книгах. – Астана, 2004.  

Кн. 1. Становление парламентаризма в Казахстане. – 480 с. 

Кн. 2. Парламент Казахстана и реформы. – 460 с. 

Кн. 3. Парламент Казахстана: роль и перспективы. – 296 с. 
 

Первая книга посвящена основным вопросам становления парламентаризма в Казахстане. В ней дается 

исторический обзор мирового опыта развития институтов представительной власти, раскрывается специфика их 

зарождения и эволюции в нашей стране. 

Во второй книге на примере Парламента I и II созывов рассматривается роль высшего законодательного 

органа Казахстана в проведении реформ в нашей стране и формировании соответствующей законодательной базы, 

касающейся государственного строительства, развития рыночной экономики, укрепления националыюй 

безопасности демократизации общества, гуманизации правовой сферы, социальной защиты населения, 

обеспечення прав человека расширения, международного сотрудничества и др. 

В третей книге исследуются место, роль и функции Парламента в системе разделения властей. Детальному 

рассмотрению подвергаются взаимоотношения между Парламентом и Президентом, Парламентом и 

Правительством, Парламентом и судебной властью, Парламентом и институтами гражданского общества (СМИ, 

политическими партиями, общественными движениями, НПО и др.), а также анализируются перспективные 

направления развития парламентаризма в Казахстане на основе последовательного повышения роли Парламента в 

структуре государственного управления и в общественно-политической жизни казахстанского общества. 



Әбділдин С. Қазақ елінің ең биік күні. – Алматы, 2011. – 658 б. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 1991 жылдың 16 

желтоқсанында «Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Заң 

қабылдады. Қазақстанның сан ғасырлар бойы күресіп, аңсаған ТӘУЕЛСІЗДІК 

КҮНІ туды. 

Бүгінде осы тарихи оқиға туралы кӛп айтылып та, жазылып та жүр. Бірақ 

ӛткен кезеңнің нәтижелерін бағалауда алшақтықтар жоқ емес. Ӛмір керуені 

неғұрлым ілгері жылжыған сайын әрбір жазушының немесе айтушының ӛз 

«шындығының» пайда болуы  ғажап емес. Сӛйтіп, тарих пен ақиқаттың басы - 

біреу де, аяғы – айыр қүйрық болып жүр. 

Қолыңыздағы кітап Қазақстанның тәуелсіздігіне қатысты мағлұматтарды 

теріп алған нақты мәліметтердің негізінде жазылған. Құрастырушы тәуелсіздік 

туралы Заңды жариялап, Парламенттің Қаулысына қол қойған азамат. 

Зиманов С.З. Парламент Республики Казахстан в трудные годы 

провозглашения независимости. – Алматы: «Алаш» баспасы, 2011. – 288 с. 

Автор был одним из тех, кто стоял у истоков и был заметным участником 

исторического процесса провозглашения независимости Республики Казахстан. 

Он не только видел весомые детали тех дней, несущие особенности, суть 

процесса, и как уже зрелый ученый был в состоянии оценивать их в 

выступлениях в Парламенте, а также и в печати. В книге они заговорили 

языком и в манере тех дней, пронизанные духом свободы и народовластия, 

донося до читателей основную идею о том, что исторический процесс 

провозглашения независимости Казахской Республики, доставшийся в трудные 

годы, был и историческим шансом, возможно и последним, на пути 

возрождения казахского народа, как государствообразующей нации 

демократической модели. 



Есим Г. Философия Независимости. – Алматы: Білім; 2011. – 384 с. 

Эта книга является первым отечественным научным трудом, 

посвященным основным проблемам независимости казахского народа. Автор 

дал философско-аналитическое обоснование злободневным вопросам, 

связанным с политическими событиями двадцатилетней суверенной истории, 

цивилизаторскими тенденциями, жизнью общества, вопросами языка, 

менталитета и религии. 

Сұлтанов Қ. Қазақтың жаңа дәуірі (публицистикалық, 

саясатнамалық мақалалар, естеліктер). – Астана: Елорда, 2010. – 224 б. 

Белгілі журналист, публицист, мемлекет, қоғам қайраткері, саясаткер, 

Сенат депутаты - Қуаныш Сұлтановтың бұл кітабына мемлекет 

калыптастырудың күрделі, қайшылықты құбылыстарын сараптауға арналған 

деректі мақалалары, естеліктері топтастырылған. Оның мемлекет ісінде әр 

түрлі жоғары лауазымды қызметтер атқара жүріп жасаған талдаулары назар 

аударарлық. 

Жинақта елдегі елеулі оқиғалар, мемлекет мәртебесін кӛтеруде 

Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

жетекшілік қайраткерлігі, ерен еңбегі нақты деректермен, оқиғалармен 

табиғи баяндалып, айшықталған. Қаламгер жаңа замандағы жаңа 

Қазақстанның жасампаз қадамдары туралы пікірін ӛкшелеп, ой бӛліседі. 



Чеботарѐв А.Е. Политическая мысль суверенного Казахстана: 

динамика, идеи, оценки. Монография. – Астана-Алматы: ИМЭП при 

Фонде Первого Президента, 2015. – 512 с. 

В монографии представлены обзор и анализ большого идейно-

политического наследия, созданного и накопленного в течение всего периода 

развития Казахстана как суверенного государства. Основной акцент в связи с 

этим сделан на исследование многообразия идей, взглядов, оценок и 

воззрений различных общественно-политических деятелей республики и их 

объединений, отраженных в программных и иных документах, докладах, 

книгах, статьях, интервью и т.д. 

Тәуелсіз Қазақстан тарихы: хрестоматия / Құраст.: Қ.С. Қаражан, 

К.Е. Абикенова, С. Смағұлов. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 358 

б. 

Хрестоматияда 1991-2012 жылдар аралығын қамтитын, яғни Тәуелсіз 

Қазакстанның жиырма жылдық кезеңіне қатысты құжаттар мен материалдар 

берілген. Сондай-ақ еліміздің қоғамдық-саяси ӛміріне, әлеуметтік-

экономикалық, мәдени дамуына және сыртқы саясаты мен әлемдік 

қауымдастықта алатын орнына қатысты кӛптеген кӛлемді материалдар 

енгізілген әрі қоғамның барлық салаларын жан-жақты қамту ескерілген.  



Елбасы мәртебесі – ел мәртебесі = Награда президенту – 

признательность народу: Альбом / Құраст.: М.Б. Қасымбеков, А.М. 

Молдағаринов, Ә.С. Әлібеков. – Алматы: Ӛнер, 2007. – 120 б. 

Кітапта еліміздің президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халықтары 

үшін жасаған орасан еңбектері мен оған жасалған ел құрметі туралы суретті 

деректер берілген. 

Шаймерденов Е.Ш. Государственные символы Республики 

Казахстан. – Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 248 с.  

Книга посвящена государственным символам Республики 

Казахстан. Является первым специальным изданием подобного рода 

на русском языке, в котором наиболее полно и глубоко раскрывается 

тема казахстанской геральдики. На основании изучения обширной 

литературы и других материалов создан труд, имеющий 

определенную научную ценность. 



Салқынұлы С. Тұңғыш Президент және Қазақстан 

Республикасының тарихы: ғылыми монография. – Алматы: "Қазақ 

энциклопедиясының" Бас редакциясы, 2007. – 240 б. 

Ғылыми-зерттеу жұмысында Қазақстан Республикасының тұңғыш 

Президенті Н.Ә. Назарбаевтың еңбектеріне тәуелсіз Қазақстан 

мемлекеттігі тарихының дерек кӛзі ретінде деректанулық талдау 

жасалған. 

Твердая поступь страны. К 10-летию Стратегии развития 

Казахстана до 2030 года. – Астана: Институт системных исследований, 

2007. – 440 с. 

Предлагаемая вниманию читателей книга хроника является первым 

такого рода изданием, посвященным десятилетию принятия Стратегии 

развития Казахстана до 2030 года и роли в ее реализации Президента 

страны. Главная особенность подготовленного по инициативе политолога 

Ерлана Саирова издания в том, что по своей структуре оно полностью 

соответствует долгосрочным тематическим приоритетам этой Стратегии. 

Написана книга с соблюдением хронологии основных событий и с 

использованием множества официальных документов, выступлений в 

прессе министров, акимов, ученых, хозяйственных руководителей, 

предпринимателей и других известных VІР- персон уходящего времени. 

Публикации подкреплены большой серией иллюстраций и показывают 

тем самым стремительное развитие страны в разрезе ведущих 

направлений ее жизнедеятельности. 



Елбасы және мәдениет = Лидер Нации и культура: Сборник 

материалов и документов (қазақ  және орыс тілдерінде). Под общ. ред. 

А.С. Сағынғали, Б.М. Каиповой. – Алматы: ОФ «Ел-шежіре», 2012. – 312 

с. 

В сборнике собраны материалы выступлений, законодательная база и 

статьи Главы государства в области культуры и культурной политики 

Республики Казахстан, а также представлены исследовательские оценки в 

СМИ деятельности Лидера Нации в сфере культуры. 

Казақстандағы 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. 

Тәуелсіз Қазақстандағы білім мен ғылымның дамуына байланысты 

негізгі мәліметтер жинақталған бұл кітап алғашқы акпараттық-анықтамалық  

басылым болып табылады. Хроникаға енгізілген оқиғалар мен үдерістер 

соңғы жиырма жылдың кӛлемінде білім мен ғылым салаларында байқалған 

ӛзгерістерге сипаттама береді. 



Тәуелсіздік идеясы және кӛркем мәдениет. – Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясы», 2011. – 304 б. 

«Тәуелсіздік идеясы және кӛркем мәдениет» атты ұжымдық 

моногафияда қазақ фольклоры, әдебиеті және ӛнерінде кӛрініс тапқан 

Тәуелсіздік идеясы мәселелері қарастырылады. Мұнда ертегілердегі еркіндік 

сарындар, сақтар мен ғұндар заманындағы, Алтын Орда кезеңіндегі, Қазақ 

хандығы тұсындағы әдеби мәтіндердегі және Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздік жылдарында дүниеге келген әдебиет пен ӛнер туындыларындағы 

елдік пен тәуелсіздік, бірлік пен мемлекетті сақтау идеяларының кӛркем 

бейнеленуі мен жырлануы зерттеледі. Елін, жерін сақтау үшін күрескен 

тұлғалардың ерліктері дәріптеліп, кейінгі ұрпаққа үлгі боларлық істері жан-

жақты талданады. 

Тәуелсіз Қазақстан кезеңіндегі қазақ тіл білімі. – Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясы», 2011. – 288 б. 

Бұл еңбек Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік алғанына 20 жыл 

толуына орай шығарылып отыр. Ұжымдық монографияда А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институты ғалымдарының тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ 

тіл білімінің даму ерекшеліктерін, жеткен жетістіктерін салалық ғылымдар 

тұрғысынан зерделеу мақсатында жүргізіліп іргелі зерттеулерді қамтыған. 



Тәуелсіздіктің нұрлы таңы (Азаттық поэзиясы): Оқу-әдістемелік 

құрал. – Алматы: Раритет, 2010. – 240 б. 

Оқу-әдістемелік құрал жастарға рухани-патриоттық тәрбие беру 

мақсатында жасалды. Кітапқа Қазақстанның талантты-танымал ақын- 

дарының және шетелдерде елі мен жерін аңсаумен ӛткізген қандас 

бауырларымыздың тарих, ел мен жерге деген махаббат, еркіндік пен 

бостандық тақырыбы арқау болған тәуелсіздік жылдарындағы ӛлеңдері мен 

поэмаларынан үзінділер топтастырылды.  

Осман А.Ә. Тіл тәуелсіздігі — ел болашағы. – Алматы: Ӛлке, 2011. 

– 480 б. 

Белгілі ғалым, қоғам қайраткері, Қазақстан халқы Ассамблеясының 

мүшесі, «Мемлекеттік тілге — құрмет» қоғамдық бірлестігінің тӛрайымы 

А.Османның оқырманға ұсынылып отырған жинағында әр жылдары жарық 

кӛрген ғылыми және кӛпшілік мақалалары мен сұхбаттарының, хаттарының 

таңдаулылары іріктеліп, хронология бойынша берілген. Кітап Қазақстан 

тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналғандықтан, мұнда автордың дер шағында 

кӛтере білген ӛзекті мәселелері мен ұсыныстары қамтылған. 



Султанов Б.К., Музапарова Л.М. Казахстан и современный мир: 

сборник статей, выступлений и интервью. – Алматы: КИСИ при 

Президенте РК, 2013. – 364 с. 

В издание вошли публикации на казахском, русском и английском языках, 

охватывающие широкий круг актуальных вопросов внутренней и внешней 

политики Казахстана, экономики, международных отношений, интеграционных 

процессов, а также проблем глобальной и региональной безопасности. 

Нысанбаев А., Малинин Г. Нурсултан Назарбаев: Казахстан – 

территория мира и согласия. – Алматы, 2005. – 261 с. 

В монографии рассматривается роль идей и инициатив Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в становлении казахстанской 

государственности, в реформировании казахстанского общества по пути 

демократических преобразований, в сохранении и укреплении гражданского 

мира и межэтнического согласия. Сделана попытка показать Н.А. Назарбаева не 

только как выдающегося политического деятеля, но и как крупного ученого-

теоретика, предметом интересов которого являются наиболее актуальные 

социально-политические проблемы современности. 



Темірқазық. Елбасы сӛйлеген сӛздердің жинағы. – Астана, 2012. – 28 

б. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

мемлекеттік маңызы бар түрлі жиындарда, мерейтойларда, халықаралық 

форумдарда сӛйлеген тарихи сӛздері аз емес. Бұл сӛздер елдің даму жолында 

ӛзіндік бағдарға, жол бастар ұстамға айналды. Президенттік қызметке кірісу 

рәсімінде, мемлекеттік рәміздерді таныстыруда, ел орталығын Сарыарқа 

тӛсіне ауыстыру шешіміне орай, алғаш БҰҰ  Бас Ассамблеясында сӛйлеген 

сӛздер, сондай-ақ Абай, Жамбыл мерейтойларында жасаған терең талдаулы 

баяндамалар, ел тарихындағы ірі тұлғаларға ескерткіштер ашу 

салтанаттарындағы, т.б. сӛздер - барлығы Қазақстанның тәуелсіздік 

дәуіріндегі жылнамасы ӛсиеттес. «Темірқазық» кітабына осы сӛздер 

жүйеленіп, реттеліп топтастырылды.  

Морозов А.А. Казахстан за годы независимости / Под общ. ред. 

Султанова Б.К. Научно-популярное издание. – Алматы: КИСИ при 

Президенте РК, 2005. – 236 с. 

Данное издание имеет целью представить обобщенный образ 

современного Казахстана. В книге показаны основные шаги на пути 

становления и построения государственности, акцентируется внимание на 

роли республики в мировом сообществе, раскрываются вопросы 

политической, экономической, культурной и общественной жизни 

современного Казахстана. Издание знакомит с историей страны, современным 

административно-территориальным делением республики, с ее 

многочисленным и многонациональным населением, государственным 

устройством и предназначено для широкого круга читателей, специалистов, 

современным развитием Казахстан. 



Назарбаев Н.А. Рынок и социально-экономическое развитие / Науч. 

ред. А. В. Бачурин, А. Т. Спицын. – М.: Экономика, 1994. – 495 с.  

В книге Президента Республики Казахстан, доктора экономических наук, 

профессора Нурсултана Абишевича Назарбаева на основе анализа и научного 

обобщения опыта Казахстана и других стран СНГ рассматриваются 

предпосылки и конкретные проблемы становления социально направленной 

рыночной экономики. Обосновываются выводы и предложения по повышению 

эффективности приватизации собственности, переводу экономики на 

интенсивный путь развития, усилению воздействия рыночного механизма на 

экономию ресурсов и результативность воспроизводства. Уделяется особое 

внимание преодолению кризисной ситуации в экономике и инфляции, 

формированию прогрессивной структуры производства, новой инвестиционной 

политики, обеспечению рациональной занятости. Излагаются стратегия 

экономии ресурсов и теоретические основы моделирования 

ресурсопотребления. 

Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. – Алматы: Ӛнер, 1996. – 288 с. 



Назарбаев Н.Ә. Ой бӛлістім халқыммен. – Алматы: «Мектеп» 

баспасы, 2006. – 248 б. 

Бұл жинаққа Казақстан Республикасының түңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кітаптарындағы, баяндамалары мен 

басқа да еңбектеріндегі, алқалы жиындар мен ел аумағының алуан 

аймақтарындағы әр түрлі кездесулерде сӛйлеген сӛздеріндегі қанатты 

қағидалары қамтылып, терең ой-талғамдары мен тұжырымдары 

топтастырылған. Сонымен қатар бұл кітап бұрындары жарық кӛрген 

«Туған елім — тірегім» (2001) және «Ӛзекжарды ойлар» (2003) 

жинақтарының заңды жалғасы. Басылым Елбасының ӛмірдің сан-

саласын қамтитын жаңа ой орамдарымен толықтырылған. 

Назарбаев Н.Ә. Ӛзекжарды ойлар. – Алматы: "Мектеп" 

баспасы" ЖАК, 2003. – 172 б. 

Бұл кітапқа Казақстан Республикасының тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбектеріндегі, баяндамаларындағы, 

алқалы жиындар мен әр түрлі кездесулерде сӛйлеген сӛздеріндегі 

қанатты қағидалары қамтылып, пайымды пікірлері топтастырылған. 

Сондай-ақ бұл кітап 2001 жылы жарық кӛрген "Туған елім — 

тірегім" жинағының заңды жалғасы іспетті. Тың туынды Елбасының 

ӛмірдің сан-саласын қамтитын ой тербеген орамдарымен 

толықтырылған. 



Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. – Алматы: Жібек жолы, 2010. 

– 240 б.  

Назарбаев Н.А. Стратегия трансформации общества и 

возрождения Евразийской цивилизации. – Москва: Экономика, 2000. – 

543 c. 

В книге содержатся материалы его трудов и выступлений по двум 

проблемам: рыночная экономика и интеграция евразийской цивилизации. 

Книга представляет интерес для государственных и политических 

деятелей. 



Назарбаев Н.А. Казахстан-2030: Процветание безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента 

страны народу Казахстана. – Алматы: Білім, 1997. – 176 с. 

Президент. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев туралы "Егемен Қазақстан" газетінде 2010-2015 

жылдарда жарияланған мақалалар, сұхбаттар, ӛлең-жырлар / Құраст.: С. 

Пірназар. – Астана, 2015. – 783 б. 

Бұл кітап 2010 жылы жарияланған «Елбасы» жинағының тақырыптық 

жалғасы. Кітапта 2010-2015 жылдарда «Егемен Қазақстан» газетінде 

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

туралы шыққан мақалалар, сұхбаттар, ӛлең-жырлар топтастырылған. Жинақта 

туған елін бүкіл әлемге танытқан, мойындатқан, құрметті еткен Ердің ерен 

бейнесі сан қырынан айшықты ашылған. 



Гафоров А. Еліне елеулі елбасы. – Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2014. – 274 б. 

Жиырма жылдан астам уақыттан бері Қазақстанда ӛтіп жатқан 

ӛмірлік маңызы бар оқиғалардың бәрі де кӛрнекті мемлекет қайраткері, 

қазақстандықтардың әлем мойындаған жалпыұлттық кӛсемі Нұрсұлтан 

Назарбаевпен тығыз байланысты. Ол мықты мемлекеттің іргетасын 

қалады. Сол арқылы ӛз халқын даңққа бӛлеп, әлемдегі миллиондаған 

адамдардың құрметіне ие болды. Тәжікстанда шығарылған Қазақстан 

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы бұл кітапта автор 

саясаткер тікелей ұлттың мүддесін кӛздесе, ұлттың ӛзінен де жақсы кӛрсе, 

табиғатынан тума дарынға ие болса және сол дарынын ӛз халқына қызмет 

етуге бағыштаса, кӛп нәрсе жасай алатынын кӛрсетуге тырысады. 

Қазақстан-жетістіктерге жетелеген жол / Құраст.: Сәдуақасов 

Қ.И. – Астана: Деловой Мир Астана, 2010. – 194 б. 

Бұл кітапта Қазақстан Республикасының кӛлік саласының кейінгі 

жылдардағы дамуының фотошежіресі жасалған. Басылымда ел Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен ӛткен саладағы маңызды оқиғалар 

кӛрсетілген. 



Касымбеков М.Б. Лидер и Независимость. – Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2010. – 200 с. 

Становление и развитие Реепублики Казахстан неразрывно связано с 

политической биографией основателя государства, Первого Президента 

Республики Казахстан и общепризнанного лидера нации – Нурсултана 

Абишевича Назарбаева. В этой книге в краткой и обобщенной форме 

излагается история суверенного Казахстана сквозь призму деятельности 

Н.А.Назарбаева, а также приведены оригинальные тексты отдельных 

выступлений Главы государства, сделанных им в разные годы. 

Назарбаев Нұрсұлтан: Ӛмірбаян / Жоба жетекшісі: 

М.Б.Қасымбеков. - Астана: Деловой мир Астана, 2013. – 320 б. 

Бұл кітапта Н.Ә.Назарбаевтың ӛмірі мен қызметі,қарапайым 

ауылдағы жасӛспірім кезінен бастап,ұлт кӛшбасшысына дейінгі ӛмір жолы 

баяндалады 



Мансұров Т. Нұрсұлтан Назарбаевтың ӛмірде жүзеге асқан 

еуразиялық жобасы. – М.: Реал-Пресс, 2012. – 320 б. 

Бұл кітапта түңғыш рет Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың 1994 жылғы наурызда М.В.Ломоносов атындағы 

ММУ-де ұсынған Еуразия жобасының жүзеге асырылуы құжаттық негізде 

жан-жақты кӛрсетілген. Еуразиялық экономикалық қауымдастық, Кедендік 

одақ және қалыптасып жатқан Біртұтас экономикалық кеңістік Нұрсұлтан 

Назарбаев жобасының ӛмірде нақты іске асырылуының дәлелі болып 

табылады.  

Аяган Б., Ауанасова А. Нурсултан Назарбаев и казахстанская 

модель строительства государства (исторический аспект). – Алматы: 

ТОО «Литера-М», 2012. – 256 с. 

Книга посвящена изучению деятельности Первого Президента 

Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева, которая протекала 

на фоне крупнейшего события XX века - распада СССР и становления 

независимого Казахстана. Богатая источниковая база позволяет читателю 

погрузиться в атмосферу описываемых событий, сопровождавших 

становление Нового Казахстана. Эпохальная миссия, которая выпала на 

Нурсултана Назарбаева, позволила воплотить многовековую мечту 

казахского народа о независимой государственности на исторической земле 

предков. Описанный нелегкий путь, избранный народом Казахстана, 

позволил решить историческую задачу становления полнокровной 

государственности. 



Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев – тәуелсіз мемлекеттің негізін 

қалаушы / Құраст. жетекші. Б.Аяған; Бас ред. Б.Ӛ. Жақып; Мемл. 

тарихы ин-ты. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010. – 228 б. 

Кітапта  Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

ӛмір жолы, оқуы, қызметі, ел басқару қызметі фото-суреттермен кӛркем 

тілмен баяндалады. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарбаев Нурсултан Абишевич – основатель независимого 

государства / Гл. ред. Жакып Б.О.; Ин-т истории государства. – 

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2010. – 226 с. 

Фотоальбом посвящен первому Президенту Республики Казахстан 

Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. 



Джонатан Айткен. Нұрсұлтан Назарбаев және Қазақстанның 

қарышты қадамы. – М. : Художественная литература, 2010. –  370 б. 
Ұлыбританияның белгілі жазушысы әрі қоғам қайраткері Джонатан 

Айткеннің ағылшын тілінде жарық кӛрген «Нұрсұлтан Назарбаев және 

Қазақстанның қарышты қадамы» атты кітабы ағылшын тілді оқырмандар арасында 

бірден кең таралып кетті. Орыс тіліндегі аудармасы ресейліктермен қатар, кеңестік 

кезеңнен кейінгі кеңістікте ӛз тәуелсіздіктерін жариялаған жас мемлекеттердің 

елдері үшін де бір кездегі ортақ тағдырлы адамдар ретінде мейлінше мол мағлұмат 

ұсынғаны даусыз. Ал, осы топырақтың тӛл түлегі туралы толымды толғаудың ана 

тіліміздегі нұсқасының қазақстандықтарды да бей-жай қалдырмайтындағы тағы 

ақиқат. Бестселлер бейнелі де шынайы әрі философиялық түйіндеулермен 

жазылған. Кітапта әлемнің қазіргі кездегі қызмет басындағы аса кӛрнекті саяси 

кӛшбасшыларының бірінің жеке тұлғасы, тағдыры, жеңістері мен жеңілістері және 

тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы ғана емес, сонымен бірге КСРО-ның соңғы 

жылдарындағы драматизм мен ТМД елдерінің жаңа тарихына байланысты кӛптеген 

жайлар әдемі әңгімеленеді. 

Джонатан Айткен. Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана / 

Пер. с англ. – М.: Худож. лит., 2010. – 384 с. 

Вышедшая на английском языке книга известного писателя и 

общественного деятеля Великобритании Джонатана Айткена «Нурсултан 

Назарбаев и созидание Казахстана» сразу стала популярной в англоязычном 

читающем мире. Она наверняка представит большой интерес для широкого 

круга российских читателей, как и для всех, кто жил когда-то в нашей общей 

стране с названием, которое каждому говорит свое — Советский Союз. 

Бестселлер выразительно и правдиво, с философскими обобщениями, 

рассказывает не только о личности, судьбе, победах и поражениях одного из 

самых ярких из ныне действующих политических лидеров мира и 

становлении независимого Казахстана, но затрагивает и многие аспекты, 

связанные с драматизмом последних лет СССР и истории новой России. 



Лидер глобального антиядерного движения. Лидер Нации. – Астана: 

ТОО «Деловой Мир Астана», 2010. – 192 с. 

Данная книга посвящена деятельности Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева, который  создал сильное, процветающее государство и внес 

неоценимый вклад в процес глобального ядерного разоружения. Своим мнением 

относительно заслуг казахстанского Лидера делятся видные российские ученые, 

политики, общественные деятели. 

Токаев К. Он делает Историю: Сборник статей и очерков. – Астана: 

Фолиант, 2010. – 348 с. 

Новая книга известного казахстанского политика и дипломата Касым-

Жомарта Токаева «Он делает Историю» – это сборник опубликованных в 

Казахстане и за рубежом историко-публицистических статей и очерков, 

показывающих выдающуюся роль основателя независимого Казахстана 

Президента Нурсултана Назарбаева в становлении и укреплении государства. 

Главное внимание автор уделил его активной и многосторонней деятельности, 

направленной на созидание успешного, конкурентоспособного и 

процветающего Казахстана. В книге раскрывается незаурядная личность Н. 

Назарбаева как национального лидера, содержатся интереснейшие наблюдения 

и не известные ранее исторические факты. 



Актуальные вопросы государственно-конфессиональных 

отношений в Республике Казахстан: сборник материалов. – Алматы: 

Институт философии и политологии КН МОН РК, 2012. – 72 с. 

Данный сборник включает тексты докладов, подготовленные 

сотрудниками отдела религиоведения Института философии и политологии 

КН МОН РК, а также дополнительные материалы - комментарии экспертов 

по рассматриваемой тематике. 

Казахстан – ООН: 20 лет сотрудничества: материалы науч.-практ. 

конф., посвященной 20-летию вступления Республики Казахстан в 

ООН (Алматы, 15 февраля 2012 г.). – Алматы: ТОО «Дайк- Пресс», 2012. 

– 110 с. 

В данный сборник вошли выступления участников научно-

практической конференции «Казахстан - ООН: 20 лет сотрудничества», 

посвященной 20-летию вступления Республики Казахстан в Организацию 

Обьединенных Наций, состоявшейся в Фонде Первого Президента 

Республики Казахстан - Лидера Нации 15 февраля 2012 года. 



Независимый Казахстан и Лидер Нации: (Новейшая история 

Казахстана и историческая роль Первого Президента Н.А. Назарбаева) 

/ Б.Г. Аяган, А.М. Ауанасова, А.Ж. Габдуллина, Ж.У. Кыдыралина, С.В. 

Селиверстов, А.М. Сулейменов; Под ред. Б.Г. Аягана. – Алматы: 

Раритет, 2010. – 392 с. 

Коллективная монография посвящена 20-летию Независимости 

Республики Казахстан. В исследовании дан анализ становления нового 

государства, образовавшегося после распада СССР, рассматривается 

исторический вклад Первого Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева в становление и укрепление одного из самых динамичных и 

перспективных государств Евразии – Казахстана. Образ Н.А. Назарбаева – 

Лидера Нации, политика и человека, представлен в контексте наиболее 

важных этапов и ключевых аспектов современной истории Казахстана. 

Председательство Казахстана в Организацни «Исламская 

конференция» в 2011-2012 гг.: Сборник материалов научно-

практической конференции (г. Алматы, 25 марта 2011 г.) / Отв. ред. 

Б.К. Султанов. – Алматы: КИСИ при Президенте Республики 

Казахстан, 2011. – 128 с. 

В сборник материалов конференции включены доклады 

представителей органов государственного управления РК, ведущих 

экспертов Казахстана, посвященные современным политическим и 

социально-экономическим процессам на пространстве ОИК, в том числе в 

сфере обеспечения региональной безопасности, а также приоритетным 

направлениям деятельности Казахстана в рамках предстоящего 

председательства в ОИК в 2011-2012 гг. 



Казахстан и ОБСЕ: монография / Под общ. ред. Б. К. 

Султанова. – Алматы: КИСИ при Президенте Республики 

Казахстан, 2009. – 288 с. 

Монография посвящена анализу сотрудничества Казахстана с 

ОБСЕ в сферах безопасности, экологии и экономики, а также в 

гуманитарной области. В книге представлено краткое изложение 

истории развития ОБСЕ, проанализированы современное состояние 

и проблемы, с которыми в данное время сталкивается Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. В рамках информации 

об ОБСЕ в настоящем издании рассмотрены ее действующие 

структуры, институты и основополагающие документы. Отдельное 

внимание уделено анализу перспектив председательства Республики 

Казахстан в ОБСЕ в 2010 г. 

Казахстан – ООН: 20 лет сотрудничества: Материалы 

науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию вступления РК в ООН 

(Алматы,15 февраля 2012 г.) / МИД РК, ИМЭиП при Фонде 

Первого Президента Республики Казахстан-Лидера Нации; 

Представительство департамента общественной информ. ООН в 

РК. – Алматы, 2012. – 110 с. 

В данный сборник вошли выступления участников научно-

практической конференции «Казахстан - ООН: 20 лет 

сотрудничества», посвященной 20-летию вступления Республики 

Казахстан в Организацию Объединенных Наций, состоявшейся в 

Фонде Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации 

15 февраля 2012 года. 



Жеңімпаз ұрпақ = Поколение победителей: Тәуелсіздік 

құрдастарының шығармалары / Құраст.:А.Елгезек. – Алматы, 2013. – 

172 б. 

Бұл жинақта жас ұрпақ шығармалары берілген. Кітап тәуелсіздік 

құрдастарының ӛз елінің патриоты болуына септігін тигізетін туынды 

екендігіне шүбә жоқ. Жинақ Тәуелсіздік жылдарында туып-ӛсіп,егемен 

елдің туын ұстап шыққан жастардың кӛзқарасымен жазылып шыққан.  

Ертысбаев Е. Казахстан и Назарбаев: логика перемен. – Астана: 

Елорда, 2001. – 576 с. 

В книге известного политика и ученого прослеживается жизненная и 

политическая биография выдающегося государственного деятеля - первого 

Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В центре 

личность Н. Назарбаева и объективный анализ современной казахстанской 

истории, позволяющий исследовать взаимосвязь и взаимозависимость всего 

спектра движущих сил внутриполитических процессов, анализировать 

деятельность главы государства в обеспечении полнокровного и 

сбалансированного развития Казахстана в условиях обостряющейся 

неравномерности мирового исторического процесса. Читатель узнает о 

технологии принятия политических решений на основе сопоставительного 

анализа коммунистического и постсоветского периодов, познакомится с 

галереей современных деятелей Казахстана.  



Космические исследования в 

Казахстане / Под ред. акад. У.М. 

Султангазина. – Алматы: РОНД, 

2002. – 488 с. 
В коллективной монографии 

показано современное состояние и 

перспективы развития космических 

исследований в Казахстане, представлены 

основные результаты казахстанских 

ученых, полученные при выполнении 

программ научных исследований и 

экспериментов Республики Казахстан на 

ОК «МИР» и МКС с участием космонавтов 

Т.Аубакирова и Т.Мусабаева за годы 

независимости (1991-2001гг.). Приведены 

основные оригинальные работы в области 

космического материаловедения, природно-

ресурсного и геофизического космического 

мониторинга, космической биотехнологии и 

биомедицины. 

Қабиқызы С. Талғат 

Мұсабаев. – Алматы: 

"Қазақстан", 2010. – 240 б. 
Қолыңыздағы деректі хикаят 

ұшқыш-ғарышкер, Ресей Батыры, 

Қазақстанның Халық Қаһарманы, 

авиация генерал лейтенанты, техника 

ғылымының докторы, Қазақстан 

Ұлттық ғарыш агенттігінің тӛрағасы 

Талғат Мұсабаевтың ӛмір жолымен 

таныстырады. Автор атақты қазақ 

перзентінің ӛмірі жастарға үлгі, 

қазақстандық болашақ ғарышкерлерге, 

инженер-сынақшылар мен 

конструкторларға бағыт-бағдар болады 

деп үміттенеді. 

Сүйінбай Т. Тұңғыш 

қазақ ғарышкері Тоқтар 

Әубәкіров. Ғұмырнамалық 

эссе. – Алматы: Құс жолы, 

2004. – 352 б. 
Бұл кітап — халқымыздың 

біртуар перзенті, ғасыр саңлағы, 

тұңыш қазақ  ғарышкері, даңқты 

сынақшы-ұшқыш, Халық Қаһарманы, 

Кеңес Одағының Батыры Тоқтар 

Әубәкіров туралы деректі-кӛркем 

ғұмырнамалық эссе. 



Отанымыздың тәуелсіздігіне тарту / Құраст.: Н. Махмудов, Қ. 

Исина, А. Кемелбаева, И. Рачковский. – Алматы, 2006. – 380 б. 

"Қазақмыс" корпорациясы жинақты Қазақстан Республикасы 

тәуелсіздігінің 15 жылдығына орай әзірледі.  

Тәуелсіздік жемісі / Құраст. М.Шоқан. – Алматы, 2011. – 256 б. 

«Тәуелсіздік жемісі» атты бұл кітапта Елбасы жүргізіп отырған кӛші-

қон саясатын қолдау, қазақ тұтастығы басты мақсат етілген. Тәуелсіздіктің 

айтулы жемістерінің бірі  алыс-жақын шетелден келген 1 миллионға жуық 

қандастарымыз. Кітапта солардың ішіндегі ӛнер адамдарының, ғалымдар мен 

мамандардың және кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтардың қысқаша ӛмір- 

баяндары мен елге қосып отырған  үлестерінің нақтылы нәтижелері 

кӛрсетілген. Бұл кітаптың басқа кітаптардан ӛзгеше бір ерекшелігі - кітапқа 

енген адамдардың ӛмірбаяндарымен қоса үміт-тілегі, ой-пікірлері, 

патриоттық сезімдері, алған алғыстары мен марапаттарының кӛшірмелері, 

құжаттық маңызы бар суреттері қамтылған. 



Усенов С. Идеи Нурсултана Назарбаева – идеология 

независимого Казахстана. – Алматы, 2014. – 280 с. 

Идеология – неотъемлемая составная часть любого государства, в 

том числе, естественно, и независимого Казахстана. Идеология 

Казахстана представляет собой систему идей его Первого Президента Н. 

А. Назарбаева, изложенных в его трудах. Центральное место в системе 

идей Нурсултана Абишевича занимает рост благосостояния всех 

казахстанцев – эта идея проходит красной нитью через его труды. Так, 

например, наш президент в своей работе «Социальная модернизация 

Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда» отмечает, что в 

центре его внимания находится судьба каждого казахстанца. 

Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің II съезі = II съезд 

лндеров мировых и традиционных религий. Фотоальбом. – Алматы: 

"Ӛнер" баспасы, 2006. – 136 б.  

Бұл фотоальбомға 2006 жылғы 12-13 қыркүйек аралығында 

Астанада Бейбітшілік және келісім сарайында ӛткен Әлемдік және 

дәстүрлі діндер лидерлері II съезінің материалдары енгізіліп отыр. 



Айталы А. Ұлт пен дін - тәуелсіздік арқауы: Мақалалар мен 

сұхбаттар = Нация и религия - основы независимости: Статьи и 

интервью. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2013. – 328 б.  

XX ғасырдың аяғы мен XXI ғасырдың басы болашаққа арналған алуан 

түрлі болжамдарға толы. Солардың барлығы да екі маңызды үрдіске - 

мәдени-тілдік патриотизм мен діндердің жаңаруы қайта-қайта назар 

аударады. Кітапта осы жаһандық үрдістің Қазақстандағы кӛріністері 

талданады. 

Ұлттың ұлы жиыны. Деректер жинағы / Кұраст. Ботагӛз Уатқан. – 

Алматы: Дүниежүзі қазақтарының кауымдастығы. «Атажұрт» баспа 

орталығы, 2012. – 408 б. 

Алмағайып кезеңдерді бастан кешіп, әлемнің 40-қа жуық елінде 

тарыдай шашырап ӛмір сүріп жатқан қазақ  ұлты ӛкілдері үшін осынау 

кітапта қамтылған жиынның орны бӛлек. 2011 жылдың 25-27 мамырында 

Астанада ӛткізілген Дүниежүзі қазақтарының IV Құрылтайын, заңды түрде, 

ұлтымыздың ең басты жиыны санауға болады. Еліміз Тәуелсіздік алғалы бері 

тӛртінші рет шақырылып отырған Құрылтайда қаралған мәселелер аукымы 

кең. Сырттағы бауырластарына құшағын айқара ашқан Әлемдегі үш елдің 

бірі саналатын Қазақстанда диаспора ӛкілдерімен байланыс, кӛші-қон 

мәселелерін  реттеу тұрғысында жан-жақты жұмыстар атқарылуда. Осы 

реттегі сан тарау ойлар, пікірлер тоғысқан Құрылтай туралы егжей-тегжейлі 

баяндалған «Ұлттың ұлы жиыны» атты кітап қазақ ұлтының барлық 

жанашырлары мен диаспора зерттеушілері үшін барынша құнды да пайдалы 

дүниеге айналарына сеніміміз кәміл.  



Қазақ кӛші – қазақтың қауымдасуы: Қазақстан Республикасы 

Президенті Мұрағатының қорынан құжаттар жинағы. Дүниежүзі 

қазақтары қауымдастығының 20 жылдығына арналған = Репатриация 

казахов - консолидация народа. Сборник документального архива 

Президента Республики Казахстан к 20-летию Всемирной Ассоциации 

казахов / Құраст. К.Н. Балтабаева. – Алматы: Дүниежүзі қазақтары 

қауымдастығы "Атажұрт" баспа орталығы, 2012. – 352 б. 

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының кұрылғаны және қызметі туралы, 

қазақ диаспорасының әлеуметтік-экономикалық  және мәдени дамуының 

мәселелері, этникалық  кӛші-қон, оралмандардың қазақстандық қоғамда 

бейімделуі мен ықпалдасуы туралы 1991- 2012 жылдардағы құжаттары негізінде 

жарияланады. 

Қазақ диаспорасымен жан-жақты байланыстың ӛркендеуі, шетелдердегі 

этникалық қазақтардың тарихи отанына кӛшуі және халықтың бірігуі жолындағы 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атқарған рӛлі 

Қазақстан Республикасы Президенті Мұрағаты қорындағы құжаттар кӛмегімен 

ашып кӛрсетілді. 

Қауымдастық – қазақтың бір отауы / Құраст.: Ботагӛз Уатқан, Жәди 

Шоквнулы. – Алматы. Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы, 2007. – 200 

б. 

«Қауымдастық - қазақтың бір отауы» атты халықаралық жыр мүшәй- 

расына қатысқан ақындардың таңдаулы ӛлеңдерін ғана кітап етіп шығару 

кӛзделген болатын. Қауымдастықтың 15 жылдығына арналған салтанатқа 

сырттағы ағайын толық қатынаса алмады. Сондықтан да олардан 15 жылдық 

салтанатының ӛту барысынан кеңінен хабардар болсақ деген ӛтініштілектері 

үсті-үстіне түсе бастады. Сол ӛтініш-пікірлерді ескере отырып салтанатқа 

байланысты атқарылған іс-шаралар туралы толық мәлімет беруді жӛн санап, 

оның материалдарын осы арнаулы жинаққа топтастырдық. 



Н.А. Назарбаев – основоположник казахстанской модели 

межэтнического и межконфессионального согласия / Сост.: А.Н. 

Нысанбаев, А.Г. Косиченко. – Алматы, 2010. – 365 с. 

В первом разделе книги представлены фрагменты из опубликованных 

работ и выступлений Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на 

сессиях Ассамблеи народа Казахстана, съездах лидеров мировых и 

традиционных религий, проходивших в Астане в 2003, 2006 и 2009 годах. 

Кроме того приводятся выдержки из интервью и выступлений Н.А. 

Назарбаева, раскрывающие концептуальные идеи Президента Республики 

Казахстан в отношении процессов формирования этнического и 

религиозного согласия в Казахстане. В совокупности, данные материалы 

образуют теоретическую и практическую основу государственного 

строительства Республики Казахстан. Во второй раздел включены 

исследования казахстанских ученых, работающих в области 

межэтнических и межконфессиональных отношений. В третьем разделе 

дана высокая оценка деятельности Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева и Правительства Республики Казахстан в сфере сохранения и 

укрепления национального единства и межрелигиозного согласия лидерами 

государств, крупными мировыми политиками и экспертами. широкого 

круга читателей. 


