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«Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» атты аймақтық семинар 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
Өткізу орны: 312 аудитория  
                             С. Аманжолов атындағы ШҚМУ- нің  №1 оқу ғимараты 
Өткізу уақыты: 10.00-12.00. 
                              31 мамыр 2019 ж. 
 
Модераторлар: Казбекова Айнур Татимбековна, тарих магистрі 
          Жириндинова Құралай Рымкановна, тарих магистрі 
 
Мақсаты: Шығысқазақстандықтардың ХХ ғасырдың 20-50 жылдардағы саяси қуғын-
сүргін туралы естеліктерін ой елегінен өткізу. 

 
10.00 Алғы сөз 

Жанбосинова Альбина Советовна, т.ғ.д., профессор 
10.20 Атантаева Бақыт Жұмағазиевна, т.ғ.д., профессор, Қазақстан тарихы кафедрасы, 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы  мемлекеттік университеті 
Карибаева Айжан, 5В011400 – Тарих  мамандығының магистранты  
Жады уақыттан да мықты: Шығыс Қазақстан облысына күштеп қоныс 
аударылған немістер тарихынан 

10.30 Костина Елена Валерьевна, ШҚО мемлекеттік мұрағаты директорының 
орынбасары  
«Шығыс Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін туралы  ШҚО ММ-ның 
құжаттары мен материалдарында» 

10.40 Кәрімов Мұхтарбек Карпыкұлы, т.ғ.к., профессор, Қазақстан тарихы кафедрасы, 
Семей қаласының Шәкәрім атындағы  мемлекеттік университеті 
Саяси қуғын – сүргіннің тарихи себептері және оның Қазақстандағы көрінісі 

10.50 Дурново Ирина Васильевна, өлкетанушы  
«Құпия» айдарымен 

11.00  Федотова Людмила Андреевна, б.ғ.к., доцент,  С.Аманжолов атындағы ШҚМУ  
«Бәрі менің жадымда сақталған...» 

11.10 Казбекова Айнур Татимбековна, Қазақстан тарихы кафедрасының аға 
оқытушысы 
«Мұрағат және ауызша тарих материалдарында шешен халқын күштеп 
қоныс аудару (Шығыс Қазақстан облысының материалдары негізінде) 

11.20 Жириндинова Құралай Рымкановна, тарих магистрі С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-нің  Қазақстан тарихы  кафедрасының аға оқытушысы  
«Қазақ шаруаларына қарсы бағытталған саяси қуғын – сүргін: байлардың 
мүліктерін тәркілеу және оларды жер аудару (Шығыс Қазақстан облысы 
деректері негізінде)» 

11.30 Ершова Любовь Петровна, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ- нің  кітапханасының 
қызметкері 
«ШҚМУ кітапхана қорлары саяси қуғын-сүргін  туралы тарихи  естеліктерді 
айғақтайтын деректер ретінде» 



 

 

ПРОГРАММА 
регионального семинара «Память  во имя будущего» 

 
Место проведения: 312 аудитория учебного корпуса №1  
                                           ВКГУ имени С. Аманжолова. 
Время проведения: 10.00-12.00. 
                                            31 мая 2019 г. 
 
Модераторы: Казбекова Айнур Татимбековна магистр истории 
      Жириндинова Куралай Рымкановна, магистр истории 
 
Цель: осмысление состояния памяти восточноказахстанцев о политических репрессиях 
20-50  годов ХХ века. 
 

10.00 Вступительное  слово  
 Жанбосинова Альбина Советовна, д.и.н. профессор 

10.20 Атантаева Бакыт Жумагазиевна, д.и.н., профессор кафедры истории 
Казахстана Государственного университета им. Шакарима г. Семей 
Карибаева Айжан, магистрант специальности 5В011400 – История 
Память сильнее времени: из истории депортации немцев в 
Восточно – Казахстанскую область 

10.30 Костина Елена Валерьевна, заместитель директора государственного 
архива ВКО 
«Политические репрессии в Восточном Казахстане в документах и 
материалах  ГАВКО» 

10.40 Каримов Мұхтарбек Карпыкович, к.и.н., профессор кафедры истории 
Казахстана Государственного университета им. Шакарима г. Семей 
Исторические причины политических репрессии и их отражение  в 
Казахстане 

10.50 Дурново Ирина Васильевна, краевед  
 Под грифом «Секретно» 

11.00  Федотова Людмила Андреевна, к.б.н., доцент ВКГУ им. С.Аманжолова  
«Все сохранилось в памяти моей... » 

11.10 Казбекова Айнур Татимбековна, ст.преподаватель кафедры истории 
Казахстана  
«Депортация чеченцев в материалах архива и устной истории (на 
примере  Восточно-Казахстанской области»)  

11.20 Жириндинова Куралай Рымкановна, магистр истории, 
ст.преподаватель кафедры истории Казахстана ВКГУ им. С.Аманжолова 
«Политические репрессии против казахского крестьянства: 
конфисскация  имущества и выселение баев (по источникам 
Восточно-Казахстанской области) 

11.30  Ершова Любовь Петровна, сотрудник библиотеки ВКГУ имени 
С.Аманжолова  
«Фонды библиотеки ВКГУ как источник истории исторической 
памяти о политических репрессиях» 

 


