
12:45-12:55 – Кентау қаласы тұрғындарының кейінгі социализм кезеңін 

еске алудағы ұқсастылық маркерлері 
Далаева Т.Т., т.ғ.к., доцент, «Айтылған тарих»ғылыми-зерттеу 

орталығы 

 

13:00-13:30 – Пікірталас 

 

Стендтік баяндамалар  

 
Құлпытастар тарихи дереккөз ретінде 

Нұрманова А.Ш, т.ғ.к., ЖҒҚ, Тарихи материалдарды зерттеу бойынша 

республикалық ақпараттық орталығы 

Эпиграфиялық ескерткіштердің тарихи-мәдени маңызы (Қарқаралы 

экспедициясы материалдары негізіңде) 
Дүйсенов Б., АҒҚ, Тарихи материалдарды зерттеу бойынша 

республикалық ақпараттық орталығы 

 
Көне түрік дүниетанымының сарқыншақтары: қазақтар мен сақалардың 

ұқсас дәстүрлері 

Әубәкір А.С. PhD докторант, Тарихи материалдарды зерттеу бойынша 

республикалық ақпараттық орталығы 
 

Арыз-шағымдар мұрағат құжаттары негізінде (ХХ ғасырдың 20-30 

жылдары) 
Құрманбаева Қ.С. PhD докторант, Тарихи материалдарды зерттеу 

бойынша республикалық ақпараттық орталығы 

 

 

 

 
 

 

 

 

ҚР БҒМ Ғылым комитеті 

Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты 

жанындағы Тарихи материалдарды зерттеу бойынша 

республикалық ақпараттық орталығы 

 

 

Алматы қаласы Әкімшілігі 
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Модераторы: М.Қ. Әбусейітова, т.ғ.д., ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, проф. 

  

Сөз сөйлейтіндер: 

10:00-10:15 – Ұлы дала тарихының кеңістігі мен уақыты 

Әбусейітова М.Қ., т.ғ.д., ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, проф., Тарихи 

материалдарды зерттеу бойынша республикалық ақпараттық 
орталығының директоры  

 

10:15-10:25 – Іле Алатауы батыс сілемдеріндегі палеолит қоныстарының 
геологиялық-геоморфологиялық жайылу факторлары 

Құсайынов С.А., геолог.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ проф., 

«Геоархеология» халықаралық ғылыми-зерттеу зертханасы 
 Иманғалиева М.Ж., ҒҚ, «Геоархеология» халықаралық ғылыми-зерттеу 

зертханасы 

 

10:25-10:35 – Еуропа мен Азияның этногенетикалық байланыстары: көне 
ДНК толық геномдарын талдаудан нені ұғынамыз? 

Жансүгүрова Л.Б., б.ғ.к., Жалпы генетика және цитология 

институтының директоры 
 

10:35-10:45 – Ұлы даланың тарихи тұлғаларының бет келбетін қалпына 

келтірудегі антропологиялық реконструкцияның маңызы 
Исмағұлова А.О., АҒҚ, Республикалық Физикалық антропология 

зертханасы  

 

10:45-10:55 – Ұлы дала тарихы мен мәдениеті Еуразиядағы Ғұнн 
державасы мысалында 

Жұмағұлов К.Т., т.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА құрметті академигі, 

«Дүниежүзілік тарихты зерттеу» Республикалық ғылыми-зерттеу 
орталығының директоры  

 

10:55-11:05 – Мемлекеттер мен халық аттарындағы Ұлы даланың 

тұлғалары  
Омарбеков Т.О., т.ғ.д., проф., «Орталық Азияның дәстүрлі 

өркениеттерін зерттеу» Республикалық ғылыми-зерттеу орталығының 

директоры 
 

11:05-11:15 – Ұлы Даланың көшпелі мемлекеттерінің мемлекеттік-саяси 

титулатурасы: тарихи-салыстырмалы талдау (IV-X ғғ.) 
Қаратаев О., т.ғ.д., проф. Костомону Университеті (Түркия)  

11:15-11:25 – Кеңістік және уақыт – Орталық Азиядағы ұлттық 

ұқсастылықтың  факторлары  
Мұқанова Г. К., т.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті, Тарихи 

материалдарды зерттеу бойынша республикалық ақпараттық орталығы 

 

11:25-11:35 – Эпиграфикалық ескерткіштердің дереккөздік маңызы 
(экспедициялық материалдар негізінде) 

Медерова Д.Е., т.ғ.к., АҒҚ, Тарихи материалдарды зерттеу бойынша 

республикалық ақпараттық орталығы 
 

11:35-11:45 – А. Тевкелевтің Кіші Жүзге барған миссиясының кейбір 

ерекшеліктері (қазақтардың Россияның қоластына өту мәселесіне орай) 
Қабұлдинов З.Е., т.ғ.д., проф., Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 

этнология институтының директоры 

 

11:55-12:05 – 1929-1931 жылдардағы Қазақстандағы азаматтық соғыс. 
Бүгінгі көзқарас.  

Қойгелдиев М.К., т.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі, проф., «Айтылған тарих» 

ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі 
 

12:05-12:15 –  1916 жылғы көтеріліс тұсындағы ұлттық ұқсастылықты 

сақтау мәселелері халық ауыз әдебиетінде  
Тлеубаев Ш.Б., т.ғ.к., АҒҚ, «Айтылған тарих» ғылыми-зерттеу 

орталығы 

 

12:15-12:25 – Түркістан-Созақ аудандары соғыс жылдарында: поляк-қазақ 
естеліктеріндегі бірегейлік  

Мызатаева З.Б.,  т.ғ.к., ассоц.проф., «Айтылған тарих» ғылыми-зерттеу 

орталығы 
 

12:25-12:35 - Мағжан Жұмабаев: ақынның түпнұсқалық өмірбаянындағы 

соны құжаттар мен материалдар 

Жанғұтин Б., т.ғ.д., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ «Қазақстан 
тарихы» кафедрасын меңгеруші, «Айтылған тарих» ғылыми-зерттеу 

орталығы 

 
12:35-12:45 –  Қазақстандағы   кеңестік  геология  ұжымдық  жад  негізінде  

Нурман Ш.Т., т.ғ.к., доцент, «Айтылған тарих» ғылыми-зерттеу 

орталығы 
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