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Ссылка на вебинар:
https://zoom.us/j/7065068688?pwd=MDMrelNaYWMzSTJuK0JGd25Dc0s1QT09



 

                               

  
«ҚХА кафедраларының тарихи жадыны сақтау бойынша музейлер жəне архивтермен 
ынтымақтастығы (Қарағанды облысының жоғары оқу орындары мысалында)»: 

халықаралық қатысумен республикалық ғылыми-практикалық онлайн-вебинар 
 

БАҒДАРЛАМАСЫ 
 

Ұйымдастырушылар:  
«Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КеАҚ (Қарағанды қ.),  
«Шаңырақ» Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедраларының қауымдастығы» РҚБ (Нұр-Сұлтан қ.),  
 
Өтетін орны: Қарағанды қ., «Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КеАҚ,  
Гоголь к-сі, 38, 218 аудитория. ZOOM алаңында 
 
Өткізу күні мен уақыты: 26.03.2021 15:00 – 19:00;  27.03.2021 10:00 – 14:30 
 
Конференция идентификаторы: 7065068688; Кіру коды: 1972 
 
Вебинар ссылкасы: 
https://zoom.us/j/7065068688?pwd=MDMrelNaYWMzSTJuK0JGd25Dc0s1QT09  
 
Вебинар қатысушылары: мемлекеттік органдардың, депутаттық корпустың, ҚР музейлері, 
архивтері мен кітапханаларының өкілдері, Отандық жəне шетелдік сарапшылар, ҚХА 
кафедралары қауымдастығының мүшелері, қазақстандық жоғары оқу орындарының 
профессорлық-оқытушылық құрамы. 
 
Вебинар спикерлері: мемлекеттік органдардың, азаматтық қоғам институттарының, ғылыми 
құрылымдардың өкілдері, жоғары оқу орындарының ғалымдары, Отандық жəне шетелдік 
сарапшылар. 
 
Регламент: құттықтау сөздермен 5 минутқа дейін; тақырыптық баяндамалармен 15–20 минутқа 
дейін; түсініктемелер, сұрақтар-жауаптар – 3–5 минут. 
 
* вебинар аяқталғаннан кейін қатысушыларға Е.А. Бөкетов Қарағанды университетінің 
Біліктілікті арттыру орталығының вебинардан өткендігі туралы сертификаттары беріледі 
(12 сағат). 
 
Модераторлар:  

Жуманова Айман Зейнелғабденқызы, Е.А. Бөкетов атындағы Қазақстан тарихы жəне 
Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедрасының меңгерушісі, доктор РһD 

Калашникова Наталья Павловна, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қазақстан халқы 
Ассамблеясы кафедрасының меңгерушісі, Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау 
жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі, «Шаңырақ» Қазақстан халқы Ассамблеясы 
кафедраларының қауымдастығы» РҚБ Төрайымы, саяси ғылымдарының докторы. 
  



26 наурыз 2021 ж. (жұма) сағат 15:00 мен 19:00 аралығы (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты) 
 

Уақыты Вебинарға қатысушыларды тіркеу (Тарихи жадыны сақтау тақырыбына 
арналған "Өткенге тағзым" онлайн тақырыптық көрмесі) 14:00 – 15:00 

ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗДЕР 

15:00 – 15:05 
Дауленов Мирас Мұхтарұлы, Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
вице-министрі, Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның хатшысы (келісім бойынша) 

15:05 – 15:10 

Касымов Сабыр Ахметжанұлы, Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық 
ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның жобалық кеңсесінің жетекшісі, 
«Қаһармандар» республикалық қоғамдық қорының президенті, ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері, заң ғылымдарының кандидаты (келісім бойынша) 

15:10 – 15:15 Бөлекпаев Ермағанбет Қабдулаұлы, Қарағанды қаласының əкімі   

15:15 – 15:20 
Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы, Академик Е.А. Бөкетов атындағы 
Қарағанды университеті КеАҚ басқарма төрағасы-ректоры, ҚР ҰҒА 
корреспондент-мүшесі, заң ғылымдарының докторы, профессор 

15:20 – 15:25 

Дихан Қамзабекұлы, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің əлеуметтік-мəдени 
даму жөніндегі проректоры, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 
Академиясының академигі, Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау 
жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі, профессор, филология 
ғылымдарының докторы 

15:25 – 15:30 

Калашникова Наталья Павловна,  Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қазақстан 
халқы Ассамблеясы кафедрасының меңгерушісі, Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі, 
«Шаңырақ» Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедраларының қауымдастығы» 
РҚБ Төрайымы, саяси ғылымдарының докторы 

Презентациялар, кейстер, воркшоптар, хабарламалар 

15:30 – 15:45 

Жұмабеков Жамбыл Əзмұханұлы, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ тарих 
факультеті деканы, т.ғ.к., доцент 
«Тарихи-мəдени жадыны сақтауда Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 
университетінің Қазақстан тарихы жəне ҚХА кафедрасы мен облыстық 
музей жəне архив арасындағы өзара əрекеттестік тəжірибесі» 

15:45 – 16:00 

Лапенко Марина Владимировна, Ресейдің халықаралық қатынастар жəне 
сыртқы саясат кафедрасы, Тарих жəне халықаралық қатынастар институты, 
Н.Г. Чернышевский атындағы Саратов мемлекеттік университеті  
«Тарихи жадыны сақтау бойынша кафедралар мен жоғары оқу 
орындарының жастармен еларалық ынтымақтастығын дамытудың 
өзектілігі» 

16:00 – 16:15 

Дмитрий Панто, Екінші дүниежүзілік соғыс музейінің ғылыми бөлімінің бас 
маманы (Гданьск, Польша), PhD доктор, профессор 
«Қазақстан халқы Ассамблеясы тарихи жадыны сақтауға көмекші құрал 
ретінде. Польша–Қазақстан ынтымақтастығының тəжірибесі мен 
практикасы» 

16:15 – 16:30 

Сабиров Алишер Турсунович, Орталық Азия халықаралық институтының 
тарихи-мəдени мұраны зерттеу жəне гуманитарлық зерттеулер бөлімінің 
меңгерушісі, Өзбекстан тарихшылар қоғамы төрағасының орынбасары, т. ғ. к., 
доцент 
«Орталық Азияның ауызша тарихы тарихи жадыны сақтау формасы 
ретінде» 



16:30 – 16:45 

Токарь Петр Васильевич, Украина профессоры, тарихшы, экономист, 
əлеуметтанушы 
«Тарихи жадыны қалпына келтіру саласындағы украин-қазақ ЖОО 
арасындағы ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктері» 

16:45 – 17:00 

Хаяти Тюфекчиоглу, Стамбул университетінің профессоры, қолданбалы 
əлеуметтану кафедрасының меңгерушісі, Еуразия аймағы академиялық 
қатынастар Комитетінің  координаторы 
«Ғылым саласы мен архивтік құжаттамадағы Қазақстан-түрік 
ынтымақтастығы» 

17:00 – 17:15 

Ахметова Лайла Сейсембековна, əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің профессоры, Ресей Жаратылыстану ғылымдары 
академиясының (РАЭ) жəне Еуразия телевизия жəне радио академиясының 
(EATР) академигі, тарих ғылымдарының докторы 
«Белгілілер туралы белгісіз: Брест қамалын қорғаушылар мен 
Панфиловшыларды – қазақстандықтарды табу үшін архивтермен жəне 
басқа материалдармен жұмыс істеу»

17:15 – 17:30 

Аннакулиева Гульнара Атаевна, Халықаралық бизнес университетінің 
доценті, экономика ғылымдарының кандидаты, ХАА академигі, Түркімен 
ЭМБ төрағасы, ҚХА мүшесі 
«Тарихи жадыны сақтау: ЭКҰ-ның ғылыми-білім беру саласымен өзара іс-
қимылы» 

17:30 – 17:45 
Ракишева Ботагоз Ислямовна, «Қоғамдық пікір» ғылыми-зерттеу 
институты, жоба директоры, ə.ғ.к., ҚХА ҒЭК мүшесі 
«Тарихи жадыны сақтау: əдістері, мысалдары, формалары» 

17:45 – 18:00 

Сактаганова Зауреш Галымжановна, Этномəдени жəне тарихи-
антропологиялық зерттеулер орталығының директоры, тарих ғылымдарының 
докторы, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті профессоры, Саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның 
Жұмыс тобының мүшесі 
«Саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау – Қазақстандағы ГУЛАГ 
лагерлерінің тұтқындары: тарихи тəжірибе, проблемалар, жаңа ізденіс»

18:00 – 18:15 

Алланиязов Тұрғанбек Қайыпназарұлы, т.ғ.к., О.А. Байқоңыров атындағы 
Жезқазған университетінің Қазақстан тарихы, экономика жəне құқық 
кафедрасының профессоры, Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау 
жөніндегі мемлекеттік комиссияның Жұмыс тобының мүшесі 
«Жезқазған университетінің Қазақстан тарихы, экономика жəне құқық 
кафедрасының аймақ тұрғындары арасында тарихи жадыны сақтау 
бойынша жұмыс тəжірибесінен» 

18:15 – 18:30 

Аупенова Алия Укужановна, «Болашақ» академиясының «Руханият» 
ғылыми-зерттеу орталығының директоры, Қарағанды облысы ҚХА ғылыми-
сараптамалық тобының  мүшесі, Қарағанды облыстық туристік клубының 
мүшесі, з.ғ.м., Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның Жұмыс тобының мүшесі 
«ГУЛАГ музейімен өзара əрекеттестік жөнінде («Bolashaq» 
Академиясының жұмыс тəжірибесінен)» 

18:30 – 18:45 

Байнова Светлана Климентьевна, Долинка кентінің Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу музейінің директоры 
«Тарихи жадыны сақтау жəне Қарағанды облысының оқу орындарымен 
ынтымақтастық» 

18:45 – 19:00 Вебинардың бірінші күнгі жұмысын қорытындылау 



27 наурыз 2021 ж. (сенбі) сағат 10:00 мен 14:30 аралығы (Нұр-Сұлтан қ. уақыты) 
 

  

10:00 – 10:15 
Хамедов Абилфас Муслимович,  Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мəжілісінің депутаты, э. ғ. к., ҚХА кеңесінің мүшесі 
«Тарихи жад саясаты: Қазақстандық қоғамның оны сақтауға қатысуы»

10:15 – 10:30 

Пивовар Ефим Иосифович, РҒА корреспондент-мүшесі, РМГУ Президенті, 
Ресей архившы-тарихшылар қоғамының Басқарма Төрағасы, "РМГУ 
Еуразиялық зерттеулер хабаршысы" журналының бас редакторы» 
«Ресей Федерациясы архивтерімен өзара байланысы бойынша РМГУ 
тəжірибесі. Ғылыми-білім беру қызметінің жəне ынтымақтастықтың 
негізгі бағыттары» 

10:30 – 10:45 

Аяған Бүркітбай Гелманұлы, Мемлекет тарихы институты директорының 
орынбасары, т.ғ.д., Саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның мүшесі, ҚХА ҒЭК мүшесі 
«Бірлескен іргелі басылымдарды жүзеге асыруда Қазақстан архивтерімен 
өзара əрекеттестік жөнінде» 

10:45 – 11:00 
Мұналбаева Үмітхан Дəуренбекқызы, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Академиялық кітапханасының директоры п.ғ.д., профессор 
«Тарихи жадыны сақтаудағы кітапханалардың рөлі» 

11:00 – 11:15 

Чиликова Евгения Викторовна, Қазақстан Республикасы Президенті 
архивінің бас сарапшысы 
«ХХ ғасырдың тоталитарлық режимдерінің салдарынан Қазақстандағы 
көші-қон (ҚР Президенті Архиві мен Қазақстан халқы Ассамблеясының 
бірлескен жобаларының тəжірибесінен)» 

11:15 – 11:30 

Əбсеметов Марат Оралбайұлы,  ҚР Өнер академиясының академигі, Саяси 
репрессия құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның 
жұмыс тобының жетекшісі, тарих ғылымдарының докторы, профессор, 
«Қазақстанның тарихи жадын сақтаудағы белгісіз архивтік құжаттар» 

11:30 – 11:45 

Төлепбергенова Гүлнұр Шаймерденқызы, АЛЖИР мемориалды-музей 
кешенінің экспозициялық-көрме бөлімінің маманы,  

Саморокова Елена Сергеевна, зерттеу бөлімінің маманы 

«АЛЖИР мемориалдық музейі кешенінің ғылыми-жинақтау қызметі 
жəне ұрпақтармен өзара əрекеттестігі» 

11:45 – 12:00 

Азбанбаев Марат Ақторғайұлы, Қазақстан Республикасы Судьялар 
одағының мүшесі, отставкадағы судья  
«Қолданыстағы құқық негізінде саяси құғын-сүргін құрбандары 
категорияларының толық тізбесін жасау мəселесі» 

12:00 – 12:15 
Тұрсынова Жаңагүл Жарекқызы, "Қарағанды облысының мемлекеттік 
архиві" КММ басшысы, п. ғ. к. 
«Архив құжаттарындағы ақтау(реабилитация) туралы» 

12:15 – 12:30 

Гривенная Людмила Александровна, М. Қозыбаев атындағы СҚУ-дың 
ҚХА кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, 
Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік 
комиссияның мүшесі 
«ҚХА кафедраларының аймақтық музейлері мен архивтерінің өзара іс-
қимылы (М. Қозыбаев ат. СҚУ ҚХА кафедрасының тəжірибесінен)»



 
  

12:30 – 12:45 

Оразбақов Айтжан Жұмабайұлы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
университетінің «Тарих жəне ҚХА»  кафедрасының меңгерушісі,  т.ғ.к., 
доцент 
«Сыр өнірінің полиэтникалық халқының қалыптасуындағы қудаланған 
халықтардың алатын орны (Қызылорда облысы архивтерінің құжаттары 
негізінде)» 

12:45 – 13:00 

Шитов Александр Владимирович, «Майдан жолы» Павлодар іздестіру 
зерттеу жасағы қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
«Тарихи жадыны сақтаудағы іздестіру топтарының рөлі (Павлодар 
облысының іздеушілер мысалында)» 

13:00 – 13:15 

Бейсенбекова Нұрсахан Ахметқызы, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 
университеті, «Тұлғатану» ғылыми-зерттеу орталығынң директоры, т.ғ.к., 
доцент., Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік 
комиссияның мүшесі 
«Тəуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуындағы Қарағанды 
қаласындағы этностардың рөлі» 

13:15 – 13:30 

Шотбакова Ляззат Касымовна, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 
университеті, Археология, этнология жəне Отан тарихы кафедрасының т.ғ.к., 
доцент, Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік 
комиссияның мүшесі 
«Президенттің «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау туралы» 
Жарлығын іске асырудағы архив мекемелерінің рөлі (ҚОМА мысалында)» 

13:30 – 13:45 

Тобылов Əділ, Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінің кіші ғылыми 
қызметкері 
«ХХ ғасырдың 30-50 жылдарындағы Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін 
(Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музей қорларының материалдары 
бойынша)» 

13:45 – 14:00 

Жумашев Рымбек Муратович,  Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 
университеті, Археология, этнология жəне Отан тарихы кафедрасының 
профессоры., т.ғ.д., Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның мүшесі 
«Саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау: түрлі елдердің тəжірибесінен» 

14:00 – 14:15 

Козина Валерия Викторовна., Қазақстан тарихы жəне ҚХА кафедрасының 
профессоры., т.ғ.д.,  Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның мүшесі облыстық саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі 
«Қарағанды облысы – халықтардың шынайы достығының, азаматтық 
бейбітшілік пен келісімнің үлгісі (тарихи-демографиялық аспект)» 

14:15 – 14:25 

«Оңтүстік өңір тəжірибесі мысалында Қауымдастық шеңберінде ҚХА 
кафедраларының этномəдени бірлестіктермен өзара іс-қимыл тетіктерін 
жетілдіру» атты үшінші Республикалық ғылыми-əдістемелік вебинар 
материалдарының презентациясы 

14:25 – 14:30 Тарихи жад тақырыбы бойынша жаңа басылымдарға онлайн шолу 

14:30  Қорытындылау 



 

                               

  
 

ПРОГРАММА  
 

Республиканского обучающегося научно-методического онлайн-вебинара  
с международным участием «Сотрудничество кафедр АНК с музеями и архивами  

по сохранению исторической памяти (на примере вузов Карагандинской области)» 
 

Организаторы:  
НАО «Карагандинский университет им. Академика Е.А. Букетова» (г. Караганда),  
РОО «Ассоциация кафедр Ассамблеи народа Казахстана «Шаңырақ» (г. Нур-Султан) 
 
Место проведения: г. Караганда, НАО «Карагандинский университет им. Е.А. Букетова», 
Гоголя, 38, аудитория 218, ZOOM-площадка 
 
Дата и время проведения: 26.03.2021 г. 15:00 – 19:00;  27.03.2021 г. 10:00 – 14:30 
 
Идентификатор конференции: 7065068688; Код доступа: 1972 
 
Ссылка на вебинар:  
https://zoom.us/j/7065068688?pwd=MDMrelNaYWMzSTJuK0JGd25Dc0s1QT09  
 
Участники вебинара: представители государственных органов, депутатского корпуса, музеев, 
архивов и библиотек РК, отечественные и зарубежные эксперты, члены Ассоциации кафедр 
АНК, профессорско-преподавательский состав казахстанских вузов.  
 
Спикеры вебинара: представители государственных органов, институтов гражданского 
общества, научных структур, учёные вузов, отечественные и зарубежные эксперты. 
 
Регламент: выступление с приветствием до 5 минут; с тематическим сообщением  
до 15–20 минут; комментарии, вопросы-ответы – до 3–5 минут. 
 
* по окончании вебинара участникам выдаются сертификаты Центра повышения 
квалификации Карагандинского университета им. Е.А. Букетова о его прохождении  
(12 часов).  
 
Модераторы:  

Жуманова Айман Зейнелгабденовна, заведующая кафедрой Истории Казахстана и 
Ассамблеи народа Казахстана Карагандинского университета им. Е.А. Букетова, PhD доктор. 

Калашникова Наталья Павловна, заведующая кафедрой Ассамблеи народа 
Казахстана ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, член Государственной Комиссии по полной 
реабилитации жертв политических репрессий, председатель РОО «Ассоциация кафедр 
Ассамблеи народа Казахстана «Шаңырақ», доктор политических наук. 
 
  



26 марта 2021 г. (пятница) с 15:00 до 19:00 часов (время г. Нур-Султан) 
 

Время. Подключение участников вебинара (Онлайн тематическая выставка 
«Өткенге тағзым», посвященная теме сохранения исторической памяти) 14:00 – 15:00 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

15:00 – 15:05 
Дауленов Мирас Мухтарович, Вице-министр образования и науки 
Республики Казахстан, секретарь Государственной комиссии по полной 
реабилитации жертв политических репрессий (по согласованию) 

15:05 – 15:10 

Касымов Сабыр Ахметжанович, руководитель Проектного офиса 
Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических 
репрессий, президент Республиканского общественного фонда «Қаhармандар», 
заслуженный деятель РК, к.ю.н. (по согласованию) 

15:10 – 15:15 Болекпаев Ермағанбет Кабдуланович, Аким города Караганды 

15:15 – 15:20 
Дулатбеков Нурлан Орынбасарович, Председатель правления-ректор НАО 
Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова, член-
корреспондент НАН РК, д.ю.н., профессор, член АНК 

15:20 – 15:25 
Дихан Қамзабекұлы, проректор по социально-культурному развитию ЕНУ 
имени Л.Н. Гумилева, академик НАН РК, член Государственной комиссии по 
полной реабилитации жертв политических репрессий, профессор, д.филол.н. 

15:25 – 15:30 

Калашникова Наталья Павловна, заведующая кафедрой АНК ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева, член Государственной комиссии по полной реабилитации 
жертв политических репрессий, председатель РОО «Ассоциация кафедр 
Ассамблеи народа Казахстана «Шаңырақ», д.полит.н. 

Презентации, кейсы, воркшопы, сообщения 

15:30 – 15:45 

Джумабеков Джамбул Азмуханович, декан Исторического факультета КарУ 
им. Е.А. Букетова, к.и.н., доцент 
«Опыт взаимодействия кафедры истории Казахстана и АНК 
Карагандинского университета им. Е.А. Букетова с музеями и архивами 
области в сохранении исторической и культурной памяти» 

15:45 – 16:00 

Лапенко Марина Владимировна, кафедра международных отношений и 
внешней политики России, Институт истории и международных отношений, 
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского  
«Актуальность развития межстранового сотрудничества кафедр и вузов с 
молодежью по сохранению исторической памяти» 

16:00 – 16:15 

Дмитрий Панто, главный специалист научного отдела Музея Второй 
Мировой войны (Гданьск, Польша), доктор PhD, профессор 
«Ассамблея народа Казахстана, как инструмент помощи в сохранении 
исторической памяти. Опыт и практика польско-казахстанского 
сотрудничества» 

16:15 – 16:30 

Сабиров Алишер Турсунович, заведующий отделом изучения историко-
культурного наследия и гуманитарных исследований Международного 
института Центральной Азии, заместитель председателя Общества историков 
Узбекистана, к.и.н., доцент 
«Устная история Центральной Азии как  форма сохранения исторической 
памяти» 

  



16:30 – 16:45 
Токарь Петр Васильевич, профессор, историк, экономист, социолог, Украина
«Новые возможности в украино-казахстанском межвузовском 
сотрудничестве в сфере восстановления исторической памяти» 

16:45 – 17:00 

Хаяти Тюфекчиоглу, профессор Стамбульского университета, заведующий 
кафедрой Прикладная социология, координатор Комитета Академических 
отношений Евразийского региона 
«О казахстанско-турецком сотрудничестве в научной сфере и архивной 
документалистике» 

17:00 – 17:15 

Ахметова Лайла Сейсембековна, профессор Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, академик Российской Академии 
Естествознания (РАЕ) и Евразийской Академии телевидения и радио (ЕАТР), 
д.и.н.  
«Неизвестное об известном: работа с архивами и другими материалами по 
поиску казахстанцев – защитников Брестской крепости и панфиловцев» 

17:15 – 17:30 

Аннакулиева Гульнара Атаевна, доцент Университета Международного 
Бизнеса, кандидат экономических наук, академик МАИН, председатель 
Туркменского ЭКО, член АНК 
«Сохранение исторической памяти: взаимодействие ЭКО с научно-
образовательной сферой» 

17:30 – 17:45 
Ракишева Ботагоз Ислямовна, исследовательский институт «Общественное 
мнение», директор проектов, к.соц.н., член НЭС АНК 
«Сохранение исторической памяти: методика, примеры, формы» 

17:45 – 18:00 

Сактаганова Зауреш Галимжановна, директор Центра этнокультурных и 
историко-антропологических исследований, д.и.н., профессор 
Карагандинского университета им. Академика Е.А. Букетова, член Рабочей 
группы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв 
политических репрессий 
«Реабилитация жертв политических репрессий – заключенных лагерей 
ГУЛАГа в Казахстане: исторический опыт, проблемы, новый поиск» 

18:00 – 18:15 

Алланиязов Турганбек Кайпназарович, к.и.н., профессор кафедры Истории 
Казахстана, экономики и права Жезказганского университета имени 
О.А. Байконурова, член Рабочей группы Государственной комиссии по полной 
реабилитации жертв политических репрессий 
«Из опыта работы кафедры «История Казахстана, экономики и права» 
Жезказганского университета по сохранению исторической памяти среди 
населения региона» 

18:15 – 18:30 

Аупенова Алия Укужановна, директор НИЦ «Руханият» Академии 
«Bolashaq», член НЭГ АНК Карагандинской области, член Карагандинского 
областного туристского клуба, м.ю.н., член Рабочей группы Государственной 
комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий 
«О взаимодействии с музеем ГУЛАГа (из опыта работы Академии 
«Bolashaq»)» 

18:30 – 18:45 

Байнова Светлана Климентьевна, директор Музея памяти жертв 
политических репрессий поселка Долинка 
«Сохранение исторической памяти и сотрудничество с учебными 
заведениями Карагандинской области» 

18:45 – 19:00 Подведение итогов работы первого дня вебинара 

  



27 марта 2021 г. (суббота) с 10:00 до 14:30 часов (время г. Нур-Султан) 
 

10:00 – 10:15 

Хамедов Абилфас Муслимович, депутат Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан, к.э.н., член Совета АНК 
«Политика исторической памяти: участие казахстанского общества в ее 
сохранений» 

10:15 – 10:30 

Пивовар Ефим Иосифович, член-корреспондент РАН, президент РГГУ, 
председатель правления Российского общества историков-архивистов, главный 
редактор журнала «Вестник РГГУ. Евразийские исследования» 
«Опыт РГГУ по взаимодействию с архивами Российской Федерации. 
Основные направления научно-образовательной деятельности и 
сотрудничества» 

10:30 – 10:45 

Аяган Буркитбай Гелманович, заместитель директора Института истории 
государства, д.и.н., член Государственной комиссии по полной реабилитации 
жертв политических репрессий, член НЭС АНК 
«О взаимодействии с архивами Казахстана в реализации совместных 
фундаментальных изданий» 

10:45 – 11:00 
Муналбаева Умутхан Дауренбековна, директор Национальной 
академической библиотеки Республики Казахстан д.пед.н., профессор 
«Роль библиотек в сохранении исторической памяти» 

11:00 – 11:15 

Чиликова Евгения Викторовна, главный эксперт Архива Президента 
Республики Казахстан 
«Миграция в Казахстане как следствие тоталитарных режимов ХХ века 
(из опыта совместных проектов Архива Президента РК и Ассамблеи 
народа Казахстана)» 

11:15 – 11:30 

Абсеметов Марат Оралбаевич, академик Академии художеств РК, 
руководитель рабочей группы Государственной комиссии по полной 
реабилитации жертв политических репрессии, д.и.н., профессор 
«Неизвестные архивные документы в сохранении исторической памяти 
Казахстана» 

11:30 – 11:45 

Тулепбергенова Гульнур Шаймерденовна, специалист экспозиционно- 
выставочного отдела Музейно-мемориального комплекса АЛЖИР,  

Саморокова Елена Сергеевна, специалист отдела исследовательской работы 

«Научно-собирательская деятельность музейно-мемориального комплекса 
АЛЖИР и взаимодействие с потомками» 

11:45 – 12:00 

Азбанбаев Марат Актогарович, член Союза судей Республики Казахстан, 
судья в отставке 
«Қолданыстағы құқық негізінде саяси құғын-сүргін құрбандары 
категорияларының толық тізбесін жасау мəселесі» 

12:00 – 12:15 
Турсынова Жанагул Жарековна, руководитель КГУ «Государственный 
архив Карагандинской области», к.п.н.   
«О реабилитации в архивных источниках» 

12:15 – 12:30 

Гривенная Людмила Александровна, заведующая кафедрой АНК СКУ 
им. М. Козыбаева, к.и.н., доцент, член Государственной комиссии по полной 
реабилитации жертв политических репрессий 
«Взаимодействие кафедр АНК с музеям и архивами регионов (из опыта 
кафедры АНК СКУ им. М. Козыбаева)» 



12:30 – 12:45 

Оразбақов Айтжан Жұмабайұлы,  заведующий кафедрой «Ассамблеи народа 
Казахстана» КГУ имени Коркыт Ата, к.и.н. 
«Сыр өнірінің полиэтникалық халқының қалыптасуындағы қудаланған 
халықтардың алатын орны (Қызылорда облысы архивтерінің құжаттары 
негізінде)» 

12:45 – 13:00 

Шитов Александр Владимирович, председатель общественного объединения 
«Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» 
«Роль поисковых отрядов в сохранении исторической памяти (на примере 
поисковиков Павлодарской области)» 

13:00 – 13:15 

Бейсенбекова Нұрсахан Ахметқызы, Карагандинский университет 
им. Е.А. Букетова, директор НИЦ «Тұлғатану», к.и.н., доцент., член 
Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических 
репрессий 
«Тəуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен дамуындағы Қарағанды 
қаласындағы этностардың рөлі»  

13:15 – 13:30 

Шотбакова Ляззат Касымовна, к.и.н., доцент кафедры Археологии, 
этнологии и отечественной истории Карагандинского университета 
им. академика Е.А. Букетова., член Государственной комиссии по полной 
реабилитации жертв политических репрессий 
«Роль архивных учереждений в реализации Указа президента «О полной 
реабилитации жертв политических репрессий» (на примере ГАКО)» 

13:30 – 13:45 

Тобылов Адиль, младший научный сотрудник Карагандинского областного 
историко-краеведческого музея 
«Политические репрессии в Казахстане в 30–50 годов ХХ века (по 
материалам фондов Карагандинского областного историко-краеведческого 
музея)» 

13:45 – 14:00 

Жумашев Рымбек Муратович,  д.и.н., профессор кафедры Археологии, 
этнологии и отечественной истории Карагандинского университета 
им. Е.А. Букетова, член Государственной Комиссии по полной реабилитации 
жертв политических репрессий 
«Реабилитация жертв политических репрессий: из опыта разных стран»

14:00 – 14:15 

Козина Валерия Викторовна., д.и.н., профессор кафедры Истории Казахстана 
и Ассамблеи народа Казахстана Карагандинского университета им. 
Е.А. Букетова, член областной Государственной Комиссии по полной 
реабилитации жертв политических репрессий 
«Карагандинская область-пример подлинной дружбы народов, 
гражданского мира и согласия (историко-демографический аспект)»

14:15 – 14:20 
Презентация материалов третьего Республиканского научно-методического 
вебинара «Совершенствование механизмов взаимодействия кафедр АНК с 
этнокультурными сообществами: из опыта работы Южного региона» 

14:20 – 14:25 Онлайн обзор новых изданий по теме исторической памяти 

14:25 – 14:30 Подведение итогов 

 




