ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ
Ш.Ш. УƏЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ ТАРИХ ЖƏНЕ ЭТНОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ
ЖАС ҒАЛЫМДАР КЕҢЕСІ

«КЕҢЕС КЕЗЕҢІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРАРЛЫҚ
ТАРИХЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ: БИЛІК ЖƏНЕ ҚОҒАМ»
атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

БАҒДАРЛАМАСЫ
25 мамыр 2021 жыл

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ ИСТОРИИ
КАЗАХСТАНА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД:
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО»
25 мая 2021 года
Zoom.us платформасындағы онлайн-конференция /
Онлайн-конференция на платформе Zoom.us
Идентификатор: 88302952903, пароль: 518489
11:00

Өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Шевченко көшесі,
28, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, 2-қабат,
Академик А. Нүсүпбеков атындағы Ғылыми кеңес залы, 205-кабинет.
Өткізілетін күні мен уақыты: 2021 жылғы 25 мамыр, сағат 11.00
Жұмыс форматы: Zoom базасындағы онлайн конференция (идентификатор:
883 0295 2903, пароль: 518489)
Модераторлар: Козыбаева Махаббат Маликовна – Ш.Ш. Уәлиханов
атындағы Тарих және этнология институтының ғалым хатшысы, PhD доктор,
Апендиев Тимур Акимханович – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және
этнология институтының Тарихи демография және ҚХА бөлімінің меңгерушісі,
PhD доктор, Морякова Малика Темирхановна – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы
Тарих және этнология институты Жас ғалымдар кеңесінің төрайымы, PhD
докторант.
09.30-10.00
10.00-10.10

10.10-10.20

10.20-10.30

10.30-10.40

10.40-10.50

10.50-11.00

Қатысушыларды тіркеу
ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗ
Қабылдинов Зиябек Ермұханұлы, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы
Тарих және этнология институтының директоры, ҚР ҰҒА корр.мүшесі, тарих ғылымдарының докторы, профессор (Қазақстан,
Алматы қаласы)
БАЯНДАМАЛАР
Курманов Зайнидин Карпекович, Қырғыз Республикасы СІМ
Дипломатиялық
академиясының
проректоры,
тарих
ғылымдарының докторы, профессор (Қырғызстан, Бишкек
қаласы): «Общая характеристика архивных материалов о
казахских откочевниках в архивах Кыргызстана»
Абылхожин Жұлдызбек Бекмухамедович, Ш.Ш. Уәлиханов
атындағы Тарих және этнология институтының бас ғылыми
қызметкері,
тарих
ғылымдарының
докторы,
профессор
(Қазақстан, Алматы қаласы):
«Методологические и концептуальные проблемы аграрной
истории Казахстана»
Муканова Гюльнар Кайроллиновна, әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының
кандидаты (Қазақстан, Алматы қаласы):
«Аграрный вопрос и взгляды руководителей Казахской
автономии. Смагул Садвокасов»
Алдажұманов Қайдар Сейсембайұлы, Ш.Ш. Уәлиханов
атындағы Тарих және этнология институтының бас ғылыми
қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты, профессор
(Қазақстан, Алматы қаласы): «Қазақстандағы 1920-1930
жылдардағы ашаршылық тарихының кейбір мәселелері»
Вугар Бабаев Аминоглы, Әзербайжан Ұлттық академиясының
аға ғылыми қызметкері, ауылшаруашылығы ғылымдарының
кандидаты, доцент (Әзербайжан, Баку қаласы): «Органическое

11.00-11.10

11.10-11.20

11.20-11.30

11.30-11.40

11.40-11.50

11.50-12.00

12.00-12.10

12.10-12.20

12.20-12.30

земледелие в Азербайджане: проблемы и перспективы»
Шашаев Ауезхан Кадиржанович, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы
Тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері,
тарих ғылымдарының кандидаты, Максутова Альбина
Абеновна, PhD докторант (Қазақстан, Алматы қаласы):
«Қазақстандағы ұжымдастыру себебі мен салдары»
Капаева Айжан Токановна, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих
және этнология институтының ХХ ғасырдағы Қазақстан тарихы
бөлімінің бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының докторы,
профессор
(Қазақстан,
Алматы
қаласы):
«Социальноэкономическое и политическое положение Казахстана
накануне голода 1921-1922 г.»
Ескекбаев Дәуренбек, Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет
институтының бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының
кандидаты (Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы):
«Ашаршылық зұлматы және босқын қазақтар»
Асанова Салтанат Амиргалиевна, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы
Тарих және этнология институтының ХХ ғасырдағы Қазақстан
тарихы бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, тарих
ғылымдарының кандидаты (Қазақстан, Алматы қаласы):
«Голод 1921–1922 гг. как культурная травма»
Козыбаева Махаббат Маликовна, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы
Тарих және этнология институтының ғалым хатшысы, PhD
доктор: «Особенности социально-экономического положения
крестьянства Северного Казахстана в послевоенный период»
Малабаев Саламат Касымбекович, Х. Қарасаев атындағы
Бішкек мемлекеттік университетінің Қырғызстан және шетел
Шығыс тарихы кафедрасының оқытушысы, тарих ғылымдарының
кандидаты
(Қырғызстан,
Бішкек
қаласы):
«История
трагического голода в Казахстане: историография и история»
Гривенная Людмила Александровна, М. Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университетінің «Қазақстан халқы
Ассамблеясы» кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының
кандидаты,
доцент
(Қазақстан,
Петропавл
қаласы):
«Крестьянское протестное движение начала 1920-х годов как
«гримаса» политики «военного коммунизма»
Балыкова
Аққайың
Мұратқызы,
Батыс
Қазақстан
инновациялық-технологиялық университетінің тарих және құқық
кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының кандидаты,
доцент (Қазақстан, Орал қаласы):
«Ашаршылықтың тарихы – Отан тарихының қасіретті
беттері (ХХ ғасырдың 30 жылдары)»
Алымкожоев Омурбек Жумадилович, Жүсіп Баласағұн
атындағы Қырғыз ұлттық университетінің жалпы тарих
кафедрасының аға оқытушысы, Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы

12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

13.00-13.10

13.10-13.20

13.20-13.30

13.30-13.40

13.40-13.50

13.50-14.00

(Қырғызстан, Бішкек қ.):
«Ж. Абдырахманов: казак элиндеги ачарчылык»
Абдрахманова Райса Лесовна, Батыс Қазақстан инновациялықтехнологиялық университетінің доценті, тарих ғылымдарының
кандидаты (Қазақстан, Орал қаласы):
«Из истории подготовки специалистов аграрного сектора
Западного Казахстана начало ХХ века»
Айдарбаева Раушан Қайсанқызы, Д. Серікбаев атындағы
Шығыс Қазақстан техникалық университетінің доценті, тарих
ғылымдарының кандидаты (Қазақстан, Өскемен қаласы):
«Босқындар мәселесі жөнінде (Шығыс Қазақстан облыстық
архиві деректері негізінде)»
Аймухамбетов Тимур Талгатович, Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті дінтану кафедрасының аға
оқытушысы (Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы):
«Голодомор» и его последствия на развитие Казахстана»
Мовсумов Шафа Камран, Әзірбайжан Ұлттық Ғылым
академиясы Ұлттық тарих мұражайының Ұлы Отан соғысы
қорының меңгерушісі, PhD докторант (Әзербайжан, Баку қаласы):
«Участие азербайджанцев при освобождении России от
фашизма в азербайджанской советской историографии»
Абдрахманова Кымбат Казалиевна, Академик Е.А.Бөкетов
атындағы Қарағанды университетінің кафедра меңгерушісі,
доцент (Қазақстан, Қарағанды қаласы): «Проблемы изучения
советского
крестьянства
в
англо-американской
историографии
Райымбекқызы Бақтыгүл, Жүсіп Баласағұн атындағы Қырғыз
ұлттық университетінің аспиранты (Қырғызстан, Бішкек қаласы):
«Қырғыз зиялыларын тәрбиелеудегі қазақ халық ағарту
институтының орны»
Бектурсын Айзат Сержановна, Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік
мұрағатының ғылыми-зерттеу бөлімінің қызметкері, Мажитова
Жанна Сабитбековна, Астана медицина университетінің
профессоры, тарих ғылымдарының докторы (Қазақстан, НұрСұлтан қаласы): «1950 жылдары Тың игерудегі Татар АКСР
комсомолы мен жастары (Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік
архивінің құжаттары негізінде)»
Кочиев Эльнур Рафик-Оглы, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих
және этнология институтының сыртқы байланыстар, ақпарат және
ғылыми кластер бөлімінің кіші ғылыми қызметкері, халықаралық
қатынастар магистрі (Қазақстан, Алматы қаласы): «Анализ
источников истории политических репрессий казахов в
Таджикистане»
Болатхан Әлия, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және
этнология институтының сыртқы байланыстар, ақпарат және

14.00-14.10

14.10-14.20

14.20-14.30

14.30-15.00

ғылыми кластер бөлімінің ғылыми қызметкері (Қазақстан,
Алматы қаласы): «Здесь живут колхозники: повседневность
крестьянства в фотографиях»
Стамшалов Еркін, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және
этнология институтының 2 курс магистранты (Қазақстан, Алматы
қаласы): «1928-1932 жылдардағы Жетісудағы шаруалар
көтерілістері: сипаты мен ерекшеліктері»
Куркеев Ержан Маралұлы, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих
және этнология институтының докторанты (Қазақстан, Алматы
қаласы): «Соғыстан кейінгі кезеңдегі Оңтүстік Қазақстан өңірі
шаруаларының тұрмыстық жағдайлары»
Закарья Рахметолла – Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және
этнология институтының докторанты (Қазақстан, Алматы
қаласы): «Survival strategies peasants to changing conditions in
second half of XX century»
Жарыссөздер және қарар қабылдау. Конференцияны
қорытындылау.

Конференция Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
қаржылық қолдауымен AP08052897 «Қазақстанның соғыстан кейінгі
онжылдықтағы шаруалары: әлеуметтік трансформация және күнделікті өмір»
жобасын іске асыру аясында өткізіледі
ЖҰМЫС РЕГЛАМЕНТІ
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Құттықтау сөз / Приветственное слово – 5 минут
Пленарлық мәжілістегі баяндама/
Доклад на пленарном заседании – 10 минут
Жарыссөздер / Прения – 5 минут

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, Шевченко 28,
Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 2 этаж, Зал Ученого Совета
им. Академика А. Нусупбекова, 205 кабинет.
Дата и время проведения: 25 мамыр 2021 г., 11.00 ч.
Формат работы: конференция на базе Zoom (идентификатор: 883 0295 2903,
пароль: 518489)
Модераторы: Козыбаева Махаббат Маликовна – ученый серкетарь
Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова, доктор PhD, Апендиев
Тимур Акимханович – заведующий отделом исторической демографии и АНК
Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова, доктор PhD, Морякова
Малика Темирхановна – Председатель Совета молодых ученых Института
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, докторант PhD
09.30-10.00
10.00-10.10

10.10-10.20

11.20-10.30

10.30-10.40

10.40-10.50

10.50-11.00

Регистрация участников
ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗ
Кабульдинов Зиябек Ермуханович, директор Института
истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова, чл.-корр. НАН РК,
доктор исторических наук, профессор (Казахстан, г. Алматы)
БАЯНДАМАЛАР
Курманов Зайнидин Карпекович, проректор Дипломатической
академии МИД Кыргызской Республики, доктор исторических
наук,
профессор
(Кыргызстан,
г.
Бишкек):
«Общая
характеристика
архивных
материалов
о
казахских
откочевниках в архивах Кыргызстана»
Абылхожин Жулдузбек Бекмухамедович, главный научный
сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова,
доктор исторических наук, профессор (Казахстан, г. Алматы):
«Методологические и концептуальные проблемы аграрной
истории Казахстана»
Муканова Гюльнар Кайроллиновна, профессор Казахского
национального университета им. аль-Фараби, кандидат
исторических наук (Казахстан, г. Алматы):
«Аграрный вопрос и взгляды руководителей Казахской
автономии. Смагул Садвокасов»
Алдажуманов Кайдар Сейсембайулы, главный научный
сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова,
кандидат исторических наук, профессор (Казахстан, г. Алматы):
«Қазақстандағы
1920-1930
жылдардағы
ашаршылық
тарихының кейбір мәселелері»
Вугар Бабаев Аминоглы, старший научный сотрудник ИПА
Национальной
академии
наук
Азербайджана,
кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент (Азербайджан, г. Баку):
«Органическое земледелие в Азербайджане: проблемы и
перспективы»

11.00-11.10

11.10-11.20

11.20-11.30

11.30-11.40

11.40-11.50

11.50-12.00

12.00-12.10

12.10-12.20

12.20-12.30

Шашаев Ауезхан Кадиржанович, заместитель директора
Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, кандидат
исторических наук, Максутова Альбина Абеновна, докторант
PhD (Казахстан, г. Алматы):
«Қазақстандағы ұжымдастыру себебі мен салдары»
Капаева Айжан Токановна, главный научный сотрудник отдела
истории Казахстана XX века Института истории и этнологии им.
Ч.Ч. Валиханова, доктор исторических наук, профессор
(Казахстан, г. Алматы):
«Социально-экономическое и политическое положение
Казахстана накануне голода 1921-1922 г.»
Ескекбаев Дәуренбек, главный научный сотрудник Казахского
научно-исследовательского института культуры, кандидат
исторических наук (Казахстан, г. Нур-Султан):
«Ашаршылық зұлматы және босқын қазақтар»
Асанова Салтанат Амиргалиевна, ведущий научный сотрудник
отдела истории Казахстана XX века Института истории и
этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, кандидат исторических наук
(Казахстан, г. Алматы):
«Голод 1921–1922 гг. как культурная травма»
Козыбаева Махаббат Маликовна, ученый секретарь Института
истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова, доктор PhD:
«Особенности
социально-экономического
положения
крестьянства Северного Казахстана в послевоенный период»
Малабаев Саламат Касымбекович, преподаватель кафедры
истории Кыргызстана и зарубежного Востока Бишкекского
государственного университета им. Х. Карасаева, кандидат
исторических наук (Кыргызстан, г. Бишкек):
«История трагического голода в Казахстане: историография и
история»
Гривенная Людмила Александровна, заведующая кафедрой
«Ассамблея
народа
Казахстана»
Северо-Казахстанского
университета имени М. Козыбаева, кандидат исторических наук,
доцент (Казахстан, г. Петропавловск):
«Крестьянское протестное движение начала 1920-х годов как
«гримаса» политики «военного коммунизма»
Балыкова Аққайың Мұратқызы, заведующая кафедрой
истории и права Западно-Казахстанского инновационнотехнологического университета, кандидат исторических наук,
доцент (Казахстан, г. Уральск):
«Ашаршылықтың тарихы – Отан тарихының қасіретті
беттері (ХХ ғасырдың 30 жылдары)»
Алымкожоев Омурбек Жумадилович, старший преподаватель
кафедры всеобщей истории Кыргызского национального
университета имени Жусупа Баласагына, председатель Совета
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13.30-13.40
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молодых ученых (Кыргызстан, г.Бишкек): «Ж. Абдырахманов:
казак элиндеги ачарчылык»
Абдрахманова Райса Лесовна, доцент Западно-Казахстанского
инновационно-технологического
университета,
кандидат
исторических наук (Казахстан, г.Уральск): «Из истории
подготовки специалистов аграрного сектора Западного
Казахстана начало ХХ века»
Айдарбаева
Раушан
Қайсанқызы,
доцент
ВосточноКазахстанского технического университета им. Д. Серикбаева,
кандидат исторических наук (Казахстан, г. Усть-Каменогорск):
«Босқындар мәселесі жөнінде (Шығыс Қазақстан облыстық
архиві деректері негізінде)»
Аймухамбетов Тимур Талгатович, старший преподаватель
кафедры
религиоведения
Евразийского
национального
университета им. Л.Н. Гумилёва (Казахстан, г. Нур-Султан):
«Голодомор» и его последствия на развитие Казахстана»
Мовсумов Шафа Камран, заведующий Фонда Отечественной
войны Национального музея истории Национальной академии
наук Азербайджана, докторант PhD (Азербайджан, г. Баку):
«Участие азербайджанцев при освобождении России от
фашизма в азербайджанской советской историографии»
Абдрахманова Кымбат Казалиевна, заведующая кафедрой
Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова,
кандидат исторических наук, доцент (Казахстан, г. Караганда):
«Проблемы изучения советского крестьянства в англоамериканской историографии»
Райымбекқызы
Бақтыгүл,
аспирант
Кыргызского
национального
университета
им.
Жусупа
Баласагына
(Кыргызстан, г. Бишкек): «Қырғыз зиялыларын тәрбиелеудегі
қазақ халық ағарту институтының орны»
Бектурсын
Айзат
Сержановна,
сотрудник
научноисследовательского отдела Государственного архива города НурСултана, Мажитова Жанна Сабитбековна, профессор
Медицинского университета Астана, доктор исторических наук,
(Казахстан, г. Нур-Султан):
«1950 жылдары Тың игерудегі Татар АКСР комсомолы мен
жастары (Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік архивінің
құжаттары негізінде)»
Кочиев Эльнур Рафик-Оглы, младший научный сотрудник
отдела внешних связей, информации и научного кластера
Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, магистр
международных отношений (Казахстан, г. Алматы):
«Анализ источников истории политических репрессий казахов
в Таджикистане»
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Болатхан Әлия, научный сотрудник отдела внешних связей,
информации и научного кластера Института истории и этнологии
им. Ч.Ч. Валиханова (Казахстан, г. Алматы):
«Здесь живут колхозники: повседневность крестьянства в
фотографиях»
Стамшалов Еркін, магистрант 2 курса Института истории и
этнологии имени Ч.Ч. Валиханова (Казахстан, г. Алматы)
«1928-1932 жылдардағы Жетісудағы шаруалар көтерілістері:
сипаты мен ерекшеліктері»
Куркеев Ержан Маралулы, докторант Института истории и
этнологии имени Ч.Ч. Валиханова (Казахстан, г. Алматы):
«Соғыстан кейінгі кезеңдегі Оңтүстік Қазақстан өңірі
шаруаларының тұрмыстық жағдайлары»
Закарья Рахметолла – докторант Института истории и этнологии
имени Ч.Ч. Валиханова (Казахстан, г. Алматы):
«Survival strategies peasants to changing conditions in second half
of XX century»
Прения и принятие резолюции. Подведение итогов
конференции.

Конференция проводится в рамках реализации проекта AP08052897
«Крестьянство Казахстана в послевоенное десятилетие: социальная
трансформация и повседневность» при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Республики Казахстан
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