
 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті 

Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 

«Қаһармандар» Республикалық Қоғамдық қоры 

 

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН: 

МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ КОНЦЕПТІЛЕРІ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ЖАҢА КӨЗҚАРАС 

 (ҚР Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2020 жылғы 24 

қарашадағы «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық 

ақтау Мемлекеттік комиссиясы туралы» Жарлығы 

аясында)» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция 

БАҒДАРЛАМАСЫ 
2021 жылғы 10 ақпан 

 
ПРОГРАММА 

международной научно-практической конференции 

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В КАЗАХСТАНЕ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ И НОВЫЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ  

(в рамках Указа Президента РК К.К. Токаева  

«О государственной комиссии по полной реабилитации 

жертв политических репрессий» от 24 ноября 2020 года)» 
10 февраля 2021 год 

 

Петропавл, 2021 



Ұйымдастыру комитеті 

 

Е.Н. Шуланов, М. Қозыбаев атындағы СҚУ-дың Басқарма 

Төрағасы – Ректоры; 

З.Е. Қабылдинов, Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 

этнология институтының  директоры, т.ғ.д., профессор; 

С.А. Қасымов, «Қаһармандар» Республикалық Қоғамдық 

қорының төрағасы; 

А.Ғ. Ыбыраева, М. Қозыбаев атындағы СҚУ ғылым және 

инновациялар Басқарма мүшесінің м.а., тарих ғылымдарының 

докторы, профессор;  

М.Е. Қуантаева, Ғылым департаменті директорының м.а. 

Л.А. Гривенная, М. Қозыбаев атындағы СҚУ «Қазақстан халқы 

ассамблеясы» кафедрасының меңгерушісі, тарих 

ғылымдарының кандидаты, доценті; 

И.Г. Курмашев, цифрландыру жөніндегі бас менеджер; 

Д.А. Халимова, медиаорталықтың бас редакторы; 

К.В. Майсак, баспа-полиграфиялық бөлімнің жетекшісі; 

З.А. Аблина, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру бөлімінің 

маманы 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН: 

МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ КОНЦЕПТІЛЕРІ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ ЖАҢА КӨЗҚАРАС   

(ҚР Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2020 жылғы 24 қарашадағы 

«Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау 

Мемлекеттік комиссиясы туралы» Жарлығы аясында)» 

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Өтетін орны, түрі: М. Қозыбаев атындағы СҚУ, Zoom платформасы, 

идентификатор: 94368013322, коды 2606  

(конференцияға тіркеу сағат 14:30 басталады) 

Өтетін күні, уақыты: 2021 жылғы 10 ақпан, сағат 15:00 

   

Модератор: Шуланов Ерлан Нұрлыбекұлы   
М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің 

Басқарма төрағасы – Ректор 

Қосалқы модератор: Ақмарал Ғосманқызы Ыбыраева 
М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің  

Ғылым және  инновациялар жөніндегі Басқарма мүшесі м.а. 

 

10 ақпан 2021 ж. 14.00  кітап көрмесі  
           

Құттықтау сөз 

 

1. Дәуленов  Мирас Мұхтарұлы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Вице-министрі,  

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның мүшесі 

2. Берік Әбдіғалиұлы  

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, 

мемлекет және қоғам қайраткері, саясаттану ғылымдарының 
кандидаты, Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау 

жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі 

3. Жандарбек Даурен Жандарбекұлы 
Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары  

 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс 
Баяндамашыларға 10 минутқа дейін уақыт беріледі 



 

Баяндамашылар 

 

1. Сабыр Ахметжанұлы Қасымов 

«Қаһармандар» Республикалық қоғамдық қорының Президенті, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, заң ғылымдарының 
кандидаты, Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау 

жөніндегі мемлекеттік комиссияның мүшесі 

«Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтаудың 

методологиясы» 

  

2. Зиябек Ермұқанұлы Қабылдинов 

Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының 

директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор,  
Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі 

мемлекеттік комиссияның мүшесі 

«Қазақстандағы саяси репрессиялардың ерекшелігі» 

 

3. Гзавье Аллез 

Доктор PhD, научный сотрудник Французского института 

исследований Центральной Азии (Франция, Париж қ.) 

«Қуғын-сүргінге ұшыраған Маман және Тәттімбет 

ұрпақтарының кеңес кезеңіндегі және Тәуелсіз Қазақстандағы 

жағдайы (методологиялық көзқарас)» 

 

4. Еркін Әбіл 

Мемлекет тарихы институтының директоры, тарих 

ғылымдарының докторы, профессор  

«Саяси қуғын-сүргін шеңберіндегі зерттеулердің методологиялық 

негіздері» 

 

5. Хангелді Махмұтұлы Әбжанов 

Қазақ Ұлттық аграрлық университеті «Рухани жаңғыру» 

институтының директоры, ҚР ҰҒА академигі, тарих 

ғылымдарының докторы, профессор, Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның 

мүшесі 

«Желтоқсан – Тәуелсіздік үшін күрес айы» 

 

 



6. Зайнидин Карпекұлы Құрманов  

Қырғыз Республикасы Сыртқы істер министрлігі Дипломатиялық  
академиясының проректоры, тарих ғылымдарының докторы, 

профессор (Қырғыз Республикасы, Бішкек қ.) 

«Қазақстан мен Қырғызстандағы репрессиялар: ортақ және 

ерекше» 

 

7. Дихан Қамзабекұлы  

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 
проректоры, ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының 

докторы, профессор 

«Саяси теперіш және Смағұл Садуақасұлының тұлғасы» 

 

8. Зарқын Сыздықұлы Тайшыбай 

Академик, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, М. Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің профессоры, 
филология ғылымдарының кандидаты 

«Саяси қуғын-сүргінге ұшыраған Алаш қаламгерлері» 

 

9. Альбина Советқызы Жанбосынова 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

профессоры, тарих ғылымдарының докторы 

«Қуғын-сүргін және ақтау: методологиялық аспектілері» 

 

10. Гүлжаухар Кәкенқызы Көкебаева 

Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының 
Әлем тарихы бөлімінің меңгерушісі, тарих ғылымдарының 

докторы, профессор 

«Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі әскери тұтқындарды 

қуғындау мәселесі» 

 

11. Сәуле Зейноллақызы Мәлікова  

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік архивінің директоры, тарих 
ғылымдарының кандидаты 

«1916-1944 жылдардағы Солтүстік Қазақстан облысындағы 

саяси қуғын-сүргін тарихы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

архивінің материалдарында» 

 

 

 



12. Ақмарал Ғосманқызы Ыбыраева 

М. Қозыбаев атындағы СҚУ-дың ғылым және инновациялар 
жөніндегі Басқарма мүшесі м.а., тарих ғылымдарының докторы, 

профессор 

«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын 

жүзеге асыру аясында саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық 

ақтау мәселесі» 

 

13. Людмила Александровна Гривенная 
М. Қозыбаев атындағы СҚУ-дың «Қазақстан халқы ассамблеясы» 

кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының кандидаты, 

доцент, Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның мүшесі 

«Кеңеске қарсы халық көтерілістері мен наразылықтарына 

қатысушыларды ақтау мәселелері» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

международной научно-практической конференции 

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В КАЗАХСТАНЕ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ И НОВЫЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ  

(в рамках Указа Президента РК К.К. Токаева  

«О государственной комиссии по полной реабилитации 

жертв политических репрессий» от 24 ноября 2020 года)» 

 
Место проведения, форма: «Платформа Zoom, идентификатор: 

94368013322, код 2606 (регистрация в конференцию в 14:30 час.) 

Время проведения: 10 февраля 2021 года, в 15:00 ч. 

   

Модератор: Шуланов Ерлан Нурлыбекович  

Председатель Правления – Ректор Северо-Казахстанского 
университета им. М. Козыбаева  

Сомодератор: Ибраева Акмарал Госмановна 

И.о. члена Правления по науке и инновациям Северо-Казахстанского 
университета им. М. Козыбаева                            

 

10 февраля 2021 г. – Книжная выставка   

 

Приветственное слово 

1. Дауленов Мирас Мухтарович 

Вице-министр образования и науки Республики Казахстан, член 
Государственной комиссии по полной реабилитации жертв 

политических репрессий 

2. Берик Абдыгали 
Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 

государственный и общественный деятель, член Государственной 

комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий  

3. Жандарбек Даурен Жандарбекович 

Заместитель акима Северо-Казахстанской области 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский 
Время выступления докладчиков – до 10 минут 

 

 



Докладчики 

 

1. Қасымов Сабыр Ахметжанович 

Президент Республиканского общественного фонда 

«Қаһармандар», заслуженный деятель Республики Казахстан, 

кандидат юридических наук, член Государственной комиссии по 
полной реабилитации жертв политических репрессий 

«Методология изучения полной реабилитации жертв 

политических репрессий» 

 

2. Кабульдинов Зиябек Ермуханович 

Директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, 
доктор исторических наук, профессор, член Государственной 

комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий 

«Специфика политических репрессий в Казахстане» 
 

3. Гзавье Аллез  

Доктор PhD, научный сотрудник Французского института 

исследований Центральной Азии (Франция, г. Париж) 

«Как сложилась судьба репрессированных потомков Мамана и 

Таттымбета в советское время и в Независимом Казахстане 

(методологический подход)» 

 

4. Еркин Абиль 

Директор Института истории государства, доктор исторических 

наук, профессор 

«Методологическая основа научных исследований в 

области политических репрессии» 

 

5. Абжанов Хангельды Махмутович 

Директор института «Рухани жаңғыру» Казахского 

Национального аграрного университета, академик НАН РК, член 

Государственной комиссии по полной реабилитации жертв 
политических репрессий 

«Месяц желтоксан – борьба за Независимость» 

 

 

 

 

 



6. Курманов Зайнидин Карпекович  

Проректор Дипломатической академии Министерства 
иностранных дел Киргизской Республики, доктор исторических 

наук, профессор (Киргизская Республика, г. Бишкек) 

«Репрессии в Казахстане и Кыргызстане: общее и особенное» 

 

7. Дихан Камзабекулы  

Проректор Евразийского национального университета им. Л.Н. 

Гумилева, академик НАН РК, доктор филологических наук, 
профессор  

«Личность Смагула Садвакасова и политический диктат» 

 

8. Тайшыбай Заркын Сыздыкович  

Академик, заслуженный деятель Казахстана, профессор Северо-

Казахстанского университета им. М. Козыбаева, кандидат 

филологических наук  

«Писатели Алаш подвергшиеся политическому 

преследованию» 

 

9. Жанбосинова Альбина Советовна 

Доктор исторических наук, профессор Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева 

«Репрессии и реабилитация: методологические 

концепты» 

 

10. Кокебаева Гульжаухар Какеновна 
Заведующая отделом всемирной истории Института истории и 

этнологии им. Ч. Валиханова, доктор исторических наук, профессор 

«Проблема репрессии среди военнопленных периода Второй 

мировой войны» 

 

11. Маликова Сауле Зейнуллиновна 

Директор Северо-Казахстанского государственного архива 
Управления культуры, развития языков и архивного дела Акимата 

Северо-Казахстанской области, кандидат исторических наук 

«История политических репрессий в 1916-1944 годах в Северо-

Казахстанской области в материалах государственного архива 

Северо-Казахстанской области» 

 

 



12. Ибраева Акмарал Госмановна 

и.о. Члена Правления по науке и инновациям СКУ им. М. Козыбаева, 
доктор исторических наук, профессор 

«Проблема полной реабилитации жертв политических 

репрессий в рамках реализации Концепции «Слыщащее 

государство» 

 

13. Гривенная Людмила Александровна 

Заведующая кафедрой АНК СКУ им. М. Козыбаева, кандидат  
исторических наук, доцент, член Государственной комиссии по 

полной реабилитации жертв политических репрессий 

«Проблемы реабилитации участников антисоветских народных 

восстаний и протестов» 
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