
«Менің Отаным - Қазақстан» атты XV студенттік ғылыми-

теориялық конференциясын өткізу туралы есеп 

 

«Қазақстан халқының мәдени-тарихи мұрасы контекстінде рухани-

адамгершілік тұлғаны қалыптастыру» тақырыбын іске асыру аясында 2022 

жылғы 2 желтоқсанда «Қазақстан тарихы» кафедрасының профессор-

оқытушылар құрамымен «Менің Отаным – Қазақстан» атты жыл сайынғы 

XV студенттік ғылыми – теориялық конференция өткізілді.  

Конференцияның мақсаты - отандық тарихты зерделеу кезінде 

студенттердің шығармашылық және ғылыми-зерттеу құзыреттіліктерін дамыту. 

Іс-шараның ұйымдастырушылары мен модераторлары тарих ғылымдарының 

кандидаты, доцент А. Е. Даниярова және педагогика ғылымдарының магистрі, 

аға оқытушы З.Н. Нурлигенова болды. 

Инновациялық технологиялар факультетінің деканы, педагогика 

ғылымдарының кандидаты, доцент Г.Е. Самашова және «Қазақстан тарихы» 

кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқарушы, философия ғылымдарының 

кандидаты, доцент К.А. Темірғалиев конференция қатысушыларына құттықтау 

сөз сөйлеп, өскелең ұрпаққа адамгершілік тәрбие берудің және қазіргі 

жастардың рухани қалыптасуына жағдай жасаудың маңыздылығын, 

конференция өткізудің өзектілігін атап өтіп, Тәуелсіздік күнінің мемлекеттік 

мерекесі қарсаңында баяндамашыларға шығармашылық табыс пен қызықты 

қойылымдар тіледі. 

Конференцияда «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық 

университеті» КЕАҚ және «Қарағанды медицина университеті» КЕАҚ I курс 

студенттерінің келесі секциялар бойынша 15 баяндамасы (мемлекеттік және 

орыс тілдерінде) ұсынылды: 

1 бөлім. «Жаһандық әлемдегі Қазақстан мәдениеті» 

1. Муталяп Нурлыхан  (ОПИ-21-1). «Жаһандық әлемдегі Қазақстан». Ғыл. 

жет. - Ошанов Н.З., п.ғ.м., аға оқытушы. 

2. Алтынбеков Арсен (ИС-22-4). «Культура Казахстана в современном 

мире». Ғыл. жет. - Амерханова Ж.Б., т.ғ.к., аға оқытушы. 

2 бөлім.  «Ұлы Дала тарихындағы тұлға» 

1. Воробьев Максим (ИС-22-4). «Тауке-хан». Ғыл. жет. - Амерханова 

Ж.Б., т.ғ.к., аға оқытушы. 

2. Серік Диас (АиУ-22-2). «Кенесары Қасымұлы – ұлт қайраткері». 

Ғыл.жет. - Касимова С.С., т.ғ.к., доцент. 

3. Елтай Аружан , Жанахмет Көркем (ФӨТ 1002). «Ұлы дала 

тарихындағы тұлға: Әлимхан Ермеков». Ғыл. жет. - Әли М.Т., т.ғ.м., ассистент-

профессоры. 

4. Машкин Виталий (ИС-22-2с). «Герои страны: Талгат Бегельдинов». 

Ғыл. жет. - Нурлигенова З.Н.,  п.ғ.м., аға оқытушы. 

5. Әпеков Біржан (ОПИ-21-1). «Дінмухамед Ахмедович Конаев». 

Ғыл.жет. - Ошанов Н.З., п.ғ.м., аға оқытушы. 

6. Тиыштықбек Дидар (ОПИ-22-1). «Ағыбай батыр». Ғыл. жет. - Ошанов 

Н.З., п.ғ.м., аға оқытушы. 



3 бөлім. «Қазақстан тарихының өзекті мәселелері» 

1. Мадияров Ильяс (СИБ-22-7). «100-летие СССР: история создания и 

распада государства». Ғыл. жет. – Сактаганова З.Г., т.ғ.д., профессор 

2. Сыздыков Темирлан (АиУ-22-3). «Великий шелковый путь и его 

историческое значение». Ғыл. жет. – Даниярова А.Е., т.ғ.к., доцент. 

3. Абильпейсова Мерей (ИС-22-1с). «Қазақстан тарихының өзекті 

мәселелері».  Ғыл. жет. - Уразбаев Х.К., т.ғ.к., доцент.  

4. Жаманов Абылай (ИС-22-2с). «Мудрость на века: «Слова назидания» 

Абая». Ғыл. жет. - Нурлигенова З.Н.,  п.ғ.м., аға оқытушы. 

5. Гладких Андрей, Харисов Руслан (АиУ-22-3). «Молодежь – будущее 

страны».  Ғыл. жет. – Даниярова А.Е., т.ғ.к., доцент. 

Өз сөздерінде студенттер өткізілетін іс-шараға жоғары дайындығын 

көрсетті, баяндамалар тақырыптарының өзектілігін нақты негіздей алды, алға 

қойылған ережелерді лайықты қорғады. Конференцияға қатысушылар мен 

қонақтар қызу пікірталас өткізіп, кейде күтпеген сұрақтар қойды 

Конференцияны қорытындылай келе, «Қазақстан тарихы» кафедрасы 

меңгерушісінің м.а., философия ғылымдарының кандидаты, доцент К.А. 

Темірғалиев барлық қатысушыларға білім беру процесінің барлық 

бағыттарында белсенді болуға ұмтылыстары мен талпыныстары үшін алғысын 

білдірді. «Менің Отаным – Қазақстан» XV студенттік ғылыми-теориялық 

конференциясына белсенді қатысқаны үшін барлық қатысушылар 

университеттің жастар саясаты департаментінің директоры Р.Р. Бузяковтың 

атынан алғыс хаттармен марапатталды. 

 

т.ғ.к.,  доцент                                                            А.Е. Даниярова 

 

п.ғ.м., аға оқытушы                                                З.Н. Нурлигенова  
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