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ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНЩ ҚҰРАМЫ

¥йымдастыру
комитсіінін

Төрағасы

Ұйымдастыру
комитетінің

мүшелері

Балықбаев Такир Оспанүлы -  Абай атындагы Қазац 
үлттық педагогикалыц университетініц ректоры, 
педагогика гылымдарыныц докторы, профессор, ҚР 
ҮҒА-ныц академигі.
Бектемесов Мактағали Әбдімажитүлы -  Абай 
атындагы Қазац үлттыц педагогикалъщ университе- 
тініц Бірінші проректоры, физика-математика гылым
дарыныц докторы, профессор.
Құл сариева Ақтолқын Түрлыханкызы -  Абай 
атындагы Қазац үлттық педагогикалыц университеті- 
ніц гылыми жүмыс ж әне халыцаралыц ынтымацтас- 
тьщ ж өніндегі проректоры, философия гылымдарыныц 
докторы, профессор, ҚР ¥ҒА-ныц кореспондент- 
мүшесі.
Сахиев Саябек Қуанышбекүлы -  Абай атындагы  
Қазац улттыц педагогикалыц университетініц Ғ ылым 
департаментініц директоры, физика-математика 
гылымдарыныц докторы, профессор, Қаз¥ЖА-ның 
академигі

Сүлтанбеков Кенішбек Паримбекулы -  Абай 
атындагы Қазац үлттыц педагогикалыц университеті- 
ніц инфрацүрылымды дамыту ж өніндегі 
департаментініц директоры
Байымбетова Гүлзада Айтжанқызы -  Абай 
атындагы Қазац үлттыц педагогикалыц университеті- 
нің ҒЗЖ, СҒЗЖ ж әне инновация бөлімінің бастыгы, 
физика-математика гылымдарыныц кандидаты. 
Қойгелдиев Мәмбет Қүлжабайүлы -  Абай атындагы 
Қазац үлттыц педагогикалыц универсиетініц «Айтыл- 
ган тарих» ғылыми-зерттеу орталыгыныц жетекиіісі, 
тарих гылымдарыныц докторы, профессор, 
ҚР ҮҒА-ныц академигі
Жангутгин Бауыржан Олжабайүлы — Абай атын
дагы  Қазац үлттыц педагогикалыц университетінің 
ак. Т.С. Садыцов атындагы Қазацстан тарихы 
кафедрасыныц мецгерушісі м .а, тарих гылымдарыныц 
докторы, доцент.
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Далаева Теңлік Токтарбеккызы -  Абай атындагы  
Қазақ улттық педагогикальщ университетініц доценті, 
тарих гылымдарыныц кандидаты
Тілеубаев Шамек Баянулы -  Абай атындагы Қазақ 
улттық педагогикальщ университет інің доценті, 
тарих гылымдарыныц кандидаты.
Байсалбаеда Турсын Мукангалнқьны -  Абагі 
атындагы Қазақ ұлттыц педагогикальщ универсиеті- 
ніц доценті, тарих гылымдарыныц кандидаты. 
Мырзатаева Зәбира Балабекқызы -  Абай атындагы 
Қазақ улттық педагогикальщ университетініц 
цауымдастырыпган профессоры, тарих гылымдарыныц 
кандидаты.
Нурман Шолпан Торегелдікызы -  Абай атындагы 
Қазақ улттьщ педагогикальщ универсиетініц доценті, 
тарих гылымдарыныц кандидаты
Жалмагамбетов Ерлан Әділбекулы -  тарих 
магистрі, Абай атындагы Қазац үлттьщ педагогика
льщ универсиетінің оқытушысы.
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Д өңгелек  үст елдің өт кізілет ін м екен-ж айы :
Алматы қаласы, Жамбып көгиесі — 25,

Абай атындагы ҚазҮПУ, №  10 оку гимараты, №  709 аудитория 
28 маусым 2019 ж ыл

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Абай ат ындагы Қаз¥П У-дыц 
«Айтылган тарих» гылыми-зерттеу орталыгы  

ж ән е академик Т.С. Садъщов атындагы  
Қазацст ан тарихы кафедрасы

0 9 :3 0 - 10:00 
10 :00-12 :45  
13 :0 0 - 14:00 
14:00 -  16:00 
Регламент:

Қатысушыларды тіркеу 
Баяндамалар, пікір алмасу 
Кофе-брей к
Пікір алысу, корытынды, қарар кабылдау 
Баяндама жасау -  10 минутка дейін 
Пікір алысу -  5 минутқа дейін

Жұмыс тілдері: қазақ, орыс
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ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛДІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Модератор: Қойгелдиев Мәмбет Қүлжабайүлы

№ Баяндамашылардың ат ы-ж өні Баяндамалардың
тақырыптары

1 Балықбаев Такир Оспанұлы -  Абай 
ат ындаш Қазақ ұлттыц педагогикальщ  
университетінің ректоры, педагогика 
гылымдарының докторы, профессор, ҚР 
ҮҒА-ның академигі

2 Қойгелдиев Мәмбет Құлжабайұлы -
Абай атындагы Қазақ ұлттық педагоги- 
капық универсиетіііің «Айтылган тарих» 
гылъши-зерттеу орталыгыныц жетекші- 
сі, ҚР ҮҒА-ның академигі, Қазацстан 
тарихшыларыныц қауымдастыгыныц 
Төрагасы

3 Кабульдинов Зиябек Ермуханович -
директор Института истории и 
этнологии им. ЧВалиханова, доктор 
исторических наук, профессор

4 Кан Георгий Васильевич -  заведующий 
кафедрой «Ассамблея народа Казах
стана» КазНПУ им. Абая, доктор 
исторических наук, профессор

5 Шашаев Әуезхан Қадіржанұлы -  
Ш.Ш. Уэлиханов атындагы Тарих ж эне 
этнология институты директорыныц 
орынбасары, тарих гылымдарыныц 
кандидаты, доцент

6 Садвокасова Закиш Тулехановна -
главный научный сотрудник Института 
истории и этнологии им. ЧВалиханова, 
доктор исторических наук, профессор

1 Қалшабаева Бибизия Кенжебеккызы -  
эл-Фараби атындагы Қазақ ұлттьщ 
университету тарих гылымдарыныц 
докторы, профессор

Кіріспе сөз

Қазақстандағы инженер-геолог 
кадрлардың қызметіндегі 
мемлекеттік бірегейлік идеясы 
(XX ғ. 20-30 жж.)

Султанмамет султан известный 
государственный деятель
казахского народа (ХҮІІІ в.)

Роль истории в национальной 
идентификации

Тәуелсіздіктің тарихи тұғыры: 
ұлттык код немесе халықгың 
тарихи жады

Казахские женщины и 
общество (XIX -  начало XX 
веков)

Бірегейліктің теориялык- 
методологиялық мэселелері
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8 Шамшиденова Факия Мешведенкызы
— Ш .Уэлиханов атындагы Тарих ж эне 
этнология институтыныц жетекш і 
гыльши қызметкері, тарих гылым- 
дарыньщ кандидаты, доцент

9 Смагулова Светлана Одепкызы -  Қазақ 
үлттьщ аграрлық университетінің 
профессоры, тарих гылымдарыныц 
докторы

10 Сыздыкова Гаухар Мансуровна -
заведующий кафедрой Истории 
Казахстана и общественных предметов 
Ю КГПУ кандидат философских наук, 
доцент

11 Нурымбетова Гүлшат Рамазанкызы -
Абст атындагы Қазақ үлттыц педа- 
гогикальщ универсиеті «Үлы дала түлга- 
лары» орталыгыныц директоры, саяси 
гылымдарыныц докторы, профессор

12 Козыбаева Махаббат Маликовна -  
Ученый секретарь Института истории и 
этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, доктор 
PhD

13 Жангуттин Бауыржан Олжабаевич -
и. о. заведую щ его кафедрой истории 
Казахстана им. ак. Т.С. Садыкова Казах
ского национального педагогического 
университета им. Абая, доктор 
исторических наук, доцент

14 Иембекова Майра Ораковна -  «Нархоз» 
университетінің доценті, тарих 
гылымдарыныц кандидаты

15 Жылысбаева Мэрзия Ғаниқызы -  
Қазақстан Республикасы Орталыц 
Мемлекеттік архиві директорының 
орынбасары

16 Далаева Тенлик Токтарбековна —
доцент Казахского национального 
педагогического университета им. Абая, 
кандидат исторических наук

Қазак билерінің билік жүйесін- 
дегі рөлі

XX  ғасырдың 20-30 жылдарын- 
дағы партия катарын тазалау 
науқаны

Религиозная идентичность в 
культурных практиках жителей 
южного Казахстана в XX  в.

Президент билігі -  қазақ 
мемлекеттілігінің тірегі

Идеи и наследие Алаш в 
контексте преемственности 
традиций государственности и 
сохранения национальной 
идентичности
Магжан Жумабаев: идентич
ность поэта в эпоху перемен

Бірегейілік жаһандық диалог- 
тың көрінісі ретінде

Қазақ халкыныц тарихы архив 
құжаттарында

Проявление советской идентич
ности в социокультурном 
пространстве Кентау-Ащысай 
периода позднего социализма
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17 Тілеубаев Шамек Баянулы -  Абай 
атындагы Қазсщ үлттық педагогикапық 
универсиетінің доценті, тарих гылым- 
дарыныц кандидаты

18 Алтаев Аскар Шаукатович -  профессор 
Казахского национального университета 
имени аль Фараби, доктор исторических 
наук
Жангутгин Бауыржан Олжабаевич -
и. о. заведую щ его кафедрой истории 
Казахстана им. ак. Т.С. Садыкова Казах
ского национального педагогического 
университета им. Абая, доктор 
исторических наук, доцент

19 Нурман Шолпан Торегелдиевна -  
доцент Казахского национального 
педагогического университета им. Абая, 
кандидат исторических наук

20 Сәрсембина Қүралай Қуандыққызы -  
Л.Н. Гумилев атындагы Еуразия үлттьщ 
университетініц щуымдастырылган 
профессоры, тарих гылымдарыныц 
кандидаты

21 Ермүканов Еркін Нұраддинүлы -  Абай 
атындагы Қазақ үлттыц педагогикальщ  
универсие mi «Элем тарихы» кафедрасы- 
ныц меңгеруиіісі, тарих гылымдарыныц 
кандидаты, доцент

22 Смағүлов Бакыт Құдайбергенүлы -
Ш.Ш. Уэлиханов атындагы Тарих ж эне 
этнология институтыныц жетекші 
гылыми цызметкері, тарих гылымдары
ныц кандидаты

23 Мырзатаева Зәбира Балабекқызы -
Абай атындагы Қазақ үлттьщ педагоги
кальщ универсиетініц қауымдастырыл- 
ган профессор, тарих гылымдарыныц 
кандидаты

24 Әділова Фарида Әуелханқызы -  Қазақ 
медщинальщ үздіксіз білім беру универси
т ет , тарих гылымдарыныц кандидаты, 
доцент

Жетісудағы 1916 жылғы 
көтеріліс жэне хан сайлау 
дәстүрінің қайта жаңғыруы

Архивно-следственное дело 
Жанша Досмухамедова как 
источник изучения идентичности

К.И. Сатпаев: идентичность 
ученого в автобиографических 
материалах

Тарихи сана -  ұлттық 
бірегейліктің негізі

Ұлттық бірегейлік жолындагы 
күрестегі 1916жылғы 
көтерлістің алар орны

XIX ғасырдағы Солтүстік 
Қазақстандағы көшпелі қауым- 
дардың арасындағы жер мәсе- 
лесі жэне ұлттык бірегейлік

Айтылған тарих әлеуметтік- 
мәдени бірегейлікті зертгеудіц 
қүралы және дереккөзі ретінде 
(Ащысай-Кентау мысалында 
1930-1940 жж.)
Орынбор муфтилігі жэне 
қазақгар (XVIII г.аяғы -  XX ғ. 
басы)
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25 Байсалбаева Тұрсын Мұқангалиқызы -  Моноқала жағдайындағы өңір- 
Абай атындагы Қазац үлттық педа- лік бірегейлік: теориясы мен 
гогикальщ универсиетінің доценті, тарих зерттеу эдістері 
гылымдарының кандидаты

26 Белоус Светлана Геннадьевна -  Идентичность ученого: опыт 
магистр истории, преподаватель интерпретации интервью с 
Казахского национального педагоги- учеными-геологами
ческого университета им. А бая

27 Жалмағамбетов Брлан Әділбекүлы -  Жеке тулғаның кәсіби бірегей-
тарих магистрі, Абай атындагы Қазақ лігінің қалыптасуы (Кентау, 
улттық педагогикалыц универсиетініц Ащысай тұрғындарының
оцытушысы сұхбаттары негізінде)

28 Бейсеғулова Айнүр Қадырғалиқызы -  Қазак диаспорасының этника-
әл-Фараби атындагы Қазақ ұлттық лық бірегейлік мәселелері 
университетініц PhD докторанты (Түркия қазакгары материал-

дары негізінде)
29 Хакім Айгерім Едикқызы -  магистр, Мухамед Хайдар Дулатидің

Абай атындагы Қазақ улттыц педа- «Тарих-и Рашиди» еңбегіндегі 
гогикальщуниверсиетінің оцытушысы бірегейлік мәселелері

30 Асанова Динара Амангельдиевна -  Личный архив Шамгали
магистрант 1 курса специальности Сарыбаева как источник 
«6М011400-И ст ория» изучения идентичности
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БІРЕГЕЙЛІК, КОНЦЕПЦИЯЛАР, МОДЕЛЬДЕР» атты 

дөнгелек үстелдің

БАҒДАРЛАМАСЫ

28 маусым 2019 жыл

ПРОГРАММА
круглого стола

«КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В XX ВЕКЕ: 
ИДЕНТИЧНОСТЬ, КОНЦЕПЦИИ, МОДЕЛИ»

28 июня 2019 года

Басуға 24.06.2019 ж. кол койылды. Пішімі 60x84 % 
Қаріптүрі «Times New Roman». Riso басылым. Сыктывкар кағазы. 

Көлемі 0.5. Таралымы 100 дана. Тапсьгрыс 741.

050010, Алматы кал асы, Досіық даңғылы, 13 
Абай атыңдағы ҚазҰПУ

Абай атыңдағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
«Үлағат» баспасының баспаханасында басыпды.
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