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ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции

«Рухани жаңғыру -тарихыңды тану»
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ВКО г.Семей

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ:
27 сәуір, 2018 жыл

0930 – 1000 - Конференцияға қатысушыларды тіркеу
1000 - 1230 - Пленарлық мәжіліс 1 сессия
1400- 1730 - 2 сессия
1730- 1800 - Сессиялардың қорытынды мәжілісі
Конференция жұмысының реттілігі
Пленарлық мәжілісте баяндама жасау
Дөңгелек үстелде баяндама жасау
Баяндама бойынша талқылау

15 минут
7 минут
10 минутқа дейін

Порядок работы конференции:
09 -10 - Регистрация участников конференции
1000 - 1230 - Пленарное заседание 1 сессия
1400- 1730 – 2 сессия
1730- 1800 - Заключительное заседание сессий
30

00

Регламент работы конференции
Доклад на пленарном заседании
15 минут
Доклад на Круглом столе
7 минут
Обсуждение
до 10 минут

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ ТӨРАҒАСЫ
Н.Ә.Әпсәлемов, э.ғ.д., профессор, Қазақстан инновациялық университетінің
президенті.
ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ
А.А.
Бухаева,
с.ғ.д.,
Қазақстан
инновациялық
университетінің
интернационализация әлеуметтік және тәрбие жұмыстары жөніндегі
проректоры
Ұйымдастыру жұмыстары комитетінің мүшелері
А.М.Комбарова,
PhD,
Қазақстан
инновациялық
университетінің
стратегиялық даму және оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры
А.А.Мухамадиева, э.ғ.к., Қазақстан инновациялық университетінің ғылыми
жұмыстар және халық аралық байланыстар жөніндегі проректоры.
Б.К. Кадыров, PhD, «Экономика және қаржы» кафедрасы меңгерушісі
Г.К. Беспаева, п. ғ.к., ҚИУ ғылыми кеңес хатшысы
Г.А. Абенова, т.ғ.к., «Тарих және этносаясат» кафедрасының меңгерушісі
Ж.Г.Жакиянова,
PhD,
«Педагогика,
психология
және
дизайн»
кафедрасының меңгерушісі
Н.К. Курмангалиева, PhD, «АЖжЕТ» кафедрасының меңгерушісі
А.А. Орынбасарова, PhD, Қазақстан инновациялық университеті оқу
бөлімінің басшысы
Т.З. Садвакасов, «Құқықтану» кафедрасының аға оқытушысы
Е.М. Айтказин «Құқықтану» кафедрасының аға оқытушысы
А.Т. Бекпосов «Құқықтану» кафедрасының оқытушысы
А.М. Мауленұлы «Құқықтану» кафедрасының оқытушысы

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
Апсалямов
Н.А.,
д.э.н.,
профессор,
Президент
инновационного университета

Казахстанского

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГ КОМИТЕТА
Бухаева А.А., д.п.н., проректор по интернационализации социальной и
воспитательной работе Казахстанского инновационного университета
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Комбарова А.М., PhD, проректор по стратегическому развитию и учебнометодической работе Казахстанского инновационного университета
Мухамадиева А.А., к.э.н Проректор по инновациям научной работе и
международным связям Казахстанского инновационного университета
Орынбасарова А.А., PhD, начальник учебного отдела Казахстанского
инновационного университета
Беспаева Г. К., к.пед. н, ученый секретарь КИУ
Кадыров Б.К., PhD, зав.каф. «Экономика и финансы»
Курмангалиева Н.К., PhD,. зав.каф. «ИСВТ»
Абенова Г.А., к.и.н., зав. кафедрой «История и этнополитика»
Жакиянова Ж.Г., PhD, зав. кафедрой «Педагогика, психология и дизайн»
Садвакасов Т.З., старший преподаватель кафедры «Юриспруденция»
Айтказин Е.М., старший преподаватель кафедры «Юриспруденция»
Бекпосов А.Т., преподаватель кафедры «Юриспруденция»
Мауленұлы А.М., преподаватель кафедры «Юриспруденция»

Қадірлі конференцияға қатысушылар! Қадірменді қонақтар!
Бүгінгі ғылыми конференцияның «Рухани жаңғыру – тарихыңды тану»
деп аты айтып тұрғандай, бүкіл еліміз қоғамдық өмірінің күн тәртібіне аса
өзекті мәселе қойылып отырғанын білесіздер. Бұл кездейсоқтық емес!
Өздерініз білетіндей, алдағы жарқын болашағына сеніммен қарай
алатындай толық жағдайы бар тәуелсіз Қазақстанды одан әрі дамыту, оны
мәңгілік ел жасау мәселелерін шешу үшін әрбір қоғам мүшесінің бойынан,
іс-әрекетінен көрініс беруге тиіс жоғары азаматтық қасиеттерді және
патриотизмді қалыптастырмай ештеңе өнбейді.
Сондықтан да, Көшбасшымыздың «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты жұртшылықтан қызу қолдау тапқан тұғырнамасын, ширек
ғасырды артқа тастаған Қазақ Елінің жаһандану дәуіріндегі рухани
кеңістігінің жаңа бастауы дейміз. Елбасы бүкіл қоғамның алдына сананы
жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық кодтан айырылып қалмай, оларды
әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату
жолындағы мақсат пен мүддеге қатысты өзекті мәселелерді қойды.
Ол мазмұны терең, ауқымы өте кең ұлт руханиятын XXI ғасыр билігіне
көтеретін рухани жаңғыру бағдарламасы деуге болады. Елбасының маңызды
мақаласы саяси идеологиялық құжат, себебі онда ұлттық құндылықтарымыз,
қазақ елінің тарихи мұралары, оның ішінде рухани жаңғыру мәселелері жанжақты талдап таяу жылдарға ауқымды міндеттер қойып отыр. Сананы
жаңғырту және білімділікке ұмтылу Елбасы мақаласының өң бойына алтын
арқау болып отыр.
Әр халық өз ұрпағын ізгілікке, отан сүйгіштікке тәрбиелейді. Әрине
қазақ халқы да осы тәрбиені одан әрі жалғастыру үшін, әрбір отан сүйгіш
азаматтардың міндеті өткен күнгі тарихты, халқымыздың ерлік рухын білу
керек.
Қазақ жастарының бойына ұлттық рухты сіңіру жақсы тәрбие беру
деген сөз. «Тәрбиесіз берген білім – адамзаттың қас жауы, ол келешекте
оның барлық өміріне апат әкеледі» - деген әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби.
Яғни барлық уақытта тәрбие бірінші орында тұратынын айтып кеткен.
Сондықтан білім мен тәрбие қалай егіз тұрса, мемлекет пен халық арасында
да осындай ажырамастық, туыстық қасиеттер болуы шарт. Сондықтан өз
бойымызда және жастардың бойында жаңа Қазақстандық патриотизмді
дамыту, сонымен қатар қазақ халқының ғасырлар бойы жинақтаған
моральдық-адами құндылықтарын меңгеруге бағытталған және қазіргі
қоғаммен оның өткенін байланыстырушы тарихи сана қалыптаспайынша
патриотизмді қалыптастыру мүмкін емес. Сондықтан да тарихты объективті
оқыту және насихаттау бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр. Тағы да
бір себеп өзін-өзі тануға, өз келбетін нақтылауға ол тәуелсіздік алған тұста
қазақстың саны 39 пайыз болса, бүгінгі күні 70 пайыздан асқан, мемлекет
құрушы ұлттың басымдыққа ие болуы ұлттың тарихи санасына деген
сұранысын арттырады.

Ұлттық код – бұл әр мемлекеттің, әр ұлттың рухани кілті болып
табылады.
Қоғамды демократияландыру және экономика сияқты екі жақты
біртұтас негіздегі реформаны одан әрі іске асыру, ұлттық-рухани тамырдан
нәр алғанда ғана нәтижелі болмақ. Көкейімізден шығатын осы ойды да
Елбасың өзі айтқан.
Елбасының ертеңгі болашаққа алаңдайтынына біздер түсіністікпен
қараймыз. Ол кісінің алаңдауына толық негіз бар.
Біздің еліміз ширек ғасырдан астам уақыт ішіндегі тәуелсіздік
жолындағы дамуында үлкен жетістіктерге жетті. Десек те, проблемалар
баршылық. Соның бір жағы – рухани дүниемізге қатысты.
Біздер әр кезеңдердегі қалыптасқан түрлі тарихи жағдайлармен
байланысты, қаншама ұлттық құндылықтардан ажырап қалдық. Оның
себептерін жақсы білесіздер.
Ал ұлттық құндылықтарға келетін болсақ, оның жүйесі ғасырлар бойы
қалыптасатынын, онда сан ұрпақтың өмірлік тәжірибесі жататынын
айтуымыз керек. Ұлттық құндылықтар жүйесі деген не? Ол сөз жоқ – тіл,
тарих, мәдениет, діл, дін сияқты және т.б. әрбір халыққа тән
құндылықтардың жиынтығы.
Сондықтан да, біздің азаматтарымыз, оның ішінде ел болашағы жастар
үшін бай рухани мәдениетіміз, төл тарихымыз олардың сұраныстарына
жауап бере алатындай қажеттіліктеріне айналуы тиіс. Осы тұрғыдан келгенде
«Туған жер» бағдарламасы аясында елімізде, облысымызда атқарыла
бастаған игілікті істер көңілге сенім ұялатады. Бұл арқылы өткен ұрпақ
қалдырған бай тарихты зерттеу, азаматтарда кең тарихи сана мен жадыны
қалыптастыру күн тәртібіне шықты.
Қадірлі қауым! Мен бүгінгі конференцияда келелі әңгімелер
қозғалып, ойлы тұжырымдар айтылады деп сенемін. Конференцияның
барысына сәттілік тілеймін!
Әпсәлемов Н.Ә
ҚИУ Президенті, э.ғ.д, профессор

Пленарлық мәжіліс өткізу жоспары
План проведения пленарного заседания
27 сәуір, 2018 ж.
27 апреля, 2018 г.
10.00 - Конференцияның ашылуы
10.00 - Открытие конференции
Қазақстан инновациялық университетінің президенті, экономика
ғылымдарының докторы, профессор Н.Ә. Әпсәлемовтың кіріспе сөзі.
Вступительное слово президента Казахстанского инновационного
университета, профессора, доктора экономических наук профессора
Апсалямова Н.А.
Пленарлық отырыстың баяндамалары
Доклады пленарного заседания
1. Бухаева А.А д.полит.наук ҚИУ Модернизация общественного сознания
молодежи в контексте идеи «Мәңгілік Ел»
2. Исин А.И- к.и.н., профессор Шәкәрім атындағы СМУ. Қазақстан орта
ғасыр тарихына қатысты ескірген ұғымдар мен қателерден арылу
мәселесіне
3. Шанбай Т.Қ. Алаштану орталығының директоры. Ф.ғ.к, доцент. Рухани
жаңғыру- ғасыр талабы
4. Тортенова Г.Ш.- завотделом научно-методической и экскурсионной
работы с населением Областного историко-краеведческого музея. Рухани
жаңғыру музей тынысында және киели жерлер ұлттық мақтанышы
5. Туйебаев М.М. – философ.ғ.к КазГЗИУ Рухани жаңғыру және ұлтық
сана мен бірегейлік
6. Актанова А.С.- Филология ғылымдарының кандидаты, доцент. Шәкәрім
атындағы СМУ. Даулпаз жыршы Дулат Бабатайұлы мұрасы рух пен
діл үндестігі
7. Омаров А- кандидат философских наук.
8. Нуркасым К.Ж.- Абай атындағы кітапхананың қоғаммен байланыс
менеджері
9. Жунусбеков Б.Ж.- Абайдың «Жидебай Бөрілі» мемлекеттік тарихи мәдени
және мемориалдық қорық музейінің директоры

2 СЕССИЯ
27 сәуір, 2018 жыл
1400- 1730 1. Абенова Г.А.- к.и.н. - заведующая кафедрой «История и
этнополитика». Патриотическое воспитание студентов в контексте
«Рухани жаңғыру».
2. Абишева М., Жакиянова Ж.Г.- доктор PhD заведующая кафедрой
«Педагогика, психология и дизайн» «Реализация интерактивных
методов обучения в учебном процессе вуза»
3. Адришева Н.С. - старший преподаватель кафедры «Экономика и
финансы», Дюсенбаева А.Б. - преподаватель кафедры «Экономика и
финансы», Токенов Д.С. - преподаватель кафедры «Экономика и
финансы» Рухани жаңғыру өскелең урпақтың – дара жолы.
4. Айтказин Е.М. - старший преподаватель кафедры «Юриспруденция».
Изучение ратификации международных договоров в дисциплине
«Международное публичное право».
5. Алмабаев Д.Ж. - старший преподаватель кафедры «ИСиВТ», Смагулов
Қ.Б. - старший преподаватель кафедры «ИСиВТ», Нұркенова Ж.Б. преподаватель кафедры «ИСиВТ». «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғырту» еліміздің қазығын қозғалтпайтын басты күш.
6. Ахатаева Ж.Н. - учитель русского языка и литературы, Баракпаева Г.Н.
- учитель казахского языка и литературы Шульбинской школыкомплекс эстетического воспитания и образования. Бүгінгі ұстаз
еңбегі – Рухани жаңғырудың негізі.
7. Байгундинова Б.И. - старший преподаватель кафедры «Педагогика,
психология и дизайн». Студент жастарға рухани тәрбиелеу
мәселелері.
8. Базарова Э.Н. - преподаватель кафедры «Педагогика, психология и
дизайн». Развитие профессиональных способностей студентов в
условиях модернизации общественного сознания.
9. Бекпосов А.Т. - преподаватель кафедры «Юриспруденция». Брак и
брачные отношения в семейном праве.
10. Беспаева Г.К. - к.п.н., профессор КИУ. Образование
фундаментальный фактор успеха в будущем.
11. Ван В., Жакиянова Ж.Г., - доктор PhD заведующая кафедрой
«Педагогика, психология и дизайн». К вопросу об учебной мотивации
студентов в условиях модернизации общественного сознания.
12. Даулетбек А., Жакиянова Ж.Г. - доктор PhD заведующая кафедрой
«Педагогика, психология и дизайн». К вопросу о формировании
поликультурной личности студента.
13. Жакиянова Ж.Г - доктор PhD, заведующая кафедрой «Педагогика,
психология и дизайн», Назарова Ж.А. доктор PhD, – ЕНУ им. Гумилева

г.Астана. К вопросу о формировании всесторонне развитой
личности в контексте модернизации общественного сознания.
14. Кадыров Б.К. доктор PhD заведующий кафедрой «Экономика и
финансы», Аимкулов Р.А. доктор PhD доцент кафедры «Экономика и
финансы», Саржакова Э. Ж. преподаватель кафедры «Экономика и
финансы». Әлеуметтік экономикалық дағдарыстан – жаңа
экономикалық саясатқа» (Елбасының «Тәуелсіздік дәуірі» кітабы
негізінде).
15. Кусаинова Г.Е. старший преподаватель кафедры «История и
этнополитика», Рымбаев А.С. преподаватель кафедры «История и
этнополитика». Полиязычное образование - важнейшая стратегия
развития Казахстана.
16. Кусаметова Г.К. - к.п.н., ст.преподаватель кафедры педагогики и
психологии Актюбинского регионального ГУ им. К.Жубанова.
Общественные молодежные организации как форма проявления
социальной активности студентов.
17. Комбарова А.М. - доктор PhD проректор по СРи УМР, Жакупова Э.А.
преподаватель кафедры «Педагогика, психология и дизайн».
Қазақстан инновациялық университет студенттерінің рухани
құндылықтарын зерттеу.
18. Масагутова С., Галайдина Н.А. - доцент КИУ. Взаимодействие
школы и вуза в профориентационной работе.
19. Масловская Т.Н., учитель русского языка и литературы КГУ «СОШ №
30» г. Семей. Синтаксические процессы в современном русском
языке.
20. Матаева
М.Х.
д.ю.н.,
Казахский
гуманитарно-юридический
инновационный университет. «Рухани жаңғыру» және құқықтық
сана мен құқықтық мәдениет мәселесі.
21. Мауленұлы А.М. преподаватель кафедры «Юриспруденция»
Практическая реализация закона «О религиозной деятельности и
религиозных организациях».
22. Мухамадиева А.А - к.э.н., заведующая кафедрой «Учет и туризм».
Абдразакова А.П. Традиции и обычаи как фактор сохранения
национальной идентичности.
23. Курмангалиева З.К. - №26 жалпы орта білім беретін мектеп, ШҚО,
Семей қаласы. Латын әліпбиіне көшу – зaман талaбы.
24. Құрманғалиева Б.Қ. - ШҚО, Семей қаласы Т.Аманов атындағы №16
жалпы орта білім беретін мектеп. Рухани жаңғыру: білім және
бәсекеге қабілеттілік.
25. Менлибекова Г.Ж. - д.п.н., профессор кафедры социальной педагогики
и самопознания ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. Потенциал взрослых в
реализации программы «Рухани жаңғыру».
26. Оразалиева Р.Б. - преподаватель кафедры «Педагогика, психология и
дизайн». Формирование художественной культуры в условиях
модернизации общественного сознания студентов.

27. Оразгалиева А.К. - доктор PhD старший преподаватель кафедры
«Экономика и финансы», Оспанова Д.М. старший преподаватель
кафедры «ИСи ВТ». «Рухани жаңғыру» - ел дамуынын жарқын
үлгісі.
28. Назарова Ж.А. - PhD, доцент кафедры ТПГС ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.
Экспериментальные исследования пропускной способности
вертикальных дренов в водонасыщенных глинистых грунтах.
29. NazarovaZh.A. - PhD, associate professor, L.N.Gumilyov Eurasian National
University. Settlement analysis of soft ground improved by using
prefabricated vertical drains.
30. Садвакасов Т.З. - старший преподаватель кафедры «Юриспруденция»
КИУ. Изменение уголовного законодательства как важный фвктор
изменения общественного сознания.
31. Саликов Ж.К. - ст.преподаватель кафедры НВПиЕ КарГУ им. Букетова,
Жакиянова Ж.Г., доктор PhD, заведующая кафедрой «Педагогика,
психология и дизайн». Пути формирования патриотизма студентов
в рамках программы «Рухани жаңғыру».
32. Сенова Ю.С. - научный сотрудник Южно-Казахстанского
педагогического университета. Стрессоустойчивость как фактор
профессиональной компетентности будущего педагога.
33. Сергазина Г.М. - к.и.н., заведующая кафедрой «Современная история
Казахстана и СГД» Государственного Медицинского университета г.
Семей. К вопросу истории Семипалатинского испытательного
ядерного полигона.
34. Сиезбаева М.Д. - преподаватель кафедры «История и этнополитика».
Көптілідікті іске асыру - бүгінгі күннің талабы.

