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10 сәуір күні Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті 

Философия және саясаттану факультетінің дінтану және мәдениеттану 

кафедрасының ұйымдастыруымен әл-Фараби ғылыми кітапханасының 

конференц-залында «Рухани жаңғыру» бағдарламасына 2 жыл толуына орай 

дәстүрлі «VI Халықаралық Фараби Оқулары» аясында «Ұлы Дала 

мәдениетінің рәміздері, жәдігерлері және ескерткіштері» атты халықаралық 

ғылыми конференциясы өтті. 

Конференция жұмысы барысында нақты бағыттар бойынша қазіргі 

әлемнің өзекті қоғамдық маңызды мәселелері талқыланып, талдау жасалды. 

Пленарлық отырыс әл-Фараби атындағы ҚазҰУ философия және 

саясаттану факультетінің деканы, философия ғылымдарының докторы, 

профессор Әлия Масалимованың құттықтау алғы сөзімен ашылып, ҚР БҒМ 

Философия, саясаттану және дінтану институтының ғылыми жұмыс 

жөніндегі директор орынбасары, философия ғылымдарының докторы, 

профессор Серік Нұрмұратовтың «Ұлы Дала кеңістігіндегі руханилық 

мәселесі» баяндамасымен жалғасты. Сондай-ақ шара барысында Еуропаның, 

Азияның бірқатар оқу орындарынан келген ғалымдар сөз алды. Айталық, 

Эстония елінен келген Таллин Технологиялық университетінің профессоры, 
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PhD доктор Пеетер Муурсепп, түркиялық қонақтар PhD доктор, Ақтеңіз 

университетінің профессоры Шахин Филиз және Ходжатепе университетінің 

профессоры, PhD докторы Сейфы Иылдырым баяндамаларында мазмұнды 

ойларын ортаға салды. 

Сондай-ақ Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, философия кафедрасының 

меңгерушісі, философия ғылымдарының докторы, профессор Гүлжиһан 

Нұрышева, ҚР БҒМ Философия, саясаттану және дінтану институтының бас 

ғылыми қызметкері, Фарабитану секторының меңгерушісі, философия 

ғылымдарының докторы, профессор Ғалия Құрманғалиева пленарлық 

баяндамалар оқыды. 

Аталмыш конференцияны өтуіне ерекше үлес қосқан әл-Фараби атын-

дағы ҚазҰУ дінтану және мәдениеттану кафедрасының профессоры, 

философия ғылымдарының докторы Тұрсын Ғабитов қоғамдық сананы жаң-

ғырту бағдарламасын іске асырудың бағыттары бойынша нақты нәтиже-

лерімен бөлісіп, «Ғаламдану жағдайындағы Қазақстанның мәдени мұрасы» 

жөнінде терең, мазмұнды мағлұмат беріп, тұжырымдар жасады. 

Рухани жаңғыру жолында Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, дінтану және 

мәдениеттану кафедрасының меңгерушісі, философия ғылымдарының док-

торы, профессор Құрманалиева Айнұр Дүрбелеңқызы «Жаһандану мен 

төлтумалық мәнмәтініндегі Қазақстан мәдениеті және рухани жаңғыру» 

хақында айта келіп, өзі басқарып отырған дінтану және мәдениеттану 

кафедрасының жетістіктеріне тоқталды. 

Шара барысында «Мәдениеттану», «Қазақ мәдениеті тарихы»атты 

қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде басылып шыққан жаңа оқулықтарының 

тұсауын кесу рәсімі жасалып, келген қонақтарға арнайы баспа өнімдер сыйға 

тартылды. Мәдени шара секциялық отырыстармен жалғасты. 
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ғылыми-инновациялық және халықаралық 

қызметтестік жұмыс бойынша меңгерушісінің орынбасары, 

Салтанат МҰҚАТАЕВА, 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, 

«Мәдениеттану» мамандығының 1-курс докторанты 

 

 


