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Бҽсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы 

жоғары елге айналуымыз керек. 

 Қазіргі ҽлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз болып 

қалғалы қашан. Біздің азаматтарымыз үнемі ең озық жабдықтармен жҽне 

ең заманауи ҿндірістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге дайын болуы 

тиіс. 

 Сондай – ақ балаларымыздың, жалпы барлық жеткіншек ұрпақтың 

функционалдық сауаттылығына да зор кҿңіл бҿлу қажет. Балаларымыз 

қазіргі заманға бейімделген болуы үшін бұл аса маңызды. 

 ...Бүкіл ҽлемдегі сияқты, Қазақстан мектепке дейінгі білім берудің 

жаңа ҽдістеріне кҿшуі керек. 

 

                                    

                                       Н. Ә. Назарбаев 

(ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 

Жолдауынан, 2013 жыл) 
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ісінің құрметті қызметкері, М.О.Ҽуезов 
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М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің тарихы: кеше және 

бүгін 

 

Ұлы Абай «Адамның адамшылығы - ақыл, ғылым, жақсы ата - ана, 

жақсы ұстаз, жақсы құрбыдан болады» деген. Бұл тұрғыда ҽсіресе, 

ұстаздар қауымына артылар сенім, жауапкершілік жүгі жеңіл болмаса 

керек. 

«Ұлағат–ұстаздан» дейді халқымыз. «Шҽкіртсіз - ұстаз тұл» екенін де 

алғаусыз алға тартады. Қалай айтқанда да ұрпақ тҽрбиесінде ұстаздар 

қауымының атқарар қызметі де,қоғамдағы алатын орны да ерекше. 

Тҽуелсіздік алғаннан бергі ауқымды ҿзгерістер кезеңі халыққа білім 

беру жүйесін жаңартып, оның құрылымын, мазмұнын жетілдіруге, білім 

негізі саналатын бастауыш мектеп үшін сапалы маман дайындауға ерекше 

талап қоюда. 

Бастауыш мектеп оқытушыларын оқу-материалдық базасы мен жұмыс 

ауқымы  жүйеге түскен тарихи шыңдалған педагогикалық колледждер 

негізінде даярлау қажеттігін ҿмірдің ҿзі дҽлелдеп отыр. Республикамызда 

мұғалім мамандығын дайындайтын  алғашқы оқу орны болып ҿз жұмысын 

бастап, бүгінде құрылғанына 110 жыл толып отырған, осы уақыт ішінде ҿзі 

шыңдап ұшырған түлектерінің кҽсіптік білім деңгейі мен шеберлігінің, 

шығармашылық қабілетінің нҽтижесін кҿріп кҿңіліне демеу тұтып отырған 

М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық колледж  ұжымы–мұның жарқын 

мысалы. 

Бүгінгідей аса күрделі кезеңде ұйымдастыру мен басқарудың үздік 

үлгісін кҿрсетіп келе жатқан педагогикалық колледждің тарихы да ерекше. 

М.Сҽрсеке «Ҿнегелі ҿнер» сериясымен шыққан «Сҽтбаев» атты кітабында: 

«Мұғалімдер семинариясы Семейдің терістік бҿлігінде қаланың даламен 

шектесетін қиыр шетінде орналасқан. Кҿшесі де сол себепті Степная 

аталған (қазіргі Ш.Уҽлиханов кҿшесі). Ҽділін айту керек, семинария үйі 

сол күннің ҿзінде қаладағы еңселі, іші–сырты ою–ҿрнектермен 
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безендірілген тіпті қақпа, шатыр жиектеріне дейін неше түрлі 

нақыштармен кҿркемделген екі қабат ҽдемі тас ғимараттардың бірі еді. Ту 

баста, 1902 жылы іргесі алғаш қалана бастағанда ол діни семинарияның 

оқу корпусы болады деп жоспарланған. Бірақ генерал – губернатор кеңсесі 

ҽлдеқандай себептен оны сол қарсаңда ашылған (1903) мұғалімдер 

семинариясына берді» деп атап кҿрсетеді.  

М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық колледжінің қысқаша тарихы: 

1903 жылы 1–шілдеде мұғалімдер семинариясы үш негізгі класс жҽне бір 

дайындық класы ретінде құрылады. 

1904 жылы бес кластық жүйеге  ауысып тҿрт класс негізгі, бір класс 

дайындық тобы болады. 

1920 жыл–халыққа білім беру институты болып ҿзгерді. 

1922 жыл–осы оқу орнының негізінде екі педтехникум (қазақ,орыс) 

ашылады. 

1937 жылы педтехникум базасында екі педучилище құрылады. 

1953 жылы екі педучилище біріктіріліп, Д.Ушинский атындағы 

педагогикалық училище ашылады. 

1957 жылы оқу орны жабылып,1963 жылы қайта ашылады. 

1967 жылы оқу орнына М.О.Ҽуезов есімі беріледі. 

1992 жыл, 22 мамыр–педучилище колледж болып құрылады. 

 Дала аймағына ғана емес, Батыс Сібірдің кҿптеген аймақтарына 

бастауыш мектептер үшін мұғалімдер дайындау үшін, Семей қаласында 

мұғалімдер семинариясын  ашу туралы мҽселені алғаш Батыс Сібір оқу 

округінің попечителі П.И.Лаврентьев кҿтерді. Аймақтағы білім алуға деген 

сұраныстың ҿсуі, жергілікті ұлт ҿкілдерінің арасында оқытушы 

кадрлардың жетіспеушілігі жҽне халық ағарту ісін жаңа сапалық деңгейге 

кҿтеру қажеттілігі т.б. тез арада шешілуі тиісті ҿзекті мҽселенің  біріне 

айналған еді. Халық ағарту министрлігі 1902 жылы 1 желтоқсанда Семейде 

мұғалімдер семинариясын ашу туралы шешім шығарып, ол бойынша оқу 

орны 1903 жылы 1 шілдеде ҿз жұмысын бастауы тиісті болды. 1903 жылы 

1 шілдеден мұғалімдер семинариясы мемлекеттік қазынадан 

қаржыландыра бастап, осы жылы оның қажетіне 12 мың рубль теңге 

бҿлінді: оның 5,3–ұжым мүшелерін ұстауға, 3–тҽрбиеленуші 

семинаристерге жҽне олардың степендиясына, 3,7–шаруашылық 

жұмыстарына бҿлінуі тиісті болды.  

1903 жылы 23 қыркүйекте Семей мұғалімдер семинариясы ашылды. 

Мұнда оқуға түсем дегендер Томбы, Тоболь, Воронеж, Орлов, Виленск 

губернияларынан жҽне Семей, Жетісу облыстарынан келді. Емтиханнан 

ҿткен тҽрбиеленушілердің саны 35 болды: оның 13–дайындық сыныбына, 

ал 22–сі бірінші сыныпқа қабылданды. Келесі 1904 жылдан бастап 3 

сынып жұмыс істеді: дайындық сыныбында жҽне 1–ші жҽне 2–ші сыныпта 
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59 бала тҽрбиеленген. Ҽр тҽрбиеленушіге 100 рубль кҿлемінде 60 

қазыналық жҽне 9 жеке стипендия тағайындау мҽселесі алға қойылды. 

1904 жылы семинарияға қарасты үлгілі 2 сыныптық училище ашылып, 

оған 24 ер бала оқуға түскен. Тек 1905 жылдан бастап мұғалімдерді 

дайындау барлық сыныптарда жүргізілді. Сол уақыттағы ереже бойынша 

семинарияның дайындық сыныбына 14 жастағы, бірінші сыныпқа 15 

жастағы оқушылар қабылданып отырған. Семинарияның оқу жоспары 

бойынша мынадай пҽндер оқытылған: дін сабағы жҽне шіркеу–славян 

оқуы, орыс жҽне шіркеу–славян тілі, педагогика, арифметика, геометрия, 

тарих, жаратылыстану жҽне ауыл шаруашылығы, физика, кҿркем жазу, 

сурет жҽне сызу, ҽн, гимнастика жҽне дене шынықтыру, практикалық 

сабақтар жҽне еңбек сабағы.  

 Мұғалімдер семинариясы бастауыш училищелер мен бастауыш 

орыс-қазақ мектептеріне жҽне ауылдық қазақ мектептеріне мұғалімдер 

даярлады. 

Алғашқы жылдары семинарияның жеке ғимаратының болмауына 

байланысты  оқу процесін жалдамалы орындарда ҿткізуге тура келді. 

Семинарияның жаңа ғимаратын салуға қазынадан 90 мың рубль  қаражат 

бҿлінді. 1906 жылы 5 қазанда мұғалімдер семинариясының жаңа ғимараты 

салтанатты түрде ашылды. Семей мұғалімдер семинариясының тұңғыш 

директоры болып 1903 жылы 1 шілдеде Петербург университетінің түлегі 

Александр Владимирович Белый тағайындалды. Ол 1906 жылғы 5 тамызға 

дейін оқу орнын басқарып, семинарияның қалыптасуы мен жаңа оқу 

ғимаратын салуда елеулі еңбек етті. 1906 жылы 2 қыркүйекте мұғалімдер 

семинариясының директорлығына Петербургтің тарих-филология 

институтын бітірген, Семей прогимназиясының мұғалім-инспекторы  

Михаил Николаевич Березников тағайындалды. Ол жемісті педагогикалық, 

басқарушылық еңбегі үшін бірнеше мҽрте мемлекеттік марапаттарға ие 

болды. Ресей Географиялық қоғамының Семейдегі бҿлімшесінің мүшесі 

ретінде ҿлкетанулық ғылыми жұмыспен де шұғылданды. Семинарияда 

директордан кейінгі екінші дҽрежелі тұлға заң сабағынан беретін мұғалім 

болып табылатын. 1903 жылы 15 тамыздан бұл пҽнді Андрей Балашов, 

1905 жылғы 1 шілдеден Борис Герасимов берді. Семинарияның тұңғыш 

тҽлімгерлері Игнатий Михайлович Скорковский, Иван Апполонович 

Преображенский, Всеволод Александрович Федоровский болды. Ал 

мұғалімдерге келетін болсақ: ҿнерден–Илья Васильевич Волков, ҽннен – 

Николай Вячеславович Чулков, гимнастикадан–Игнатий Михайлович 

Скорковский, физика мен жаратылыстанудан–Сергей Николаевич 

Степанов, математикадан– Николай Михайлович Харченко т.б  берді. 1905 

жылы 1 шілдеде Семей мұғалімдер семинариясында қырғыз (қазақ) тілі 

оқытушысының қызметі енгізіліп, осы жылғы 1 тамызда бұл қызметке 
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Нұрғали Құлжанов қабылданды. Семинарияда сабақ берген оқытушылар 

Ресейдің таңдаулы жоғарғы оқу орындарын бітірген, прогрессивті 

пиғылдағы педагогтар еді. 1906 жылы маусымда мұғалімдер семинариясы 

алғашқы 15 түлегін шығарып, оларға  бастауыш училищесінің мұғалімі 

деген куҽлік берілді. Олар: Батеньков Андрей, Васильев Николай, Векшин 

Евдоким, Верещагин Прокопий, Когутов Павел, Ларионов Козьма, 

Молодов Иван, Переберин Петр, Рогожников Козьма, Русаков Порфирий, 

Торопов Феодор, Тутаев Василий т.б. Семинарияға түскісі келетіндердің 

санының кҿп болуына байланысты, қатаң іріктеу жүргізілетін. Оны 1906 

жылғы тамызда аяқталған қабылдау қорытындысының нҽтижесінен білуге 

болады. Дайындық сыныбында оқуға 51 ҿтініш түссе, оның 30–ы 

қабылданған, 1 сыныпқа–3 ҿтініш түссе оның 1–і қабылданған, 

семинариядағы үлгілі екі сыныптық училищенің бірінші бҿліміне–41 

ҿтініш түссе, оның 10-ны , 2–жҽне 3–ші бҿлімге 25 ҿтініш түссе, түрлі 

кемшіліктеріне байланысты олардың барлығынан бас тартылған, 4–ші 

жҽне 5–ші бҿлімге түскісі келетіндердің саны–20 болса, олардың 7–і ғана 

қабылданған.  

1913 жылы 14 қаңтарда мұғалімдер семинариясында «Шаруаларды 

крепостнойлықтан босатудың 50 жылдығына байланысты Император ІІ 

Александр атындағы» стипендия тағайындалды. 1914 жылы 1 тамызда 

семинарияға Ұлы мҽртебелі император Алексей Николаевичтің есімі 

берілді. 1916 жылы семинариядағы тҽрбиеленушілердің саны–107 болса, 

екі сыныптық училищедегі оқушы саны 104 болды.  

1906 жылы 14 желтоқсаннан бастап, француз, неміс жҽне латын 

тілдерінен сабақ енгізілді. Ол пҽндерді ҽр семинарист ҿз қалауы бойынша 

таңдап, сабақтан тыс уақытта жұмасына екі рет сабақ алуы тиіс болды. 

Бүкіл Ертіс атырабындағы бірден-бір сындарлы да үздік білім ұясы, 

ҿзіндік дҽстүрі, ұстаздық үлгі-ҿнегесі қалыптасқан салиқалы білім 

ошағында халқымыздың зиялылары ерлі–зайыпты Нұрғали, Нҽзипа 

Құлжановтар, ағайынды Н.Н. жҽне А.Н. Белослюдовтар, Н.Я.Коншин, 

Ҽбікей Сҽтбаев, И.Я.Малахов, В.Н.Попов сынды саңлақ оқытушылар да  

білім берді.                     

Семинария оқытушылары Н.Я.Коншин, Б.Герасимов, Нұрғали жҽне 

Нҽзипа Құлжановтар, ағайынды Белослюдовтар т.б. педагогтық жұмыспен 

ғана емес, ҿлкеміздің тарихын, мҽдениетін зерттеуге қомақты үлес қосып, 

Ресей географиялық қоғамының Семейдегі бҿлімшесінің құрметті 

мүшелері болды.  

Қазақтың талантты жастары оқыған Семей мұғалімдер семинариясы 

шҽкірттеріне жан–жақты білім берумен бірге олардың рухани–эстетикалық 

дамуына да ерекше кҿңіл аударып, қаладағы мҽдени шараларды, оның 

ішінде ұлттық ойын–сауықтарды ұйымдастырудың ұйытқысы болды. Сол 
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тұстағы қазақ халқының мҽдени ҿмірінде елеулі орын алған алғашқы 

ойын-сауықтарды семинария мұғалімдері мен семинаристтер  

ұйымдастырып, қазақ топырағындағы сахналық ҿнердің кҿшін тартты. 

1914 жылы Семейде Абайдың қайтыс болғанына 10 жыл толуына арналған 

ҽдеби–этнографиялық, музыкалық ҿнер кешін ҿткізуге семинария 

мұғалімдері Нҽзипа мен Нұрғали  Құлжановтардың жҽне семинарияда 

оқитын қазақ жастарының ұйтқы болғандығын «Айқап» журналындағы 

1914 жылғы №4 санында жазылған мақала айғақтайды.  

Бүтіндей бір елдің қаншама буын ұрпағын тҽрбиелеп шығарған киелі 

қара шаңырақтың ел тарихындағы алатын орны ерекше. 

Мұғалімдер семинариясында Ҽ.З.Сҽтбаев, М.О.Ҽуезов, 

Ж.Аймауытов, Қ.И.Сҽтбаев, Қ.Нұрмұхаметов, Б.Сҽрсенов т.б. ұлт 

зиялылары білім алып, ағартушылық, қайраткерлік, жазушылық, ғалымдық 

қадамдарын бастады.  

Заманымыздың заңғар жазушысы, оқу орнымыздың түлегі               

М.О.Ҽуезов 1912–1919 жылдары мұғалімдер семинариясында оқып, 

алғашқы шығармашылық-ағартушылық ізденістерін осы қабырғадан 

бастады. М.О.Ҽуезовтың семинарияда оқыған жылдарына қатысты зерттеу 

мақаласында ғалым Қайым Мұхамедханов тҿмендегідей мұрағат 

деректерін келтіреді: «1912–1913 оқу жылында семинарияның бірінші 

класындағы оқушы саны–33. Олардың ішінде: крестьян баласы–18, 

казактар–5, мещан–4, чиновник–3,     обыватель–1, шоқындырылған қазақ-

1, қазақ–1 (Мұхтар).  20 оқушы екінші класқа кҿшірілген. Ал олардың 

ішінде екі оқушы педсоветтің қаулысында «переводится с наградой» деген 

баға алған. Олар: Петров Александр Матвеевич (шаруа баласы) жҽне 

Мұхтар Ҽуезов». 1917 жылы Шыңғыстау жеріндегі Ойқұдық жайлауында 

«Еңлік–Кебек» оқиғасын драматургиялық үлгіге түсіріп, оны ауыл 

жастарының күшімен Ҽйгерімнің киіз үйінде қойған семинарист Мұхтар 

Ҽуезовтың театр  ҿнерімен ең алғаш айналыса бастаған кезі осы уақыт. 

Жүсіпбек Аймауытовпен бірге 1918 жылы «Абай» журналын 

шығарып, халқымыздың тарихы мен тағдыры жайлы ой қозғайтын кезеңі 

де осы шақ. 

Ұлттық ой сананы  ояту ісіне бел шеше кірісіп, «Сарыарқа», «Қазақ 

тілі» газеттерінде мақалаларын үзбей жариялаған тұсы да осы кез. Ең 

алғаш қазақ топырағына соны ҿнер – футбол ойынын 

ұйымдастырушылардың бірі, «Ярыш» футбол командасының белсенді 

мүшесі, жалынды жас, семинарист Мұхтар Ҽуезов еді. «Ярыш» футбол 

командасы 1913 жылы қыркүйек айында құрылды. 

Жүсіпбек Аймауытов 1914–1919 жылдары семинарияда оқыған 

жылдары оқумен бірге шығармашылық ізденісін ҿрістетіп, оның жаңа 

үлгілеріне ден қояды. Соның бастамасы–1915 жылдың 13 ақпанында 
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Семейде ҿткен «Қазақтардың ҽдеби-музыкалық қайырымдылық кеші». 

Сауықтың бірінші бҿлімі- «Біржан мен Сара айтысы», айтысты сахналық 

жүйеге түсіріп, ҽрі сахнаға қойған режиссер-семинариясы Ж.Аймауытов. 

Осы спектакльде Біржанның рҿлін орындаған ҽнші, ҽрі домбырашы, 

бесаспап ҿнер иесі де оқушы Ж.Аймауытов еді. Алғаш Жүсіпбек 

қаламынан туып, сол кезде сахнаға қойылған «Ескі тҽртіппен бала оқыту», 

«Рабиға» пьесалары 1916–1917 жылдары жазылды. Алаш партиясының 

ісіне араласатыны да осы уақыт. Жүсіпбек Аймауытов алғашқы ойлы 

публицистік сын мақалаларын осы семинария қабырғасында оқып жүрген 

жылдарынан бастап жазған еді. 

Семинаристер Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Ҽуезов екеуі бірігіп 

1918 жылы Семей қаласында шығара бастаған «Абай» журналының 

бетінде  Жүсіпбек Аймауытовтың бірнеше мақалалары: «Абай» («Абай». 

1918, №1), Мұхтар Ҽуезовпен бірігіп жазған «Абайдан соңғы ақындар»  

(«Абай». 1918, №5), т.б. жарияланды. 

Оқу орнының жарқын бір беті–Қазақстан Ғылым Академиясының 

тұңғыш президенті, геология ғылымының ХХ ғасырдағы аса кҿрнекті 

ғалымы, академик  Қ.И.Сҽтбаев есімімен тікелей байланысты. Қаныш 

Сҽтбаевтың 1914–1919 жылдары семинарияда үздік оқығандығына  

қатысты мұрағат деректері бар. Семинария директорының жақсы оқитын 

жҽне тҽртіпті 14 шҽкіртке стипендия беру үшін Семей облыстық 

басқармасына жазған қатынас хаты сақталған. Онда семинарист  

Қ.Сҽтбаевтың үздік білім мен үлгілі тҽртібіне байланысты стипендияға 

ұсынылатындығы айтылады. 

Сҽтбаев осы оқу орнында оқып жүріп замандас, сыйлас, тағдырлас 

М. Ҽуезовпен, Ж. Аймауытовпен табысты. Семинарияны бітіргеннен кейін 

Қ.Сҽтбаев осы оқу орнындағы қазақ мұғалімдеріне  арналған екі жылдық 

педагогикалық курстарда жаратылыстану пҽндерінен сабақ берді. Қаныш 

Сҽтбаев дҽл осы жылдарда қазақ мектептеріне арналған алғашқы 

математика оқулықтарының бірі–алгебра оқулығын жаза бастады.  

Семей мұғалімдер семинариясының кҿрнекті тұлғаларының бірі– 

Қазы Нұрмұхамбетұлы. Семинарист Қазы Нұрмұхамбетұлы Алаш 

милициясының басшысы болып, соғыс ҿнеріне жаттықтырып  жүргенде, 

большевик солдаттарының қолынан  қапыда қаза болады. Семинарист 

Қазының ҿлімі туралы газет беттерінде материалдар жарияланған: 

«Қазының денесін қабірге қойып, құран оқылып болған соң, Шҽкҽрім 

ақсақал: - Ҽлеумет! Мына жатқан кім, білесіңдер ме? Бұл ұлты үшін 

шыбын жанын құрбан қылған Алаш азаматының тұңғышы. Мұны ҿлді 

демеңдер, бұл ҿлген жоқ. Бұл бүгінгі жҽне мұнан соңғы ―ұлтым‖ деген 

азаматтар, мына мен сияқты болып,  ―ұлтым‖ деңдер деп ҿзінің 

ұлтшылдығын сҿзбен емес, іспен кҿрсетті. Марқұмның аты да Қазы еді,  
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Қазы–би деген сҿз. Қазы билігін айтып кетті. Қарағым Қазы! Ҿліміңе 

ҿкінбе! Арманың жоқ. Құдай алдында да, жұрт алдында да сенің орның 

бҿлек. Оқығандар! Жастар! Мынау жолдастарыңды ұмыта кҿрмеңдер. 

Мұның үй–ішінің  міндеті сендердің мойындарыңда. Бір кішкентай кҿзінің 

қарашағы (бір жасар ұл баласы) қалыпты, соны тҽрбиелеп адам қылу, 

бҽріңнің, барлық Алаштың мойнына парыз. Жҽне ҿздерің де бұл оқиғаға 

қажымаңдар. Құдай тағала Алашқа шын ұл бергеніне бүгін ғана кҿзім 

жетті. Алпыс жасқа келгенде, мұндай ұлты үшін жанын қиып, құрбан 

болған азаматты кҿремін деген үмітім жоқ еді. Кҿрдім. Енді бүгін ҿлсем 

де, арманым жоқ. Қарағым Қазыжан! Қадіріңді біліп, құрметтей алмасақ, 

кешу қыл, қош! Қабірің нұрлы болсын!»–деп тебіреніп сҿйлеген еді». 

Мұғалімдер семинариясында алғашқы жылдары  оқыған санаулы 

қазақ жастары ҿзге ұлт ҿкілдері арасында оқуға зор ынтасымен кҿріне 

біліп, сабақ берген оқытушыларын мойындатқан. Семинарияда 1905–1914 

жылдардың аралығында оқыған қазақ, мұсылман балалары: ағалы- інілі 

Биахмет жҽне Жанахмет Сҽрсеновтер, Абдұлғазиз Болатов, Жүніс 

Иманқұлов, Рақымбай Сапақов, Имамағзам Ҽлімбеков, Кенжебай Кҿбеков, 

Мұстафа Шантин, Ҽбдікҽрім Дүйсебаев, Қасымхан Бекенаев, Шайбай 

Айманов, Боқан Семенов, Ҽмірғали  Кешкенсалин, Баяхмет Рүстембеков, 

Қасымхан Ҽбдіханов, Ислам Арапов, Досмұхамет Тұрысбеков, Исмайл 

Ҽлімбеков, Абдұлмазит Сейфуллин, Мұрсайыт Ягудин, Мирватжан 

Ягудин т.б.  

Мұғалімдер семинариясы 1920 жылғы қыркүйекке дейін жұмыс 

жасап, халыққа білім беру институты болып қайта құрылды. 1922 жылы 

осы оқу орнының құрылымдық негізінде екі педагогикалық техникум 

(қазақ, орыс) ашылады. 1924 жылы 24 қаңтарда халыққа білім беру 

институты жабылып, оның барлық мүлкі Семей педагогикалық 

техникумдарына беріледі. 

Семей қазақ педагогикалық техникумының 1922 жылдың 1 

желтоқсанында директорлығына тағайындалған Ҽ.З.Сҽтбаев бұл қызметті 

1927 жылдың шілде айына дейін атқарады. Оқу орнында Ҽ.З.Сҽтбаев 

басшылық жасаған жылдары Ленинград университетіндегі оқуынан 1924 

жылы М.О.Ҽуезов шақырылып, қазақ педтехникумына оқытушылыққа 

қабылданғандығы, қазақ ҽдебиеті тарихы, ҽдебиет теориясы пҽндерінен 

сабақ бергендігі туралы құжаттар Семей мұрағатында сақтаулы.  

Қазақстанда тұңғыш қазақ  педтехникумын қалыптастыруға ҿлшеусіз 

еңбек сіңірген директор, қазақтың алғашқы оқытушыларының бірі, оқу–

ағарту саласында аянбай еңбек еткен айтулы педагог Ҽбікей Зейінұлы 

Сҽтбаевтың есімі оқу орнының тарихына алтын ҽріптермен жазылды. 

Семей мұрағатындағы Ҽбікей Зейінұлының жеке бас жұмысында 1926 

жылдың 22 сҽуіріндегі ҿз қолымен толтырған ҿмірбаяны сақтаулы. Осы 
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құжатқа сүйенсек, Ҽбікей Зейінұлы Сҽтбаев Павлодар қаласындағы 

ауылшаруашылық  мектепті бітіргеннен кейін Семейдің мұғалімдер 

семинариясына түсіп, оны 1907 жылы аяқтағандығын жазады. Қаныш 

Сҽтпаев ҿзінің ең қымбатты адамдары қатарында немере ағасы Ҽбікей 

Зейінұлын аса құрметпен атаған. Ҿмірбаяндық анкетасының бірінде 

Қаныш Сҽтбаев: «Алған білімім үшін немере ағам, ескі интеллегент 

Ҽ.З.Сҽтбаевқа ҿзімді ҿмір бойы борыштымын деп санаймын»-деп жазған.  

 «Қазақ тілі» газетінің 1922 жылғы 24 қаңтар күнгі санында «Қазақ 

педтехникумының сауық кеші» атты мақалада «Газеттің ҿткен сандарында 

Семейде қазақ педтехникумы ашылады деп едік. Сол мектепке астылы-

үстілі 20 бҿлмелі тас үй алынып, кем–кетік, сынған–бүлінгендері түзетіліп, 

ішіне электр орнатылып, оқухана, музей, сауық орындары құрылды. 

Оқушыларға тұратын орындар даярланды. Оқу декабрь айынан басталып 

жатыр. Оқушы шҽкірт тоқсаннан артық. Оқытушылар қазақтан ... Ҽбікей 

Сҽтбаев, Сейітбаттал Мұстафин, басқалары орыс пен ноғайдың  ілгері 

қатардағы оқушылары» деген мҽлімет берілген.  

 «Степная правда» газетінің 1922 жылғы 6 декабрь күнгі санында да 

техникумның ашылуы жайында жарияланған: «Согласно постановлениям 

3-ге Губернского съезда Советов организованный в городе 

Семипалатинские Киргизский педагогический техникум приступил к 

своим занятиям. Сейчас насчитывается в техникуме 90 с лишним 

слушателей, преимущественно из киргизской бедноты. Заведует 

техникумом замзав Губоно тов. Сатпаев, на долю которого выпадает 

весьма сложная задача организации школы и интерната».  

1925 жылы 12 февральдағы «Қазақ тілі» газетінде басылған 

«Семейдегі қазақ оқытушылар техникумының қысқаша жайы» деген 

мақалада, техникумының 1922 жылы 4 декабрьде ашылып, ҽуелде екі 

негізгі, бір даярлағыш бҿлімі болғанын, жалпы тарихын баян ете келіп: 

«Үстіміздегі 1925 жылдың жазына қарай оқушылардың алды бітірді. 

Күткен үміт, еккен егіннің жемісін жейтін уақыты... Негізгі тҿрт бҿлімнің 

бҽрі де ашылған. Биыл бітіргендердің саны–11, келесі жылда 

бітіретіндердің биылғы есебі–17. Екі даярлағыш бҿлімінің балаларымен 

барлығы 201 бала бар. Тҽжірибе мектебінде 106. Барлығы 361 бала 

оқиды»–дейді. 

Қазақ педагогикалық техникумында кҿрнекті алаш қайраткері Халел 

Ғаббасов, педагог, журналист Сейітбаттал Мұстафин, педагог. жазушы, 

драматург Тайыр Жомартбаев, ұстаздық қызметпен қоса, театр ҿнерінің 

дамуына елеулі үлес қосқан Ғалиақпар Тҿребаев, ағартушы-журналист, 

педагог Мҽннан Тұрғанбаев, білікті ұстаздар И.Ф.Виноходов, 

Е.И.Мертвецов т.б. жемісті еңбек етті. Педагогикалық техникумның  

кітапханасы  жұмыс істеп, қаражат кҿзі тапшы болғанына қарамастан 
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қажетті газет, журналдарға жазылып отырған. Мҽселен, 1926 жылы 180 

рубль, 35 тиынға 26 басылымға жазылған. Қазақ педагогикалық 

техникумының 20 адамға арналған жатаханасы болған. Оқытудың 

бекітілген арнайы бағдарламасының болмауына байланысты техникум 

оқытушылары бағдарламалар мен жоспарларды ҿздері дайындауға мҽжбүр 

болды. Ҽ.Сҽтбаевтан кейін  қазақ педагогикалық техникумы мен 

училищесін 1930–1940 жылдары А.Жиенғалиев, Ш.М.Мұхаметов, 

К.Хамитов, Т.И.Жаиықбаев, Т.Мусин, М.С.Муртазин басқарды.  

Семей қазақ педтехникумынан оқып, тҽлім–тҽрбие алған кҿрнекті 

қайраткерлерден: академик Ҽлкей Марғұлан, тарих ғылымының докторы, 

профессор Мұсатай Ақынжанов, 1941–1955 жылдары Қазақ ССР оқу 

министрі болған,  педагогика ғылымдарының докторы Ҽбдіхамит Сембаев, 

Қазақ ССР Ішкі Істер Министрі Шырақбек Қабылбаев, белгілі журналист 

Ғайса Сармұрзин, талантты ақын, журналист, педагог Тұрлыхан Қасенұлы, 

Социалистік Еңбек Ері Жақия Шайжүнісов,  т.б. атап ҿтуге болады. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының толық 

мүшесі-академик Ҽлкей Хақанұлы Марғұлан есімі педагогикалық 

техникум кезеңіндегі оқу орнымыздың атақты түлектері қатарынан орын 

алды. Семей педтехникумын 1925 жылы тұңғыш бітіріп шыққан он бір 

адамның фотосуреттері сақталған. Бұл қымбат фотосуретте 

педтехникумды бітірген  Ҽлкей Марғұлановтың да бейнесі бар. 

Ҽ.Марғұлан Семей техникумында оқыған кезін, ұстаздарын еске алып: 

Ұстаздарымыз жақсы болды. Жас кезімде, Семейде Ҽ.Сҽтбаев, 

Сироткин, Виноходовтан сабақ тыңдадым. Виноходов географиядан сабақ 

беретін. Магеллан бұғазының қай жерде екенін, Марко Полоның жүрген 

жолын картадан кҿрсетуді сұрағанда: «Магелландай бол» деп тағлым айтып 

отыратын,–дейді.  

Ұлтымыздың театр, кино ҿнері тарихында ҿлмес рухани игіліктер 

жасап кеткен ұлы актер ҽрі режиссер Шҽкен Айманов қазпедтехникумға 

оқуға түскен. 1933 жылы Ғ.Мүсіреповтың шақыруымен Алматыдағы 

ұлттық драма театрына актер болып ауысады. Шҽкҽрім Құдайбердиевтің 

ұлы, ҽкесінің ҽдеби мұрасын жинақтап, кейінгі ұрпаққа табыстаушы,кҿп 

жылдар Абай мұражайының қызметкері болған, ақын, ұстаз Ахат 

Құдайбердиев те қазақ педагогикалық техникумда оқыған.  

  Орыс педагогикалық техникумы мен училищесін 1920–1950 

жылдары А.Я.Михайлов, В.Ф.Бобошкин, Н.В.Чурсин, А.Л.Микешин, 

П.М.Хомутов, Л.И.Тюрин сынды іскер, ұйымдастырушылық қабілеті мол 

директорлар басқарып, оқу орнының материалдық–техникалық базасының 

нығаюына зор еңбек етті. Оқу орнында И.Я.Малахов, А.В.Чурсина, 

Т.Ф.Стюхин Л.Х.Усачева, П.Ф.Попов т.б. тҽжірибелі ұстаздар еңбек етті. 

Орыс педагогикалық техникумының кҿрнекті түлектерінен ғалым, педагог 
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Л.М.Перелыгин, Социалистік Еңбек Ерлері М.А.Носова, Д.М.Парий, Кеңес 

Одағының Батырлары В.Бунтовских, В.Шулятиков т.б. атап ҿтуге болады.   

1937 жылы екі педагогикалық техникум базасында екі қазақ, орыс 

педагогикалық училище құрылады. Қазақ педагогикалық училищесіне ұлы 

ойшыл, ақын Абайдың есімі берілсе, орыс педагогикалық училищесіне 

1945 жылы ұлы педагог К.Д.Ушинскийдің есімі беріледі.  

1941 жылғы желтоқсаннан 1942 жылдың тамызы аралығында Ұлы 

Отан соғысының басталуына байланысты туындаған қиыншылықтарға 

байланысты педагогикалық училище уақытша жабылады. Мектептердегі 

оқытушылардың  кҿпшілігінің майданға аттануына байланысты туындаған 

маман кадрлардың жетіспеушілігін шешуге Семейдің қазақ-орыс 

педагогикалық училищесі  зор үлес қосты. Ауыр жағдайға қарамастан 

оқытушылар мен оқушылар түрлі концерттер ұйымдастырды, майданға 

сыйлықтар жҿнелтіп отырды. Оқу орны уақытша сол кездегі Жданов, 3 

(Молотов, 3) кҿшесіндегі ғимаратына кҿшті.  Педагогикалық училищенің 

ғимаратында ҽскери госпиталь,  ұшқыштар мектебі орналасты.  

Отан соғысының отты жылдарында оқу орнының кҿптеген түлектері 

майданға аттанып, Отанымызды жаудан қорғап, жанқиярлық ерліктер 

кҿрсетті. Совет Одағының Батырлары, оқу орнының түлектері Ізғұтты 

Айтықов, В.А. Шулятиков, В.Бунтовских есімдерін бүгінгі ізбасарлары 

құрметпен еске алады.  

Еліміздегі кҽсіби білім беру жүйесіндегі ең кҿне оқу орны бүгінгі 

қоғамымызда ҿз орны бар кҿптеген ғалымдардың, елге танымал ҿнер, 

мҽдениет, қоғам қайраткерлерінің қара шаңырағы десек артық айтпаған 

болар едік. 

Халқына қаламымен тер тҿгіп, еңбек еткен Қазақстанның халық 

жазушысы Ҽзілхан Нұршайықов та 1938 жылы осы оқу орнына түскен. 

Туған халқын ҽсем сазымен тербеткен, ҽуені  ҽр ұрпақтың жадына 

жатталған белгілі сазгер Бекен Жамақаевтың да осы оқу орынында 1947-

1950 жылдары білім алып, ҿнер баспалдағымен ҿрлегені бізге мақтаныш. 

Республикамыздың,облысымыздың, қаламыздың кҿптеген басшы 

орындарында еңбек еткен, еңбегімен ел мүддесіне үлес қосып жүрген 

түлектер ҽрқашан да қарашаңырақты ұшқан ұясы ретінде құрмет тұтады. 

Қара шаңырақ түлектерінің ҿмірдің сан саласында ел игілігіне қызметте 

жүргені–сол оқу орнында алған білімі, сонда алған ҿмірге деген 

құлшыныстарының жалғасы іспеттес. 

1953 жылы екі педагогикалық училище біріктіріліп, Д.Ушинский 

атындағы педагогикалық училище деп аталады. 1950–1960 жылдары оқу 

орнын Г.У.Уразалин, Т.Ақажанов, А.В.Бартыков. У.Ҽ.Ҽбішев, 

Ж.Д.Дҽукеев сынды ұйымдастырушылық қабілеті мол, іскер директорлар 

басқарды.  
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1953 жылы педагогикалық училищенің 50 жылдық мерейтойы 

салтанатты түрде аталып ҿтеді. 1953 жылғы 10 қыркүйектегі халық ағарту 

министрлігінің бұйрығымен бір топ педагогикалық училищенің ұстаздары: 

А.А.Красильникова, Н.Ф.Гечелло, Н.П.Вельская, М.Шаяхметова, 

З.П.Хомутова, В.С.Назирова, А.Г.Цикунова т.б. мемлекеттік 

наградалармен марапатталды.  

1957 жылы Қазақ ССР Халық Ағарту Министрлігінің педагогикалық 

училищелерді тарату туралы бұйрығына сҽйкес педагогикалық училище 

талапкерлерді қабылдауды тоқтатады. 1959–1960 оқу жылында тек бір ғана 

тҿртінші сынып қалады. Барлық материалдық құндылықтар Крупская 

атындағы Семей педагогикалық институтына беріліп, таратылған 

училищенің базасында «Бастауыш білім беру ҽдістемесі» факультеті 

ашылады. Бірақ педагогикалық училищені тарату туралы шешімнің дұрыс 

еместігін уақыт ҿзі дҽлелдеп кҿрсетіп, мұғалім кадрлардың 

жетіспеушілігін шешу мақсатында  1963 жылы педагогикалық училище 

қайтадан ашылады. Педагогикалық училищенің директорлығына іскер 

басшы, ұлағатты ұстаз, А.Т.Бекбаев тағайындалады. Білікті педагог 

кадрларды іріктеу, оқу корпустарын дайындау, оқу-ҽдістемелік құрал–

жабдықтармен қамтамасыз ету мақсатында орасан зор жұмыс атқарды. 

Басында оқу процесін №16 мектептің ескі ғимаратында екінші ауысымда 

жүргізуге тура келіп, жҿндеу жұмыстары қолға алынды. 1963 жылы 1 

қыркүйекте оқуға қабылданған 120 оқушыға  сабақ басталды. Жатақханаға 

бір қабатты бала бақшаның ескі ғимараты берілді. Училищеге 

оқытушылыққа оқу орнында жабылғанға дейін жұмыс істеген 

Л.К.Малахова, Н.И.Мищенко, С.Т.Қайырбекова т.б. шақырылды. 

Педагогикалық ұжымның қалыптасуына В.Шихов, Ю.Я.Осинцев, 

Ф.М.Попов, В.В.Быкунова, Е.П.Дементова т.б. белсене ат салысты. 1965 

жылы училищеге Ленин кҿшесі 55, №10 жетіжылдық мектептің ескі 

ғимараты беріліп, қайтадан күрделі жҿндеу жұмыстарын жүргізуге тура 

келді. А.Т.Бекбаевтың бастамасымен жҽне педагогикалық ұжымының 

қолдауымен 1967 жылы 6 желтоқсанда М.О.Ҽуезовтың 70 жылдық 

мерейтойы қарсаңында Қазақ ССР Министрлер Кеңесі Тҿрағасының №828 

бұйрығымен  білім ордасына ұлы жазушының есімі берілді. 1970 жылы 

наурызда училищенің Ш.Уҽлиханов кҿшесіндегі бұрынғы ғимаратына 

оралуы, оқу орнына арнайы 400 орындық жатақхананың салынуы, 1987 

жылы М.О.Ҽуезовтың 90 жылдық мерейтойы қарсаңында байырғы 

ғимаратқа қатарлас жаңа оқу корпусының пайдалануға берілуі-ұлылардың 

ізі қалған шаңыраққа шынайы иелік жасаған Асылхан Табылдыұлының 

басшы ретіндегі жасампаз қолтаңбасы. Оқу орнының 25 жылдай уақыт 

басшысы болған Ұлы Отан соғысы жҽне еңбек ардагері Асылхан 

Табылдыұлы Бекбаев оқу орнының материалдық–техникалық базасының 
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қалыптасып, ҿркендеуіне  ҿлшеусіз үлес қосты. Осынау қасиетті білім 

ордасында ұзақ жылдар жемісті  еңбек етіп жас ұрпаққа саналы білім мен 

тҽрбие беруде зор табыстарға жеткен А.Т.Бекбаев, А.Г.Ломтева, 

Н.С.Райымбекова, Н.О.Мищенко, В.Н.Бутенко, В.А.Крюкова, 

Э.А.Сахарова, В.И.Осинцева, Г.Ф.Левкович, М.Т.Байгушев,  

Г.Х.Ахмерова, Л.К.Малахова, А.М.Мирошин, В.И. Богомолов, 

Е.К.Дементова, Б.Н.Қожахметова, А.Х.Шихов, Г.А.Вострикова, 

С.В.Чернова, т.б. есімдері құрметпен аталады.  

Ұзақ жылғы жемісті еңбектері үшін В.И.Бутенко Ленин орденімен, 

Н.С.Раймбекова Еңбек Қызыл Ту орденімен, З.А.Сахарова Құрмет белгісі 

ордендерімен т.б. оқытушылар марапатталды. 

Оқу орны жыл сайын дҽстүрлі ҿтетін кҿркем ҿнерпаздар байқауында, 

қалалық, облыстық, республикалық спорт сайыстарында, пҽндік 

олимпиадаларда  жүлделі орындарға қол жеткізді.  

Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 40 жылдығына орай ҿткізілген 

Бүкілодақтық кҿркемҿнерпаздар байқауына белсене қатысқаны үшін оқу 

орны ВЦСПС–тің, КСРО Мҽдениет министрлігінің, ВЛКСМ ОК-нің, 

КСРО-ның кіші театрының, «Красная Звезда» газетінің, КСРО 

Композиторлар Одағының т.б. ұйымдардың дипломдары, грамоталарымен 

марапатталды. 1983, 1984, 1985 жылдары оқу орны білім мен тҽрбие беру 

саласындағы үздік жетістіктері үшін Қазақ ССР Халық Ағарту 

Министрлігі мен Кҽсіподақ қызметкерлері Республикалық комитетінің 

ауыспалы Қызыл Туымен жҽне еліміздегі тоғыз педагогикалық 

училищелердің қатарында Бүкілодақтық социалистік жарыстың жеңімпазы 

атанып, ауыспалы Қызыл Тумен  марапатталды.  

Семей педагогикалық училищесі кезеңінің кҿрнекті түлектерінен 

У.Ҽбділманов, Г.А.Бадамбаева, М.Жұмаханова, Х.Матаев, Б.Исабаев, 

М.Жанболатов, Ҽ.Сҽдуақасов т.б атап ҿтуге болады.  

1987 жылы А.Т.Бекбаевтың зейнеткерлік демалысына шығуына 

байланысты педагогикалық училищенің басшылығына М.С.Мұхамеджанов 

келді.  Қайта құру кезеңінің қиыншылықтарына қарамастан оқу орнының 

қалыптасқан тамаша дҽстүрін одан ҽрі сақтап, оқу–тҽрбие үрдісін одан ҽрі 

жетілдіруге белсене араласты. Біраз жылдардағы үзілістен кейін 1997–2010 

жылдар аралығында директорлық қызметті одан ҽрі жалғастырды. 

Еліміздің тҽуелсіздік алуымен байланысты ҽлемдік білім беру 

кеңістігіне шығуымыз, білім беру жүйесіне де жаңа ҿзгерістер мен 

жаңалықтар ала келді. 1992 жылы 25 мамырдан бастап оқу орны 

педагогикалық колледж болып қайта құрылды.  1992 жылы оқу орнының 

басшылығына философия ғылымының кандидаты, ұстаз–ғалым 

Н.Қ.Қалиевтің келуімен (қазір саяси ғылымдарының докторы, профессор, 

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде жұмыс атқарады) 
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ұжымдағы ғылыми–зерттеушілік жұмыстардың деңгейі, сапасы артты. 

Қазақ мектептерінің кҿптеп ашылып, маман кадрларға деген сұраныстың 

ҿсуіне байланысты мемлекеттік тілде оқытатын топтардың санын 

кҿбейтуге кҿңіл бҿлінді. Мемлекеттік тілде сабақ беретін оқытушылардың 

жетіспеушілігіне байланысты тҽжірибелі ұстаздар Б.С.Сайлаубаева, 

Ш.А.Жанаева, А.Е.Тұрсынбектегі, Ж.Е.Қойшыбаева, Т.Қ. Мұқанов, 

Г.Е.Дулатова, Б.Ҽ.Түсіпжанов, Г.С.Мусина т.б. жұмысқа шақырылды.  

1996 жылы Н.К.Қалиевтың Қазақстан Республикасы Парламенті 

Мҽжілісінің депутаттығына сайлануына байланысты оқу орнының 

директорлығына педагогика ғылымдарының кандидаты М.О.Ҽбдікҽрімов 

тағайындалды. Колледж ұжымының ғылыми-ізденушілік бағыттағы 

жұмыстарын одан ҽрі жетілдіру, білікті, тҽжірибелі оқытушылардың оқу-

ҽдістемелік жұмыстарын насихаттау, тарату мақсатында  колледждің тҿл 

газетін шығару, оқушылардың жазғы практикасын жүйелі іске асыру үшін 

жазғы демалыс лагерін ашу т.б. жұмыстары жүргізілді.  

Бүгінде республикамызға танымал іргелі білім ордасында 120–дан 

астам   мұғалім жұмыс жасайды. Олардың 40–ы жоғары санатты, білікті 

ұстаздар, 1–ғылым кандидаты, 1–Ы.Алтынсарин атындағы медаль иегері, 

9–«Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі», 7–«Қазақстан 

Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері» белгісінің иегері.                                                                                                                                                                

Бүгінде колледждің 4 оқу ғимараты, 1 жатақханасы, 53361 дана кітап 

қоры бар кітапханасы мен оқу залы, интернет жүйесіне қосылған 5 

компьютерлік сыныбы, 3 лингафонды кабинеті, интерактивті тақталы 20 

оқу бҿлмелері, 2 мультимедиялық кабинет, 3 спорт залы бар.   

Бүгінгі күні колледжде күндізгі жҽне сырттай оқу бҿлімдерінде 9 

мамандық бойынша (бастауыш білім беру, дене тҽрбиесі жҽне спорт 

пҽнінің мұғалімі, қазақ тілі жҽне ҽдебиеті пҽнінің мұғалімі, ҿзін–ҿзі тану 

пҽнінің мұғалімі, аудармашы, бейнелеу ҿнері мен сызу пҽнінің мұғалімі, 

мектепке дейінгі ұжымдардың тҽрбиешісі, технология, саздық білім беру) 

1277 оқушы білім алуда. Мультимедиялық, лингофонды, интерактивті 

кабинеттер жүйесі бҽсекеге қабілетті мамандар даярлау ісінде үйлесімді 

қолданылуда. Колледждегі 32 оқу кабинетіне оқу орнының айтулы 

түлектерінің есімі берілген. Ел болашағына еңбегін арнаған ұлтжанды 

азаматтардың, белгілі кҽсіпкер–меценаттардың қаржыландырылған оқу 

орнының алты атаулы оқу кабинеті демеушілікпен ашылды. Қазақстан 

Республикасы Парламенті Мҽжілісінің депутаты Рамазан Құмарбекұлы 

Сарпеков, «Ақшың» корпорациясының Президенті, облыстық 

мҽслихаттың депутаты Марат Серікжанұлы Құрманбаев, Шайжүнісовтер 

ҽулетінің атынан–елағасы Мҽрлен Жақияұлы Шайжүнісов пен іскер–

басшы Тоқан Жақияұлы Шайжүнісов, «Силикат» АҚ Президенті, 

облыстық мҽслихаттың депутаты Борис Тимофеевич Адианов, ел тарихын 
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құрмет тұтқан азамат Бағлан Салихұлы Шегедековтердің демеушілігімен 

ашылған, заманауи талаптарға сай жабдықталған оқу кабинеттері болашақ 

мамандардың сапалы білім мен тҽрбие алуына зор үлес қосуда. 

  Колледж ұжымы салауатты ҿмір салтын таңдаған. Білім алушылар 

спорт, ырғақ залдары жҽне «Спартак» стадионы мен «Дельфин» 

бассейнінде, қыс мезгілінде «Тисса» шаңғы базасында денсаулықтарын 

шыңдайды. Оқу орнында 100 орындық асхана, буфет жұмыс істейді. 

Толықтай күрделі жҿндеуден ҿткізілген 400 орындық жатақхана білім 

алушылардың жүйелі білім алуына толықтай мүмкіншілік береді. 

Оқушылар жазғы іс–тҽжірибелерін облыс мектептерінің лагерлерінде, 

республикалық жазғы лагерь Маралсайда ҿткізеді.  

Оқу орнында колледж тарихына арналған мұражай жұмыс істейді. 

Мұражайда фотосуреттермен жҽне архив құжаттарымен қамтылған. Оқу 

орнының 110 жылдық мерейтойына орай колледж тарихы жіті зерттелініп, 

түгенделіп, Қазақстан Республикасы Орталық мұрағаты, Омбы, Томск, 

Шығыс Қазақстан облыстық мұрағатымен байланыс орнығып, мұрағат 

деректері топтастырылған танымдық–ғылыми сипаттағы кҿлемді кітап 

ҽзірленді. 

Оқу орнында білім алушылардың қабілеттерін дамытуға жҽне 

шығармашылық ізденістерін толық іске асыруға жағдай жасалған. 

Колледжде кҿркемҿнерпаздар үйірмесі, поэзия клубы, Жайдарман 

командасы, «Оратор» дебат орталығы, спорт секциялары, пҽн үйірмелері 

жұмыс істейді. Соның ішінде «Оратор» дебат клубының мүшелері 

республикалық, халықаралық деңгейдегі түрлі турнирлерде үздік 

нҽтижелер кҿрсетіп, сан мҽрте кубоктармен, дипломдармен марапатталды. 

Дебат қозғалысын жандандырудағы жемісті жұмысы үшін клуб қалалық 

білім бҿлімінің құрмет грамотасына ие болды. «Оратор» дебат клубына ҽр 

жылдары Н.О.Байғабылов, Г.Ҽ.Ордабаева, Т.К.Мұқанов жетекшілік етті. 

Оқу орнында оқушылардың ғылыми орталығы жұмыс атқарады. 

Колледж оқушылары қалалық, облыстық, аймақтық жҽне республикалық 

пҽндік олимпиадалар мен ғылыми-практикалық конференцияларға үзбей 

қатысады. 2011–2012 оқу жылында колледжде «Жастар жҽне қазіргі ҽлем: 

халықаралық ынтымақтастық контексінде» атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция жҽне «Қазіргі педагогикалық идеялар 

контексіндегі Жақия Шайжүнісовтың мұрасы» атты облыстық ғылыми-

практикалық конференция ҿткізілді. Биылғы 2012–2013 оқу жылында 

М.О.Ҽуезовтың туғанына 115 жыл толуына «Ҽуезов мұрасы жҽне қазіргі 

жастарды гуманитарлық тҽрбиелеу мҽселелері», жҽне Н.Құлжанованың 

туғанына 125 жыл толуына орай «Мектепке дейінгі жҽне бастауыш 

мектептегі білім беру мен тҽрбиені ұйымдастырудың қазіргі бағыттары» 
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атты халықаралық ғылыми–тҽжірибелік конференциялар жоғары деңгейде 

ұйымдастырылып, ҿткізілді. 

Колледж қарқынды даму үрдісіндегі оқу орны. 2006 жылы облыс 

ҽкімі жүлдесіне арналған техникалық жҽне кҽсіптік білім беру мекемелері 

арасында ҿткен «Білім ұясы» байқауында колледж І орын иеленіп, облыс 

ҽкімінің арнайы жүлдесі қаржылай сыйлықпен жҽне ІІ республикалық 

«Білім ұясы» байқауында Қазақстанның алдыңғы қатарлы оқу орны 

ретінде марапатталды. Оқушылардың білім сапасының қаншалықты 

жоғары екендігін олардың түрлі байқауларға қатысуынан кҿруге болады. 

Мҽселен 2006 жылы облыс оқу орындары арасында педагогикалық 

мамандықтар бойынша ҿткен олимпиадада колледж командасы І орын 

иеленді. 2007 жылы ҿткен облыстық ғылыми–ҽдістемелік жұмыстардың 

ұйымдастырылуы байқауында колледждің Н.С.Түменбаеваның басшылық 

жасайтын ҽдістемелік жұмысы «Ҽдістемелік жұмысты жинақтау жҽне 

тарату» номинациясы бойынша арнайы дипломмен марапатталды. 2008 

жылы облыстық байқауда колледждің тҽрбие жұмысы жүлделі І орынды 

иеленіп, республикалық деңгейде насихаттау мен тарату туралы шешім 

қабылданды. Оқу-тҽрбие үрдісіне сараптама жасап, сапалығын арттыру 

мақсатында мониторингтік орталық жемісті жұмыс жасап келеді. Оны 

тҽжірибесі мол, ардагер ұстаз Г.А.Кириченко басқарады.  

Оқытушылардың кҽсіби шеберлігін, оқу–ҽдістемелік тҽжірибесін 

жетілдіріп отыру үшін дҽстүрлі түрде «Жыл мұғалімі» байқауы ҿткізіліп, 

ҽр жылдары Г.Г.Сағадатова, А.Е.Тұрсынбектегі, Г.Е.Дулатова т.б. басты 

жүлдеге ие болды.   Г.Е.Дулатова республикалық «Үздік педагог–2012» 

байқауының жеңімпазы атанды. 2012 жылы Н.Ж.Архыматаева облыстық 

«Үздік сынып жетекшісі» сайысында бірінші орынға ие болды. Таңдаулы 

электронды оқулықтардың облыстық байқауында В.В.Буневская мен 

Б.Т.Ильясованың жұмыстары жоғары бағаланып, І жҽне ІІ дҽрежелі 

дипломдармен марапатталды.  

Семей педагогикалық  колледжі ҿзінің 110 жылдық даму тарихында 

маңызды ҿзгерістерге қол жеткізді, жаңа тұрпатты  білім ордасына 

айналды. Осы уақыт ішінде білім ордасы мындаған маман дайындап 

шығарды. Бүгінде олар еліміздің білім беру саласында, сондай–ақ, 

кҿптеген жакын жҽне алыс шетелдерде еңбек етеді. Оқытушылар құрамы 

сандық ҽрі сапалық жағынан ҿсті. Ұжымда алды 30–35 жылдай еңбек етіп, 

бүгінде жас буын ұстаздарға ҿз тҽжірибелерін, үлгі–ҿнегелерін кҿрсете 

білген, еңбек ардагерлері- К.Д.Молдахметова, Т.В.Сумбулова,  

Б.С.Сайлаубаева, А.И.Барабанов, С.И.Алдажұманов, Г.А.Кириченко, 

Г.Ҽ.Ордабаева, Р.М.Бүркітбаева, Т.И.Абремская, Р.К.Сатпаева, 

Ғ.Ғ.Сағадатова, Р.Р.Каштеков, Г.С.Тобықбаева т.б. есімдерін құрметпен 

атаймыз. 
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Оқу орнының мерейін асырып, мҽртебесін кҿтеріп  жүрген 

мамандар–кҽсіби шыңдалған ұлағатты ұстаздар: М.Ш.Тоқтарбек, 

Н.С.Түменбаева, Қ.Т.Сабденова, М.С.Битибаева, Т.В.Лободина, В.В 

Буневская, Е.А.Полулях, Н.Д.Кичигина, Н.В.Кривошеева, 

С.Қ.Абдыкаримова, Б.Ж.Қойгельдина, Б.Т.Ильясова, К.А.Искакова, 

Т.К.Мұқанов, Г.Е.Дулатова, К.С.Мусина, С.З.Раев, Н.Ж.Архыматаева, 

З.К.Мылтышева, А.Н.Аралова, Е.Н.Яковлева, Т.Ж.Нұрғалиева, 

Н.А.Асылханов, Ғ.Н.Торыбаева, С.Ҽ.Ҽбіжанова т.б. атап ҿту орынды. 

Оқытушылардың сапалы қорын сақтау, оқу үрдісін жетілдіру-

оқушылардың білім деңгейін кҽсіби тұрғыдан кҿтеруге ықпал етеді. 

Осыған орай кҿп жұмыстар атқарылуда. Мамандықтарға деген сұранысты 

зерттеу арқылы  жаңа мамандықтар беру қолға алынды. Мҽселен, соңғы 

үш жылда «Бастауыш сыныпта оқыту мен информатика», «Мемлекеттік 

тілде емес мектептердегі қазақ тілі мен ҽдебиеті», «Бейнелеу ҿнері жҽне 

сызу», «Технология», «Дене тҽрбиесі», «Музыкалық білім», «Шетел тілі» 

мамандықтары бойынша қала, облыс мектептері үшін білікті мамандар 

даярлануда. 

Күндізгі бҿлімде 50 оқу тобында 1279 оқушы білім алса, оның 43 

тобы мемлекеттік тілде оқиды, сырттай оқу бҿлімінде 20 топта 520 оқушы 

білім алуда. 

Оқудағы үздік білімімен, қоғамдық жұмыстардағы ереше 

белсенділігімен кҿзге түскен білім алушыларға жылма-жыл «М.О.Ҽуезов 

атындағы стипендия» тағайындалып, есімі Құрмет тақтасына жазылады, 

арнайы тҿсбелгі жҽне куҽлікпен марапатталады. Алғашқы иегерлері 

М.Зейнелова, Ҽ.Құсайынова, Д.Қожахметова, Г.Базлуова, Т.Торыбаева, 

Ұ.Ахметқалиева, А.Қасенов, Е.Тұрсын болды. Оқу орнының дҽстүрлі 

ҽуезовшілер қатарына қабылдау мерекесінде ең таңдаулы оқушыларға 

«Үздік ҽуезовші» құрметті атағы беріліп, қаржылай сыйақылар 

тағайындалады. 

Оқу ғимаратында ырғақ - би, хореография сабақтарын жүргізуге 

аралған кабинет жұмыс істейді. Би үйірмесінің жетекшісі С.Быдықова 

сынды кҽсіби маманның  басқаруындағы бишілер тобы қалалық 

кҿркемҿнерпаздар байқауының лауреаты атағын жеңіп алды. 

Спорттың ҽр түрінен колледж  құрама командалары жҽне жекелеме 

білім алушылар қалалық жҽне ең жоғарғы деңгейдегі жарыстарда жоғары 

кҿрсеткіштерге қол жеткізіп келеді. Колледжде 2 спорт шебері, 12 спорт 

шеберлігіне үміткер, 1–кикбоксингтан ҽлем чемпионатының қола 

жүлдегері, 1– самбодан  Азия чемпионы жҽне ҽр түрлі спорт түрлерінен 9–  

Қазақстан біріншілігінің чемпиондары оқиды. Қазіргі күні республика, 

халықаралық деңгейіндегі спорт жарыстарында үлкен жетістіктерге қол 

жеткізіп жүрген білім алушылардың есімдерін зор құрметпен, 
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мақтанышпен атаймыз. Олар: Б.Бауыржанұлы–спорт шебері, 

кикбоксингтан Қазақстан чемпионы, ҽлем чемпионатының қола жүлдегері, 

Е.Шҽріпханов–армрестлингтен спорт шеберлігіне үміткер, екі дүркін 

Қазақстан чемпионы, Д.Барлықов–армрестлингтен спорт шеберлігіне 

үміткер, жастар арасында Қазақстан чемпионы, Е.Баймағанбетов– 

армрестлингтен спорт шеберлігіне үміткер, жастар арасында Қазақстан 

чемпионы, Д.Назарханов–шаңғыдан спорт шеберлігіне үміткер, Қазақстан 

чемпионатының күміс жүлдегері, Б.Сағатбеков–шаңғыдан спорт 

шеберлігіне үміткер, Қазақстан чемпионатының қола жүлдегері, 

Н.Мамырбек–стол теннисінен спорт шеберлігіне үміткер, Қазақстан 

чемпионатының жүлдегері, Д.Туребаева–кҿркем гимнастикадан спорт 

шебері, Қазақстан чемпионатының жүлдегері, П.Жинбаева–кикбоксингтан 

спорт шеберлігіне үміткер, Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері т.б. 

Оқытушылардың педагогика ғылымының ҿзекті мҽселесімен 

айналысып,  ғылыми–зерттеулермен шұғылдануы, баспасҿз беттерінде 

мақалаларын, ҽдістемелік кҿмекші құралдар, т.б. еңбектерін жариялауда 

ҽдістемелік кабинеттің орны ерекше. Оқытушылардың кҽсіби шеберлігі 

мен біліктілігін үнемі жетілдіріп отыру үшін  шеберлер мектебі, шыңдалу 

мектебі, жас оқытушылар мектебі жұмыс жасайды. 

Колледждің оқушылар ҿмірі лекциялар мен емтихандар ғана емес, ол 

қызық оқиғаларға толы, думанды. Оқу орнында оқушылардың қабілеттерін 

дамытуға  жҽне шығармашылық ізденістерін іске асыруға толық жағдай 

жасалынған. Колледжде кҿркемҿнерпаздар үйірмесі, поэзия клубы, КТК 

командасы, «Оратор» дебат орталығы, спорт секциялары, пҽн үйірмелері, 

«Қыз бала ҽліппесі»,  «Ер бала ҽліппесі» атты университет оқулары т.б. 

жұмыс істейді. 

2001–2002–ші оқу жылында тҽрбие жұмысына бірнеше жылғы 

ізденісіміздің қорытындысы «Ұлағат» ұлттық тҽрбие жүйесінің жобасын 

енгіздік.  

Оқытушылар ұжымы жастарды оқытып, тҽрбиелеуде адамгершілікке 

баулудың маңызына басты кҿңіл бҿледі. Болашақ тҽрбиешілерді, ҽсіресе 

Абай, Шҽкҽрім, Мұхтар сияқты ұлы адамдардың  мұрасында, сол сияқты 

осында ұстаздық еткен немесе оқып  бітірген ҿнегелі азаматтар үлгісінде 

тҽрбиелеу дҽстүрге айналған. Ұлттық құндылықтарды жас ұрпақтың 

бойына сіңіру, насихаттау мақсатында дҽстүрлі түрде колледж, қалалық 

деңгейде «Наурыз аруы», «Жігіт сұлтаны»  т.б. сайыстар ҿткізіліп тұрады. 

Педколледж ұжымы ҿзінің алдындағы тұрған негізгі мақсат–

нарықтық  экономика жағдайында негізгі жҽне қосымша мамандықтары 

бойынша жұмыс істейтін, біліктілігі жоғары, кҽсіптік шеберлігі шыңдалған 

мамандар даярлау қажеттігін түсініп, оны іске асыру бағытында аянбай 

еңбек етуде. Ғылымға жҽне тҽжірибеге негізделген жаңа технологияларды 



21 
 

меңгермейінше оны ұлттық менталитетпен үйлесімді етіп ұйымдастыра 

білмейінше болашақ үшін кҽсіби құзырлы,  шебер маман даярлау мүмкін 

емес. Біздің педагогикалық колледждің ғылыми ҽдістемелік тақырыбы 

«Оқу–тҽрбие үрдісін ақпараттық-коммуникациялық технология негізінде 

жетілдіру». Сол себептен педагогикалық ұжымының ғылыми ҽдістемелік 

жұмысының негізгі міндеттерінің бірі–оқытудың ақпараттық-

коммуникациялық жҽне т.б. озық технологияларының түрлерімен терең 

танысу, олардың ҿзіндік мазмұны мен ҽдіс–тҽсілдерінің ерекшеліктерін 

меңгеру. Осы міндеттерді жүзеге асыру жолында 9 пҽн бірлестігі ғылыми-

ҽдістемелік ізденіс жұмыстарын жүргізуде. Педагогика ғылымындағы пҽн 

ҽдістемелеріндегі жаңалықтарды шығармашылықпен сабақта қолдану, 

сабақты ҿмір талабына сай етіп құру, оқушы белсенділігін арттыру 

тұрғысында ұжым жұмыла еңбек етіп, айтарлықтай табысқа жетіп отыр. 

Ҿткенге тағзым-болашаққа сенім. Ҿткен жол-тҽуелсіз 

мемлекетіміздің бостандық, еркіндік жолындағы ғасырлар бойғы күресі, 

күрсінісі, күйініші. Еркіндік пен ерлік тағдырлас. Қаһармандық халық 

үшін жасалады. Рухы күштілер қарудан да қаһарлы. Тоқырау жылдарынан 

бойға сініңкіреп қалған бейнамыстықтан, қанжылатқан селсоқтықтан, 

қалғыған сана сезіменен арылып, арыстарымызды ардақтап, олардың 

ұлтжандылық болмысын ҽр жасқа ғибрат ету, бойына сіңіру-ҽр ұстаздың 

парызы. Тағылымы мол  ұлылар ҿнегесінде тҽрбиеленген мұндай 

жастарымыздың қатары кҿбейсе ертеңгі күніміз нұрлы болып, 

ұлтымыздың мерейі ҿсе түсері хақ. 

Оқу орны М.Ҽуезов есімімен аталғандықтан оқытушылар ұжымы 

оқу-тҽрбие жұмысын ұлы тұлға мұрасымен ұштастыра жүргізуді мҽртебе 

санайды. Бірінші курстың жас ҽуезовшілері  алғашқы қадамын Ҽуезов 

ҽлеміне бойлап, мұражайдан бастайды. Жылма–жыл қыркүйектің  үшінші 

онкүндігі М.Ҽуезовке арналады, жазушының туған жеріне, мұражайға 

саяхат жасау, шығармаларын мҽнерлеп оқудан конкурс ҿткізу, 

шығармашылық байқау жҽне басқа тҽрбиелік мҽні зор жұмыстар 

жүргізіледі. 

Оқушыларға эстетикалық тҽрбие берудің бір кҿзі-концерттер, театр 

қойылымдары, мұражайлар, түрлі рухани  орталықтармен тығыз қарым 

қатынаста  жұмыс жасап жатырмыз. Түлегіміз Клара Тҿленбаева 

Құрманғазы атындағы консерваторияны үздік аяқтап, бүгінде Астанадағы 

Гумилев атындағы университетте оқытушы, республикалық «Ҽнші 

Майра» байқауының бас жүлдегері , сырнаймен ҽн айтатын  кҽсіби дара 

ҽнші. 2002 жылғы «Жас Қанат» ҽншілер байқауының бас жүлдесі «Алтын 

Қанат» жүлдесінің иегері,түлегіміз Айнұр Байнулдинованың есімін 

құрметпен айтамыз, мақтанып айтарлық  тағы бір түлегіміз Еркеш 

Дҽулетханова–Құрманғазы атындағы консерваторияның түлегі, 2001 
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жылғы халықаралық «Шабыт» ҿнер фестиваліне қатысып, ҿнер 

тарландарының ілтипатына ие болған. Астанадағы Ҿнер академиясына 

жолдама алып, бүгінде сол оқу орнының студенті-болашағынан зор үміт 

күттіретін талантты түлегіміз Серік Қабақов. Бұл шҽкірттеріміздің 

республикамыздың ҿнер саласына зор үлес қосарларына сенімдіміз. 

2000 жылдың 30 қыркүйегінде колледжде М.О.Ҽуезовтің 

ұрпақтарымен кездесу сҽтінде Мұрат Ҽуезов: «Сіздердің оқу 

орындарыңыздың ерекше қасиеті бар, тіпті ауладағы ағаштар да кҿкке 

бойлап тіп-тік ҿскен. Мына соқпақ, ҽр баспалдақ, ҽр қабырға тұнып тұрған 

тарих сырлары. Ұлыларға білім бесігі болған шаңырақ шежіресі сіздерді 

білімге құштарлыққа, ұлы аруақтар алдындағы борыш, парызға адалдыққа 

міндеттейді»–деген еді. 

Елбасымыз Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан– 

2050» Жолдауын бағдарлы басшылыққа алған педколледж ұжымында ҽр 

ұлт ҿкілдері еңбек етіп, білім алуда. Туған елдің шаңырағы биік, керегесі 

мығым болуы-қазақстандықтардың рухани ынтымақтастығында, 

біртұтастығында екендігін жауапкершілікпен  ұғынған ұжым Президент 

Жолдауын жүзеге асыратын Қазақстан Азаматын тҽрбиелеуде абыройлы 

істің ұйытқысы бола бермек. Педколледж ұжымы ҿзінің алдында тұрған 

негізгі мақсат-нарықтық экономика жағдайына негізгі жҽне қосымша 

мамандықтары бойынша жұмыс істейтін біліктілігі жоғары, кҽсіптік 

шеберлігі шыңдалған мамандар даярлау қажеттігін түсініп, оны іске асыру 

бағытында аянбай еңбек етуде. 

Сан мыңдаған шҽкірт тҽрбиелеп Отанымыздың игілігіне қызмет 

жасап жатқан мамандардың білім ұясы–Семейдің Мұхтар Омарханұлы 

Ҽуезов атындағы педагогикалық колледжінің 110 жылдық мерейтойы– 

баршамыздың тойымыз. 
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Кириченко Галина Александровна, 

зам.директора по учебной работе с 1995 года по 2012 

год, Отличник просвещения Казахской ССР, 

Почетный работник образования Республики 

Казахстан, обладатель медали им.Ы.Алтынсарина. 

              

 

Славные традиции – залог успешной работы 

педагогического коллектива колледжа 

Педагогический колледж им.М.О.Ауэзова - 

одно из старейших в республике учебных заведений, которое славится 

богатой историей и множеством традиций. Его педагогическая 

деятельность начинается еще в ХІХ веке. 

За 110 лет существования подготовлено свыше 75 тысяч 

высококвалифицированных специалистов. Они успешно работают как во 

многих областях нашей Республики Казахстан, так и далеко за еѐ 

пределами. 

Особая гордость колледжа – это его именитые выпускники, 

выдающиеся деятели культуры и науки Казахстана. Это писатель с 

мировым именем М.О. Ауэзов, академики К.И. Сатпаев и А. Маргулан, 

Герои Советского Союза В.Бунтовских, И.Айтыков, В.Шулятиков, Герои 

Социалистического труда Д.Парий, Ж.Чайжунусов, М.Носова. 

          Здесь получили путевку в жизнь  министры А.Сембаев, 

Ш.Кабылбаев, талантливые педагоги, деятели культуры, литературы, 

спортсмены, чьи имена известны во всей республике. 

Первые упоминания об учительской семинарии в нашем городе 

встречаются в переписке главного попечителя Западно-Сибирского 

учебного округа Л.Н. Лаврентьева и военного губернатора 

Семипалатинской губернии Карпова. 

Первым директором учительской семинарии был назначен 

надворный советник Белый Александр Владимирович. 

В семинарии работают прогрессивные педагоги, получившие 

образование в лучших учебных заведениях России. Среди них 

законоучители отец Андрей (Балашов), отец Иоанн (Никольский), Борис 

Герасимов, наставники   А.И. Щепотьев,   Н.И. Харченко,   И.М. 

Скорковский, И.А. Преображенский, В.А. Осдоровский, учитель 
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казахского языка И.Г. Тарабаев, учитель искусства И.В.Волков. В 1905 

году были приняты учителями казахского языка яркие представители 

казахской интеллигенции, талантливые педагоги, неутомимые 

пропагандисты наследия Абая Нургали и Назипа Кульжановы. Нургали 

Кульжанов закончил учительские курсы в Оренбурге, работал в 

Оренбурге. Имел орден св. Станислава 3 степени. 

Образовательная программа семинарии по тому времени была 

достаточно прогрессивной, гарантировала своим питомцам 

разносторонние знания, обеспечивала высокий уровень их образованности 

и культуры.  

Семинаристы изучали Закон Божий, историю, географию, физику, 

математику, естествознание, казахский и русский языки, словесность, 

основы сельского хозяйства, гимнастику, ручной труд, пение. В семинарии 

с самого начала была предусмотрена штатная единица врача. 

С каждым годом увеличивается число обучающихся в семинарии. На   

1 января 1916 года число семинаристов насчитывало 107 человек, кроме 

того в начальном училище при семинарии обучалось еще 104 человека. 

Казенными и частными стипендиями пользовались 77 воспитанников. 

Эта страница учительской семинарии для нас особенно памятна, так 

как она связана с именем Мухтара Омархановича Ауэзова. В списках 

первоклассников 1912-1913 учебного года значится 33 человека, 33 в 

списке идѐт Ауэзов Мухтар. О Мухтаре-семинаристе мы узнаѐм из 

воспоминаний наставника словесности Василия Ивановича Попова, чьѐ 

имя в настоящее время носит в нашем колледже кабинет русского языка и 

литературы №205. 

Уровень требований к качеству знаний семинаристов был 

достаточно высоким. Например, по итогам 1912-1913 учебного года 3 

человека были исключены, 1 оставлен на второй год, 29 семинаристам из-

за задолженности экзамен по русскому языку перенесѐн на осень. Мухтар 

Ауэзов по решению педсовета «переводится с наградой» на следующий 

курс обучения. В связи с болезнью ему приходилось на время оставлять 

учѐбу, поэтому учительскую семинарию Мухтар Ауэзов заканчивает чуть 

позже  - в 1919 году. 

В 1915 году в учительскую семинарию поступил Каныш Имантаевич 

Сатпаев, будущий академик, первый президент Академии наук Казахской 

ССР. 
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Еще в те годы проявились его высокая одаренность, трудолюбие и 

целеустремленность. Каждый курс он заканчивал с отличными оценками. 

Успешно выдержав выпускные экзамены, Каныш получает аттестат об 

окончании семинарии с отличием. Далее его ждѐт работа преподавателя 

естествознания на 2-х годичных курсах учителей школ. 

Примечательно, что в эти же годы в семинарии учился талантливый 

педагог, общественный деятель Жусипбек Аймаутов (1914-1919гг.). 

Передовому духу учительской семинарии способствовали во многом 

яркие интеллигенты своего времени, преподаватели: Алексей Николаевич 

Белослюдов, собиратель казахского фольклора, его брат Виктор 

Николаевич Белослюдов.  

Педагогический коллектив Семипалатинской учительской 

семинарии успешно справился с поставленными задачами, осуществляя 

подготовку учительских кадров для аульных школ. Учительская семинария 

стала первым учебным заведением такого типа и заложила основы для 

формирования  интеллигенции Прииртышья. 

С 1 сентября 1920 года на еѐ базе учредили Практический институт 

народного образования. 1922 года с учѐтом потребностей жизни 

отделяется казахский и русский педагогический техникум. 

Казпедтехникум возглавляет А.З. Сатпаев, личность яркая, неординарная. 

Первый Президент Академии наук К.И.Сатпаев в одной из своих 

анкет написал о том, что за полученное образование он считает себя 

обязанным на всю жизнь двоюродному брату, старому интеллигенту 

Абикею Зеиновичу Сатпаеву.  

В Казахском педагогическом техникуме организуются два 

подготовительных класса и четыре основных. 

Из двухсот обучающихся сто семьдесят составляют казахи, 

остальные – татары. 

Интересно отметить, что в числе учащихся восьмую часть (двадцать 

пять человек) составляют девушки. 

Учебно-материальная база первого Казахского педагогического 

техникума пока не соответствовала нормативным требованиям. 

Учебный процесс был сориентирован на подготовку высокоидейных 

специалистов, убежденных последователей марксизма-ленинизма. По этой 

причине важное место в учебных планах занимала политграмота, на 

которую отводилось четыре часа в неделю. Кроме того изучались такие 
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дисциплины, как обществоведение, политэкономия, исторический 

материализм и ленинизм. Каждый выпускник техникума должен владеть 

методами проведения политико-просветительной работы с населением. 

Под руководством ячейки комсомола пропагандисты и агитаторы 

педтехникума выступают не только в городе, но и в деревне. Важным 

показателем этой работы было как можно более широкое привлечение 

беспартийных слушателей. 

Несмотря на большие трудности восстановительного периода, 

государство выделяет стипендии нуждающимся студентам. 

При распределении стипендий в обязательном порядке 

присутствовал представитель ГубОНО, горкома РКП(б), местком 

работников просвещения. 

В то время в республике не было единых государственных 

стандартов образования. Преподаватели сами составляли учебные планы и 

программы, руководствуясь материалами народного комиссариата 

просвещения. Эта работа проводилась под строгим контролем партийных 

органов, которые чѐтко прослеживали идейную выдержанность 

документов. 

Директорская работа А.З. Сатпаева подняла работу 

семипалатинского педтехникума на достаточно высокий уровень, о чем 

пишет республиканская газета «Қазақ тілі». Основная его заслуга в том, 

что он сплотил педагогический коллектив, обладающий огромным 

потенциалом. 

В эти годы по приглашению А.З. Сатпаева работает преподавателем 

казахского языка и литературы Мухтар Омарханович Ауэзов. Пользуются 

уважением своих воспитанников преподаватели И.С. Плотников, 

И.Ф.Виноходов, Е.И.Мертвецов.     

В техникуме имелось общежитие на  20 человек, собственная 

библиотека. Несмотря на недостаток средств, выписывались все наиболее 

важные периодические издания. Например, в  1926 году библиотека 

получила 26 наименований периодических изданий. 

Из числа выпускников этого периода заметный след оставили многие 

яркие представители интеллигенции. Широко известно в Казахстане и 

далеко за еѐ пределами имя Турлыхан Касенова, талантливого акына, 

литературного критика, журналиста и педагога. Турлыхан Касенов был 

репрессирован, его жизнь оборвалась в сорок лет. 
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В 1935 году во Всесоюзном социалистическом соревновании среди 

средних специальных и высших учебных заведений техникуму было 

присуждено переходящее Красное знамя. 

Непродолжительное время работали директорами техникума   

Н.А. Сулиме-Грузинский, бывший партийный работник А.Бартыков. 

На учительскую работу были привлечены ссыльные преподаватели, 

отличавшиеся истинной интеллигентностью, несли с собой не только 

знания, но и высокую нравственность, добро и справедливость, 

неподдельное уважение к людям. Это Б.Я. Якимов, Б.М. Пинегин, А.И. 

Кожалин, П.Ф. Попов.  

В 1937 году проводится очередная реорганизация. На основе 

педагогического техникума создаются русское и казахское педагогические 

училища. 

До 1941 года директором педучилища был А.Д. Микешин, а 2 июля 

1941 года ему на смену пришел Хомутов Петр Михайлович. 

В первые дни Великой Отечественной войны, с декабря 1941 года по 

август 1942 года, педучилище закрывается. В его здании находится лѐтная 

школа, а затем госпиталь для военных летчиков. 

Это суровое для страны время преподаватели и учащиеся 

переносили стойко, давали шефские концерты, подписывались на 

государственный заем, отправляли подарки на фронт. 

Многие из выпускников мужественно защищали нашу Родину. 

Среди них Герои Советского Союза Изгутты Айтыков, Василий 

Васильевич Бунтовских, Василий Александрович Шулятиков. 

В августе 1939 года стал студентом второго курса Семипалатинского 

педагогического училища Азильхан Нуршайыков, впоследствии ставший 

народным писателем Казахстана. В то время преподавал здесь литературу 

талантливый педагог Ташибай Альмухамбетов. Он поощрял литературное 

творчество, под его руководством выходил рукописный журнал «Ұшқын», 

где печатались первые стихи Азильхана Нуршайыкова. 

В 1944 году в педагогическом училище открыто всего четыре класса, 

где получают специальность 137 учеников. Директором в то время 

работает Попов П.Ф., завучем – Котлов П.С. 

Специалистов в школах катастрофически не хватает: многие учителя 

и старшеклассники уходят на поля сражений Великой Отечественной 

войны, в некоторых школах один учитель работает с 2-мя, 3-мя классами. 
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В 1945 году русскому педагогическому училищу присваивается имя 

выдающегося педагога К.Д.Ушинского. 

В конце 40-х годов педагогический техникум им. К.Д.Ушинского 

работал под руководством Леонида Игнатьевича Тюрина, заместителем 

директора был Петр Федотович Попов. Ядро коллектива в этот период 

также составляли высококвалифицированные преподаватели из числа 

политических ссыльных. Добрую память оставили о себе замечательные 

педагоги Лидия Харитовна Усачева, Виктор Антонович Цеханович, 

Валентина Александровна Боровикова, Зоя Павловна Хомутова, Лаврентий 

Васильевич Романовский и другие. 

1947 год знаменателен тем, что после длительного перерыва вновь 

открывается 1-й класс по подготовке работников дошкольных учреждений. 

Город и села области нуждались в воспитателях детских садов и яслей. И 

заслуга Л.И.Тюрина состоит в том, что в трудные послевоенные годы, при 

полном отсутствии учебно-программной документации, он добивается 

открытия класса по подготовке таких нужных специалистов. 

В 1950 году состоялся первый выпуск работников дошкольных 

учреждений, который, по сути, и заложил в нашем регионе основу 

профессиональной системы дошкольного образования и воспитания.  

В 1953 году педагогическое училище торжественно отметило свое   

50-летие. 

В связи с юбилейной датой по приказу министра просвещения 

Казахской ССР была награждена группа преподавателей педучилища: 

Красильникова А.А. – преподаватель педагогики, Хомутова З.П. – 

преподаватель географии, Гечелло Н.Ф. – преподаватель чистописания и 

рисования, Бельская Н.П. – преподаватель истории, Шаяхметова Магуама 

– преподаватель педагогики, Назирова В.С. – преподаватель физики, 

Цикунова А.Г. – преподаватель начальных классов. 

В сентябре 1953 года русское педагогическое училище и казахский 

педагогический техникум объединяют в единое русско-казахское 

педагогическое училище имени К.Д.Ушинского. 

Кроме учебного корпуса, училище располагает общежитием для 

учащихся, базовой школой, столовой. Готовило оно учителей начальных 

классов и работников детских учреждений.  

В конце 50-х годов директором педагогического училища назначен 

известный в городе педагог Уалихан Абишевич Абишев. Заметный вклад в 
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развитие учебного заведения внѐс Жусупбек Даукеевич Даукеев, 

руководивший педагогическим училищем вплоть до его закрытия. 

В 1957 году выходит новый приказ министерства просвещения 

КазССР – о ликвидации Семипалатинского педагогического училища. Оно 

прекращает набор учащихся, на 1959-1960 учебный год остаѐтся лишь 

один четвертый класс. 

В 1960 году училище прекращает свое существование, все 

материальные ценности передаются Семипалатинскому педагогическому 

институту им. Крупской, который открывает на базе ликвидируемого 

училища факультет методики начального образования. 

Но жизнь быстро показала, что решение о ликвидации училища была 

неправильным. Квалифицированных учителей в начальных школах, 

особенно в сельских, катастрофически не хватало: часть их была 

уничтожена в ходе сталинских репрессий, другая осталась на полях 

сражений Великой Отечественной войны.  

В 1963 году Министерство высшего и среднего специального 

образования республики исправляет ошибку. Семипалатинское 

педагогическое училище открывается вновь. Его директором назначают   

А.Т. Бекбаева. 

По воспоминаниям ветеранов, это эрудированный, тактичный, 

выдержанный человек, никогда не повышавший голоса на подчинѐнных.  

Л.К. Малахова, проработавшая с ним двадцать лет, спустя годы, будучи 

уже на пенсии, выразила в своих воспоминаниях мнения многих: «Умный 

руководитель, ответственный хозяйственник, мудрый педагог, отличный 

семьянин – он во всех ипостасях просто замечательный человек». 

Двадцать четыре года, почти четверть века, отдал Асылкан  

Табылдинович становлению и развитию педагогического училища. 

В училище были приглашены те преподаватели, которые работали 

здесь перед его закрытием. Это Малахова Л.К., завуч Мищенко Н.И., 

Каирбекова С.Т. Активно участвовали в формировании коллектива Шихов 

В., преподаватель истории, Осинцев Ю.Я., Попов Ф.М., Быкунова В.В., 

Дементова Е.П. и другие.   

В 1984 году, а затем и в 1985 году училище занимает первое место в 

республике среди родственных учебных заведений и награждается 

переходящим Красным знаменем Министерства  просвещения Казахской 

ССР и Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, 
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высшей школы и научных учреждений с вручением денежной премии. А 

по итогам работы за 1983 год училище в числе девяти педагогических 

училищ страны было признано победителем Всесоюзного 

социалистического соревнования и награждено переходящим Красным 

знаменем министерства просвещения, высшей школы и научных 

учреждений. 

В 1987 году Асылкан Табылдинович ушел на заслуженный отдых. 

Однако спустя годы он остается для всех мудрым наставником, строгим 

судьей, почетным членом педагогического совета, совета колледжа. 

20 мая 1987 года директором педагогического училища 

им.М.О.Ауэзова был назначен М.С. Мухамеджанов. В трудное 

перестроечное время коллектив под его руководством не утратил своих 

лучших традиций, сохранил стабильность, успешно держал марку одного 

из престижных учебных заведений республики. 

Лицо колледжа – это его дружный творческий коллектив, в котором 

работали свыше 135 педагогов самой высокой квалификации. В их числе 

21 Отличник образования, 50 человек награждены Почетными грамотами 

Министерства образования и науки. 

С 29 июля 1992 года по 24 ноября 1996 года директором 

педагогического колледжа работал кандидат философских наук Калиев 

Наубат Калиевич, ныне доктор политических наук, профессор 

Евразийского университета им. Л.Гумилѐва. По велению времени, Калиев 

Н.К. значительно увеличивает прием учащихся на отделение с 

государственным языком обучения. В городе и в селах области 

открываются классы и школы с казахским языком обучения. 

Катастрофически не хватает квалифицированных кадров, готовых обучать 

и воспитывать подрастающее поколение молодого суверенного 

государства – независимой Республики Казахстан. В предметные цикловые 

комиссии приходят специалисты, способные обеспечить подготовку на 

государственном языке учителей различных специальностей. Особое слово 

хочется сказать о Сайлаубаевой Багиле Сайлаубаевне, прекрасном знатоке 

казахского языка и литературы, талантливом преподавателе и отличном 

наставнике. Под еѐ руководством успешно работало отделение с 

государственным языком обучения. Сколько энергии, инициативы было 

проявлено Сайлаубаевой Б.С., когда ей поручили возглавить предметную 

комиссию преподавателей казахского языка и литературы. Терпеливо и 
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требовательно она работала каждодневно с теми, кто вчера еще был 

школьным учителем и имел солидный стаж работы. Своим учителем 

Багилю Сайлаубаевну считают преподаватели Койшибаева Ж.Е., 

Абижанова С.А., Кудайбергенов А.К., Манабаева А.Б. и многие другие. 

В это же время Калиев Н.К. приглашает на работу Турсынбекова 

А.Е., ставшего спустя несколько лет победителем конкурса «Лучший 

преподаватель колледжа», призером областных, республиканских 

педагогических чтений. 

Знаменательным событием этого времени стало открытие в колледже 

новой специальности «Преподавание английского языка в основной 

школе» и приглашение группы учителей английского языка. Прошли годы, 

и Калелова И.М., Маметекова Г.С., Торыбаева Г.Н., Ильясова Б.Т. стали 

мастерами своего дела, добиваются высоких результатов в работе. 

В 1996 году в связи с избранием Калиева Н.К. в Мажилис 

республики Казахстан, директором педагогического колледжа имени М.О. 

Ауэзова был назначен Абдикаримов Марат Орынтаевич. К моменту 

назначения руководителем он уже имел ученую степень кандидата 

педагогических наук, был автором научных статей по актуальным 

вопросам педагогики. 

За короткий срок работы было разработано и апробировано 

несколько интересных направлений в деятельности педагогического 

коллектива. В связи с реформированием системы образования в нашем 

регионе множество воспитателей дошкольных учреждений остались без 

работы, появилась острая необходимость в получении второго 

образования. В педагогическом колледже оперативно были разработаны и 

согласованы с вышестоящими органами управления учебные планы для 

сокращенного срока обучения по специальности «Преподавание в 

начальных классах». Сотни бывших воспитателей прошли полноценный 

курс обучения и сейчас плодотворно работают в школах города и области. 

В трудные перестроечные годы была разрушена сеть загородных 

лагерей отдыха, в один миг учащиеся колледжа потеряли возможность 

проходить в летний период пробную практику, предусмотренную учебным 

планом. Весной 1996 года коллектив педагогического колледжа 

восстановил материальную базу загородного лагеря отдыха «Солнечная 

поляна», в первое же лето здесь отдохнули сотни детей, да и с практикой 

проблем больше не стало. 
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С участием Абдикаримова М.А. были разработаны и введены в 

действие дополнительные специализации: «Преподавание русского языка 

в школах с государственным языком обучения», «Преподавание 

государственного языка в школах с негосударственным языком обучения». 

В 1997 году Абдикаримов М.О. вступил в должность директора 

внегосударственного гуманитарного колледжа. 

Интересная страница в истории учебного заведения связана с 

назначением  директором колледжа  в 2010 году Жанаевой Ш.А., до сих 

пор успешно работавшей в этом же учебном заведении заместителем  

директора по воспитательной работе в течение 18 лет. 

Новое время требует нового руководителя. Шагангуль 

Алдамжаровна имеет ученую степень кандидата филологических наук, 

четкое видение перспективы дальнейшего развития учебного заведения, 

обладает трудолюбием и целеустремленностью. 

В первые два года был сделан акцент на реформирование учебно-

материальной базы колледжа. Потрачена масса усилий, чтобы были 

выделены финансовые средства для капитального ремонта учебного 

здания постройки 1903 года, общежития. 

В течение пяти месяцев, начиная с апреля по август 2012 года, 

работа в колледже буквально кипела. Первозданную красоту приобрело 

старинное учебное здание. Проведен полный капитальный ремонт 

общежития.  

При спонсорской поддержке передовых руководителей с активной 

гражданской позицией: Чайжунусова Т.Ч. (президент «Казгипроцветмет»), 

Курманбаева М. (корпорация «Акшын»), Адианова Б.Т. (ТОО «Силикат»), 

открыты кабинеты имени народного писателя Азильхана Нуршайыкова, 

Героя Социалистического труда Жакии Чайжунусова, любимого учителя 

М.О.Ауэзова Василия Ивановича Попова, классика казахской литературы 

Жусипбека Аймауытова, директора педучилища с многолетним стажем 

А.Т. Бекбаева. 

Т.Ч. Чайжунусов, М.С.Курманбаев, Б.Т. Адианов - это люди 

государственного мышления, имеющие чѐткое видение перспектив 

развития системы образования в целом и нашего исторического учебного 

заведения. 

Глубокие изменения коснулись внутреннего оформления и 

оснащения каждого из шестидесяти предметных кабинетов. Доведены до 
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нормативных требований все комплексы учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин, чему немало способствуют смотры-

конкурсы, внутренний контроль, проводимые под руководством 

заместителя директора по научно-методической работе Туменбаевой 

Нагимы Садыковны. 

В администрацию колледжа пришли свежие силы. Это опытный 

наставник, имеющий стаж руководящей работы заместитель директора по 

учебной работе Токтарбек Майра Шакеновна, один из лучших методистов 

колледжа, бывший председатель предметно-цикловой комиссии, а ныне 

заместитель директора по организации педагогической практики 

Сабденова Кумархан Токеновна, заместители директора Сыбанбаева 

Багдат Акрамовна и Кузембаева Шолпан Кенесбековна. 

Удалось подобрать хороший состав заведующих отделениями, среди 

них Мылтышева Зурахан Калимолдаевна, Сагитова Айгуль Ануарбековна, 

Искакова Куляш Аскаровна, Кабдыляшимова Гаухар Саимбековна.  

Это опытные специалисты, они сумели развить деловое 

сотрудничество с классными руководителями, организовать студенческое 

самоуправление, отладить систему внутреннего контроля, что, конечно же, 

даѐт хороший результат. 

На заочном отделении работают сначала Дулатова Гульжан 

Егизхановна, ныне Боленбаева Алия Каримовна.  

В колледже введена должность заведующего учебной частью. 

Первой на этом участке успешно трудилась мастер совего дела, 

профессионал, человек неутомимой энергии Ильясова Бакытгуль 

Толеухановна, в 2012 году еѐ сменила Юсупова Алия Ашимовна. 

В это же время большими шагами продвигается процесс 

информатизации учебно-воспитательного процесса. Дополнительно 

приобретено двадцать интерактивных досок, три моноблоков, открыт  

один лингафонный кабинет для изучения казахского языка в группах с 

русским языком обучения. 

Библиотека пополнилась учебно-методической литературой на 

государственном языке, в распоряжении учащихся 95  наименований газет 

и журналов. 

В колледже всегда был гимн ауэзовцев, теперь уже учреждена особая 

медаль им. М.О.Ауэзова. 
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Стала победителем республиканского конкурса «Лучший 

преподаватель года-2012» преподаватель химии и биологии Дулатова 

Гульжан Егизхановна, почетное І  место в областном смотре-конкурсе 

присуждено лучшему классному руководителю Архыматаевой Нуриле 

Жаксылыковне. 

Для улучшения педагогического анализа учебно-воспитательного 

процесса открыт мониторинговый центр, Совет мониторинга возглавляет 

опытный педагог Кириченко Г.А. 

Навстречу запросам времени открыта новая специальность 0111063 

«Учитель самопознания». Планируется начать подготовку кадров с 

квалификациями  0105091 «Няня», 0105081 «Гувернант». 

          За последние годы контингент обучающихся составляет свыше 1800 

человек, около 50% получают образование по заочной форме. Источники 

финансирования обучения различные, в среднем около 28% студентов 

обучаются по государственному заказу, около 7% студентов по Программе 

занятости населения 2020, 65% студентов – за счет внебюджетных средств. 

Учебно-воспитательный процесс в колледже отличается гибкостью, 

адаптирован к современным социально-экономическим условиям нашего 

региона, отвечает запросам работодателей. 

На пути совершенствования всей системы работы в колледже 

предусмотрено осуществить следующие меры: 

-  продолжать информатизацию учебно-воспитательного процесса; 

- вести системный мониторинг адаптации выпускников колледжа по 

месту работы в течение 3-х лет; 

- полнее использовать данные мониторинговой службы для 

коррекции учебно-воспитательного процесса и улучшения качества 

кадров; 

- обеспечить выполнение программы «Здоровье». 

Свой 110-летний юбилей педагогический колледж им.М.О.Ауэзова 

встречает как успешное учебное заведение, приоритетным направлением 

которого остаѐтся подготовка высококачественных специалистов. 
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Мұғалімдер семинариясы кезеңі  

(1903 – 1920 ж. ж.) 
  

 

Семинария қыр округіндегі оқу орындарының бір тҽуірі болатын. 

Кейін революцияға қатынасқан қазақ жастарының кҿбі осы семинариядан 

оқып шықты. Семинарияда қазақ балаларына білім беруді шын жүрегімен 

мақсат еткен бірнеше прогресшіл, саңлақ адамдар болды. Оқушы жастарға 

олар ҽдебиеттен, тарихтан, политэкономиядан, географиядан осы күнгі 

пединституттар кҿлемінде білім беріп, олардың ой санасын аса байытып 

шығаратын.  

    Ҽ.Х.Марғұлан, академик, 

                                                              оқу орнының 1925 жылғы түлегі 

 

«...Күллі Ертіс бойындағы қалың елдің ҿскелең ұрпағы орталау жҽне 

кҽсіби білім алатын бірден-бір оқу ұясы – мұғалімдер семинариясы»  

 

Медеу Сҽрсеке 

(«Қаныш Елі» кітабынан) 
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Мұрағат деректері 
 

 
 

 

 

   Мұғалімдер семинариясының директорлары: 

 

 

1903 – 1906 жылдардағы директоры      

Александр Владимирович Белый          

 

 

1906 – 1918  жылдардағы директоры  

Михаил Николаевич Березников  

                                                                                    

 

1918 – 1920 жылдардағы директоры             

Константин Николаевич Моргайлик    
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(Журнал Министерства народного просвещения. – ч. 346, 1903, №3, с. 22). 
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ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 2 іс. 9 парақ. 
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     ҚР ОММ. 503 қор. 1 тізбе. 2 іс. 9 қайырма парағымен. 
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ҚР ОММ. 503 қор.1 тізбе. 2 іс. 39 парақ. 
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ҚР ОММ. 503 қор. 1 тізбе.2 іс. 39 қайырма парағымен. 
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      ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 1 іс. 87 парақ. 

 

 
 

ҚР ОММ. 503 қор. 1 тізбе. 4 іс. 28 парақ. 
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ҚР ОММ. 503 қор 
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ҚР ОММ. 503 қор, 1 іс, 4 тізбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нұрғали және Нәзипа Құлжановтар – Семей мұғалімдер 

семинариясының оқытушылары, қоғам қайраткерлері. 

 

Ерлі-зайыпты  Нҽзипа мен Нұрғали Құлжановтар Семей қаласына 

1905 жылы келіп, ұстаздық қызметтерін бастаған.  

Олардың ұзақ жҽне жемісті жұмыс атқарған жері – осы Семейдің 

оқытушылар семинариясы. 

Нұрғали Құлжанов - ҿз заманындағы білімді ұстаз, бірбеткей, 

шыншыл, қоғам қайраткері. Семинарияда оқытушылық қызмет еткен 

жылдары Нұрғали Құлжанов «коллежский секретарь» шенімен жҽне  3 

дҽрежелі Ҽулие Станислав орденімен марапатталған.  

1906, 1907, 1912, 1915 жылдардағы Семей оқытушылар 

семинариясының есебінде Н. Құлжановтың атқарған істерінің нҽтижесі 

аталып айтылған. «Преподаватель Н.К. Кульжанов заведовал выдачей 

воспитанникам учебных пособий, заведовал канцелярией и хозяйственной 

частью семинарии, а в течение  летних каникул исполнял обязанности 

директора семинарии». 

Оқытушылық қызметімен қатар Н.Құлжанов  қоғамдық-саяси 

ҿмірге де белсене араласып, газет-журналдарға мақалалар жариялап 

тұрған. «Қазақ» газетіндегі «Естімеген елде кҿп» (1913, 31 декабрь, № 44), 

«Ашық хат» (1917, 24 июль, №237), «Бірлік туы» газетіндегі  «Қазаққа 

жауап» (1917, 29 август, №7), «Үш жүз» газетіндегі «Алаш автономиясы» 

(1918, 2 март  №7)  мақалалары қазақ халқының  ҿзекті мҽселерлерін 

қозғаған. Қазақтың ұлы ақыны Сұлтанмахмұт Торайғыров «Таныстыру» 
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поэмасында қазақты ҿрге сүйрейтін қандай зиялы азаматтар бар деген 

сауалға жауап іздеп, алдыңғы шоғырда ерлі-зайыпты Нҽзипа мен Нұрғали 

Құлжановтарды ауызға алады. 

Қайратты, кең ойлайтын сабырлы адам, 

Жасымайтын, бермейтін жанға сырын. 

Турашыл жан бетіңе қарамайтын, 

Онан келер зиянды санамайтын. 

Қазақтың ескі, жуан тұқымынан, 

Жҿп шендіні еске алып баламайтын. 

Бір айтса, сол сҿзінде тұрды деп біл, 

Болмайды қате екен деп қайта қайтым. 

Бір ұстаған жерінде қалар қатып, 

Кім болса да сҿйлейді сҿзін батып. 

Ҿз кҿңілінде түзу деп ұққан ойын, 

Істейді жіберсең де қазір атып. 

Дүниеге қызықпайтын таза кісі, 

Ондай кірлі нҽрсемен жоқ жұмысы. 

Салақтық не болмаса аңқаулық жоқ, 

Тағы да, ҽм ретті қылған ісі. 

Инедей кемдік сҿзді кҿтере алмас, 

Жҽне адам жоқ сыйласса одан кіші. 

Жазуға кҿп адамнан таланты зор, 

Артықтығын кҿрсетер жазғанда ол,-дей келіп, Нҽзипа 

Құлжанованы былайша сипаттайды:  

Ардақты бар Нҽзипа деген ханым, 

Газет, журнал жүзінде жұртқа мҽлім. 

Оқыса сондай ҽйел шығар ет деп, 

Оқығандар бағалар сҿздің дҽмін. 

Неше күн қыдырсаң да таба алмассың, 

Семейдің одан ҿтер адал жанын. 

Ақ кҿңіл, мінезі оңды, жүзі жарқын, 

Ынтасы жеткізбекке ҽйел халқын. 

Жҽне бар ҽйелге хас нҽзік сезім, 

Танитын бір кҿргенде – ақ істің нарқын. 

Атақты Байтұрсынов «Мысалында», 

«Н - ға» деп ҿлең жазып, жайған даңқын. 

Аяныш жұмсақ жүрек мейірбанды, 

Ренжіткісі келмейтін тірі жанды. 

Қайткенмен он облыс бар қазақта, 

Ҽзір шыққан ҽйел жоқ сонан мҽнді. 

Оқып жүрген жастардың анасындай 
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Кҿрер бҽрін не бауыр, баласындай. 

Тарыққан сорлыларды ҿзі шақырып, 

Күтеді не ҽкесі, ағасындай. 

Сҿз табар ҽр мҽжілісте жарасымды 

Білмейді аса сҿйлеп адасуды. 

Оқыған еркектердің кҿбінен де, 

Ҽр іске ыңғайы бар жанасымды.  

Нҽзипа Құлжанова қазақ қыздарының арасынан шыққан тұңғыш 

мҽдениет қайраткері, педагог, жазушы, журналист- публицист жҽне  

аудармашы. 

Нҽзипа Сегізбайқызы қазақ халқының ауыз ҽдебиеті үлгілерін, 

музыкалық фольклорын жинақтауға, қала ҿміріндегі маңызды мҽдени-

ағартушылық шаралардың жүзеге асуына ұйытқы болған. Нҽзипа 

Құлжанова Абай шығармашылығын алғашқы насихаттаушылардың бірі. 

Шығыс ҽйелдері  съезін ұйымдастырушылардың бірі. 

1923 жылы Орынборда «Мектептен бұрынғы тҽрбие», 1927 жылы 

Қызылордада «Ана мен бала тҽрбиесі» атты кітаптары жарық кҿрген. 1925-

1929 жылдары «Ҽйел теңдігі», қазіргі «Қазақстан ҽйелдері» журналында 

жауапты хатшы қызметін атқарған.  

Нҽзипа мен Нұрғали Құлжановтар Орыс географиялық қоғамның 

Семей бҿлімшесіне мүшелікке  1913 жылдың   25 қыркүйегіндегі  жалпы 

жиналыстың шешімімен сайланады.  

Нұрғали Құлжановтың ҿліміне қайғырған Сұлтанмахмұт 

Торайғыров «Нұрекеңе» деген азалы ҿлеңін жазған: 

Ұштың ба нақақ оққа асыл ерім, 

Ел үшін еңбек қылған кемеңгерім!  

Алаштың алаш аты жойылмаса,  

Бір кетпес жау мойнында қаның тегін... 

Құдайым сені - дағы кҿп кҿрді ме, 

Бейшара бұл қазақтың баласына? 

Жақын үшін жан құрбан қылатұғын,  

Сендей ұл туа бермес алашыңа. 
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(Абайдың мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-

мұражайының қорынан) 

 

Георгий Михайлович Хомутов, бывший учитель Зайсанского 

вышеначального городского училища. Он был в своего время первым 

заведующим уездным отделом народного просвещения в городе Зайсане,  

работал председателем чрезвычайной комиссии по ликвидации 

неграммотности и по борьбе с детской беспризорностью.  

В альбоме Г. М. Хомутова долгие годы хранилась фотография 

Кульджановых. Будучи студентом Семипалатинской учительской 

семинарии, Г. М. Хомутов жил в 1906-1908 годах у Нургали 

Кульджанова. Он рассказывает, что Нургали и его жена Назипа были по 

тому времени высококультурными, прогрессивно  настроенными людьми. 

Когда Г. М. Хомутов окончил семинарию, Кульджановы подарили ему 

свою фотографию с надписью на обороте: «1908 г. 27 февраля. На добрую 

память Жоржу Н. Кульджанов и Н. Кульджанова,  гор. Семипалатинск». 

Г.М.Хомутов с волнением говорит: то время, когда жил у них, он 

считает одним из лучших периодов своей жизни. «В этом доме я встертил 

чисто отеческое отношение к себе, чувствовал повседневную 

материнскую заботу. В ответ на такое отношеие, желая хоть как-то 

выразить свое расположение и большое уважение к этим людям, я решил 

основательно изучить казахский язык, который преподавал в семинарии 

Нургали Кульджанович. И у меня всегда по казахскому языку было 

отметка «отлично». 
Из воспоминании выпускника семинарии Г.М.Хомутова 
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Герасимов Борис Георгиевич 

(1872 г. -1937 г.) – краевед, ученый, 

учредитель Семипалатинского 

подотдела Русского 

географического общества, 

преподаватель учительской 

семинарии и педтехникума. 

    Б.Г.Герасимов окончил 

духовную семинарию в Томске. В 

1901 году его послали в 

Семипалатинск, где только что 

возвели Никольский собор. 

Герасимов с энтузиазмом принялся 

изучать историю и географию 

Восточного Казахстана, своей 

родины, проводил раскопки, 

этнологические исследования, 

изучал архивы, написал более двух тысяч краеведческих работ. Научно-

исследовательскую работу Б.Герасимов сочетал с лекционной и 

преподавательской деятельностью. С 1904 г. он преподавал в различных 

учебных заведениях города. Был назначен учителем в 

сельскохозяйственную школу, с 1905 г. преподавал краеведение в 

учительской семинарии, совпартшколе и кирпедтехникуме. Человек 

разносторонних интересов, Б.Герасимов увлекался литературой, любил 

музыку, был ценителем живописи. В 1912 году он получил серебряную, 

1925 г.–золотую медаль Российского Географического общества. 1928 г. 

был избран почетным членом Западно-Сибирского отдела Русского 

Географического общества. Борис Георгиевич Герасимов расстрелян в 

ночь с 31 декабря на 1 января 1938 года в Семипалатинске. 

 

«У меня нет и не было ни капиталов, ни домов, ни имущества. Я был 

интеллигентный нищий, но у меня сохранилось доброе имя. Им я дорожу, 

его никому не отдам… Людям я не делал зла, потому что их люблю. 

Человек для меня — святыня» 

 из письма к дочери 

 

Студент казпедтехникума Толеужан Мусин вспоминал: ― В 1924-26 

гг. я учился в Казпедтехникуме, сохранилась фотография педколлектива 

тех лет, возглавляемая Абикеем Сатбаевым. На фотографии в центре - 

Борис Герасимов.В один из учебных дней я, будучи дежурным, зашел в 

учительскую. Среди преподавателей: Абикея Сатбаева, Мухтара Ауэзова, 
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Заврацкого, Сулимо-Грузинского увидел высокого красивого мужчину с 

длинной бородой в поповской рясе. По расписанию должен был быть урок 

истории, преподавателем значился Б.Герасимов. Я пришел в класс и 

объявил, что историю к нам придет преподавать поп. Не успел я закончить 

фразу, как в класс вместе с Абикеем Сатбаевым вошел и сам Борис 

Георгиевич. Абикей Сатбаев представил нам учителя истории средних 

веков. ―Прошу любить и жаловать‖, - добавил он. Борис Георгиевич взял 

журнал и начал знакомиться с учениками. Когда очередь дошла до меня, 

попросил повторить то, что я сказал. Мне было неловко перед ним и я 

принес свои извинения. Свой урок он начал с древней истории казахов и 

калмыков. Рассказывал он увлекательно, не заглядывая в свои записи. Да и 

ни клочка бумаги не было в его руках‖. 

Майкен Жунусова 

(из статьи «Священиик Б.Герасимов-краевед и историк» 

журнал «Абай» №3, 2006 г.)  
  

 

 

 

Семипалатинская четырехклассная мужская гимназия. Борис Герасимов в 

центре снимка 
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ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 4 іс. 18 парақ. 
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ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 4 іс. 18 қайырма парғымен. 
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      ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 4 іс. 19 парақ. 
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ҚР ОММ. 503 қор. 1 тізбе. 4 іс. 19 қайырма парағымен 
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Памятная книжка Западно – Сибирского учебного округа. 1906 г. №1 
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      ҚР ОММ 503 қор.1 тізбе. 7 іс. 41 парақ. 
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   ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 7 іс. 41 қайырма парағымен. 



59 
 

 
 

      ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 7 іс. 42 парақ. 
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ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 7 іс. 42 парақ.  
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      ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 7 іс. 43 парақ. 
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   ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе.7 іс. 43 қайырма парағымен. 
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      ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе.7 іс. 44 парақ. 
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ҚР ОММ. 503 қор. 1 тізбе. 7 іс. 44 қайырма парағымен. 
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ТЕЛЕГРАММА И. О. СТЕПНОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 
ПОПЕЧИТЕЛЮ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО 
ОКРУГА О ЗАБАСТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ 
СЕМИПАЛАТИНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

1906 г., сентября 21. 

Вследствие явно выраженного воспитанниками Семипалатинской 
учительской семинарии нежелания подчиняться уставу этого учебного 
заведения, предъявления ими незаконных требований учебному 
начальству семинарии, на основании пункта 15 приложения 23 статьи 
второго тома, мною закрыта [семинария] сроком [на] один месяц. 

Прошу, Ваше пр-во, предложить педагогическому совету семинарии 
немедленно уволить всех воспитанников и вновь открыть прием лиц, 
желающих продолжать учение и вполне подчиняющихся уставу 
заведения. К чему с моей стороны препятствий не встретится. 

Временный генерал-губернатор Галкин. 

Томский облгосархив. ф. 126. оп. 2. д. 20009, лл. 161—162. 

 

 

ДИРЕКТОРСКИЙ КОРПУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЗАПАДНО-

СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА 

Кочурина Светлана Анатольевна 

канд. ист. наук, доцент ТГПУ, г. Томск 

 В Западно-Сибирском учебном округе работали яркие представители 

директорского корпуса, имевшие различную образовательную подготовку. 

Из выпускников педагогических вузов России следует отметить директора 

Семипалатинской учительской семинарии статского советника   

М.Н. Березникова (1906 г.), окончившего Санкт-Петербургский историко-

филологический институт. Его работа в должности получила высокую 

оценку современников. По отзывам окружного начальства, Березников был 

«до бесконечности предан своему делу; является хорошим преподавателем 

и воспитателем и заботливым хозяином», как отмечалось, семинаристы 

«относятся к нему с любовью, а наставники и преподаватели с уважением» 

[11. Л. 8 об.].  
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 Активно работавшие учительские институты и семинарии Западной 

Сибири пользовались заслуженным авторитетом, а обучение в них было 

престижным. Среди них необходимо отметить старейшие педагогические 

учебные заведения — Омскую и Семипалатинскую учительскую 

семинарию, Томский учительский институт, которые возглавляли 

специалисты высокого класса, носители передовых педагогических идей: 

М.А. Водянников, И.А. Успенский, М.Н. Березников и др. 

11. Разъяснения недоразумений по поводу жалоб на Управление  

Западно-Сибирского учебного округа // РГИА.Ф. 733. Оп. 201.Д. 177. 

Л. 8—9 об. 
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       ҚР ОММ. 503 қор. 1 тізбе. 7 іс. 

 

 
 

 

      ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 7 іс. 22 парақ. 
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ГАТО. Фонд № 126, опись 2, дело № 2340 
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ҚР ОММ. 503 қор. 
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Памятная книжка Западно – Сибирского учебного округа. 1913 г. №1 

(Семейдің облыстық тарихи-ҿлкетану мұражайының қорынан) 
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ГАТО Ф.126. опись  2, дело 2897 
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Н.Құлжанова ұйымдастырған кештің бағдарламасы 
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ГАТО. Ф. 126, о. 4, д. 97. 
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ГАТО Ф.126, О.2, Д.3117 
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Нҽзипа Құлжанованың ұйымдастырған кешінің бағдарламасы 
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ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 26 іс. 10 қайырма парағымен. 
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ГАТО ф.126, о. 4, д,97. 
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ҚР ОММ. 503 қор. 
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     ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбек 30 іс. 15 парақ. 
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ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 30 іс. 15 қайырма парағымен. 
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ҚР ОММ. 503 қор. 1 тізбе. 30 іс. 16 парақ. 
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Попов Василий Иванович – 

Выпускник Томского 

учительского института 1912 

года, 1916 года преподаватель 

русского языка и литературы в 

Семипалатинской учительской 

семинарии. 

 

 

 

 

 

 

 

«Жас адамның қиялын оятып, жан сезімін тебірентетін ізгі ұстазым...» 

М.О.Әуезов 

 

« В Семипалатинской учительской семинарии я впервые встретился 

с учащимися из казахов. Их в то время было на разных курсах четыре 

человека. Особенно в выгодном свете среди них выделялся Мухтар 

Ауэзов. (Для меня он так и до конца его жизни оставался Мухтаром без 

«Омархановича».) 

Насколько сильное впечатление от него осталось у меня, говорят 

такие подробности, которые сохранила моя память о нем почти за 

полустолетие. Как теперь, я представляю большую классную комнату. 

Парты стоят в три ряда. С правой стороны на первой двухместной парте 

среднего ряда сидит восемнадцатилетний стройный и красивый юноша–

казах, черезвычайно опрятно одетый, с богатой черной хорошо 

причесанной шевелюрой, чуть–чуть желтоватым цветом кожи лица, с 

крупными губами, правильным носом, выразительными карими глазами и 

высоким лбом. Это и был Мухтар Ауэзов. 

Своим внешним изящным видом он напомнил мне аристократа в 

хорошем смысле этого слова. 

Впоследствии, когда я познокомился с ним ближе, я утвердился в 

правильности моего первого впечатления от него. Всегда спокойный, 
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неизменно корректный, сдержанный в своих отношениях с 

преподавателями и товарищами, величавый (да, да именно–величавый), он 

очень заметно выделялся на фоне даже своего класса и пользовался 

большим авторитетом среди своих однокурсников. 

Отлично владея русским языком, он порожал нас и своей эрудицией 

в области его". 

В.И.Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚР ОММ 503 қор.1 тізбе. 28 іс. 29 парақ. 

 

М.О.Ауэзова разыскал его много лет спустя, в 1949 г., в Москве и 

подарил ему свой роман «Абай» с такой надписью: «Дорогому моему 

воспитателю Василию Ивановичу Попову, впервые зародившему во мне 

любовь русской литературе. Навсегда признательный автор» 
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ҚР ОММ. 15 қор. 1 тізбе. 490 іс. 
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ҚР ОММ. 503 қор. 1 тізбе. 29 іс. 11 парақ. 
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       Моргайлик Константин Николаевич – 

Выпускник Томского учительского института 

и юридического факультета Томского 

университета. Директор семинарии 1918-1920 

г.г. С 1920 года заведующий по учебной 

работе русского педтехникума. 

 

 

  

«Это был исключительно образованный человек, прекрасно знающий 

своѐ дело, имеющий большой опыт работы. Педагогическое образование 

он получил в Томске. Моргайлик был тесно связан со многими школами, 

не только с начальными, но и со средними, хорошо знал всех учителей, 

оказывал им большую 

помощь, он интересовался 

всеми вопросами 

образования и воспитания. 

Знал все решения и 

правительства и 

безукоризненно выполнял 

их. Это был честный, 

прямолинейный человек, 

очень доброжелательный. 

Он всегда умел найти 

правильный подход к 

человеку, найти нужное 

слово в разговоре. 

Моргайлик К.Н. сыграл 

большую роль в 

становлении семинарии». 

 

 

Из воспоминании 

выпускника русского 

педтехникума, заведующий 

отделом профессионального 

образования, а затем 

инспектора Ф.Д.Шнырева 

 

 

                                                                 ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.2, д.374 
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Семинарияның Степной кӛшесіндегі екі қабатты сәулетті тас 

ғимаратында ұлтымыздың мерейін аспанға кӛтерген 

тұлғалы үш арысы – Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытов 

және  Қаныш Сәтпаев кездесіп, білім бұлағынан сусындаған! 

Медеу Сәрсеке 

 
                                        Өмірбаян 

М.О.Әуезов – Семейдің мұғалімдер 

семинариясының түлегі,  қазақ ҽдебиетінің 

классигі, жазушы, қоғам қайраткері, филология 

ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР 

ҒА-ның академигі, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген 

ғылым қайраткері, І дҽрежелі Сталиндік жҽне 

Лениндік сыйлықтардың лауреаты. 

 

  

 

 

 

 

Мұхтар-семинарист  

 

 Мұхтарды толық, терең танып, білу үшін оның бала жасынан бастап 

кешкен ҿмір кезеңдерін нақтылы тарихи деректер мен нанымды 

мағлұматтар негізінде зерттеуіміз керек. 

 Мұхтар жайын зерттеу нҽтижесінде соңғы кезде (1983) архивтардан 

табылған тарихи деректердің бір бҿлігін келтірейін. Ол Мұхтардың Семей 

мұғалімдік семинариясына оқуға түскен уақыты, қалай оқығаны жҽне бір 

класта бірге оқыған семинарист жолдастары жайында. Бұл мағлұматтарды 

баян етер алдында бір мҽселеге тоқтала кетуіміз керек. 

1972 жылы «Мухтар Ауэзов в воспоминаниях современников» атты 

кітапта Василий Поповтың «Памятные встречи» деген Мұхтар туралы 

естелігі жарияланған. Ол естелік кейін 1976 жылы «Біздің Мұхтар» 

(М.О.Ҽуезов туралы естеліктер) кітабында «Мұхтардың сҽлемдемесі» 

деген атпен қазақ тілінде басылды. Кітаптың «Түсініктер» бҿлімінде 

«Попов Василий Иванович – Семей қаласының мұғалімдер 

семинариясында М. Ҽуезовке орыс тілі мен ҽдебиетінен беретін мұғалім. 

Естелік алғаш рет 1967 жылы 30 октябрьде «Қазақстан мұғалімі» газетінде 

жарияланды»  – деген.  

javascript://
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Сол естеліктен үзінділер келтірейін. «Мен Мұхтар Омарханұлы 

Ҽуезовпен тұңғыш рет 1916 жылы таныстым. Сол жылы августа мен 

Семей мұғалімдік семинариясына орыс тілі мен ҽдебиет пҽнінің мұғалімі 

(онда ресми түрде жетекші деп аталады) болып келдім. Ол кезде Мұхтар 

Ҽуезов семинариясының бірінші курсында оқып жүр екен.  Сол кезде 

бірінші класта большевиктердің жасырын ұйымының мүшесі Байко Иван 

Ефимович (29 жаста еді) оқып жүргенін айта кету артық емес. (Бойконы 

1918 жылы Ҿскеменде саяси қылмыстылардың түрмесінен қашты–мыс 

деген сылтаумен атып ҿлтірді). 

Семейдің мұғалімдік семинариясында  мен тұңғыш рет қазақ 

оқушыларымен кездестім. Олардың не бҽрі – ҽр курста оқып жүргені 

тҿртеу–ақ еді». – дей келіп, Мұхтарды ҽдемі сипаттап, аса жақсы 

мінездеме береді. Одан ҽрі: «1922 жылы Мұхтар Омарханұлы Семей губ–

комының қырғыз бҿлімі меңгерушісі болып тұрғанда губерниялық халық 

ағарту бҿліміндегі қызмет бабына байланысты онымен кездесіп қалып 

жүрдік», – дейді. 

Бұл естелікте, кҿп жылдар ҿткен соң жазылғандықтан болуы керек, 

уақыт жҽне кейбір деректер жағынан тарихи шындықпен жанаспайтын 

қайшылықтар бар. Құрметті Василий Ивановичті  сыйлай отырып, 

шындықты ашып айтпай қалу, тарихқа қиянат болар еді. 

В.И.Поповтың Мұхтар 1916 жылы мұғалімдік семинарияның бірінші 

класында оқыды дегені шындыққа қайшы келеді. Оның айтуы бойынша, 

Мұхтар 1916 жылы семинарияның бірінші класында оқыған болса, 

семинарияны ол тек 1920 жылы бітірген болар еді. Ҽуездің бҽйбішесі 

Дінҽсілден туған жалғыз ұлы Омархан (Мұхтардың ҽкесі), екінші ҽйелі 

Сақыштан: Арынбек, Қасымбек (Қаске), Ағзам жҽне Ахмет. Ахмет Ҽуезов 

(1897-1967) «Бала Мұхтар» атты естелік кітапшасында: «...Мұхтар 1907 

жылы Семейдің 5 класстық қалалық орыс училищесіне оқуға түсті.... мен 

болсам (Ахмет Мұхтардан он–екі ақ күн бұрын туған. Қ.М) Мұхтардан екі 

жыл кейін 1909 жылы Қаскенің күшімен Жаңа семейдегі екі кластық орыс 

қырғыз училищесіне  оқуға түстім, пансионда жаттым» – дейді. (Ахмет 

Ҽуезов – «Бала Мұхтар», Алматы, 1967 ж. 14-15 бет). Олай болса, Мұхтар  

                               

 

 

 

 

 

 
М.Әуезов ағасы 

Қасымбекпен. 1908 ж.  
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бес кластық училищені 1912 жылы бітіріп, сол жылы (1912) 

мұғалімдік семинарға оқуға түскен. Шынында да солай 

болған.Семинарияның бірінші класында Мұхтармен бірге оқығандардың 

ішінде Бойко деген кісі болмаған. Жҽне Мұхтардың Семей губревкомында 

қызмет істеген уақыты, Попов айтқандай, 1922 жыл емес, Мұхтар 

губревкомында 1919 жылдың 23 декабрінен бастап қызмет істеген жҽне 

1922 жылы Ҽуезов Семейде жоқ, ҿйткені оның қызметі 1921 жылдың 

ноябрь айынан бастап Қазақстан астанасы  – Орынбор қаласына ауысқан 

болатын. 

Енді архив документіне келейік. Архивте Семей мұғалімдік 

семинариясының  он жыл ішіндегі (1903-1913) жұмысын кҿрсететін 

мағлұматтардың кейбіреуін келтірейік. 

«Семипалатинская учительская семинария открыта с 1-го июля 1903 

года..... В состав семинарий входит четыре класса. При семинарий состоит 

двухклассное начальное образцовое училище» – деген, Енді Мұхтардың 

семинарияның бірінші класында оқыған кезіне келейік, архив документінің 

үлгісі мынадай: 1-ый класс 1912/13 учебный №1 Безпалов Алексей Иванов 

сословие – сын крестянина рождение 5 февраля 1896 год в классе 

вероисповедования – православного. Время поступления – 1911. Получает 

стипендию – не получает. 

Бұдан кейін тігінен 24 графа, кҿлденеңінен 8 графа сызылған. Тігінен 

сызылғандарда оқу пҽндері кҿрсетілген: закон божий, педагогика, церк, 

слав, язык, русский язык, арифметика, алгебра, геометрия, история, 

география, физика, естествознание, черчение, рисование, чистописание, 

пение, дополнительные предметы (3 графа), внимание, прилежание, 

поведение, число пропущенных уроков, замечания. 

Четверти учебного года, 1-ая четверть, 2-я четверть, 3-я четверт, 4-я 

четверть, годовой, экзамены: письменный, устный, общий вывод. 

Осы графаларға оқушының ҽрбір пҽн бойынша алған бағасы 

қойылып отырған. Ең соңында Постановление педагогического совета 

деген., онда оқушының кластан класқа кҿшкені, кҿшпегені, не оқудан 

шығарылатыны жазылған. Мысалы, №1 Безпалов туралы «Увольняется по 

малоуспеваемости с 30 апреля 1913 г.» – деп жазылған. Сҿйтіп, осы үлгі 

бойынша, №1 Беспаловтан бастап, 1912/1913 оқу жылында семинарияның 

бірінші класында оқыған семинаристердің тізімі жазылған. Бірінші 

кластағы оқушының саны -33. Бұл 33 семинаристің ішінде В.И.Попов 

айтатын И.Е.Бойко деген адам жоқ. Мұхтар тізімнің №33–де Ауэзов деп 

жазылыпты. Осы оқушыны сословиесіне бҿліп қарасақ, крестьян (шаруа) 

баласы – 18, казак (казак орыс) –5, мещан–4, чиновник–3, обыватель –1, 

шоқындырылған қазақ –1, қазақ –1 (Мұхтар). 



136 
 

Оқушылардың үлгеру жағына келсек, оқуға үлгере алмағандықтан, 

жҽне басқа да себептерден үшеуі семинариядан шығарылған, біреуі 

бірінші класта екінші жылға қалдырылған. Қалған 29 оқушының тоғызы 

каникулдан кейін емтихан тапсыруға қалдырылған. (Бҽрі де орыс тілінен 

емтихан тапсыра алмаған). 20 оқушы екінші класқа кҿшкен. Олардың 

ішінде екі оқушы педсоветтің қаулысында: «Переводится с наградой» 

деген баға алған. Олар: Петров Александр Матвеев (шаруа баласы) жҽне 

ҿзіміздің  Мұхтар Ҽуезов (Мұхаң пениеден ғана «3» деген баға алыпты). 

Сҿйтіп Мұхтар Ҽуезов 1912-1913 оқу жылы семинарияның бірінші 

класын үздік бітіріп, 1913-14 оқу жылы семинариясының бірінші класын 

үздік оқып бітіріп, 1913-14 оқу жылында екінші курсын оқыған. 

В.И.Попов: «Мен Мұхтар Омарханұлы Ҽуезовпен тұңғыш рет – 1916 

жылы таныстым. ...Ол кезде Мұхтар Ҽуезов семинарияның бірінші 

курсында оқып жүр екен» – дейді. Шынында семинарияның бірінші 

курсын  1912-1913 оқу жылы бітіріп, 1913-1914 екінші курсына кҿшкен 

Ҽуезов 1916 жылы семинарияның тҿртінші курста оқып жүрген болады. 

Семинарияның бірінші класында Мұхтармен бірге оқығандардың 

ішінде шоқындырылған бір қазақ баласының барын жоғарыда айтып едік. 

Енді осыған байланысты аз ғана естелік ҽңгіме айта кетейін.  

Мұхаң 1940 жылы июнь айында Семейге келген сапарында біздің 

үйге жатты. Таңартеңгі шайдан кейін күн сайын қала аралауға шығады. Ең 

алдымен бір кезде ҿзі оқыған бес кластық қалалық училищенің үйін кҿріп: 

-Бұл кҿше ол кезде Большевладимир кҿшесі аталатын, - деп бастап 

шҽкірттерін ҽңгімелеп берді. Мұғалімдік семинарияның үйіне келгенде 

М.О.Ҽуезов атындағы училищенің үйі, ҿзі сабақ алған ұстаздарын, бірге 

оқыған семинарист жолдастарын, ҿзінің сүйікті, қамқоршысы – 

Қасымбекті еске ала отырып, ұзақ-ұзақ ҽңгіме шертілді. Семинарияда бір 

класта бірге оқыған жолдастарын айтқанда, ҽсіресе бір жолдасын ерекше 

еске алып, оның түр-тұлғасына дейін сипаттап, оның ҿжеттігін, алғыр 

ойлы, ақылды оқушы екеніне дейін суреттеп айтып еді. Бір кластың ішінде 

оқитындардың ішіндегі қазақ сол екеуміз қазақ баласы едік. Фамилиясы 

орысша – Бутин дейтін, менен 5-6 жас үлкен еді», - деп аса қызықты ҽңгіме 

ететін. Сол Бутиннің аты ұмытылмай есімде қалыпты. Ол жҿнінде Мұхаң 

бір емес, бірнеше рет есіне алып, қызық қызық ҽңгіме айтатын.  

 Жаңа семейде екі үлкен шіркеу болатын. Қазақ біреуін-Қызыл 

шіркеу, екіншісін-Ақ шіркеу дейтін. Мұхаң Ақ шіркеудің алдына келіп, 

қарап тұрып, осы шіркеу туралы сҿйлеп кетті. «Қазақ бұны ҽйтеуір шіркеу 

болған соң, Ақ шіркеу дейді. «Киргизская миссия» деп атайтын. 

Миссионерстваның үлкен ордасының бірі болатын. Жетім болып, панасыз 

қалған қазақтың, татардың жас балаларын осы Ақ шіркеуге жинап алып, 

орысша оқытып тҽрбиелеп, шоқындыратын. Оларға орысша ат қоятын, 
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ҽлгі семинарияда менімен бір класта оқыған, Ақбота елінен келген жетім 

балаға Бутин деп орысша фамиля берген» - деп бастап, ұзақ ҽңгмеге 

кететін. Сол Бутин енді 43 жылдан кейін  (1983) архив документтерінен 

кездесті.  

Мұхтармен бірге 1912-13 оқу жылында мұғалімдік семинарияның 

бірінші класында оқыған  Бутин тізімде №4. Бутин бірінші класты жақсы 

оқып, Мұхтармен бірге екінші класқа кҿшкен.  

Семей мұғалімдік семинариясында оқып, білім алған қазақ 

азаматтары тегінде аз болмаған: Мысалы,  1904 жылы семинарияға оқуға 

түскен қазақ азаматтары: Барлыбаев (Ақтаев) Ахметолла, Зеинов Ҽбікей, 

Нуркинов Тҽуекел, Хасенов Ҽбіш. Бұлардың ішінде Зеинов Ҽбікей (Ҽбікей 

Зеинұлы Сҽтбаев) Қаныш Сҽтбаевтың немере ағасы. Қазақ Совет 

Энциклопедиясына Ҽбікейді 1905  жылы Омбы мұғалімдер семинариясын 

бітірген деп жазыпты. Ал архив документтерінде Ҽбікейдің жҽне онымен 

бірге 1904 жылы оқуға түскен жоғарыда аталған  үш жігіттің 1906-1907 

оқу жылында Семей семинариясының екінші класында оқып жүргенін 

кҿреміз. 

1905 жылы Ахмет Сҽрсенов оқуға түскен. 1906 жылы семинарияға 

түскендер: Болатов Абдулғазиз, Иманқұлов Жүніс, Сапақов Рахымбай, 

Ҽлімбеков Имамағзам, 1908 жылы оқуға түскендер: Кҿбеков Кенжебай, 

Шантин Мұстафа, 1909 жылы семинарияға түскендер Дүйсебаев 

Абдулкҽрім, Сҽрсенов Жанахмет, Филинков Илья Иванов. Ол туралы 

мынадай қызық мҽлімет берілген: «Из крестьян. вероисповедения–

магометанин». 1910 жылы семинарияға: Бекенаев Қасымхан, Шайбай 

Айманов, Боқан Семенов, Темірғали Ыдырысұлы Кешкенсалин, Баяхмет 

Рүстембеков, Қасымқан Ҽбдіханов, Арапов Ислҽм, Тұрысбеков 

Досмұхамет.  1912 жылы оқуға түскендер Ҽлімбеков Ысмаил, Сейфуллин 

Абдулмазит, Ягудин Мирсаид, Ягудин Мерваджан. т.б. 

Семейдің мұғалімдік семинариясында Қаныш Сҽтбаев та оқыған. 

Оның семинарияда оқуы туралы ҽркім ҽртүрлі жазып жүр. Кейбір 

жолдастар Қаныш семинарияны  Мұхтармен бір жылы бітіріп шықты десе, 

енді біреулері Мұхтар жасы үлкен болса да Қаныштан бір курс тҿмен 

оқыды дейді. Бұл, ҽрине, бекер сҿз. 

Мұхтар семинарияның бірінші класын 1912-1913  оқу жылы бітіріп, 

екінші класқа наградамен кҿшкенін жоғарыда айттық. Ал Қаныш 

семинарияға Мұхтардан үш жыл кейін, яғни 1915 жылы түскен. Оны архив 

мағлұматы дҽлелдеп береді. Семинария директоры жақсы оқитын жҽне 

тҽртіпті  20 шҽкіртіне стипендия беру үшін  Семей облыстық 

басқармасына жазған қатынас хатында «К 1 января 1916 г. Земскими 

стипендиантами Семипалатинской области при вверенной мне семинарии 

состояли: 
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1. Губарев Григорий 

2. Маутов Жакыпбек 

6. Сатпаев Габдул-Гани (Қаныш Қ.М) 

18. Нурмухаметов Казы 

20. Сейсембаев Ахметбек»  – деп 20  оқушының тізімін жібереді.  

Сол 20 оқушының бірі Қаныш (шын аты Ғабдулғани). 

Семинария директоры 1916 жылы 23 август күні Семей 

губернаторнына жазған қатынас хатын оқи отырып, ендігі стипендия 

алатын 14  оқушының тізімін береді. Олардың ішінде Қаныш Сҽтбаев жҽне 

жоғарыда аталған үш қазақ жігіті бар. 

Хаттың соңында былай дейді: 

«Все эти воспитанники, как о том мною сообщено 

Семипалатинскому областному Правлению в отношении от 14 июня за 

№628, в 1915/16 учебном году обучались при отличном поведении вполне 

успешно и по своим успехам переведены в следующие классы: а именно: 

Нурмухамедов,Новиков и Сейсембаев в 1-ый, Зубков, Ошкин, Сатпаев 2-

ой....» 

Сҿйтіп Қаныш 1915/1916оқу жылы семинарияның бірінші класында 

оқып, 1916/17оқу жылында екінші класқа кҿшкен. 

Ұлы жазушымыз Мұхтар Ҽуезовтың Семей мұғалімдік 

семинариясында оқыған уақытын анықтайтын, 1983 жылы табылған архив 

документтерінің бір бҿлігі ҽзірге осы. 

Қайым Мұқаметханов 

(«Қазақ ҽдебиеті» газеті, 1983 жыл) 
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Учитель словесности В.И.Попов писал в своих воспоминаниях: «В 

августе 1916 г. я приехал в Семипалатинскую учительскую семинарию 

преподавателем по русскому языку и литературе. Мухтар Ауэзов обучался 

в то время на первом курсе этой же семинарии. Всегда спокойный, 

неизменно корректный, сдержанный в своих отношениях с 

преподавателями и товарищами, он заметно выделялся на фоне своего 

класса…отлично владея русским языком, он поражал нас и своей 

эрудицией в области его». 

 
 

Үшінші қатарда оң жақтан санағанда екінші тұрған «Жарыс» командасының жартылай 

қорғаушысы М.Ҽуезов (сурет 1914 жылы түсірілген) 

 

Семинарист Мұхтар ойнаған «Жарыс» команда 

 

1913 жылы Семейде үш футбол командасы құрылды. Олар- 

«Жарыс», «Олимп» жҽне ССК (Семей спорт кружогы) командалары. Бұл 

командалар тек Семейде ғана емес, бүкіл Қазақстан футболы тарихындағы 

тұңғыштар екені анық. Республика футболы ҿз негізін осы бастамадан 

алады. 
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«Жарыс» командасының құрамына сол кезде Семейдегі мұсылман 

ұлттарының қазақ, ҿзбек, татар жастары кірген. Алғашқы команда 

құрамында 12- 14 адам болса, кейін бір командаға 30- ға дейін жігіттер 

жиналды. Осы кезде ҽр командада қосалқы топ деп аталған жасҿспірімдер 

командасы құрыла бастады. Міне, «Жарыс» командасының қосалқы 

жасҿспірімдер тобында қазақ совет ҽдебиетінің кҿрнекті ҿкілі Мұхтар 

Ҽуезов те ойнайды. Жартылай қорғаушы міндетін атқарған орта бойлы, 

шымыр, балаң жігіттің футболға жан- тҽнімен беріліп, күн- түн ерінбей 

ойнағанына кім болса да сүйсінер еді. 

Сол уақытта гимназиядағы ең шебер атанған «Олимп» 

командасымен «Жарыс» 1914 жылдың күзінде кездесті. «Олимп» 

«Жарыстың» жасҿспірімдерінің алдында тізе бүкті. Осы ойында бала 

Мұхтар ҿте тамаша ойнаған болатын. Ол тек бірінші доптың авторы ғана 

емес, бүкіл кездесудің ҿн бойында жарқ еткен шабуылға да, тым- тырыс 

қорғанысқа да бас болып, бар қырынан танылды. Мұхтар кейін 

жазушылық үлкен жолға бет алғанда да  ҿз достарының арасында осы бір 

сҽттік деуге болатын футбол ҿмірін еске алып отыратын. Жҽне де үлкен 

ҿрелі жан футбол атты ҿнерге немқұрайды қараған емес. 

 

Е.Юдин спорт ардагері 
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Ж.Аймауытов - Семей 

мұғалімдер семинариясының түлегі, 

қазақ әдебиетінің классигі, қоғам 

қайраткері, драматург, публицист, 

аудармашы, педагог. 

1914 жылы Семейдегі оқытушылар 

семинариясына қабылданады. 1918-19 ж. 

М. Ҽуезовпен бірлесіп «Абай» журналын 

шығарды. «Екеу» деген бүркеншік атпен, 

Ҽуезовпен бірлесіп, «Абайдың ҿмірі 

жҽне қызметі» (1918, № 2), «Абайдан 

кейінгі ақындар» («Абай», 1918, № 3) 

деген мақалалар жазды. Семинарияны 

1919 жылы бітіреді. Семей губерниялық 

оқу бҿлімінің меңгерушісі (1921), «Қазақ 

тілі» газетінің редакторы. Ташкентте шығатын «Ақ жол» газетінің бҿлім 

меңгерушісі (1924—1926), Шымкент педагогикалық техникумының 

директоры (1926—1929) қызметтерін атқарады. 1929 ж. Қазақстандағы 

ұлтшылдық ұйыммен байланысы бар деген жаламен тұтқындалып, 

1931 жылы атылады. Ҽлеуметтік тҿңкерістер, ұлы революциялар 

заманында ҿмір сүрген Аймауытов ҿзінің қысқа ғұмырында артына аса 

бай, бағалы ҽдеби, ғылыми мұра қалдырды.  

 
ЦДНИ ВКО г.Семей 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1921
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/1924
http://kk.wikipedia.org/wiki/1926
http://kk.wikipedia.org/wiki/1926
http://kk.wikipedia.org/wiki/1929
http://kk.wikipedia.org/wiki/1929
http://kk.wikipedia.org/wiki/1931
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ЦДНИ ВКО г. Семей  
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Сәтбаев Қаныш Имантайұлы - Семей 

мұғалімдер семинариясының түлегі, 

Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің, 

қазақстандық металлогения ғылымының 

негізін салушы, геология-минералогия 

ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстан Ғылым академиясың тұңғыш 

президенті, КСРО жҽне Қазақстан Ғылым 

академияларының академигі, қоғам 

қайраткері, КСРО Мемлекеттік жҽне   

Лениндік сыйлықтарының лауреаты. 

 

Халықтың сүйген ұлы 

 
 Қаныш Семейдің семинариясына түсіп, онда тҿрт жыл (1914- 1918) 

оқыды. Қаныштың кезінде бұл семинарияда Мұхтар Ҽуезов та оқитын еді. 

Қаныштың айтуынша Мұхтар, Жекей деген бала үшеуі бір пҽтерде тұрып, 

бір кезде бітіріп шығады. Оқу мен қатар олар география қоғамына үздіксіз 

барып, онда қазақ тарихы, Абай, Шоқан, Ф.М. Достоевский туралы 

оқылған лекцияларды тыңдайды. Екінші жағынан география қоғамымен 

бірігіп, қалалық театрда қазақша сауық кешін ҿткізеді. Сондай үлкен 

кештің бірін 1915 жылы 13 февраль күні ҿткізген. Оны бастап қоюшы 

семинарияның оқытушысы Назифа Құлжанова. Кеш тҿрт бҿлімнен 

құралады: 1. Біржан мен Сараның айтысы; 2. Батырлар сайысы; 3. Қазақ 

ҽндері; 4. Абай ҿлеңдерінен ҽн, декламация («Кҿзімнің қарасы», «Желсіз 

түнде жарық ай», « Кҿлеңке басын ұзартып»т.б.). Бұл кеште Қаныш аз 

роль ойнамаған. Ол сайыста біріншіден Қобыланды батыр болып шықса, 

қалған екі бҿлімдегі ҽннің кҿбін орындап шығады, оның ішінде 

Жарылғапбердінің ҽні, Мұстафаның ҽні, Топай- кҿк, Баян- аула, Кҿзімнің 

қарасы, тағы басқалар. Жекей Біржан сал болып шықса, Назифа Сараның 

ролін атқарады. Кеш халықтың жүрегінде ұмытылмайтын ҽдемі сурет 

қалдырады. Бірінші рет қазақ тілінде ҿткізген кештің Семей 

жұртшылығына ҽсер етуінің күшті болуы сонша, ол кештің суретін ол 

кезде шығатын орыс газеттерінің кҿбі басып шығарады. 

Семинарияны бітірген соң 1918- 1919 жылдары Қаныш Семей 

қаласындағы екі жылдық педагогика курсының оқытушысы болып 

тағайындалып, онда жаратылыс пҽнінен сабақ береді. 

Академик Әлкей Марғұлан 

«Қаныш аға», Алматы, «Жазушы» 1989, 31-32 беттер 
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Семейдің мұғалімдер семинариясы  және Сәтбаевтар 

әулетінің үш ӛкілі 

                                
Қазақстан Ғылым Академиясының тұңғыш президенті, геология-

минерология ғылымдары саласының аса кҿрнекті ҿкілі, академик Қаныш 

Имантайұлы Сҽтбаевтың жастық шағы – осы оқу орны тарихының 

жарқын беттерінен саналады. 

Қаныш Сҽтбаев ҿмірінің Семей кезеңі, мұғалімдер 

семинариясындағы оқуы мен жастық шағы, қызметі туралы жазылған 

мақалалар, естеліктер, ғылыми еңбектер аз емес. Ұлтын ұлықтай білген 

ұлдарын елі де ешқашан зердесінен ҿшірмейді, рухы мен арының 

шамшырағындай мҽңгі қастерлейді, қасиеттейді. Кезінде Алаштың ең 

айбынды арыстарына айналған озық ойлы сандаған қазақ жастарына ҿте 

сапалы білім берген, заманына сай тҽлім мен ҿнеге дарытқан ежелгі оқу 

орны тарихының Сҽтбаевтар ҽулетімен байланыстылығын ел жадында 

қайыра бір жаңғыртуды мақсат тұтқан бұл шағын мақаламызды біз де 

Қаныштың тағдырына тағзым, аруағына мінҽжат деп білеміз. 

Ҿткен ғасырдың басында, еліміздегі бірегей, үздік білім ұясы, ҿзіндік 

дҽстүрі қалыптасқан салиқалы білім ошағы туралы «Қаныш Сҽтбаев 

ғұмырнамасы»-ның авторы, белгілі жазушы Медеу Сҽрсеке: «Мұғалімдер 

семинариясы Семейдің теріскей тұсында, қаланың даламен шектелетін 

қиыр шетінде орналасқан. Кҿшесі де сол себепті «Степная» аталған. 

Семинария үйі сол күннің ҿзінде қаладағы ең еңселі, іші-сырты ою-

ҿрнектермен безендірілген, тіпті, қақпа, шатыр жиектеріне дейін неше 

түрлі нақыштармен кҿркемделген, екі қабатты тас ғимараттардың бірі еді. 

Түу баста, 1902 жылы іргесі алғаш қалана бастағанда, ол діни 

семинарияның оқу корпусы болады деп жобаланған-ды. Бірақ, генерал-

губернатор кеңсесі ҽлдеқандай себеппен оны сол қарсаңда ашылған (1903 

ж.) мұғалімдер семинариясына береді» деп баяндайды. Семинарияның 

білім берудегі деңгейі, ұстаздардың үлгі-ҿнегесі турасында оқу орнының 

қазақ педагогикалық техникумы тұсындағы түлегі, ғалым Ҽлкей 

Марғұлан: «Бұл семинария -  қыр округіндегі оқу орындарының бір тҽуірі 

болатын. Кейін, революцияға қатынасқан қазақ жастарының кҿбі осы 

семинариядан оқып шықты (Бұл пікір 1969 жылы Кеңес Одағы кезінде 

жарияланғандықтан, автордың «революцияға қатынасқан қазақ жастары» 

дегенін біз «Алаш партиясының жас қайраткерлері – жасалаштық 

семинаристер» деп қабылдаймыз. Ш. Ж.). Семинарияда қазақ балаларына 

білім беруді шын жүрегімен мақсат еткен бірнеше прогрессшіл, саңылақ 

адамдар болды. Олардың ішінде, ҽсіресе, оқушы жастарға олар 

ҽдебиеттен,  тарихтан, географиядан осы күнгі пединституттар кҿлемінде 

білім беріп, олардың ой-санасын аса байытып шығаратын» - дей келе, 
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оқытушылардың Томскіден, Омбыдан, Қазан университетінен, 

Ленинградтан келген шетінен оқымысты, кілең тілге жүйрік ұстаздар 

болғанын еске алады. 

Қара Ертіс бойы қалың елдің ҿскелең ұрпағы оқыған білім ұясы – 

Семейдің мұғалімдер семинариясы мен шалғай мекен-Баянауылдағы 

Сҽтбаевтар ҽулетінің тарихи байланысы ҽріден басталады. Ҿмірбаяндық 

дерегінің бірінде Қ. Сҽтбаев: «... алған білімім үшін немере ағам, ескі 

интеллигент Ҽбікей Зейінұлы Сҽтбаевқа ҿзімді ҿмір бойы борыштымын 

деп санаймын» - деп жазады. Енді Қаныштың сол немере ағасы                          

Ҽ. З. Сҽтбаевтың оқу орны тарихына қатысына сҽл тоқталсақ.  

Алаш қайраткері, ұлттың айырықша зиялысы, оқу-ағарту саласында 

аянбай еңбек еткен, орыс тілі мен ҽдебиетінің қазақтан шыққан алғашқы 

мамандарының бірі, Қазақстандағы ұлттық мұғалім кадрларын 

дайындайтын алғашқы оқу орны – Семейдің қазақ педтехникумының 

тұңғыш директоры Ҽ. З. Сҽтбаев 1926 жылы ҿз қолымен жазған 

ҿмірбаянында Павлодардағы екі кластық ауыл шаруашылық мектебін 

бітіргеннен кейін, ҿзінің теориялық білімінің жеткіліксіз екенін сезініп, 

Семейдің мұғалімдер семинариясына түсіп, оны 1908 жылы бітіргенін,  

1905 жылы Семейде жүргенінде қаланың оқушылары мен жұмысшылары 

ұйымдастырған демонстрацияға қатысып, айлық стипендиясының 2 /1-і 

алынып, жазаланғанын жазады (Семей, қазіргі заман тарихының 

құжаттама орталығы, қор - 415, іс - 2). Қолымыздағы тағы бір мұрағат 

дерегі – «Сведения об административного персоне за 1925-26 уч, г.г.» 

(Семей, қазіргі заман тарихының құжаттама орталығы, қор - 415, іс - 1) 

деген құжатта да Ҽ. З. Сҽтбаевтың Семей мұғалімдер семинариясын 

тҽмҽмдағандығы кҿрсетіледі. Абайтанушы-мұхтартанушы ғалым                

Қ. Мұхамедханов «Тамаша тарихы бар техникум» («Семей таны», №67, 

1992 ж. 2 маусым) атты мақаласында: «Ҽ. Сҽтбаев мұғалімдер 

семинариясын Семей қаласында бітіріп шыққан соң, үздіксіз оқу-ағарту 

жолында қызмет еткен» - деп айта келе, Ҽ. З. Сҽтбаевтың тұңғыш қазақ 

техникумын ұйымдастырудағы жұмысына, жан аямай атқарған ҿлшеусіз 

еңбегін айырықша маңыз бере баяндайды. 

Бұл мҽліметтерді жаңғыртудағы мақсатымыз, біріншіден, оқу орны 

тарихының Сҽтбаевтар тағдырымен байланысын кҿрсету болса, 

екіншіден, Ҽ. З. Сҽтбаевтың Семейдегі мұғалімдер семинариясында оқуы 

туралы кезінде жаңсақ пікірлердің болғандығын да кҿрсете кету. Қазақ 

Совет энциклопедиясының 10-шы томының 79-бетінде «Ҽ. З. Сҽтбаев 

Омбы семинариясында білім алған» деп кҿрсетілген. Мұндай қайшылық 

Ҽбікей Сҽтбаевтың шҽкірті (күйеу баласы) Ҽлкей Марғұланның 

естеліктерінде («Қаныш аға», «Жазушы» – 1989., 28 б.) де, «Қазақтың 

тҽлімдік ой-пікір антологиясы»-нда (1998 ж. ІІ-том) да кездеседі. 
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Мұндайда ҿз зерттеулерінде мұрағат материалдарын қатаң басшылыққа 

алған Қайым ағаға жүгінуге тура келеді. Оның «Мұхтар – семинарист» 

атты мақаласы 1983 жылы «Қазақ ҽдебиеті» газетінде жарияланды. 

Мақалада автор мұрағат құжаттарына сүйене отырып, Ҽ. З. Сҽтбаевтың 

Семей мұғалімдер семинариясында оқығандығын атап кҿрсетеді: «Семей 

мұғалімдер семинариясына оқуға түскен қазақ азаматтары тегінде аз 

болмаған. Мысалы, 1904 жылы семинарияға оқуға түскен қазақ 

азаматтары: Барлыбаев Ахметолла, Зеинов Ҽбікей, Нүркинов Тҽуекел, 

Хасанов Ҽбіш. Бұлардың ішінде Зеинов Ҽбікей – Қаныш Сҽтбаевтың 

немере ағасы. Қазақ Совет энциклопедиясында Ҽбікейді «1905 жылы 

Омбы мұғалімдер семинариясын бітірген» деп жазыпты. Ал, архив 

документтерінде Ҽбікейдің жҽне онымен бірге 1904 жылы оқуға түскен 

жоғарыда аталған үш адамның 1906-07 оқу жылында Семей 

семинариясының екінші класында оқып жүргенін кҿреміз. 

Сонымен, ҽртүрлі мағлұматтар мен мұрағаттық құжаттарды 

салғастыра келе, түйгеніміз – Ҽ. З. Сҽтбаевтың  Омбы семинариясында 

емес, нақты Семей мұғалімдер семинариясында оқығандығының 

анықтала түсетіндігі. 

Ҽбікей Зейінұлы семинарияда оқыған уақытта, сабақ тҿрт сатыдан 

яғни бір – дайындық, үш негізгі класс құрылымында оқытылған. Ҽбікей 

Сҽтбаев оқуды бітіргеннен кейін, араға уақыт салып, 1914 жылы 

семинарияға қайта оралған. Оған себеп – осында мұғалімдік қызметке 

шақыртылуы. Кейінірек, 1922 жылы осы семинария негізінде ашылған 

қазпедтехникумда 1927 жылдың жазына дейін директорлық қызмет 

атқарады. 1927 жылдың маусым айында жаламен түрмеге қамалады 

(Семей, қазіргі заман тарихының құжаттама орталығы, қор – 415, іс–1-2). 

Қуған-сүргін кҿре жүріп, 1937 жылы жалған жала кесірінен атылып 

кеткен. 

Ҽуелде, семинарияны бітірген Ҽбікей Баянауыл ҿңіріндегі орыс-

қырғыз (орыс-қазақ. Ш. Ж.) мектебінде, Павлодардағы екі кластық орыс-

қазақ училищесінде жҽне жоғарғы бастауыш училищесінде, Семейдегі 

мұғалімдер семинариясы мен Семей халыққа білім беру институтында 

ұстаздық қызмет атқарады. Алашорданың Семей облыстық кеңесінің 

жҽне облыстық Земство басқармасының мүшесі. Семей губерниялық 

халыққа білім беру бҿлімін басқарған.  

Ҽбікей Сҽтбаевтың шҽкірттері, педтехникум түлектері – академик 

Ҽлкей Марғұланның, ҚССР ішкі істер министрі генерал-лейтенант 

Шырақбек Қабылбаев, Тҿлеужан Мусиннің естеліктері арқылы біз ол 

кісінің ұстаздық келбетін барынша танып, адамдық тұлғасына етене 

жақындай түсеміз. Мысалы, соғыс жҽне еңбек ардагері Т. Мусин ҿз 

естелігінде ұстазын былайша еске алады: «Ҽбекең кейде: «Орыс, қазақ 
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ҽдебиетінен қандай классиктердің шығармаларын оқыдың немесе оқып 

жүрсің?» - деп сұрап отыратын. Қайсыбірінде оқып жүрген программа 

бойынша орыс ҽдебиетінің бір шығармасынан үзіндіні ҿзі айтады да, 

оның қай кітаптан жҽне авторының кім екендігін сұрайтын. Бір ҿлеңнің 

бір шумағын ҿзі бастап, «ары қарай сен жалғай қойшы!» дер еді. 

Ҽбекеңнің мұндай оқыту ҽдісінің зор ҽсері болатын». 

Ҽ. Сҽтбаев қазпедтехникумға басшылық жасай жүріп, ұлттық 

мектептің толғақты мҽселелері жҿніндегі ой-пікірлерін баспасҿз бетінде 

жиі-жиі білдіріп отырған. Оған «Оқытушы деген кім?», «Мұғалім – білім 

рухын себуші», «Ағарту жолында не шара қолдануымыз керек?»  т. б.  

мақалалары дҽлел.  

Семейдің мұғалімдер семинариясы тарихында айырықша орын 

алатын Сҽтбаевтар ҽулетінің келесі ҿкілі – Қаныш Имантайұлы Сҽтбаев.                 

Ҽ. Зейінұлы кезінде ҿзі оқыған ҽрі сол уақытта  мұғалімдік қызметке ҿзі 

жолдама алып отырған мұғалімдер семинариясына бауыры Қанышты да 

оқуға шақырып: «... ашылғанына біраз жыл болған, оқытушыларын 

жақсы білемін, ҿте білікті жандар» деп кеңес береді. Деректерге 

сүйенсек, аға ақылын құп кҿрген Қаныш 1914 жылы Семейге, мұғалімдер 

семинариясына оқуға аттанады. 

Мұрағат қорын мұқият зерттеп, кешегі арыстардың ұрпақ жадында 

сақталуына аянбай тер тҿккен ғалым Қай ым аға Мұхаметханов «Мұхтар 

– семинарист» мақаласында Қаныштың семинарияда оқыған уақытына 

қатысты тҿмендегідей дерек береді: «К 1-января, 1916 г. Земским 

стипендиатами Семипалатинской области при вверенной мне семинарии 

состояли: Губарев Григорий, Мауытов Жакыпбек, Сатпаев Габдул-Ганий, 

Нурмухаметов Казы, Сейсембаев Ахметбек, все эти воспитанники, как о 

том мною сообщено Семипалатинскому областному Правлению в 

отношении от 14 июня за № 62, в 1915/16 учебном году обучались при 

отличном поведении вполне успешно и по своим успехам переведены в 

следующие классы: а именно: Нурмухамедов, Новиков, Сейсембаев в І-

ый, Зубков, Ошкин, Сатпаев ІІ-й...». 

Бұл – семинария директоры М.Н.Березниковтің 1916 жылы, 23 

августе Семей губернаторына жазған хатынан үзінді. 

Оқу орнының тарихынан білетініміз, 1914 жылдан бастап, 

семинарияда білім беру бес кластық жүйеге кҿшірілген, яғни бір – 

даярлық, тҿрт негізгі кластан тұрған. Семинарияда оқу мерзімі – бес жыл. 

Қаныш Сҽтбаевқа қатысты естеліктер оның семинариядағы оқуы 1914 

жылдан басталғандығын кҿрсетеді, бірақ, мұрағат құжаттарына мұқият 

Қайым аға: «Қаныш семинарияға Мұхтардан үш жыл кейін, яғни, 1915 

жылы түскен. Оны архив мағлұматы дҽлелдеп береді» - деп, жоғарыдағы 

дҽйекті  ұсынады.  
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Мұндағы бір жаңсақтық – Қайым аға Қаныштың семинариядағы 

оқуының даярлық класс мерзімін (1914-15 жж.) ескермей, тҿрт жылдық 

негізгі класс уақытынан бастап қана есептеуі. Ҽрине, ол бойынша, 

Қаныштың 1915-16 оқу жылдары ІІ-класқа кҿшкендігі дұрыс болып 

шығады. Осылайша есептегенде, Қаныш Сҽтбаев Мұхтардан екі жыл 

кейін – 1914 жылы оқуға түсіп, семинарияны 1919 жылы бітірген болып 

шығар еді.  

Сол кезеңде Жүсіпбек Аймауытов та семинарияда оқыған. 

Қолымызда Ж. Аймауытовтың семинарияны бітіргендігі жҿніндегі куҽлік 

кҿшірмесі бар. Онда Ж. Аймауытовтың семинарияға 1914 жылы оқуға 

қабылданып, бес жыл оқып, 1919 жылы аяқтағанын кҿреміз. Куҽлік 1919 

жылы,              5-маусымында толтырылып, К. Моргайликтің қолы 

қойылып, мҿрмен расталынған. Сонда, 1914 жылдан бастап оқу мерзімі 

бес жылға ұзартылған болса жҽне Қаныш та 1914 жылы оқуға түскен 

болса, онда ол кісі де оқуды Жүсіпбекпен бірге аяқтауы керек. Алайда, 

Қаныш Сҽтбаев туралы еңбектерде оның оқуды 1918 жылы аяқтағаны 

кҿрсетіледі. Демек, Қаныштың семинариядағы оқу кезеңін ҽлі де 

нақтылай түсу керек болады. Біз ол мҽселеге мақала барысында тағы бір 

тоқталамыз. 

Семинарияда оқыған жылдарында Қаныштың үздік білімімен, ынта-

жігерімен, талантымен кҿзге ерекше түскен озық шҽкірттердің бірі 

болғандығы Қайым ағаның мұрағаттық деректерімен айқындалады. Бұған 

қосарымыз, Қаныш туралы естеліктерде оның 1917 жылы науқасқа 

шалдығып, оқудан қол үзіп, емделуіне тура келгенде, семинарияның 

педагогикалық шешімімен оның келесі класқа емтихансыз кҿшірілуі де 

ұстаздарының ҿнер-білімге аса ықыласты 

шҽкірті ретіндегі ғылымпаз жасқа кҿрсеткен 

ҿзіндік құрметінен десек болар. 

Ҽлкей Марғұлан семинарист Қаныштың 

оқумен қатар, география қоғамына үздіксіз 

барып, онда қазақ тарихы, Абай, Шоқан,                          

Ф. М. Достоевский туралы оқылған ҽр 

лекцияны қалт жібермегендігін айтады. Қаныш 

Семейде оқыған тұсында тек семинарияның оқу 

бағдарламасымен шектеліп қалмай, ғылымның 

ҽр саласына да жастайынан ден қойғанын 

кҿреміз. Қ. Сҽтбаевтың соншалықты айырықша 

интеллектуалдығы мен энциклопедиялық білімпаздығы, жылдар ҿте келе, 

ҿзінің халық ауыз ҽдебиетін зерттеулеріне, ҽдеби-мҽдени-тарихи 

тақырыптардағы тың ізденістері мен құнды еңбектеріне ұласады.  
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   Жігерлі жас ҿзге де талапты жастармен бірге, қаладағы қазақтың 

мҽдени ҿмірін жандандыруға кҿп үлес қосқан. Сол уақыттарда Семейде 

«Шығыс кеші» деген атпен ойын-сауық кештері ҿткізіліп отырған. Бұл 

кештерді ұйымдастырып-ҿткізуде мұғалімдер семинариясы 

оқытушылары мен оқушылары аса белсенділік танытқан. Ондай 

тағылымды кештерді ұйымдастырушылардың қатарында шҽкірттерін 

ҿнерге баулыған семинария мұғалімдері, ерлі-зайыпты зиялылар 

Нұрғали, Нҽзипа Құлжановтарды атар едік. Сондай кештердің бірі - 1915 

жылдың  13 ақпанында, Семейдің приказчиктер клубында ҿткен мҽдени-

этнографиялық қайырымдылық кеші. Кештен түскен қаржы 

Петроградтағы мұсылман-соғыс ауруханасы мен тұрмысы нашар қазақ 

шҽкірттерінің мұқтажын ҿтеуге пайдаланылған. Кешке талапты да 

талантты қазақ жастары жҽне семинария шҽкірттері Жүсіпбек Аймауытов 

пен Қаныш Сҽтбаевтар да белсене қатысады. Сол уақыттың «Айқап» 

(1915 ж, №5), «Қазақ» (1915ж, №110), «Семипалатинский телеграф» 

(1915 г. №24), «Сибирская жизнь» (1915 г. №52) сынды белгілі 

басылымдарында ол кеш туралы бірталай мақалалар жарияланған. 

Солардың бірі: «В Семипалатинске 13 февраля, по инициативе Н. С. 

Кульджановой, местными киргизами был устроен литературно-вокально-

музыкальный вечер исключительно для киргиз. Дружная работа 

устроителей увенчелась успехом. Зал был полон киргизами, это  был 

праздник, на который съехались почти все живущие в городе киргизи» 

(«Сибирская жизнь», Томск, 1915 г., 7 марта, № 52) деп жазады. Ол 

кеште семинарист Қаныш И. Крыловтың Абай аудармасындағы «Бұлбұл 

мен есек» мысалын мҽнеріне келтіріп оқып беруімен қатар, мандолина 

аспабында да шебер ойнап, кеш салтанатына ҿнерімен сҽн үстеп, 

жұртшылықты талантымен тҽнті еткен. Кейін ел ішінде қызметте 

жүргенде де үнемі мҽдени-кҿпшілік іс-шаралардың басы-қасында болып, 

ұдайы белсенді ұйымдастырушылық қабілетімен ерекшеленгендігі жҽне 

белгілі. Осыған орай, нақтылай кететін бір жҽйт бар. Ҽлкей Марғұлан 

ҿзінің Қаныш туралы естелігінде («Қазақстан мектебі», № 4, 1969 ж.): 

«Қаныштың айтуынша, Мұхтар, Жекей деген бала үшеуі бір пҽтерде 

тұрып, бір кезде бітіріп  шығады» (Семей мұғалімдер семинариясын. Ш. 

Ж.) дейді-дағы, 1915 жылғы 13 ақпанда ҿткен кеш туралы баяндай келе: 

«Бұл кеште Қаныш аз роль ойнамаған. Ол сайыста, біріншіден, 

Қобыланды батыр болып шықса, қалған екі бҿліміндегі ҽннің кҿбін 

орындап шығады, оның ішінде Жарылғапбердінің ҽні, Мұстафаның ҽні 

«Топай-кҿк», «Баянауыл», «Кҿзімнің қарасы», т. б.  

Жекей Біржан сал болып шықса, Назифа Сараның ролін атқарады» 

дейді. Бұдан «осындағы Жекей деген кім?» деген сұрақ туады. Ол – 

Жүсіпбек Аймауытов. Оның «Жекей» аталуының үш түрлі себебі болуы 
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мүмкін. Біріншісі, осы естелік жазылған уақыт –  Жүсіпбек 

Аймауытовтың ҽлі ақталмаған кезі. Сондықтан оны Ҽлкей аға «Жекей» 

деп жасырын атап отыр деп ойлау жҿнге келеді. Екіншісі – қазақи ғұрып 

бойынша, ардақты адамды еркелете атау дағдысына сҽйкес болса керек. 

Мысалы, Қаныштың шын аты – Ғабдул-Ғани, ағасы  Бҿкештің  шын аты 

– Ғабдул-Ғазиз. Үшіншісі – ҽдеби псевдоним. 

Қалай десек те, естелік бойынша, «Мұхтар мен Қаныш екеуімен бір 

пҽтерде тұрып, оқуды бір жылы бірге бітірген азаматтың» Жүсіпбек 

Аймауытов екендігі шүбҽ келтірмейді. Ҿйткені, ҽлгінде айтылған кештің 

мұрағатта сақталған бағдарламасы бойынша,  Біржан сал рҿлін Жүсіпбек 

Аймауытов ойнаған. Яғни, Ҽлкей Марғұлан естелігінде айтылмыш 

«Біржан сал болып ойнаған Жекей» - Жүсіпбек Аймауытов. Бірақ, 

Нҽзипа ол кеште Сара ролін ойнамаған, оны ойнаған – Тұрар 

Қозыбағарова.   

Бұл естелік негізінде түйінделетін басты ой, ол – Қаныштың 

мұғалімдер семинариясын Мұхтар жҽне Жүсіпбекпен бірге 1919 жылы 

аяқтайтындығы. Демек, Қаныш Семейдегі бес жылдық мұғалімдер 

семинариясына оқуға 1914 жылы түскен болып шығады. 1914-15 жж. 

даярлық класын бітірген. Сонсоң, негізгі кластарда тҿрт жыл оқып,        

1919 жылы семинарияны аяқтаған. 

Белгілі тарихшы-ғалым Ерлан Бҽттҽшұлы Семейде ұлттық білім беру 

жүйесінің негізін қалап, іргетасын нығайтуға белсене атсалысқан қазақ 

зиялылары-Алаш мұғалімдері қатарында Қаныш Сҽтбаевтың да есімін 

атайды («Шҽкҽрім жҽне Алашорда». Алматы, «Раритет». 2008 ж.). Ал, 

Орынбор қаласында Алашорда үкіметінің ІІ-ші жалпықазақ сьезінде 

ұлттық мектептерге арналған оқулықтар жазу комиссиясының құрылғаны 

тарихтан белгілі. Аса маңызды осы шешім ел болашағы үшін ерте қам 

жеген жас Қаныштың «Алғашқы қазақша 

алгебра» оқулығын жазуына түрткі болса 

керек. Қаныштың ҿзі ол туралы: «...кітап 1919 

жылдан былай басталып, онан бері ҽртүрлі 

толастар арқылы созылып келіп, 1924 жылдың 

ішінде аяқталып отыр» дейді.  Жас Қаныш 

Алашорданың білім саласындағы істеріне білек 

сыбана кірісіп, Семей уездік Земство 

басқармасының қолдауымен құрылған қазақ 

мұғалімдер одағының мүшесі болған. Алаш 

қаласындағы мұғалімдер даярлайтын қысқа 

мерзімді курста оқытушылық қызмет атқарған.      

Семей мұғалімдер семинариясы дегенде, тағдыры осы оқу орнының 

негізінде 1922 жылы ашылған қазпедтехникумының тарихына қатысты 
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Сҽтбаевтар ҽулетінің үшінші бір адамы, Қаныштың жұбайы – Таисия 

Алексеевна Кошкинаны ескермей кетуге болмайды. Оқу орнының          

1925 жылғы тұңғыш түлектерінің фото-суретіндегі оқытушылар 

қатарынан        Т. А. Кошкина бейнесін де кҿреміз. Бұл суретке 

түсініктеме берген             Қ. Мұхамедханов «Т. А. Кошкина Алматыда 

тұрады (Қаныш Сҽтбаев марқұмның ҽйелі)» деп таныстырады. 

Қазпедтехникумда 1923-28 жылдар аралығында оқыған Тҿлеужан 

Мусин ҿзінің «Ҿмір баспалдақтары» деген естелік кітабында                        

Т. А. Кошкинаның оқу орнында геология, минералогия пҽндерінен сабақ 

бергендігін айтады. Оқу орнының сол кезеңдегі педагогикалық кеңесінің 

хаттамаларында Т. А. Кошкина есімі үнемі ұшырасып отырады. Семей 

мемлекеттік мұрағатынан табылған 1924 жылдың 15 қазанындағы Семей 

жҽне Алаш қалалары оқу орындары оқытушыларының (108 адам) 

тізімінен де Т. А. Кошкина есімін кездестіреміз. 

Білімнің қара шаңырағы – М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық 

колледжі мен Сҽтпаевтар ҽулетінің байланысы туралы бір дерек осы. 

Ш. А. Жанаева 
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ҚР ОММ. 503 қор. 1 тізбе. 26 іс. 36 парақ. 
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Қазы Нұрмұхаметұлы – Семей мұғалімдер семинариясының 

оқушысы, алаш милициясының басшысы. 1896 жылы Семей уезі Еңірекей 

болысында дүниеге келген. Семейде екі сыныптық мектепті бітіріп, 1915 

жылы Семейдің мұғалімдер семинариясына оқуға түседі. Семинарияда 

оқып жүріп Алаш милициясында қызмет етеді. Ол қызметте 

алғырлығымен, тапқырлығымен, батылдығымен ел назарына ілігіп, 

Алаштың атты милициясына басшы етіп тағайындалады. 1918 ж жылы 6 

наурызда қызыл ҽскерлердің қолынан қаза табады.  
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ҚР ОММ. 15 қор. 1 тізбе. 490 іс.  

 
 

ҚАЗЫ НҰРМҰХАМБЕТҰЛЫ - АЛАШТЫҢ АЛҒАШҚЫ ҚҰРБАНЫ 

 

1918 жылы қыс ортасында Семей (Жанасемей- Алаш) қаласында 

қазақ жігіттерінен милиция ұйымдастырылды. Милицияны басқарушы- 

офицер ретінде Семей мұғалімдер семинариясының оқушысы- семинарист 

Қазы Нұрмұхамбетұлы тағайындалды. Бұл кезде Қазы, Жүсіпбек 

Аймауытов, Қаныш Сҽтбаев-бҽрі бір класта, 3- курста оқитын. 

Милицияны ұйымдастырудағы қиыншылықтарды жігерлікпен, 

іскерлікпен жеңген Қазының беделі ҿсіп, кҿптің сүйіктісіне айналады. 
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Қанды оқиғаға туралы «Сарыарқа» газетінде (1918 ж. наурыздың 18 күнгі 

санында) «Тұңғыш құрбан» деп аталатын кҿлемді мақала 

жарияланады.Авторы Б.Майлин. 

Оқиға 1918 жылы 6- наурызда таңертеңгі сағат 9 шамасында Алаш 

қаласында болады. Мылтықсыз ойнап жатқан атты қорғаушылардың 

(милициялардың) жанына 10- 15 солдат келіп, «ойындарыңды тоқтат, 

мылтықты бер» деп қоқан- лоқы мінез кҿрсетеді. Оған милиционерлер ҿз 

жүректерінде ұлт сақтаудан басқа ешкімге қастық қылатын ниеті болмаған 

соң, қарсы да келмейді, ойынын да тоқтатпайды. 

Солдаттар мылтық атады. Мылтық дауысы шыққан соң бірлі- 

жарымды жігіт қашуға айналған кезде милиция бастығы Қазы 

Нұрмұхаметұлы жігіттерге айқайлап: «Қайда барасыңдар? Жазықсыз 

ҿлсек- ҿлейік, бҽрімізді қырмас» деп тоқтау айтып, ҿзі орнында тұрады. 

Сол арада мылтық үсті- үстіне атылып, Қазының ҿзіне де, атына да оқ 

тиеді. Оқ жүректен тиген. Есіл жас сол арада жан тапсырады. Ертеңіне 

халық кҿп жиналып, жаназасын шығарады. Алаш жолында құрбан болған 

жас бағланды ұмытпасқа белгі болсын деп екі рет суретке түсіреді. 

Бұдан ҽрі оқиғаны сол «Сарыарқа» газетінде баяндалған күйінде 

беруді жҿн кҿрдім. 

«Қабірге қойып, құран оқылып болған соң Шҽкҽрім ақсақал халыққа 

қарап сҿз сойледі. «Ҽлеумет! Мына жатқан кім, білесіңдер ме? Бұл ұлты 

үшін шыбын жанын құрбан қылған. Мұны ҿлді демеңдер, бұл ҿлген жоқ. 

Бұл бүгінгі жҽне мұнан соңғы «ұлтым» деген азаматтар, мына мен сияқты 

болып, «ұлтым» деңдер деп ҿзінің ұлтшылдығын сҿзбен емес, іспен 

кҿрсетті. Марқұмның аты да Қазы еді. Қазы- би деген сҿз. Қазы билігін 

айтып кетті. 

Қарағым Қазы! Ҿліміңе ҿкінбе! Арманың жоқ. Құдай алдында да, 

жұрт алдына да сенің орнын бҿлек. Оқығандар! Жастар! Мынау 

жолдастарыңды ұмыта кҿрмеңдер. Мұның үй - ішінің міндеті сендердің 

мойындарында. Бір кішкентай қарашығы (бір жасар ұл баласы) қалыпты, 

соны тҽрбиелеп адам қылу, бҽріңнің, барлық Алаштың мойнына парыз. 

Жҽне ҿздерің де бұл оқиғаға қажымаңдар. Құдай тағала алашқа шын ұл 

бергеніне бүгін ғана кҿзім жетті. Алпыс жасқа келгенде, мұндай ұлты үшін 

жанын қиып, құрбан болған азаматты кҿремін деген үмітім жоқ еді. 

Кҿрдім. Енді бүгін ҿлсем де арманым жоқ. Қарағым Қазыжан! Қадіріңді 

біліп, құрметтей алмасақ, кешу қыл, қош!  Қабірің нұрлы болсын!- деді. 

Жиылған ҽлеумет жылап- еңіреп жіберді....» 

Міржақып «Мынау кім жатқан, ҽлеумет, жас қабірді жамылып?» деп 

жоқтау ҿлеңін оқиды. 

«...Бусанып жатқан жас қабір 

Иесін мұның айтайын: 
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Мақсұты ұлттың жолына, 

Туын ұстап қолына,  

Жас ҿмірін пида еткен,  

Жар- жолдасын күйзелткен, 

Алаштың адал баласы,  

Армансыз ҿлген данасы! 

Жүректен жалғыз оқ тиген, 

Жаза баспай дҿп тиген, 

Алаштың бұл құрбаны, 

Аяулы жолдас Қазы жас, 

Қош бауырым жолдасым!...» 

 

Жиналған жұрт қамығып, кҿңілі босап, кҿзіне жас алды. Бұлардан 

кейін Райымжан  Мҽрсекұлы, Жанғали қажы, Мұстақым Малдыбаев сҿз 

сойледі. 

Ақырында бірге оқып жүрген жолдасы Жүсіпбек Аймауытов еңіреп 

тұрып: «Жас бауырым, жолдасым! Қош бол, жасаған алдыңды ҿзіңе, 

артыңды бізге қайырлы қылсын! Талаптандың, талпындың, оқып қатарға 

кірдің. Бұл күнде  мынандай мезгілсіз қазаға душар болдың, ҿкінбе. Ұлтың 

үшін ҿлдің. Кеудеңде бірақ арманың кетті. Ешкімге оқ атып, қылыш суыра 

алмай, жазықсыз оққа ұштың: тым болмаса, ұлтының бақытының шетін 

кҿре алмай кеттің. Қош бауырым, жолдасым, қош!»- деп кҿзінің жасын тыя 

алмай, сҿзін ҽрең тоқтатты. 

Бейімбет Майлин аталған мақалада Қазының жасы 22-де Семей уезі, 

Еңірекей болысында, Сыбан деген рудан екенін де айтады. Семейден 2 

класты мектепті бітірген соң бірер жыл бала оқытып, қаражат жинап алады 

да, 1915 жылы семинарияға оқуға түседі. Оны келесі жылы бітірем деп 

жүргенде ұлт тілегін зор кҿріп милицияға жазылып, одан кейін оған 

бастық болады. Ақ кҿңіл, талапкер, жігерлі, ұлтшыл жас болғанын атап 

жазады. 

Басшы азаматтар, облыстық қазақ комитеттері кеңесіп, марқұмның 

басына ескерткіш тас қоюға, жақсылап бейіт салуға қаулы алады. Қазының 

оқуға жасы жеткен бір інісін оқытуға стипендия ашады. Кҽрі ата- анасына 

жҽне ҽйелі мен баласына мың сом жинап беруге келіседі. Жетісіне жұртты 

шақырып, құран оқытып, дұға қылдырады. 

Алаш аман болса, бұл тұңғыш құрбан ұмтылмас, тарихта аты қалар. 

Бірақ біздің бұдан үлгі алып, жүрегімізді соның жүрегіндей қылуымыз 

керек. Рухың шат болсын, шейіт болған Алаштың бір баласы. Біз де сенің 

ізіңде. Қош жолдасым!- деп аяқтайды мақаласын Бейімбет Майлин. 

Қазының ҿлімі Омбыда оқып жүрген қазақ жастарын да қатты 

қайғыртады. Омбыдағы «Бірлік» атты жастар ұйымының басшылары: 
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Смағұл Сҽдуақасұлы, Қошке Кемеңгерұлы, Ғаббас Тоқжанұлы жҽне Асхан 

Сайдалыұлының кҿңіл білдірген жеделхаттары «Сарыарқа» газетінің 1918 

жылғы сҽуірдің 15- күні санында жарияланады. 

«От жанды, ұлт қанды, есіл қыршын жас Қазының арманы жоқ, ұлт 

жолында тұңғыш құрбан болды. Жастарға жолбасшы жұлдыз, түпкі идеал 

болды. Біздер Қазыны жҽне оның үлгілі жолын ұмытпасқа, құдай алдында 

уҽде бердік. Сол уҽдеге негіз салу үшін 20 сҽуірде қазақша ойын жасап, 

түскен саф пайданың жартысын артта қалған бір жасар ұл баласының 

тҽрбиесіне бермекші болдық. Жҽне басқа уақыттарда жҽрдем кҿрсетіп 

тұруға қаулы істедік» делінген «Бірлік» жастары қол қойған жеделхатта. 

Міне, Алаштың Шҽкҽрім, Міржақып, Жүсіпбек, Бейімбет сынды 

арыстарын терең тебіренткен, Семейде, Омбыда оқып жүрген талантты 

жастарын толғандырған Қазы Нұрмұхамбетұлының қайғылы тағдыры 

осындай. 

 

 

 

 

Биахмет Сәрсенов - Семей мұғалімдер 

семинариясының түлегі, алаш қайраткері, 

оқу-ағарту саласының іскер ұйымдастырушысы, 

педагог, журналист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Таныстыру» поэмасынан 
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БИЯШ 

Жүсіпбек Аймауытов 

 

    Ҿткен июльдің 17-інде Орынбор қаласында Қазақстан оқу 

комиссариатының басқарма мүшесі Биахмет Шегедекұлы Сҽрсенов оба 

ауруынан қаза болды. Биахметтің руы – найман, уйезі – Зайсан, губірнасы 

– Семей, жасы 36-да болатын. Биахметті Семей, Ақмола қазақтары жақсы 

біледі, басқа жерлер де ҿзі білетін шығар, үйткені ол қызметке 

жүйріктігімен кҿзге түсті, ауызға ілігетін санаулы қазақ азаматтарының 

ішінде маңдай жігіттің бірі болатын.  

    Ол Семейдегі учительская семинарияны бітіріп, алғашқы кезде ел 

ішінде, ауылдағы школда бала оқытып, соңынан ҽкімшілік ісіне кіріскен, 

17-ші жыл революциядан кейін қазақ азаматтары ҽлеумет жұмысына 

араласып кетті. Бияш солардың ішінде облосной қазақ комитетіне мүше 

болып, Павлодар уйезінде комитеттер сайлады. Алаш-Орда, земства 

болған замандарда Бияш кҿрнекті орында қызмет етті. Семейге 1920-шы 

жыл совет комитеті орнаған соң  Бияш Орынборға кетті. Онда алғашқы 

уақытта соғыс комиссариатының саяси білім беретін жұмысын басқарып 

жүріп, артынан оқу комиссариатына шығып еді. Ол басқа қызметтермен 

қатар Семейде ашылған мұғалімдер курсында, қазақ семинариясында, 

Орынбор курстерінде оқытушы болып жүрді. 

     Ҽлеумет ісіне қатысқандықтан айыпталып Колчак тұсында, соңғы совет 

ҿкіметі тұсында абақтыға да жатып шықты. 

     Бияш қазақша айтқанда, сегіз қырлы, ҿнерлі жігіт еді. Алған орысша 

біліміне қарағанда, шын мағынасымен педагог (тҽрбиеші) еді, оқушының 

қылп еткенін сезіп, ұғым ыңғайына қойылуға, тесіп қойғандай кҿкейіне 

қондыруға ол сықылды шебер оқытушы, ол сықылды психолог қазақ 

оқытушыларынан кем. Оның оқытуынан ұғылмайтын дүние жоқ еді, 

кҿңілге күдікті ешнҽрсе қалмайтын. Ҽгер бала оқыту жолында қызмет 

еткен болса, белгілі жақсы тҽрбиеші болар еді. 

    Тҿңкеріс заманға душар боп, ҽлеумет ісіне оқығаны аздықтан қазақтың 

ана жұмысы да, мына жұмысы да Бияшты керек қылды, сүйреді. Оның 

араласпаған қызметі болмады. Қандай жұмысқа кіріссе де, тереңнен біліп, 

тез бітіретін Бияш болатын. 

    Ол ҽкімшілік іске ҿте жетік, тағатты, құнтақты болатын. Қол астындағы 

қызметкерді бір жағынан қырымен ҿзіне мойынұсындырып, жүгіртіп 

қоюға онан шебер  кісі ҿтпейтін. Сондықтан оның жұмысы ҿрге 

домалайтын, қиын істі оңай бітіретін. 

    Ол ҿзі талмайтын дипломат (елші) еді. Бір  кҿрген кісінің сырын тез біле 

қойып, ыңғайымен жүріп, ҿзінің мақсұтты жұмысын орындатуға, ҿз сырын 

кісіге жуырда бермеуге, бір кҿрген адамды ұршықтай айналдырып алуға, 
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қисыны келген жерде сескендіріп қоюға онан жетік кісі қазақ 

оқығандарының арасында жоқ деуге болады. Бұ жағынан Бияш қиын-

қыстау,қиында жол салатын, дҽнекер болатын, ҿзгеше жаралған еді. Ондай 

кісі қазақтан кем шығады. Бияштың орыны үңірейіп қалды! 

    Ол ақылды еді. Оның ақылы сағым қуған қаңғыбас, құрғақ ақыл емес, 

ҿмірге арналған (практический) ақыл еді. Оңай, қиынды, пайда мен зиянды 

салыстырып керекті, пайдалы болатын нҽрсені ғана істеуге оны тез 

орындауға шебер болатын. Кісіге есесін де жібермейтін, асып соқпайтын  

алғабасар еді, ҿзінің дұрыс тапқан жолына бір ұғындырып түсіруге дҽлелге 

негізді, сҿзге шешен болатын.  

    Оның тағы бір қасиеті: нашарға, мұқтаж шҽкіртке, жолдас арасында 

жүрегі қайырымды қолы ашық болатын. Жарлы шҽкірттерге жанын салып 

болысып: «байғұстар бірдеме  алып қалсын, оқуынан қалмасын...» деп 

ылғи  бір  орынға орналастырып, бірдеме тауып беріп құрақ ұшып жүруші 

еді. Досшыл, жолдасшыл, ер кҿңілді, жолдас үшін, ел үшін қатерлі жерде 

жалғыз қалуға жарайтын, жанын қиюға шыдайтын – еді. 

    Ешнҽрседен тауы шағылып тез қайтпайтын, қажымайтын, қунақы, 

пысық еді. Бияш, қысқаша айтқанда Бияш – алмас қылыштай, қыран, 

қаршығайдай жігіт еді. 

    Бияштың қызметі, Бияшың адамшылық мінезі, қалжыңы жолдастары 

арасында кҿпке шейін ұмытылмас, жоқтар. Оны іздемеске болмайды. Оқу 

комиссариатының қандай ісі болсын, бір ҿзі басқарып бара жатыр еді. 

Ҽкімшілік  жұмыста арқасы босағандай болып, Ахаң (Ахмет) Бияшқа сеніп 

отырушы еді. Енді... Жүрген ортаның бетіне тез түсінгіштіктен саяси 

мҽселеге ортақшыл жолдастардан артық болмаса, кем түспейтін, 

сондықтан оны ортақшыл ** партиясында жоқ деп білмейтін кісі 

болмайтын. 

     Тҿңкеріс заманында талай жігіттер шығын болды, тағы талай 

шығындар. Бірақ Бияш сықылды жігіттен айырыла беру – аса шымбайға  

батарлық қайғы, ҿкінішті қаза. 

     Марқұмның арттағыларына сабырлылық берсін. 

 

       «Қазақ тілі» газеті, 1921 жыл 

       22 тамыз, №13 
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Ахметолла Ақтайұлы Барлыбаев (1880-1937) – Алаш қайраткері, 

педагог, заңгер. Семейдің мұғалімдер семинариясының түлегі. 1911-17 

жылдары Павлодардағы 2 сыныпты орыс-қазақ училищесінде Қаныш 

Сҽтбаев, Жүсіпбек Аймауытовтарға сабақ берген. Алаш партиясының 

мүшесі (1917-19), Бүкілқазақтық тұңғыш құрылтайға қатысқан (1917), сот 

мүшесі, Түрксіб темір жолы Кеңестік халық комитетінің прокуроры болған 

(1920-37), 1937 жылғы қуғын-сүргін құрбаны. 
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http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88_%D0%A1%D3%99%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88_%D0%A1%D3%99%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B1_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
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С 1-го июля 1920г. в г,Семипалатинске был открыт Семипалатинский 

институт народного образования, является высшим специальным учебным 

заведением имеющим целью подготовку: 

1. Учителей школ I ступени 

2. Учителей школ ІІ ступени 

3. Работников по дошкольному образованию 

4. Работников по внешкольному образованию 

5. Инструкторов по проведению в жизнь трудового процесса 

 

 «Қазақ тілі» газетінің 1921 жылғы 17- ші наурызындағы санында 

басылған «Қазақ институты» мақаласы арқылы М.Ҽуезов оқыту жүйесінің 

қалыпты бағдарға түсіп, адастырмас сара жолға кҿш бастай алмауының 

түпкі сырына үңіледі. Басты кінҽрат – оқытудың ана тілінде 

жүргізілмеуінде. 

А.Еспенбетов, ф.ғ.д., профессор 

(«Уақыт ӛрнегі», Алматы, «Інжу-маржан», 2005) 

 

Қазақ институты 

 

Ҿткен февральдың аяқ шенінен бастап Семейдегі орыс институтының 

жанынан қазақ институтының бҿлімі ашылды. Биылша ашылғаны екі 

класс. Бipeyi дайындайтын, бipeyi институттың нағыз ҿзi сабағын 

бастайтын кластар. Қaзipri күнде осы екі класта оқитын шҽкірттердің саны 

70 шамалы болды. Институттың бекілуі, оқитын айы (белгіленбегендіктен 

– ред.) Һҽм оқытушылары мезгілімен табылмағандықтан, табылғаны болса 

кҿңілдегідей сайлы болмағандықтан, сабақ ҿте кеш басталды. Сондықтан 

биылғы оқуды ҿнімді, кҿңілдегідей жемісті болады, оқушылар жартымды 

білім ала қояды деп сенуге болмайды. Биылғы жылдың олжасы сол 

институтке негіз салғандық, тҽртібін түзегендік. Кҿзге түсерлік кҿрнекті 

жемісті келесі жылғы ісінен күтеміз. Қaзipгi уақытта бұл институт 

турасынан айтатын сҿз құрылған нeгiзi турасында. Бұның аты қазақ 

институты болса да оқытатын тілі орыс тiлi болып отыр. Қазақ тілімен 

дайындайтын класында ғана оқытады. Одан кейін бірінші кластан бастап 

орыс тілімен оқылады. 

Институтта орыс тілімен оқыту қазақ қызметкерлерінің мақұлдауымен 

кiрiп отыр. Бұл турасында қазақ қызметкерлерінің қолданған пікірі: 

бірінші тҿңкеріс заманы туғаннан бepi қарай оқу жұмысын кҿркейтеміз, 

осыған жұмыламыз дегенмен ҽлі күнге ҿнген оқу жоқ. 

Қазақтың қай жерін алсақ та ҿз тілімен оқылып жатқан оқудын ең 

үлкені мұғалімдік курстарында ғана болады. Бipaқ олардан шала 

мұғалімнен басқа ешкім де шығарғамыз жок. Бұның бҽрінің ceбeбi амалға, 
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епке кeлмeйтiн істерден туып отыр. Қазақта орта дҽрежелі мектепке 

мұғалім болатын тҽжірибесі, бiлiмi мол учительдер жоқ, ертеден орта 

дҽpeжeлi мектепке арналған кітаптар жоқ. 

Мінеки, осы амалсыздық, жоқтықтардың бҽpi epiкciз бip жол табуды 

керек қылып отыр. Сондықтан уакытша жол деп біздің алып отырғанымыз 

осы орыс тілімен оқыту, екінші — орыс тілімен оқыта бастасақ, ҽpi білім 

бар, зор тҽжірибесі бар молдалар оңай табылатын болады. Оқушылар 

кҿңілді болып, кҿп табылатын болды. Epiктi болып шығатын болды. 

Үшінші — қазақ тіліндегі оқудың орысы аз болғандықтан, қазақ 

баласының бip буынын орысша оқытып, тезірек жетілтіп, тереңірек білім 

бepin, бастауыш мектептердің мұғалімдерін  түлету болды. 

Тҿртінші — осы үстіміздегі заманда қазақ тілінде (түсініксіз сҿз — ред.) 

оқитын оқудын ҿте ҿнімсіз болатынына кҿзіміз жетті. Ceбeбi: мұғалім 

қылып сайлайтын оқығандарымыз да, оқушыларымыз да қызметтерінің 

бip иығын саясатқа сүйеп жүр. Жалғыз оқу жұмысымен тұрған жоқ. 

Сондықтан оқыту оқуларының да тұрлауы болмайтын болды. Оқуға 

белгіленген уақыттың жартысы оқумен ҿтсе, қақ жартысы оқылмай ҿтетің 

болды. Оқушылардың кҿп уакыты бос жүріспен рҽсуҽ болатын болды. 

Мінеки, орыс тілін кіргізуге қамшы болған зор себептер осы. 

Біздің пiкipiмізше осы ретпен қазақтың орта дҽрежелі мектептерінде 

қазақ тiлiмeн оқытумен қатар орыс тілімен оқыту да бірталай уақытқа 

шейін жарыса жүріп отыру керек. 

Қазақтың оқыған азаматтарының санын кҿбейтуге жҽне кҿбінесе талабы 

болса да оқи алмай қалған ересек азаматтарды ретке кіргізуге бұл epiкcіз 

қолданатын жол қaзipгi күнде біздің институтте жоғарыдағы айтылған 

шарттардың кҿбi орындалып отыр. Бірінші класта оқытуға алған 

учительдердің бҽpi де орыстың гимназия, семинарияларының 

оқытушылары. Оқытуынан шҽкірттер жақсы мағлұмат аларлық 

тҽжірибесі, білімі жақсы учительдер. Дайындайтын кластағы оқу ҽзірше 

қазақ тілінде. Ондағы уақыттың кҿбi орыс тілінде беріледі. Мақсаты: биыл 

орыс тілін күштеп оқытып, келесі жылдағы орыс тіліндегі сабақтарды 

ұғатын қылу. Оқу орыс тілінде болған кластағы шҽкірттерге ҽзipгi 

қойылатын шарт: орысша сҿйленген сабақты ұғатын болу, сабақты 

орысша сҿйлеп айтып бере білу, ҽзірше үлкен шарт деп саналмайды. 

Институтта оқылатын сабақтар орыс институтындағыдан басқа: қазақ тiлi, 

қазақ тарихы — бұл орысша оқылады жҽне қазақ ҽдебиеті. Қазақ тарихын 

оқытуға ертеден осы мҽселені кҿп қарастырған, толық мағлұмат жиған, 

қазақ мҽселесіне кҿптен білген, қызыққан кісілер алынып отыр. 

Мінеки, Семей институтының ҽзipгi құрылып отырған қалпы осы. Бұл 

негізінен аумаса келешекте оқуы ҿнімді болуына сенеміз. 

«Қазақ тiлi», 1921 ж., 17 март 
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  ЦДНИ ВКО, фонд №203, опись №3, архивный №2 
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Орыс және қазақ педагогикалық техникумы кезеңі 

            (1922 – 1937 ж.ж.) 
 

С 1-го сентября 1922г. Семипалатинский институт народного 

образования был реорганизован в Семипалатинский русский 

педагогический техникум. Основной контингент учащихся техникума был 

составлен из учащихся младших групп института народного образования и 

из существовавших до этого времени 10-ти месячных педагогических 

курсов. Семипалатинский русский педагогический техникум осуществлял 

подготовку квалифицированных кадров для единой трудовой школы I-ой 

ступени параллельно с которым с 4-го декабря 1922г. был открыт 

Казахский педагогический техникум по подготовлению школьных 

работников для казахских школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет ҿкіметінің алғашқы жылдарында ашылған Қазақстандағы 

оқытушылар даярлайтын тұңғыш қазақ педтехникумының (қазіргі 

М.О.Ҽуезов  атындағы педучилище) тамаша тарихы бар. Бұл техникум 

туралы арнаулы еңбек жазуға болады. 

 

Қайым Мұқамедханов, 

              абайтанушы, әдебиетші-ғалым,  

               Мемлекеттік сыйлықтың иегері. 

Семейдің қазақ педагогикалық техникумының директорлары: 
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1.Ҽ. З. Сҽтпаев. 

2.А.Жиенғалиев. 

3.Ш.М.Мұхаметов. 

 

Семейдің орыс педагогикалық техникумының директорлары: 

1.А.Я.Михайлов. 

2.В.Ф.Бобошкин. 

3.Н.В.Чурсин. 

 

Тамаша тарихы бар  техникум 

 

Қазақстандағы мұғалімдер даярлайтын ең тұңғыш оқу орындарының 

бірі –Семей педтехникумының (қазіргі М.О.Ҽуезов атындағы педучилище) 

ашылғанына осы декабрь айында 70 жыл толады. 

 «Қазақ тілі» (Семей таңы) газетінің 1922 жылғы 24 декабрь күнгі 

санында  басылған «Қазақ педтехникумының  сауық кеші» деген хабарда 

былай жазылыпты: «Газеттің ҿткен сандарында Семейде қазақ 

педтехникумы ашылады деп едік.  Сол  мектепке астылы-үстілі  20 бҿлмелі  

тас үй алынып, кем-кетік, сынған-бүлінгендері түзетіліп, ішіне электр 

орнатылып, оқухана, музей, сауық орындары құрылды. Оқушыларға 

тұратын орындар  даярланды. Оқу декабрь айынан басталып жатыр. 

Оқушы шҽкірт тоқсаннан артық. Оқытушылар қазақтан...Ҽбікей Сҽтбаев, 

Сейітбаттал  Мұстафин, басқалары  орыс пен ноғайдың ілгері қатардағы 

оқытушылары. Осы мектептің ашылу қуанышына 17 декабрьде 

педтехникумның шҽкірттері мен ноғайдың ойнаушылары бас қосып, 

«Күншығыс» ойынын жасады. Ойынға еркек, ҽйел кҿп келді. Ноғай 

ҽйелдерінің сахнаға шығып билеп, мұңды дауыспен жырлауы, қазақ 

жастарының түрлі ҽн салып, ҽдемі сҿздер сҿйлеу, жас ақын Алтайский 

(Иса Байзақовты айтады,–Қ.М) мен  Қарқаралы ақынының айтысуы 

жиылған кҿпке бір түрлі рух береді...» 

 «Степная правда» (қазіргі «Иртыш») газетінің 1922 жылғы 6 декабрь 

күнгі санында  да  техникумның ашылуы жайында жарияланған: 

 «Согласно постановлениям 3-го Губернского съезда Советов 

организованный в городе Семипалатинске  Киргизский педагогический 

техникум приступил к своим занятиям. Сейчас  насчитывается в техникуме 

90 с лишним слушателей, преимущественно из киргизской  бедноты. 

Заведует техникумом  замзав  Губоно  тов.Сатпаев, на долю которого  

выпадает весьма сложная  задача организации школы и интерната Шефом 

Кирг.техникума о-бо «Хлебопродукт» его Семипалатинское отделение. 

Надо сказать, что школе помогает Губисполком. Школа, выпускающая 

киргизских педагогов, является продуктом самых настойчивых требований 
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времени, пожелаем же ей плодотворного успеха в деле подготовки 

красных педагогов для образовательной  работы среди своего трудового 

народа» 

 1923 жылы, Қазақстан облыстық партия  комитетінің секретары жҽне 

Қазақстан  Орталық  Атқару Комитеті председателінің орынбасары 

Абдолла Асылбеков Семейде болып қайтыпты. «Қазақ тілі» газетінің 1923 

жылғы 25 марттағы санында жарияланған «Семей жайы» атты үлкен 

мақаласында А.Асылбеков кҿп-кҿп мҽселелер туралы айта келіп, оқу-

ағарту жайында тоқталып: «Оқу жұмысы елде нашар. Семей қаласында 

оқытушылар дайындайтын мектебі бар. Мұнда жүз шамалы қазақ баласы 

оқиды. Мұның бастығы Сҽтбаев  жолдастың бұл іске шын кірісіп, ынталы 

жүрекпен  істегендігінен  Қазақ республикасындағы  бірінші реттегі 

мектеп деп санауыма болады» - деп жазады. 

 «Қазақ тілі» газетінің 1923 жылғы 1 апрель күнгі санында  «Үлгілі 

жолдас» деген  атпен үлкен басмақала басылған. Ол мақалада қазақ 

оқығандарының кейбіреулерінің белсене жұмыс істеуден бас тартып, 

қашқалақтап жүргені қатты сыналады да, одан ҽрі: Ҽбікей Сҽтбаевтың 

қызметі баяндалады. Сол мақалада: «Газетіміздің 23 санында Кіндіктен 

келген уҽкіл Асылбеков  жолдас біздің Семейдегі қазақ оқымыстыларына  

қандай баға беріп кеткендігін оқушылар байқаған  шығар...» - дей келіп, 

ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргендер сыналады да одан ҽрі 

«Оқушыларымыз қазақ оқығандарының бҽрі осындай деп ойлап қалмас 

үшін, олардың ылғи жаман мінезділерін айта бермей, қызметін сіңіріп, 

азаматтық борышын ҿтеп, міндетін атқарып жүрген оқығандарымыздың  

да бар екенін білдіру қажет. Бірақ бұлар саусақпен  санарлық  аз. Осы аз 

санның ішіне Асылбеков   жолдас айтып ҿткен Ҽбікей Сҽтбайұлы да 

кіреді. Бұл жолдас 1920 жылдан бері қарай ұдайы оқу жұмысының 

жолында. Губерниялық оқу бҿлімінің hҽм тағы басқа орта дҽрежелі қазақ 

мектептерінде қызмет істеп келе жатыр. Оқу жолындағы қызметкерлер 

қандайлық халде болып келе жатқаны жұрттың бҽріне мҽлім шығар. 

Ҽбікей аға сондайлық ауыр тұрмыстың  бҽріне  мойын сұнып кҿнді. 

Басқаларша жалтақтаған  жоқ. Қарауында (үй ішінен) ҽлде неше кісілер 

болса да, шыдамдылығын кҿрсетті. Азаматтық борышын ҿтеді. Ҿткен жыл 

аштарға жҽрдем жию жұмысынан қайтқан соң, жаңа ашылғалы тұрған 

мұғалімдер даярлайтын орта дҽрежелі (даримұғалимин) қазақ мектебіне 

басқарушы болып кірген еді. Бұл мектеп осы Ҽбікей ағайдың тырысып, 

тыныштық таппай істегенімен ғана ашылып, жүздей шҽкірттер оқып 

жатыр. Оқу бҿлімінің беретін кҿмегі жетіспейтін уақытта, мектепте 

сондайлық үлкен үй түзеткізіп, қыстай мектепті отынсу жағынан  мұқтаж 

қылмай, оқушылардың да хал-жағдайларын тексеріп, қолынан келген 

кҿмегін аяған жоқ. Мектептегі мұқтаж оқушылар пайдасына, hҽм, 
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мектептің ҿз пайдасына ҽлденеше  сауық кештерін жасады. Қайтсе де бұл 

мектепті алға бастырған Ҽбікей аға. Ҽбікей сияқты еңбегін сіңірген 

оқымыстыларымыздан аз-ақ шығар. Жуырда губерниялық  Атқару 

Комитетінің басқармасы  бұл мектеп туралы Ҽбікей ағайдың баяндамасын 

тыңдап, мектеп жұмысын осындайлық қиыншылық уақытта кҿңілдегідей 

қылып жүргізгендіктен  hҽм  Губаткомның бұл туралы тапсырған  міндетін 

толығымен орындағаны  үшін басқарма атынан газет арқылы үлкен рахмет 

айтуға жҽне сый қылып бір миллиард ақша беруге қаулы жасады. Ҽбікей 

ағайдың бұл сияқты еңбегін жалғыз Губатком ғана еске алып қоймас, 

Қазақ оқығандарынан пайда келтіріп отырған азаматтың кемшін кезінде 

бұл қызметі қазақтың тарихынан да орын алар... Қызмет істеймін деген 

азаматтарға Ҽбікей ағай үлгі болуына жарайды» - деп жазған. 

 Алғашқы оқу жылының  қалай аяқталғаны жайында, техникум 

оқушылары атынан Р.Жаманғұлының «Қазақ педтехникум курсының 

бастаушы жылын ҿткіздік» («Қазақ тілі», 1923, 27 май) деген хабары 

жарияланған. Ол хабардың соңында былай дейді:«Оқу жағы ҿте қызулы 

болды. Атақты, ысылған, тҽжірибелі жоғары школды бітірген учительдер 

оқытты. Оқу басталғаннан жеті сағат күніне оқу болып, бір сабақ босқа 

ҿткен жоқ. Шҽкірттердің бұрын жҿнді оқымаған шала-шарпы білімділері 

жыл аяғында қанша ілгерілегені  кҿрінді, біліміне сын қойып, үш бҿлімдегі 

шҽкірттердің бірен сараны болмаса, екінші жылға шығарылды.15 майда 

оқу тоқтап, келешек сентябрь айына шейін демалысқа босатты. 

Асылбеков жолдастың Қазақстанда бірінші мектеп деуге болады дегенін 

недҽуір  шүкірлік қылдық... Жылдан-жылға кҿркейіп,құралданып, 

ҿркендер деген сенім күшейді. Оның бер жағында бұл жұмысқа айырықша 

баға беріп, жергілікті үкімет орындарының, басқарушылар  адамдардың  

шамасынша кіріскендігі сҿзше емес, іспен кҿрсетілді.Оқушылар да, 

басқарушылар да аса кҿңілді кҿзбен қарап, екпінмен кірісіп, мұқтаждықтан 

шығаруды, ағарту ісін күшейтуді мақсұт қылып, ойын ойнайтын үйін де 

түзеп, кітапхана ашып, белгілі тҽртіппен ҿткізді. Шҽкірттер атынан: 

Р.Жаманғұлұлы» 

 1925  жылы 12 февральдағы «Қазақ тілі» газетінде басылған: 

«Семейдегі қазақ оқытушылар техникумының қысқаша жайы» деген 

мақалада, техникумның 1922 жылы 4 декабрьде ашылып, ҽуелде екі 

негізгі, бір даярлағыш бҿлімі болғанын, жалпы тарихын баян ете келіп: 

 «Үстіміздегі 1925 жылдың жазына  қарай оқушылардың алды 

бітіреді. Күткен үміт, еккен егіннің жемісін жейтін уақыты... Негізгі тҿрт 

бҿлімнің бҽрі де ашылған. Биыл бітіретіндердің саны - 11, келесі жылда 

бітіретіндердің  биылғы есебі -17. Екі даярлағыш бҿлімнің балаларымен  

барлығы 201 бала бар.Тҽжірибе мектебінде  160. Барлығы 361 бала 

оқиды»- дейді. 
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 Совет ҿкіметінің  алғашқы жылдарында ашылған оқытушылар 

даярлайтын бір ғана Семей техникумында 1925 жлы 361 қазақ баласы 

оқыпты..Ұлы Октябрь революциясына дейінгі мұғалімдер даярлау 

тарихына сҽл ғана кҿз жіберіп кҿрейікші. Қазақстанда мұғалімдер 

даярлайтын бірінші мектеп 1883 жылы Орск қаласында  ашылыпты. 1902 

жылы Семейде мұғалімдер  семинариясы ашылып, одан кҿп уақыт кейін: 

Орал, Ақтҿбе, Ақмола, Верный қалаларында ашылды. Сонда 1883 жылдан 

бастап, Октябрь революциясына дейін мұғалімдер семинариясын бітіріп 

шыққан бүкіл қазақ оқытушыларының саны үш жүзден аспапты. 

 Енді Семей педтехникумының 1925 жылғы жайын баян ететін 

жоғарыда аталған мақалаға оралайық. Мақала техникумда барлығы 361 

адам оқитынын айта келіп бұлардың ортасында қазіргі істеліп отырған іс 

мынау дейді: 

1. «Лениннің ҿсиетін еске алып, ертең демалыс уақытында ҽр болысқа, 

ауылға шығып, қараңғы халықтың ортасына барып, мектеп ашып, 

хат танымайтындарға хат таныту. Бұның ұйымында 150 кісі. Алды 

осы бастан кірісіп жатқандары да бар . Ҽрдайым жиналыстар болып 

тұрады. 

2. Шаруашылық жолдарының ҽр түрлі керекті істерін  үйрену үшін, 

халықты шаруа дүкендеріне жақындастыру туралы жасалған 

ұйымның 50 мүшесі бар. 

3. Орталарында саяси істерді жүргізіп, ҽрбір жексенбі сайын жиналыс 

жасап, керекті мҽселелерін шешіп отыратын ВЛКСМ бар. Мүшелері 

70 –тей. 

4.  Жалпы оқушылар арасында қабырғалық газет бар. Ҽр 15 күнде  бір 

шығып тұрады.     

5. Кітапхана бар. Ҽрбір оқушы керекті  кітаптарын алып тұрады. Бірақ              

жаңа ҽдебиет кітаптары аздау. 4.500-дей кітап бар. 

6. Октябрь мейрамын қарсы алумен бірге Лениннің атына арналып     

бұрыш ашылған. Онда тҿңкеріс кҿсемдерінің жазған кітаптары бар. 

7. Пҽн бҿлімдері: химия, физика, тас заттардың түстері (минералогия)     

сияқты ғылымдардың жеке-жеке бҿлімдері бар. 

8. Ҽдебиет бҿлімі күшті. Жалпы оқушылар күшімен сауық кеші    

жасалып отырады. «4–Октябрь» клубында тағайынды қазақ 

ойнаушылары кем болғандықтан, 10 кісі соларға қатысады. 

Жұмасына бір рет ескі, жаңа ҽдебиет тҽртібін қарастырып 3-4 

бҿлімнің оқушыларымен ҽдебиет мұғалімі қазақтың ҽдебиетін 

тексереді. 

    9.   Денсаулық жағы жақсы. Мектептің арнаулы дҽрігерлері бар... 

   10.  Мектептің арнаулы 21 мұғалімі , 4 жҽй қызметкері бар...» 
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Ашылғанына бір жылдан асар-аспас кезінде,1923 жылы, Семей 

педтехникумының жұмысымен танысқан Асылбеков: «Қазақ  

республикасындағы бірінші реттегі мектеп» деп бағаласа, содан 2 жыл 

ҿткен соң, 1925 жылы ... техникумның қаншалықты ҿсіп ҿркендегенін  

жоғарыда келтірілген мағлұматтардан айқын аңғарамыз. 

Семей қазақ педтехникумын 1925 жылы тұңғыш бітіріп шыққан он 

бір адамның  оқытушыларымен бірге түскен фотосуреттерінен  

кҿретіндеріңіз: Ҽлкей Марғұланов –қазіргі атақты ғалым, академик, 

Мұсатай Ақынжанов- қазіргі тарих ғылымының докторы, Сейфолла 

Мұқаметжанов – Семейде кҿп жылдар оқытушы болған, ҽрі артист, Семей 

театрының ірге тасын қалаушылардың бірі (қайтыс болған), Фаизова- осы 

күні пенсияда, Семейде тұрады, Айманов, Ш.Айманов, Асылханов, 

Асқаров, Бенсов, Балтабаев, Дүйсекин. Бұл соңғы жетеуі жайында 

мағлұматымыз жоқ. Суретте мұғалімдерден 25 адам бар. Олардың ішінде: 

Ҽбікей Зейінұлы Сҽтбаев – директор жҽне орыс тілінің оқытушысы, 

Мұхтар Ҽуезов –ҽдебиет мұғалімі, Ғалиакбар Тҿребаев –қазақ тілі 

мұғалімі, Ҽміржан Ситдықов –қазір Алматыда, педагогика ғылымдарының 

кандидаты,Т.А.Кошкина-Алматыда тұрады (Қаныш Сҽтбаев марқұмның 

ҽйелі), Е.Г.Мертвецов-математика мұғалімі, И.Ф.Виноходов- жағрафия  

мұғалімі, С.Г.Сироткин, В.Н.Рябов –физкультура мұғалімі, Семейде 

тұрады, С.П.Иванов – музыка мұғалімі, Х.Х.Мамырбаев, Н.Сүйіндіков, 

Н.С.Плотников, Н.Б.Мичурина т.б. 

Ҽ.Марғұлан  Семей техникумына оқыған кезін, ұстаздарын еске 

алып: - Ұстаздарымыз жақсы болды. Жас кезімде Семейде Ҽ.Сҽтбаев, 

Сироткин, Виноходовтан сабақ тындадым. Виноходов географиядан сабақ 

беретін, Магеллан бұғазынын қай жерде екенін, Марко Полоның  жүрген 

жолын картадан кҿрсетуді сұрағанда: «Магелландай бол» деп тағлым 

айтып отыратын, - дейді. 

Тұңғыш ашылған  Семейдің қазақ совет педтехникумының тұңғыш 

директоры, терең білімді, жоғары мҽдениетті, бай тҽжірибелі,  халық 

ағарту ісінің кҿрнекті қайраткері  Ҽбікей Сҽтбаевтың техникумның 

щаңырағын кҿтеріп, оның жұмысын заман талабына сай ұйымдастыру,  ең 

таңдаулы, алдыңғы қатарлы оқытушыларды іріктеп ала білудегі, оқу, 

тҽлім-тҽрбие жұмысын дұрыс бағытта жолға қойып, басқарудағы еңбегі  

ерекше зор болған. 

Ҽ.Сҽтбаев мұғалімдер семинариясын Семей қаласында бітіріп 

шыққан соң, үздіксіз оқу ағарту жолында қызмет еткен. Бірнеше жыл орыс 

–қазақ мектебінде оқытушы болған.1910 жылдан 17 жылға дейін 

Павлодарда екі кластық  училещенің директоры қызметін атқарған. Одан 

Семей класына ауысып, мұғалімдер семинариясында оқтушы болады. 1921 

жылы Ҽ.Сҽтбаев – губерниялық қазақ  оқу бҿлімінің басқарушысы. Ал, 
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1922 жылдан бастап 1927 жылға дейін Семей педтехникумының 

директоры жҽне орыс тілі мұғалімі. 

Ҽ.Сҽтбаев орыс тілін қазақ балаларына оқыту, үйрету, орыс тілін 

екінші ана тілің деп түсіндіру ісіне ерекше кҿңіл бҿліп, назар аударған. 

Қазақ  мектептерінде орыс тілін екінші кластан бастап оқытуды жүзеге 

асыру ісінде де Сҽтбаевтың зор еңбегі бар. Ҽ.Сҽтбаевтың  халық ағарту 

мҽселесіндегі қызметін шағын мақала кҿлемінде баяндау мүмкін емес. 

Семей қазақ педтехникумынан оқып, тҽлім-тҽрбие алған қазақ 

азаматтарының кҿбінің аты қазір  елге мҽлім. Олардың кейбір ҿзім 

білетіндері: академик Ҽлкей Марғұлан, тарих ғылымының докторы, 

профессор Мұсатай Ақынжанов, 1941-1945 жылдары Қазақ ССР оқу 

министрі болған , қазір педагогика ғылымының докторы Ҽ.Сембаев, Қазақ 

ССР ішкі істер министрі Шырақбек Қабылбаев, тарих ғылымының 

докторы Т.Шойынбаев, филология ғылымының кандидаты М.Божеев, 

белгілі журналист  Ғайса Сармұрзин. 

1922 жылдан бері бұл оқу орнынан қанша мың  оқытушы кадр 

даярланып шығып, қаншама мың жас ұрпақты тҽрбиелеп шығарды 

десеңізші. 

Біз техникумның тарихын, қазіргі жайын түгел шолуды мақсат 

еткеміз жоқ. Тегінде бұл техникум туралы арнаулы еңбек жазуға болар еді. 

Совет ҿкіметінің алғашқы жылдарында ашылған Қазақстандағы 

оқытушылар даярлайтын тұңғыш қазақ педтехникумының (қазіргі 

М.О.Ҽуезов  атындағы педучилище), тамаша тарихы бар техникумның 

жетпіс  жылдығы қарсаңында, техникум тарихының ҽуелгі кезеңінен аз да 

болса мағлұмат беретін осы шағын мақаланы жазбауға дҽтім шыдамады. 

 

Қайым Мұқамедханов   

Семей таңы, маусымның 2-сі, 1992 жыл 
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Әбікей Зейінұлы Сәтбаев – Семей  

мұғалімдер семинариясының түлегі. Алаш 

қайраткері, ағартушы-педагог. Баянауылдағы 

орыс-қазақ мектебінде мұғалім, 

Павлодардағы 2 кластық орыс-қазақ 

училищесінің мұғалімі,  

директоры болған, Семей қаласындағы  

облыстық Земство басқармасының оқу 

бҿлімінің, губерниялық оқу бҿліміндегі  қазақ  

мектептері бҿлімін басқарып, мұғалімдер 

семинариясында сабақ берген. 

Семейде тұңғыш ашылған Қазақ 

педагогикалық техникумының 1922 - 1927  

жылдардағы директоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Алған білімім үшін немере ағам, ескі интеллигент Ҽбікей Зейінұлы 

Сҽтбаевқа ҿзімді ҿмір бойы борыштымын деп санаймын» 

 

Академик Қ.И.Сәтбаев 

 

 

«Революциядан бұрынғы қыр қазақтары арасында Сҽтбаевтарда кҿп 

оқыған ауыл болған емес. Олардың ішінде Қаныштың ағасы Сҽтбаев 

Семей семинариясын бітіріп, сол кездің ҿзінде орыс тілі мен ҽдебиетінің 

бірінші маманы болып шығады. Бүгінгі Шығыс Қазақстан, Семей, 

Павлодар облыстарынан шыққан жастардың Ҽбікейден оқымағаны кемде- 

кем болуы мүмкін...» 

 

Академик Әлкей Марғұлан 
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                                                                            ЦДНИ ВКО г.Семей 
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Халел Ғаббасов  –  Алаш  

қозғалысының кҿрнекті қайраткері, 

педагог, заңгер. Семей ерлер 

гимназиясын, Мҽскеу университетінің 

 физика-математика  факультетін алтын 

медальмен бітірген. 

Алашорда үкіметінің Семей облысынан 

сайланған мүшесі, Үкімет тҿрағасының 

орынбасары, публицист, Алаш үні 

«Сарыарқа» газетінің кезектескен 

редакторы.Семей «Алашордасының» 

сыртқы істер жҽне қаржы министрі. 

«Алашорданың» милиция  туралы заң 

жобасының авторы. Кеңес тұсында Семей 

облыстық кеңесі тҿрағасының 

орынбасары, Семей облыстық земство 

жанындағы Жер комитетінің тҿрағасы, Қазақ  революциялық  комитетінің 

мүшесі (VІІІ.1920) жҽне оның Сибревком жанындағы уақытша ҿкілі 

болады. Ақмола жҽне Семей облыстарын Қазақстан қарамағына алу 

жҿніндегі Қаз ОАКнің тҿтенше комиссиясының мүшесі (1921-1923), 

Семейдегі қазақ педтехникум оқытушысы. 1930 жылы қуғын-сүргінге 

ұшырап, 1931 жылы Мҽскеу түрмесінде атылды. 

 

 

 

Сейітбаттал Мұстафин - 1889 

жылы Ақмола губерниясы, Кҿкшетау 

уезі, Қотыркҿл болысында дүниеге 

келген. Алғашында ауыл молдасынан 

сауатын ашып, 16 жасында ҿз білімін 

толықтыру үшін Түркияның Стамбул 

қаласындағы Константинополь-Tүpiк 

мұғалімдер даярлау семинариясына 

оқуға түседі. Бұл білім ошағын 1913 

жылы бітіріп шығады. Осы жылдан 

бастап Семейде мұғалімдік қызмет 

атқарады. Ал, Алашорда үкіметі 

тұсында жҽне одан кейін Кеңес ҿкіметі 

жылдары ұлттық білім беру жүйесін 

қалыптастыруда М.Ҽуезов, 

М.Тұрғанбаев, Қ.Сҽтбаев т.б. 6ipгe 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%B1%C2%AD%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%C2%AD%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7_%D0%9E%D0%90%D0%9A&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%83
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еңбек етеді. 

1922 – 1923 оқу жылында қазақ педтехникумында оқытушылық 

қызмет атқарған. С.Мұстафин қаламгерлік қабілетімен де жұртшылыққа 

таныс. «Айқап», «Абай» журналдарында танымдық тақырыптарда 

мақалаларын жариялап тұрған. 1937 жылы қуғын – сүргінге ұшырап, 

атылған. 

 

Қазақ педтехникумы және М.Әуезов 

 
 М.Ҽуезов 1923 жылы Ленинград университетінің қоғамдық 

ғылымдар факультетіне, ҽдебиет - лингвистика бҿлімінің славян-орыс 

секциясына түседі. Бұл туралы жазушының жары В.Н.Ҽуезова ҿз 

естелігінде: "Біз тек бірінші семестр бойына  ғана бірге оқыдық, ҿйткені ол 

бір жарым жыл бойы Семейде қызмет етіп, оқудан үзіліс жасады" - деп 

жазады. 1923 жылы декабрьде университеттің бірінші курсының 

емтиханын тапсырып, Мұхтар Ҽуезов Семейге демалысқа келеді. Ағарту 

саласындағы қызметкерлердің жетіспеушілігінен М.Ҽуезов Семейде 

қызмет істеуге қалдырылады. М.Ҽуезов қазақ педтехникумына Семей 

губерниялық халық ағарту бҿлімінің бұйрығымен оқытушылық қызметке 

тағайындалады. Бұл туралы Семей мұрағатында Семей губерниясы 

халыққа білім беру бҿлімінің 1924 жылдың 11 сентябріндегі №71 бұйрығы 

сақталған. 

 М.Ҽуезовтің педтехникумдағы 

оқытушылық еңбегіне қатысты 

шҽкірттері Ҽ.Марғұланның, 

Ғ.Сармурзиннің, Т.Мусиннің т.б. 

естеліктерінен жазушының  ұстаздық 

тұлғасын, педагогтік болмыс-бітімін 

анықтай түсер мағыналы, мҽнді 

пікірлерді  кездестіреміз. 

 Естелік барысында 

М.Ҽуезовтің   ұстаздық еңбегімен 

қоса, ұлттық дҽстүрлі айтыс ҿнерін 

жандандырып, халық ақындарын 

жинап, айтыс ҿткізіп тұрғандығы 

жайлы да айтылады.  

 М.Ҽуезовтің шҽкірті Т.Мусин: 

"Мұқаң 1924-1926 жылдары 

Семейдегі педтехникумда біздерге 

қазақ ҽдебиетінен сабақ берді. Сол 

уақытта ақ ол кісінің ұшан-теңіз 
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білімін былай қойғанда, сүйкімді келбеті мен сабырлы қалыпта жайымен 

басып класқа кіргендегі жүрісінің ҿзінен кҿп мҽн аңғарғандай болатынбыз. 

Оның айрықша ажар-келбетінен, жарқыраған ай маңдайлы жүзінен зор 

парасаттылық байқалатын. 

Мұхаң орыс тілінде болсын, қазақ тілінде болсын сҿйлеген сҿзіне 

қыстырма, бҿгде ештеңе қоспайтын. Таза, шебер сҿйлейтін еді. Айтайын 

деген ойы екшеліп, толғаныспен жүйеленіп алғаннан кейін бір жҿткірініп 

қойып, тҿрт аяғын тең басқан жорғадай-ақ кҿсіліп сала беруші еді. Баурап 

алатындығы сондай, бар жүрегімізбен, адал ықыласымызбен сүйсіне 

тындап отырып, кейде таңданғанымызды, риза кҿңіл лекуін жасыра алмай 

қалатынбыз» - деп еске алады. 

 М.Ҽуезовтің Ленинград 

университетіндегі оқуынан үзіліс 

1924 жылдың басынан 1925 

жылдың күзіне дейін бір жарым 

жылға созылды. Осы үзіліс 

мезгілінде М.Ҽуезов қазақ 

педтехникумындағы шҽкірттерінің 

арасында ескіліктегі ҽдебиеті 

үлгілерін жинау бағытында 

экспедициялық жұмыстар ұйымдастырады. Кҿрегенділікпен 

ұйымдастырылған бұл жұмыстардың нҽтижесі жеміссіз болған жоқ, 

болашақ ғылыми жұмыстарының бастапқы нұсқалары баспасҿз беттерінде 

жарияланды, кейіннен қазақ ҽдебиеті тарихы жҿніндегі жазылған арнайы 

еңбегі  - "Ҽдебиет тарихы" жарық кҿрді. 

М.Ҽуезов 1924 жылдың 1 қазанында Орыс 

географиялық қоғамына толық мүшелікке 

қабылданады, сол жылдың 20 желтоқсанында 

осы қоғамның ұйымдастыруымен Абайдың 

қайтыс болғанына жиырма жыл толуына 

арналған еске алу кешін ҿткізуге бастамашы 

болады. Осы жиында М.Ҽуезов "Қазақ ҽдебиетіне 

сіңірген Абайдың еңбегі" атты баяндама 

жасайды. Кҿргенін кҿкейіне тоқыған М.Ҽуезов 

семинария кезіндегі ұстазы Нҽзипа 

Құлжанованың ҿнегесімен он жылдан кейін сол 

үлгідегі Абайға арналған кешті жаңғыртты. Бұл 

жҿніндегі деректі  Қазақ педтехникумының 

шҽкірті Ҽ.Марғұланның мақаласынан да кездестіреміз.  М.Ҽуезов қазақ 

педтехникумында дҽріс берумен шектеліп қалмай, мерзімді баспасҿз 

беттерінде құнды, ҽлеуметтік ойларға толы мақалалар да  жазды. М.Ҽуезов 
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1925 жылдың январь айынан бастап Семейде шыға бастаған «Таң» 

журналының ашылуына ат салысып, журнал жұмысына белсене 

араласады. М.Ҽуезов "Таң" журналынан арнайы педагогикалық бҿлім 

ашып, мұғалімдердің кҽдесіне жарарлық оқу-ағарту, тҽлім-тҽрбие, 

педагогикалық бағыттағы материалдарын ұсынып отырған. Сонымен 

қатар, осы кезеңде М.Ҽуезов «Шолпан», «Сана» журналдарында, «Қазақ 

тілі» газетінде «Қазпедтехникум» деген бүркеншік атпен мақалаларын 

жариялап тұрған. «Таң» журналында М.Ҽуезовтің «Кінҽмшіл бойжеткен», 

«Бүркіт аңшылығының суреттері», «Барымта», «Жетім», «Ескілік 

кҿлеңкесінде», «Қаралы сұлу» ҽңгімелері мен «Қобыланды батыр» 

мақаласы жарияланады. 

М.Ҽуезов Қазақ педтехникумында сабақ бере жүріп, Семей 

губерниялық оқу бҿлімінің жанындағы ғылыми-ҽдістемелік кеңестің де 

мүшелігіне сайланады. 1925 жылдың 15 сҽуірінде ҿткен мҽжілісінің №76 

хаттамасында кҿрсетілгендей, қазақ педтехникумының оқытушысы 

М.Ҽуезов жазғы демалыс уақытында қазақ педтехникумы оқушыларының 

күшімен ауыз ҽдебиетін жинау, қазақ халқының тарихына байланысты 

мағлұмат - материалдар жинау мақсатымен экспедицияға қатысатындарға 

нұсқау ретінде арнаулы мақала жазып, Кеңесте оқып, қабылданған соң, 

1925 жылы 25 апрельде "Ҽдебиет ескілігін жинақтаушылар" деген атпен 

"Қазақ тілі"  газетіне жариялайды. 

 Ленинградтағы оқуынан уақытша қол үзіп, Семей қазақ 

педагогикалық техникумында сабақ берген бір жарым жылда Мұхтар 

Ҽуезов қыруар қызмет атқарып, жемісті еңбек етті 

 .  

Ш.А.Жанаева 
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«Мұхаң қайырымды, оның адамға деген қамқорлығы ҿте ерекше 

болатын. Талабы бар, ҿсуге тырысқан жастарды ҽрқашанда да 

қамқорлығына алып, үйретіп, баулитын, күш-кҿмегін аямайтын. Мұхаң 

қолы босап кетсе-ақ, шҽкірттердің арасында болып, олармен болашақ 

жайлы пікірлесуді, ағалық ақыл беруді ұнататын. Ҽсіресе ол басқаратын 

ҽдебиет үйірмесінің ҽрбір жиыны ҿте қызықты, тартымды ҿтуші еді. 

Үйірмеге қатысатын жастарды маңына үйіріп алып, ҽрқайсымызға бір-бір 

тақырып бҿліп беретін. Біз ҿзіміздің таңдап алған тақырыптарымыз 

бойынша ҿлең, ҽңгіме немесе кҿркем очерк жазамыз. Алдын ала 

белгіленген мерзімді күні қайта бас қосып, кҿпшілік алдында 

жазғандарымзыды оқып шығамыз. Соңынан қызу айтыса, творчестволық 

талас ҿріс алады. Ортада – Мұхаң. Сабырлы, салмақты қалпын бұзбайды. 

Пікір айтуға асықпайды. Бҽрін байыппен тыңдайды. Кейбір қызу 

қандылардың ұшқары пікірлерін естіп отырса да, ауыздарынан қақпайды, 

ойларын айтып шығуына мүмкіндік береді. Мұхаңның қортынды сҿзін 

тыңдау біз үшін айрықша қуаныш болатын. Оның ҽрбір сҿзін зейініміз 

жеткенінше зердемізге тоқып, құлаққа құйып алуға тырасамыз. Ҽдебиеттің 

ұңғыл-шұңғылына кҿз жіберіп, оның түп-тамырын таратып сҿз қозғаған 

Мұхаң, жас талаптын кҿңілін жығып, талабын қайтармайтын. Үлгі-ҿнеге 

алатын шығармалар мен тақырыптар ұсынып, ынта-ықыласымызды 

соларға бағыттап, ақыл-кеңес беруден жалықпайтын. Техникумның Мұхаң 

жҽне Ҽбікей Зейінұлы Сҽтбаев сияқты мұғалімдері бізді мҽдениет пен 

ҿнерге баулуға айырықша кҿңіл бҿлетін.  Соның арқасында ҽн,би, музыка 

үйірмелеріне қатысып, скрипка, домбыра, балалайка, пианино, гитара 

сияқты аспаптарда нотамен ойнайтын дҽрежеге де жеттік" - деп еске 

алады. 

  

Тӛлеужан Мусин 

«Ӛмір баспалдақтары» кітабынан үзінді,  Алматы, «Қазақстан» 1990ж. 
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Николай Николаевич 

Белослюдов (1880-1943) - суретші.   

Семей қаласында туып ҿскен. Белослюдов 

1895 жылы Семейдегі 5 кластық қалалық 

училищені, 1895-99 жылдары Омбы 

техникалық училищесін бітіреді. 

Белослюдов Семейдегі педагогикалық 

техникумында сурет, сызу пҽндерінен 

сабақ бере жүріп, қазақ  халқының 

мҽдени-рухани байлығын зерттеп, оған 

ерекше мҽн бере қараған. Семейдегі орыс 

география қоғамының тапсыруымен 

археологиялық - этнографиялық мҽні зор 

экспонаттар, қазақтың ауыз ҽдебиеті, 

халық ҽндері үлгілерін жинап, зерттеген. 

Семейде қазақ мұғалімдерінің қысқа 

курстарын ұйымдастырып,  ҿнер мен ҽдебиет, Абай туралы лекциялар 

оқыған. Ол  М.О.Ҽуезов, Ж. Шанин, Қ. Сҽтбаев, X. Ғаббасов, Ҽ. Ермеков, 

Н. Құлжановалармен пікірлес, дос болған.  

 

 

"Николай Николаевич Белослюдовтың жарқын бейнесі алдынан 

ҿткен шҽкірттердің жадынан ешқашан да ұмытылмақ емес. Бір ғана ҿз 

пҽнін оқытумен ол тынбайтын. Оның ҽңгімелері ой қозғап, қиялыңа қанат 

бітіретін. Бұл кісінің дүниетанымы, ұстаған бағытының ізгілігі мен 

прогрессивті кҿзқарасы, ҽсіресе шҽкірттеріне деген шексіз бауырмалдығы 

оны шын құрметтеуге себепші болатын…" дейді. 

 

Мұхтар Әуезов 

 

 

 

 

«У всех учеников он оставил по себе светлую память. Он не 

ограничивался простым преподаванием. Своими беседами он будил мысль. 

Прогрессивность и гуманизм его воззрений и отношение к ученикам 

вызывали искреннее уважение» 

 

М.Ауэзов. 

 

 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%88%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B1%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B5%D1%80
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Абзал Жиенғалиев 1883 

жылы Семей губерниясының 

Қаркаралы уезінде туған. 1914 

жылы Уфадағы «Ғалия» 

медресесін бітірген соң, Семей 

каласы мектептерінде сабақ береді. 

Ҽйелі Тайба Жиенғалиева да ұстаз 

болған. 1927 жылы Ҽбікей Сҽтбаев 

«халық жауы» атанып, ұсталып 

кеткеннен кейінгі уақытта, оның 

орнына А.Жиенғалиев Семей қазақ 

педагогикалық техникумының 

директоры болып қызмет 

атқарады. Абзал жҽне Тайба 

Жиенғалиевтар 1937-1938 

жылдардағы сталиндік қуғын- 

сүргін кезінде атылған. 
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Жомартбаев Тайыр -  шын есімі 

Тайлақбай (1884, Шығыс Қазақстан 

облысы, Абай ауданы, Мұқыр ауылы – 

1937, Семей) – педагог, жазушы, 

драматург. Кҿкбай медресесінде білім 

алып, 1911 жылы Уфадағы ―Ғалия‖ 

медресесін бітірген. 1911 – 15 жылдары 

Семей қаласы маңындағы Жақия қажы 

мектебінде ер балаларға, ҽйелі Адығия 

Орманова қыз балаларға сабақ береді. 

Семейдегі ―Жҽрдем‖ баспаханасынан 

жастарды адамгершілікке, ізгілікке, оқу-

білімге үндейтін ―Балаларға жеміс‖ атты 

ҿлеңдер жинағы, тҿңкеріске дейінгі қазақ 

қыздарының ҽлеуметтік жағдайын 

кҿтерген ―Қыз кҿрелік‖ (1912) романы 

басылып шықты. 1915 – 28 жылдары Зайсан қаласында, Маңырақ 

болысында мұғалім болып қызмет істейді. 1928 – 30 жылдары Семейдегі 

№14 мектептің директоры, 1930 – 

37 жылы Семей педагогикалық 

техникумында оқытушы болған. 

Жомартбаев оқытушылықпен қоса 

журналистикамен де айналысып, 

―Айқап‖, ―Жаңа мектеп‖ 

журналдары мен ―Қазақ‖, ―Алаш‖ 

газеттеріне мақала, фельетондар 

жазып тұрды. Жомартбаевтың 

―Сары сүйек құда‖, ―Осы ма, қазақ, 

ҿмірің?‖ атты пьесалары Зайсан, 

Семей театрларында қойылған. 

Кузнецк қаласында №23 мектепте 

жұмыс істеп жүрген кезінде жалған 

саяси жаламен тұтқындалып (1937), 

Семейде үштіктің шешімімен ату 

жазасына кесілген. 1956 жылы 

ақталды.
 

 

 

 

 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D0%BF
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Ғалиақпар Тӛребаев (1900-1986) – педагог, 

қазақ театр ҿнерін дамытушы. Семейдің қазақ 

педагогикалық техникумы мен училищесінде 

ұстаздық қызмет атқарған. 

 

 

 

 

 

«Ҽдебиеттен Жҽңгір Исаинова атты мұғалім сабақ берді бізге. Ҿзі 

қатал, ҽдебиетті түсіндірген кезде жанын беріп  айтады. Сахнада монолог 

оқып тұрған сияқты. Ҽр сҿзінде Абайдан, «Абай жолынан» үзінді 

келтіреді. Ҽрбір үзінділерін жатқа айтады. Біз қатты елігеміз. 

... Кейіннен Жҽңгір мұғалімге жолығып: «Сіз бізге неге Алаш 

идеясын кіргізіп жібердіңіз? Осынша қалай талдадыңыз? Себебі не?» деп 

едім. Жҽңгір апайым: «Бізді Ғалиакпар Тҿребаев солай оқытты ғой. 

Шығарманы тебіреніп тұрып оқып, жазған адамға еркіндік беру керек деп 

оқытты. Мен сендерге соны қолдандым» деді. Ал Ғалиақпар Тҿребаев 

Қ.Сҽтбаев, М.Ҽуезов, Ж.Аймауытовтармен замандас болған, Семейдің 

педтехникумында, педучилищесінде, пединститутында сабақ берген, Жас 

Алаштың мүшесі ғой. Мҽселен, ҿлең жазу, сурет салу - идеяның түрлері. 

Ойлаған дүниелерін осылай жеткізеді. Кҿркем сҿзге келуімді осы тұрғыдан 

қарауға болады». 

Тұрсын Жұртбай 

«Алаш айнасы» газетіндегі сұхбатынан 
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Сулима – Грудзинский Николай Антонович – 

Выпускник историко – филологического факультета 

города Нежина, Черниговского губернии 1904 года. 

Преподаватель Семипалатинской учительской семинарии 

и педтехникума.                             
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Педтехникум кезеңінің айтулы түлектері 

 
 

 

 

Әлкей МАРҒҰЛАН – қазақ 

педтехникумының түлегі, Қазақстан археология 

мектебінің негізін салушы, ғылымның кҿптеген 

салалары: этнография, тарих, шығыстану, 

ҽдебиеттану, ҿнертану бойынша кҿрнекті 

қайраткер, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, шығыстанушы, Бүкілодақтық 

География қоғамының толық мүшесі, Қазақ ССР 

ҒА академигі, Казақ ССР ғылымының еңбек 

сіңірген қызметкері. 

 

 

 

 

 

 

ЕҢБЕКПЕН ӚТКЕН ӚМІРІМ 

 

Мен Бұғыбайдың үйінде жатқанымда даладағы мектептерді аралап 

кҿріп жүрген Ҽбікей Сҽтбаевты кҿрдім. Ҽбен (Ҽбікей Сҽтбаев) менің 

балаларды қалай оқытып жүргенімді кҿру үшін сабаққа қатысты. Класс 

жарық, балалардың киімі де таза, олардың берген жауабы да сондай ашық 

жарқын еді. Ҽбен (Ҽбікей Сҽтбаев) қатты риза болды. Ол кісінің маған 

айтқаны: «Сен бала оқытумен қалмай, ҿз біліміңді де күшейт, күзге қарсы 

Семейге кел, техникумға түсірейін»- деді. 

1921 жылы күз күні Семейге бардым. Ҽбен (Ҽбікей Сҽтбаев) мені 

жаңа ашылып жатқан техникумға түсірді. Онда бес жыл оқып. 1925 жылы 

май айында бітірдім. Техникумдағы оқытушылар–Томскіден, Омбыдан, 

Қазан университетінен, Ленинградтан келген ылғи оқымысты, тілді жүйрік 

білетін адамдар. Олардың ішінде ең кҽрісі–Сироткин–орыс тілін, орыс 

ҽдебиетін оқытады. Виноходов- географияны береді, Афиногенов–Қазан 

университетінің профессоры, физикадан, химиядан береді. Иванов- 

Ленинградтан, тарихты, Мертвецов–математиканы оқытады. Кҿбі қарт 

адамдар. Нұрмақов, Сҽтбаев осы Мертвецовтан оқыған. 
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Мұхаң, Мұхтар Ҽуезов техникум директоры Ҽбікей Сҽтбаевпен кҿп 

ҽңгімелесіп, ҽдебиеттің кҿркею жағын ҽңгіме етіп отыратын. Бір күні Ҽбен 

(Ҽбікей Сҽтбаев) айтқан: «Осында Баянауыл ауданынан бір бала оқиды, 

Абайды, ҿзге қазақ кітаптарын тегіс жатқа біледі». Содан Ҽбен (Ҽбікей 

Сҽтбаев) мені Мұхтармен кездестірді. Ауылда қазақ мектебінде оқып 

жүріп, Қазанда шыққан кітаптарын, Абай кітабы. Мҽшһүр Жүсіптің 

қолжазбасын жатқа үйренгенімді баян еттім. Мұхтар мені үйіне шақырды, 

Абайдың жырларын тыңдатты. «Кҿрұғылы» жырын Мҽшһүр Жүсіптің 

жазуынша тегіс жатқа айтып бердім. Осыдан кейін Мұхтармен жақын бола 

бастадық. 

Менің Мұхтармен аса жақын болған кезім Семей қаласы, 1922- 1925 

жылдар еді. Ол кезде Мұхтар Семейдегі педтехникумда, мұғалімдер 

курсында, мектептерде қазақ ҽдебиетінің тарихын оқытатын. Яғни, 

кҿрнекті кісі еді. Оның қолында үлкен портфелі бар, оның іші қазақ 

ҽдебиетінің қайнар кҿзімен толған, олардың барлығын Мұхаң лекция 

үстінде мысалға келтіріп отыратын, кҿп зерттеп жүрген мҽселесі қазақтың 

эпикалы жырлары, олардың тарихи, мҽдени маңыздары, рольдері. 

Мұхтардың аты сол кездің ҿзінде- ақ жастарға қанық еді. 

Семейде Мұхаңның аса сүйген адамдары ардақты Иса Байзақов, 

атақты Ҽміре Қашаубаев, Қали Байжанов, Манарбек Ержановтар еді. 

Осындай мықтылардың Семейде бас қосуы шабытына шабыт 

қосатын. «Қарашы, мынау Иса Байзақов, ол сияқты құйылма жыршы бүкіл 

дүниежүзілік ҽдебиетте саусақпен санарлықтай. Оның тҿгіліп айтатын 

құйылма жырларын Еуропа ғалымдары білмейді. Білсе қандай қуанышта 

болар еді» дейтін. 

Осы айтқан ҿнер иелерімен, Жұмат Шанинмен қосылып, Мұхаң 

Семейде «Еңлік- Кебек», «Айман- Шолпан», «Қаракҿз» пьесаларын қала 

халқына кҿрсетіп жүрді. 

Мұхаңның бір тамаша ісі, театрда ҽдебиет комиссиясының бастығы 

болып істеген күндері халық ақындарын жинап, айтыс ҿткізіп жүрді. 

Айтыста барлық ақынды жеңіп шығатын бір ғана Иса Байзақов еді. 

Мұхаңның Исаны ерекше сүюі осы айтыстан басталған. 

Мұханңың Семейде жүріп кҿп істеген бір жарқын ісі–Абайды еске 

түсіру. Ол география қоғамы жҽне педтехникуммен қосылып, театрда Абай 

ҽндерінен концерт қойып жүрді. Оған біз де қосылдық. 

1924 жылы Абайдың қайтыс болғанына 20 жыл ҿтті, Мұхаң 

география қоғамында, театрда ұлы ақын туралы келісті баяндамалар 

жасады. Семейде Мұхтардың кҿп істеген жерінің бірі- «Қазақ тілі» 

газетінің редакциясы, онда ҽдебиет бҿлімін басқаратын. Мен бұл газетке 

1923 жылдан жаза бастадым. Ең бірінші мақалам «Ақмола облысының сот 

басқармасына» деп аталатын, Шыңғыстауда суармалы егін салып жатқан 
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егіншілердің тұрмыс жайын, солардың шаруашылығын зерттеу, ҽнші 

Ҽміре Қашаубаевтың Париждегі этнография концертінде болып, жүлде 

алғанын айтып беру, т.б. 

Мұхаң 1925 жылы «Таң» журналының редакторы болып істеді. 

Журналда қазақтың аңыздары, мифі, тарихи, оқиғалары алғаш рет жарық 

кҿре бастады. Журналда Мұхаңның ерекше кҿңіл бҿлген мҽселесі 

Абайдың жарыққа шықпай жүрген жырларын, қара сҿздерін- ҿсиет 

сҿздерін халыққа таныстыру. Ҿзінің шығармалары «Қайғылы жетім», 

«Қанды түн», «Қаралы сұлу», «Қазақ қызы» сияқты, «Бүркіт аңшылығы», 

басылмаған романнан алған «Еңлік- Кебек кешінде» ҽңгімелерін жарыққа 

шығарды. 

1925 жылдың май айында Мұхаң «Қазақ тілі» газетінің 

редакциясында «Қаракҿз» драмасының бірінші вариантын оқыды. Оны 

тыңдауға кҿп кісі қатынасты. Болғандар: Сҽбит Дҿнентаев, Шайбай 

Айманов, Жұмат Шанин, Ғазиз Смағұлов, Жұматай Забаев, ақын, Самат 

Нұржанов ақын, Ҽміре Қашаубаев, Қали Байжанов, Нұрлыбек Баймұратов 

ақын, Манарбек Ержанов ҽнші, Олжабай  Мұхаңның досы, ҿзі жұмысшы, 

ҿзі ҽнші жҽне басқалар. Осылар «Қаракҿзді» оқып кҿрген соң: «Мынау 

ерекше жазылған бір ҽдемі дүние, сахнаны кҿркейтетін бір ұлы шығарма, 

мұндай драма ҽлі күнге дейін жоқ еді» деп, бҽрі қол шапалақтап, 

Мұхтарды жайыла құшақтады. 

1925 жылы 

Мұхаңның маған 

айтқаны «Сен Семейде 

қалма, менімен бірге 

Ленинградқа жүр, сол 

арада жоғары білім 

алып, ғалым болудың 

жолына түс». Мұхаң ол 

кезде Ленинград 

университетінің 

қоғамдық ғылымдар 

факультетінде оқитын. 

Маған Семейдің 

кҽсіподағынан жолдама алып берді. Содан кейін Мұхаң «Ыстықта Семейде 

отырғанша оқуға жүрердің алдында екеуміз Шыңғыстаудағы біздің ауылға 

барып, дем алайық. Шыңғыстауды жақсылап кҿресің, Абай ауылымен 

танысасың, ол жерде ҽнші, ойыншылар ҿте кҿп, оларды кҿріп 

қызықтайсың» деп еліне апарды.  

1925 жылы августың 22 күні Семейден шығып, Новосибирск арқылы 

Ленинградқа жүрдік.  
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 Мұсатай Ақынжанов (1905–1986) - 

жазушы, драматург, тарихшы. 

1905 жылы Шығыс Қазақстан облысы 

Абай ауданының Қарауыл ауылында туған. 

1921-1925 жылдары Семей қазақ 

педтехникумында оқып білім алды. 1929 

жылы Орынбор халық ағарту институтын, 

1939 жылы Қазақ Марксизм-ленинизм 

мектебін бітірген. 1939-1942 жылдары 

Қазақстан ОК жанындағы Марксизм-

ленинизм институтының директоры, 1946-

1977 жылдары ҚазМУ-дің доценті, кафедра 

меңгерушісі, тарих факультетінің деканы 

қызметтерін атқарған. 

Алғашқы ҽңгімелер жинағы «Садыр 

мен Садық» 1931 жылы жарық кҿрді. Жиырмадан астам драмалық 

шығармалар жазды. «Біздің ҽн», «Исатай мен Махамбет», «Сырым Датов», 

«Бағытай-Бағила», «Фрунзе», «Жеңіс қамы», «Шопан қыз», «Алтын сақа», 

«Алтын алқа сырлары», «Ыбырай Алтынсарин» тағы басқа драмалық 

шығармалары облыстық республикалық театрларда қойылды. «Жастарға 

үлгі-ҿнеге» (1925), «Абайдың ҿмірі мен творчествосы» (1955), «Қазақ 

ағартушыларының саяси-қоғамдық кҿзқарастарының қалыптасуы» (1955), 

тағы басқа ғылыми-зерттеу еңбектері жарық кҿрді. 

Тарих ғылымдарының докторы. 2-дҽрежелі Отан соғысы орденімен 

жҽне медальдармен марапатталған. 

1986 жылы Алматы қаласында қайтыс болды. 

 

 

Бекболат Мұстафин – 1925 жылы Семей 

педтехникумында, 1928 жылы Сібір 

политехникалық институтында білім алады. 1933 

жылы ҿлкелік партия комитетінің идеологиялық 

бҿлімінің меңгерушісі болып бекітіліп, 

Қазақстандағы аштықпен күрес жүргізу, 

босқыншылықты тыю, ауыл шаруашылығын 

кҿтеру шараларына ат салысады. 1935 жылы 

Б.Мұстафин «Құрмет белгісі» орденімен жҽне 

«Қазақстанға 15 жыл» белгісімен марапатталады. 

1936 жылы Б.Мұстафин Қарағанды облысын 

құру жҿніндегі ұйымдастыру бюросының мүшесі, Москвада ҿтетін 
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Қазақстан онкүндігіне дайындық жҽне ұйымдастыру міндетін абыроймен 

атқарады. 1938 жылы маусымда Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің депутаты 

Б.Мұстафин ҚКП Орталық Комитетінің хатшысы болып тағайындалады. 

Сол жылы ол Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің тҿрағасы қызметіне 

ұсынылады. Бірақ 1938 жылы 2 қыркүйек күні жалған жаламен 

айыпталып, қамауға алынады. 1956 жылы сҽуірде ҽскери сот үкімімен 

ақталып, қамаудан босатылады. 1957-1986 жылдары Горсельстройда,  

сосын Мҽдениет министрлігінің тарихи-мҽдени ескерткіштерді қалпына 

келтіру істері жҿніндегі жобалау жҽне жҿндеу жұмыстарына басшылық 

етеді. 1990 жылдан бастап Қазақстандағы саяси қуғын-сүргінге 

ұшырағандар қауымдастығының президенті болып қоғамдық қызмет 

атқарды.   

 

 

 

 

 

Тӛлеужан Мусин - қазақ педтехникумының 

түлегі, 1937- 1941 жылдар аралығында Абай атындағы 

қазақ педучилищесінде оқу ісінің меңгерушісі, 

директорлық қызмет атқарған. Қазақ ССР-іне еңбек 

сіңген зоотехник, еңбек  жҽне соғыс ардагері, 

республикалық дҽрежедегі дербес песионер. 

 

 

Алтын ұя 
 

Казпедтехникумда. Оның дарыңды, ҿз пҽндерінің білгірі, ой 

ҿрістері бай, мҽдениетті, ҿте ұстамды, талапшыл, беделді мұғалімдері асыл 

ұстаздар тҽрбиесінен ҿткендігім бүкіл ҿмірім үшін берік арқау болды деп 

білемін.  

Иҽ, осы қазақ педагогтарын даярлайтын алғашқы техникумда 

оқығандар арасынан шыққан ғылымның ҽр саласында жемісті еңбек етіп 

ҽдебиетшілер, тарихшылар, ауыл шаруашылығы мамандары, партия совет 

қызметкерлері атанған ел аузына іліккен адамдар қаншама десеңізші! Мен 

солармен бірге оқып, замандас болғаныма ҿзімді аса бақытты санаймын, 

мақтанамын. 

Қазына қаражатына іліккен оқушылардың бірі –мен.  Үстімізге 

шолақ сары тон, гимнастерка, шалбар, аяққа түсі сондай ботинка, 

басымызға картоз киіп жүреміз. Жатын орын, оқу жайымыз да жарасты. 

Жаңа дүние нұр шуағына бҿлініп, білім қайнарына бас қойған балғын 
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жастар кҿңілі қандай шат. Оқы да үйрен, біл де ой қазынаңды толықтыр. 

Жылы ұяға бауыр басқанымызға екінші жылға айналып барады. Ойда алаң 

жоқ. Бар зейініміз оқуда, тек оқуда ғана... 

Техникумда қоғамдық қызмет пен белсенділік кҿрсетіп жүрген, 

тҽртібі жақсы балалардан комсомол қатарына қабылдау басталды. 

Солардың бірі болып мен де комсомол қатарына ҿттім.  

Менің алдымда қазақ совет энциклопедиясының Х томы жатыр. 

Қолым тигенге 79 – бетті ашып қалу дағды болды. Сол сҽтте кҿзіме бірден 

ардақты ұстазым, абзал аға суреті  түседі. Ол – Ҽбікей Зейінұлы 

Сҽтбаевтың бейнесі. Сүйсіне ұзақ қараймын. Қандай жан еді! 

Бізге ол орыс тілі мен ҽдебиеті пҽнінен сабақ беретін. Мұғалімдер 

жетіспеген кездерде тарих, география сабақтарын оқытатын. 

1922 жылы Ҽ. Сҽтбаев Семейдегі педтехникумның директоры 

болып тағайындалды.  1928-1931 жылдары Ҽбекең Омбы қаласындағы 

рабфакта, Қырғызстанның Фрунзе қаласындағы пединститутте оқытушы 

болып қызмет істеді.  

Ҽбікей Зейінұлының Казпедтехникум коллективін басқарған 

жылдар айрықша менің есімде қалды. Оның тҽрбиесін кҿріп, тағлым 

алғандардың ойынан сол ғажап адам бейнесі кетпейтін шығар.  

Техникумдағы программалық оқумен қатар ҿзге тҽрбие істері 

қаншама десеңізші! 

Бір –екі курстан соң техникум ҿз шҽкірттерін жазғы каникул 

кезінде Семей, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарының аудандарында 

сауатсыздық жою мектептеріне жіберді. Мен де Шығыс Қазақстанның 

Құлжан, Тарбағатай, Зайсан, Семей облысының Абыралы аудандарына 

барып жҽне Семей қаласының ҿзіндегі сауатсыздықты жою мектептерінде 

оқытушы болып істедім. Кейінірек, ІІІ –ІҮ курстарда кҿшкенде Семейдегі 

маслопром тресінде ҿзге ұлт ҿкілдері мектептерінде бірнеше жыл қазақша 

сабақ бердім.  

Сапардан оралып, техникумға келген соң,  

директор Сҽтбаевтың алдыңда есеп береміз. 

Сауатсыздықты жою мектептеріндегі атқарған 

қызметімізге қаныққан соңғы  ықыласпен сұрап 

біліп, бізбен болашақ туралы тең кісідей кеңесер 

еді. 

Ҽбекең аса мейірбандылығымен қатар 

тҽртіп мҽселесіне келгенде қатаң адам болатын. 

Ол оқуды еңбек тҽрбиесіне шеберлікпен ұштасуды 

жолға қойды. 

Аптасына  екі үш рет жатахананы 

аралайды. Мұндайда оның қасында ҽрқашан  
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Заградский деген адам дҽрігері, шаруашылық жағынан басқарған Шутов 

жҽне жатақхана, оқу корпусының команданты қоса жүретін. Үнемі кешке 

жақын, шҽкірттердің жатар алдында келіп ҽр бҿлмеге кіріп -шығу 

Ҽбекеннің  қашанғы ҽдеті. Жатын орнымыз таза, едендер  айнадай жуулы, 

тҿсектер сап түзеген солдаттардай ретті, олардың жанында   

тумбочкалардан ҿзге еш нҽрсе болмауы шарт. Комендантқа тҿсек астын 

қаратып артық, оғаш заттар, қоқыс жоқ па, тығылып ұйықтап жатқан 

жалқаулар кҿрінбей ме деп сұрайтын. Себебі ондай жағдайлар да болған 

кҿрінеді. Содан Ҽбекең қасындағы кҿмекшілерімен бірге оқу корпусына 

келіп, аудиторияларды аралайды. Оқуға ынталы жастар сабаққа ҽзірленіп: 

біреулер үйге берген есептерін шығарып, кейбіреулер орыс тілі, ҽдебиеті 

пҽндерімен шұғылданып, енді бір топ  қазақ тілі мен ҽдебиетінен берілген 

тапсырмаларын талқылап, қызу айтысып жатқан сҽтін бақылайтын. 

Шҽкірттердің аудиториялардың бірінде жаратылыс тану, биология, 

география-минералогиядан, екіншісінде химия, физикадан тырысып оқып, 

жаттап жатқанын кҿргенде, Ҽбекең риза кҿңілмен езу тартып күлер еді. 

Музыкадан жаттығу бҿлмесі бҿлек болатын-ды. Онда кесте бойынша 

нотамен, біресе скрипка тартып, біресе пианино ойнап үйренумен 

шұғылданушылар, үрмелі оркестр аспаптарының бірнешеуінде 

жаттығушылар ҽрдайым аз болмайтын.  

Осындай сҽтте кейбір шҽкірттердің қасына отырып:  

- Оқу қалай?  Орыс тілі қиындық келтіріп жүрген жоқ па? Қай 

жердікісің? Ҽке - шешеннің тұрмысы қалай? Кҿмек беретін туыс –

жақындарың бар ма? Үйге хатты жиі жазасың ба? – деп жай-жапсарды 

сұрастырар еді. Ҽбекең кейде орыс, қазақ ҽдебиетінен қандай 

классиктердің шығармаларын оқыдың немесе оқып жүрсің? – деп те 

«мазалайтын». Қайсы бірде оқып жүрген программа бойынша орыс 

ҽдебиетінің бір шығармасынан үзіндіні ҿзі айтады да, оның қай кітаптан 

жҽне авторы кім екендігін сұрайтын. Бір ҿлеңнің бір шумағын ҿзі бастап  

«ҽрі қарай сен жалғай қойшы» дер еді. Ҽбекеңнің мұндай ықпалының зор 

ҽсері болатын. Программа материалдарын  білу парызымыз екендігі ҿз 

алдына, аяулы жанның алдыңда қысылып қалмауға тырысып, ықыласына 

бҿленуді де бір түрлі абырой санайтынбыз. Бірқатар орыс ақындарының 

кҿптеген  ҿлеңдерін жаттап алып жүрдік. Бізде Жауқан Темірғалиев деген 

оқушы А.С. Пушкиннің «Евгений Онегинин»  түгел жатқа білетін жҽне ол 

скрипкада неше түрлі шығарманы еркін орындайтын дҽрежеге  жетіп еді.  

Осы жайларды еске түсіре отырып біз сол  кезде білуге соншама ынталы 

едік- ау деп ойға қаламын осы күні.   

Ҽбекең ҿзі қайтқан соң да комендантты қайта жіберіп, балаларды 

тағы бір түгендейтін. Орнында болмай шыққандар ертеңінде міндетті 

түрде кеңсеге шақырылады. Қайда, кімнің үйінде қонғандығы, журнал 
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бойынша оқу үлгерімі, тҽртібі тексеріледі. Ақырғы рет  ескертіледі. 

Қайталанса, жатақханадан шығарылып, орнына мұқтаж орналастырылады.  

Мейрам күндері сауық кештерінде қатысқанда біркелкі қазына 

киімдерін ғана киетінбіз. Үй киіміне рұқсат етілмейтін. Демалыс күндері 

Ҽбекең техникумның қарала атын жеңіл кашовкаға жектіріп, сонымен 

базар жақты, қымызшылар қатарын /торговый ряд/ аралап шығатын. Біздің 

киім үлгіміз ҿзімізді анандайдан- ақ танытар еді. Егер сондайда кҿзге түсіп 

қалсақ:  

-Үйі, күйі жоқ баладай неғып қаңғырып жүрсің? Ертең «пҽлен» 

сағатта маған кел, - дейді Ҽбекең. 

Кабинетіне келгенде, айтатыны: «Ҿзіміздің техникумда барлық 

жағдай бар емес па?! Шаңғы тебу, би үйрену, музыка, оркестр, шахмат, 

дойбы, мҽдени -ағарту жҽне ҽдеби үйірмелердің бірден- бірі сені 

қызықтырмағаны ма? Базар аралауға уақытын солардан қалай асқан? Бүйте 

берсең, келген жеріңе қайтасың» - дейтін еді. 

Рұқсатпен кеткен күннің ҿзінде кісі үйіне қонып қонуға болмайды. 

Ондайлар кездессе, тағы да Ҽбекең : «Ҽдептілік емес мұның: темекі 

тартуға, ішімдікке үйренуің ықтимал. Ҽр үй ҽрқалай, жұқпалы  ауруға 

ұшырып  келіп, ҿзгеге таратудың мүмкін-ғой», - деп бҽрін де ескертіп, 

түсіндіруден еш жалықпайтын еді –ау. Соның бҽрін сабырын бұзбай, 

мейірбан қалпын  сақтайтын. Ҽрі именетінбіз, ҽрі сыйлайтынбыз. Содан 

болар, оқушылар арасында шылымқұмарлық, ішімдікке салуынушылық, 

ұрлық жасаушылық, қыз балаларды жҽбірленушілік, тұрмыстан азушылық 

тіпті сирек ұшырайтын.  

Біз ҿстіп аялы алақанда, қамқорлық құшағында білімге ден қойып 

ҿсіп жаттық.  

Тӛлеужан Мусин 

«Ӛмір баспалдақтары» кітабынан үзінді,  Алматы, «Қазақстан» 1990ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жүнісбек Қыдырбайұлы Нұрмұхаметов – 1906 жылы қазіргі 

Шығыс Қазақстан облысы, Абыралы ауданында туған. 1923 жылы 

Семейдегі қазақ педтехникумға оқуға түсіп, 1928 жылы бітірген. 
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Ташкенттегі Орта Азия университетінің исламия факультетін 

бітірген. Москва аспирантурасын аяқтап, 1938 жыл техника ғылымының 

кандидаты атағын алған. Москваның түрлі-түсті металдар жҽне алтын 

институтында ұстаздық қызмет атқарған. Қарағанды политехникалық 

институтының тұңғыш ректоры. 
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Ахат Шәкәрімұлы Құдайбердиев – (1900-

1984) ақын, фольклоршы,  шежіреші, ұстаз. 

Шҽкҽрімнің кенже ұлы.1923 – 1927 жылдары қазақ 

педагогикалық техникумында оқыды. Ұзақ 

жылдар бойы Жидебайдағы Абайдың ҽдеби-

мемориалдық мұражайының меңгерушісі, одан 

кейін Абайдың Семейдегі қорық - мұражайының 

ғылыми қызметкері болды. 

 

 

 

Ахат Шәкәрімұлы жайында бір дерек 

 

Тоталитарлық жүйенің тұсында «халық жауының баласы» ретінде 

қудаланып, Сібірдің қатал табиғатына айдалса да қажымаған, ҽке 

алдындағы перзенттік борышын адал ҿткерген Ахат Құдайбердиевтің 

тағдыры кейінгі ұрпаққа ҿнеге. Алмағайып қилы заманның тезіне түсіп, 

тағдыры таразыға тартылған сҽттерде де ҽкесі Шҽкҽрімнің ҽдеби мұрасын 

қорғауда  табандылық, қайсарлық танытқан Ахат Құдайбердиев болашаққа 

үміт артып, ҽке есімінің ақталатынына сенді. 1961 жылы, елге бір 

келгенінде, жапан түзде нақақтан нақақ атылған Шҽкҽрімнің 30 жыл 

кҿмусіз қалған сүйегін заман қыспағына қарамастан құр құдықтан қазып 

алып, ағасы Абайдың қасына жерлеуін тектіліктің еленбей қалған бір 

ерлігі дегеніміз абзал.  

Халқымыздың рухани мұрасының қазынашысы, зерттеуші ғалым 

Қайым Мұхамедханов Шҽкҽрім мұрасының ұлт жадында сақталуына                        

А. Құдайбердиевтің сіңірген зор еңбегі туралы былай дейді: «Ахат марқұм 

ҽкесінің кҿзі тірісінде, ҽсіресе, ҽкесі ҿлгеннен кейін, оның кітап болып 

басылып шыққан шығармаларын да, басылмаған қолжазбаларын да 

ерінбей-жалықпай ұқыпты кҿшіріп жазып отырған. Жҽне бір рет емес, 

бірнеше рет, араб ҽрпімен жҽне орыс ҽрпімен де кҿшіріп жазып, Қазақ ССР 

Ғылым академиясына, Пушкин атындағы Орталық кітапханаға (Алматы) 

тапсырған. Ахат дүниеден қайтар алдында ҿзінде сақталған 

қолжазбаларын (ҽкесінің ҽдеби мұрасын) Семейдегі Абай музейіне 

тапсыруды ҿсиет еткен». 

А. Құдайбердиевтің соңғы 24 жыл бойында араласып, қасына ерген 

рухани інісі, ҿнертанушы, ҽнші-композитор Арғынбек Ахметжанов: «Ахат 

аға барынша білгір, ақын, оқыған-тоқығаны, айтар ҽн-жыры ұшын-теңіз, ел 

жҽйін, жер жҽйін, ҽкесі Шҽкҽрім жҽйін айтқанда тек құйып алатын құйма 

құлақ қана керек болатын. Ахат аға аса ҽңгімешіл кісі еді. Ескінің кҿзін 

кҿрген, кҿкірегі кҿріктей, ертеде біздің елде болған Нысан абызды кҿз 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B6%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
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алдыңа елестететін. Мен ҿмір бойы бұл кісінің кҿп білетініне, жатқа 

айтатын ҽн-жыр, ҽңгімесінің ғажаптығына, ҽкесі Шҽкҽрім шығармаларын 

ҿз ҿмірінің мазмұны еткеніне қайран қаламын. Қазір қарап отырсақ, ҿз 

архивіндегі ҿзі жазған шығармалар жинағы да ҽкесі Шҽкҽрім 

шығармаларының кҿлемінен кем соқпайды екен. Ахат аға туралы жазылар 

сыр кҿп» - деген пікір айтады. 

А. Құдайбердиев ҿзінің қуғынды-сүргінді тағдырына қарамастан, ҽкесі 

Шҽкҽрім мұрасының жинақтаушысы, жоқтаушысы, жанашыры болумен 

қатар, соңына ҽдеби бай мұра да қалдырды.   

А. Құдайбердиевтің ҿлеңдері «Ахат» (1992 ж.), «Ақын аманаты» 

(2000ж.) деген атпен жеке-жеке кітап болып басылып шықты. Кітаптарды 

баспаға ҽзірлеп, шығарушы – А. Құдайбердиевтің ҿз баласындай жақсы 

кҿрген інісі, медицина ғылымдарының докторы, профессор, суретші 

Мақаш Ҽлиҽкпаров. 

Ахаттың 11 ҽні «Қазына» атты музыкалық-этнографиялық жинаққа енген. 

Ахат Шҽкҽрімұлының ұстаздық еңбегі туралы айтсақ, Алматы 

облысының Тастақ, Байсерке, Топар орта мектептерінде кҿп жылдар (1939-

1966 жж.) мұғалімдік қызмет атқарып, зейнеткерлікке шығады. Ұстаздық 

еңбегі үшін үкімет тарапынан «Құрмет Белгісі», «Еңбек Қызыл Ту» 

ордендерімен, медальдармен марапатталады. Туған жеріне оралған 1969 

жылдың маусым айынан ҿмірінің соңына дейін (1984 ж.) Абайдың 

Жидебайдағы мұражай-үйінің меңгерушісі, Абай мұражайының ғылыми 

қызметкері болып еңбек етті.  

А. Құдайбердиевтің қазпедтехникумдағы ҿмір кезеңіне қатысты 

құнды дерек кҿзі – ҿз қолымен жазған ҿмірбаяны жҽне жекебас листогы. 

1971 жылдың 24 маусымындағы ҿмірбаяндық дерегінде: «Ҿзім ауылдағы 

бастауыш мектептен хат танып алған соң, Семей қаласындағы қазақ 

педтехникумына 1922 жылы түсіп, 1927 жылы бітіріп шықтым» дейді.         

А. Құдайбердиев туралы жазылған мақалаларда да келтірілетіні – тек осы 

мҽлімет қана. А. Құдайбердиевтің Абай мұражайының ғылыми қорына 

тапсырған құжаттарынан қазпедтехникумға қатысты ҿзге деректер 

кездеспегендіктен, біз Семей мұрағатынан жаңа материалдар іздестірдік.  

А. Құдайбердиевтің қазпедтехникумға 1922 жылы түскендігін 

дҽлелдейтін құжатты кездестірмегенімізбен, мұрағаттан оның нақ осы оқу 

орнында оқығандығын дҽлелдейтін құжатты таптық. Ол құжат – 

«Протокол № 8. заседание Педагогического Совета Семипалатинского 

казпедтехникума за 30 мая 1927 г.» деп аталады. 

Хаттамада 1926-27 оқу жылында кластан класқа кҿшкен  

оқушылардың тізімі берілген.  Құжаттың  «из ІІ основного класса в ІІІ» 

деген бҿлімінен     А. Құдайбердин деген фамилияны кездестірдік. 
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Шҽкҽрімнің де, Ахаттың да «Құдайбердин» деп қол қойғанын ескерсек, 

бұл фамилияның Ахаттың фамилиясы екендігі шүбҽсіз. 

Тізімде Ахаттан ҿзге де қандай белгілі адамдар бар екен деген ниетпен 

құжатты мұқият қарап шыққанымызда, «из ІІІ класса в ІV-ый» деген 

бҿлімнен Тҿлеужан Мусин деген адамның да фамилиясын кездестірдік. 

Ал, «Список слушателей Казпедтехникума на 1925-26 уч. год» – деген 

құжаттағы оқушылар тізімінде Ахат Құдайбердиевтің аты-жҿні жоқ болып 

шықты. Бірақ, тізімде № 241 болып тіркелген Т. Мусиннің 1923 жылы 

техникумға түскені, жасы 19-да жҽне техникумды 1928 жылы бітіретіндігі 

кҿрсетілген. Семей қазпедтехникумының түлегі Т. Мусин – 1940 жылдары 

сол оқу орнының директоры, облысымызда, республикамызда жауапты 

қызметтер атқарған еңбек жҽне соғыс ардагері, 1990 жылы «Ҿмір 

баспалдақтары» атты естелік кітабы жарық кҿрген белгілі қариялардың 

бірі еді. 

Мұрағаттық құжаттарды мұқият зерделеу барысында, 

қазпедтехникумның 1926-27 жылдарындағы есебінен: «выпуск учащихся 

окончивших курс техникума в 1926-27 учебном году не было, так как 

отсутствовал четвертый курс» деген деректі оқыдық. Яғни,                             

А. Құдайбердиевтің оқу орнын 1927 жылы бітіруі мүмкін емес. Алайда, 

Ахат ҿз қолымен толтырған жекебас листогі мен  ҿмірбаянында 

«қазпедтехникумды 1927 жылы бітірдім» дейді. Кҿріп отырғанымыздай, 

жоғарыда аталған қазпедтехникумға қатысты мұрағат материалдары мен 

Ахат Құдайбердиевтің ҿз құжаттарындағы деректерде уақыт жағынан бір-

біріне мүлде жанаспайтын фактілер бар. Олардың ең бастылары – Ахаттың 

оқуға түскен жҽне оқуды бітірген уақыты.           

А. Құдайбердиев қазпедтехникумға 1922 жылы түссе, оқуды 1926 

жылы бітіріп шығуы керек еді. 1926-27 оқу жылының Педагогикалық 

Кеңесі хаттамасында кҿрсетілген дерекке сүйенсек, А. Құдайбердиев 1927 

жылы мамыр айында 2-класты аяқтап, 3-класқа кҿшкен. Бұл есеппен алсақ, 

оқу орнын ол 1929 жылы бітіруі керек болатын.  

Ахаттың қазпедтехникумда оқығандығын оның ҿз қолымен толтырған 

ҿмірбаяны ғана емес, Т. Мусиннің «Ҿмір баспалдақтары» атты естелік 

кітабының Абай мұражайының ғылыми қор бҿліміндегі сақтаулы қолжазба 

нұсқасында келтірілген деректер де айқындайды. Ҿкініштісі, автордың сол 

қолжазбасындағы Шҽкҽрім мен Ахатқа қатысты деректер кітаби нұсқаға 

кірмей қалған.  

Біз Ахаттың ҿлеңдерін жіті қарап, сүзгіден ҿткіздік. «Ағаға арнау хат. 

1923 жыл» атты ҿлеңінде ол: 

Жолдаймын Сізге сҽлем, ағатайым, 

Жҿтеліп, қан түкірген – менің жайым. 

Қайтпағаным себебі екі түрлі, 
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Несіне сізден ойым жасырайын. 

Бірінші – емделейін деп қайтпадым, 

Мектепке бармай, үйде тек жатпадым. 

Ҽлімнің келгенінше оқиын деп, 

Сондықтан сырқатымды аша айтпадым» - дейді. 

 «Ауруға шалдыққанда», «Ауру шҽкірт арманы» ҿлеңдері де  

қазпедтехникумда оқып жүрген кезінде жазылған. Демек, 1922 жылы оқуға 

түскен Ахат 1923 жылы ҿкпе ауруына ұшырап, денсаулығының күрт 

нашарлауына байланысты оқуынан уақытша қол үзген деген пікірге 

келеміз. Бұл – мҿлшермен екі жылдай уақыт болу керек. Ахаттың, ҿз 

денсаулығын қалпына келтіргеннен кейін, сабағын 1926-27 оқу жылынан 

бастап жалғастырғаны мұрағат құжатымен де сҽйкес келеді. Осы есеппен 

алғанда, оқуды ол 1929 жылы аяқтау керек еді, бірақ аяқтай алмаған. Оның 

себебін біз сол кездегі қазпедтехникум директоры, алаш ардақтысы Ҽбікей 

Зейінұлы Сҽтбаевтың жаламен қудаланып, түрмеге жабылуымен 

байланыстырамыз.  Ҽ. З. Сҽтбаев 1927 жылдың жазында, маусым айында 

қамауға алынады. Мұрағаттан 1927 жылдың 31 тамызындағы Семей 

педтехникумы Педагогикалық Кеңесі отырысының № 10 хаттамасында 

директордың түрмеге қамалуына байланысты сабақ жүктемесін жекелеме 

мұғалімдерге бҿліп беру жҿнінде айтылған. Сондай-ақ, Ҽ. Сҽтбаевтың 

1927 жылдың            4 қазанында қамауда жатып жазған ҿтініші мен 

директордың оқу ісі жҿніндегі орынбасары О. И. Рутковскийдің 1927 

жылдың 13 қазанында жазған ҿтініштері де табылды. О. И. Рутковский ҿз 

ҿтінішінде 10 маусымнан бастап директордың міндетін уақытша атқарушы 

ретінде қызметке кіріскенін атап кҿрсетеді. Алайда, оқу орнының 

басшысы, ерекше ҽділдігімен, мейірімділігімен, ұстаздық 

парасаттылығымен, аса ұлтжандылығымен шҽкірттер жүрегінен ҽз орын 

алған аяулы адамның түрмеге жазықсыз қамалуы педтехникум 

оқушыларының наразылығын тудырған. Ұстаздарын жаладан аман алып 

қалу парызымыз деп түсінген белсенді шҽкірттер оқушылар атынан 

губерниялық атқару комитетіне, сотқа арызданады. Педтехникумның 

белсенді оқушыларының бірі, жоғарыда аты аталған           Т. Мусин «Ҿмір 

баспалдақтары» атты естелігінде сол кезеңге қатысты мынандай оқиғаны 

баяндайды: «Мен, Масғұт Бегалин, Игенбек Тҿлеутаев, Жүнісбек 

Нұрмұхаметов, тағы бір-екі оқушы облыстық партия комитеті мен 

облыстық сотқа арыз апардық. Сҽтбаевті кепілге сұрап алу керек деп 

ұйғардық». 

Ҽйтсе де, оқушылар арызынан нҽтиже шықпайды. Ҽ. Сҽтбаевтың 

орнына директор болып Абзал Жиенғалиев тағайындалады. Т. Мусиннің 

кітабында ол туралы былайша ҽңгімеленеді: «Кейінірек естідік, бұрын 

молда болған кісі кҿрінеді. Жауапты орындарда істейтін ықпалды 
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қызметкерлермен сыбайластығы арқасында кеп қалса керек. 

Педагогиканың иісі мұрнына бармаса да, именбей келіп, директорлықты 

қолына алды. Педтехникум коллективі арасында Жиенғалиевке абырой ала 

қою қиын еді. Соны сезген ол Сҽтбаевқа жабылған жалған жаланы бетке 

ұстап, «оның құйыршықтарымен» күресуге кірісті. Ҿзі сауатсыз, 

орысшасы шамалы...». 

Оқушылардың Ҽ. Сҽтбаевті қорғап жазған арызы оларды 

педтехникумнан да, комсомол қатарынан да шығарудың себебі жҽне 

айыптау үкімі де болып шықты. А. Жиенғалиевтің талабы бойынша 

бұлардың мҽселесі губерниялық партия жҽне комсомол комитеттерінің 

біріккен бюросында қаралып, оқудан шығару жҿнінде шешім 

қабылданады. 

Қазпедтехникумда болған бұл оқиғадан Шҽкҽрімнің ұлы Ахаттың тыс 

қалуы мүмкін емес еді. Бұған бірқатар дҽлелдер келтіруге болады. Ахаттың 

ҽкесі Шҽкҽрім мен Ҽбікей Зейінұлы Сҽтбаев бірін бірі жақсы білген, қатты 

сыйласқан. Екеуінің де Алаш партиясының жұмысына қатысқандығы, 

Семей облысы земство басқару мүшесі болғандығы тарихтан белгілі. 

Пікірлес, ниеттес адамдар. Шҽкҽрімнің қалаға қатынаған сапарында 

қазпедтехникумға арнайы келіп, Ҽ. З. Сҽтбаевпен жүздесіп, ҽңгімелесіп 

жүретіндігі                   Т. Мусиннің жоғарыда аталған кітабының қолжазба 

нұсқасында баяндалады. Сондағы ол дерек мынандай: «Ахатпен бірге 

педтехникумда оқып жүргенбіз. 1926-27 жылдары педтехникумға келіп-

кетіп жүрді. Сонда кҿрдім. Ұзын бойлы, денелі, қою, ұзын сақалды, ҿткір 

кҿзді, қыран қабақты, қалың қасты адам екен. Мен адам аласасы мен биігі 

кездескендегісінің бір қызығын айтайын. Соноу бір күні «ақын келді, ақын 

келді» деген соң, коридорға шықтым. Ҽдебиет үйірмесі бар, қабырға 

газетінің редколлегия мүшесімін. Сол газетке оқушылардың 

шығармаларын басамыз. Ақыннан газетке байғазы сұрадым. Сҽлемнен соң, 

«қағазыңды ҽкел» деген соң, дҽптерді алдына ұстап едім, ана кісі тым 

еңкейіп иіліп кетті. Сонан соң табуретканы ҽкеп қойып, үстіне ҿзім 

шығып, дҽптерді алдына тосқанда, жазуға қолайлы ыңғай тұсына дҽл 

келгені. Жазбасын алдым. Оны ҿлеңмен жазды. Газеттің келесі санында 

бастық та. Ақын тек баласының оқу жайын білейін деп келмейді. Сол 

уақытта техникумда сабақ беретін Ҽ. Сҽтбаевпен ҽңгімелесіп, техникум 

педагогтарымен дидарласуға келеді екен ғой». 

Шындығында да, қазпедтехникумда 2 аптада бір рет «Екпін» атты 

қабырға газеті шығып тұрғандығы, қабырға газетінің арнайы редакциялық 

алқасы жұмыс жасағандығы, газет мазмұнына оқушылармен қатар, 

оқытушылардың да ат салысқандығы қазпедтехникумның жыл сайынғы 

оқу-тҽрбие жұмысының Семей мұрағатында сақтаулы есебінде 

кҿрсетілген. Ол газетте А. Шҽкҽрімұлының ҿлеңдері де болуы мүмкін. Біз 
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Ахаттың сол уақытта қазпедтехникум директоры  болған Ҽ Сҽтбаевтің 

түрмеге жазықсыз жабылуына қатысты жазған ҿлеңін келтірейік: 

 

                       Қазақтың оқытайын балаларын 

(Педтехникумнан шығарам дегенде Досов пен Тоқжігітовке айтқан 

тілек хат) 

 

Афызал шығармақшы болды мені, 

Жастардың мені жақтап отыр дені. 

– Ҽбікеймен бар екен байланысың, 

Мектепке тұрғызбаймын - дейді, – сені! 

Ҿз мінін түзеткен ол қате басқан, 

Еңбегін жарай ма бос жерге шашқан? 

Ҽбікейдің істеген игі ісі бар, 

Мұғалімдер жиып ап, мектеп ашқан. 

Қазақтан оқытушы дайындады, 

Басқа емес, елдің жайын уайымдады. 

Білім ап, қараңғы ел жетілсін деп, 

Алдыңғы болашағын пайымдады. 

Наныңыз, елім үшін жүрегім ақ, 

Кҿңілімде бҿтен ойдан жоқ ешбір дақ. 

Абақтыдан шыққан соң, Ҽбікейге 

Танбаймын, амандаса баруым хақ. 

Біреуден хабар алып бергенім жоқ, 

Немесе ҿсек айтып келгенім жоқ. 

Неше жыл ұстаз болды тҽрбиелеп, 

Теріс пікір, жат мінез кҿргенім жоқ. 

Бір дҽлелі айтайын, атам – жуан. 

Ол – жаралыс, нашардан қалай туам. 

Аталарға күйдіріп ҿз басымды, 

Сынамай, ҽділетті- дейді, - қуам. 

Арызым осы менің, ағаларым! 

Сіздер ғана болып тұр паналарым. 

Бітіргенше мектепті мені алып қал, 

Қазақтың оқытайын балаларын! 

Демек, ҿлеңнің 1927 жылы жазылғандығына күмҽн жоқ. Ҿлең түрінде 

жазылған тілек хат арналып отырған Досов пен Тоқжігітов кімдер? Досов 

Ҽбілхайыр Ысқақұлы – Семей губерниялық атқару комитетінің тҿрағасы, 

Тоқжігітов Шаймардан – губерниялық «Қазақ тілі» газетінің редакторы. 

Ҽ. З. Сҽтбаевтың жаламен түрмеге қамалуына наразылық 

білдіргендері үшін оқудан қуылып, комсомол қатарынан шығарылған 



229 
 

М.Бегалин,              И. Тҿлеутаев (Ахатпен бір класта оқыған), 

Ж.Нұрмұхаметов, Т. Мусиндер Қызылордаға барып, ҿлкелік партия 

комитетінің бірінші секретары               Ф. И. Голощекиннің қабылдауында 

болып, Қазақстан ҿлкелік комитетінің бюро мҽжілісінде мҽселелері 

қаралып, ескерту алып, комсомол қатарында қалдырылып, оқуды аяқтау 

жҿнінде қаулы қабылданады. Ал, Ахат Шҽкҽрімұлы тағдырының басқаша 

шешілгендігі даусыз. Оған себеп – «жуаннан» шыққандығы, қазақ 

даласында аса қатыгез де сауатсыз жүргізіліп жатқан кҽмпеске (Ахаттың 

ҽкесі кҽмпеске талқысына алғаш рет 1928 жылы түсті) ҽрі Ҽбікей 

Сҽтбаевтай «халық жауына» қатысты шҽкірттік қалтқысыз кҿңілі, риясыз 

сенімі, кесек мінезі. Олай болса, Ахаттың  ҿз қолымен 1971 жылы, 25 

маусымда сол кездегі саясат ыңғайына орай жазған ҿмірбаянындағы 

«қазпедтехникумды 1927 жылы бітірдім» дегені ҿзінің оқудан қуылған 

уақытына сай келеді. Жалпы, зерттеп-зерделей келе, біз       

А.Құдайбердиевтің ҿз қолымен жазған ҿмірбаянындағы кейбір ҿзге 

деректердің де дҽл солайша «түзетіліп» берілгенін аңғардық. Екіншіден, 

оның «қазпедтехникумды 1927 жылы бітірдім» дегені қазпедтехникумдағы 

оқуының соңы болып  та табылады. Ҿйткені, 1927 жылдан кейінгі 

қазпедтехникумға қатысты барша мұрағат құжаттарынан да ешқандай 

дерек таппадық. Ахат Шҽкҽрімұлының Семей қазпедтехникумында оқыған 

кезеңіне қатысты мұрағат құжаттары мен естелік баяндардың бір парасы 

осындай. 

Ахат оқудан қуылып қана қойған жоқ, ол сол кеткеннен «жуан атаның 

баласы», Шҽкҽрімнің ұрпағы ретінде де жылдар бойы қуғындаудан кҿз 

ашпады. Т. Мусиннің «Ҿмір баспалдақтары» кітабының қолжазбалық 

нұсқасындағы ҽлі еш жерде жарияланбаған мына бір үзіндіде                         

А. Құдайбердиев тағдырының сондай бір ауыр сҽті туралы баяндалады:       

«... атақты Құнанбайдың немересі Шҽкҽрімұлы Ахат Құдайбердиевті 

сұрастыра келе, оның Киров атындағы аралдағы (бұрынғы Полковничье, 

қазіргі Түйемойнақ. Ш. Ж.) лагерде, бас бостандығынан айырылғандар 

ішінде белгіленген мерзімді ҿтеуде екендігін білдім... Іздеп жүріп, сыммен 

қоршалған лагерге келсек, жолатпайды. Сонда да аса алыстамай, 

қоршауды жағалап келеміз. Бір кезде тікенек сымның ар жағында қоян 

бағып жүрген адамды дауысынан тани кеттім. Ахат та анадайдан-ақ бізді 

танып: 

– Тҿлеужан, Тҿлеужан! – деп дыбыс берді. 

– Анау тұрған Ахат деген тұтқынға дҽм ҽкеліп едік, соны беруге 

рұқсат ет- деп, қарауыл басындағыларға қатты тіл қатып едім: 

– Жақындамаңдар! – деген ескертуді қайталады. 
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– Маған жақындамаңдар, ауруым жұғады, пҽлеге қаласыңдар... 

дҽмдеріңді анау мұнарадан бір адам барып алады – деді Ахат, қолын 

бұлғап, сүйініш пен күйініш аралас, жымиған боп». 

Ахат Құдайбердиевтің бүкіл ҿмір жолын, еңбегін бір ғана мақала 

кҿлемінде тҽптіштеп, талдап-таразылау, ҽрине, мүмкін емес екені белгілі. 

Айықпай қайғы басымнан, 

Тұтқындалып жасымнан, 

Қажетті жылдар кетті бос, 

Жаланы кҿріп жасымнан! –  

деп, шаш ал десе бас алатын алай-түлей заманның құрсауында кҿпе-

кҿрінеу қолдан жасалынған жалаға таңылып, жылдар бойы қудаланған 

Ахат Шҽкҽрімұлы ҿмірінің педтехникум кезеңіне қатысты бір дерегі осы. 

                                                           Шаған Жанаева 

«Қазақ әдебиеті» газеті, №36,05.09.2008 ж. 

 

 

Ғайса Сармурзин (1904-1987) – педагог, 

журналист, жазушы. 1928 жылы Семейдің 

педтехникумын бітіріп, Шыңғыстауда мұғалімдік 

қызмет атқарады.1932 жылы Зайсан қалалық 

«Социалды жол», Семей облыстық «Шығыс» 

газетінде бҿлім меңгерушісі, редактордың 

орынбасары, 1936 жылы «Социалистік Қазақстан» 

газетінің ауыл шаруашылық бҿлімінің меңгерушісі, 

1939-1942 жылдары «Теміржолшы» газетінде 

редактордың орынбасары, 1942-1944 жылдары 

«Социалистік Қазақстан» газетінің бҿлім 

меңгерушісі, 1944-1961 жылдары Жамбыл облысы 

«Еңбек туы» газетінде редактор болып еңбек еткен. 

1961 жылы Қазақ мемлекеттік ҽдебиет баспасының директоры болып 

қызмет істеді. «Құрмет белгісі» орденімен, Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 

Грамотасымен марапатталған. 

 

Қамқор ұстаз алдында 

 

1923  жылдың август айы. Семей, Зайсан, Қарқаралы, Кереку 

уездерінен Семей қаласына оқуға түсуге келген ҿңшең ауыл балалары күн 

сайын ГУБОНО-ның  (губерниялық оқу бҿлімінің) алдын босатпаймыз. 

Білімге сусап келген соншама кҿп баланы оқуға түсіру міндеті Ҽміржан 

Сыдықовқа (губерниялық оқу бҿлімінің бір жауапты қызметкері, қазір 
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Алматыда) тапсырылған екен. Оның бізден  мезі болғаны сонша, кеңсесінен 

жылыстап жүретін бопты. Екібастұз бен Риддер (қазіргі Лениногор) 

ҿндірісінен келген жұмысшы балалары губерниялық атқару комитетіне 

барып Абылқайыр Досовтың (председатель) жазған арнаулы қағазымен 

алдын ала орналасып алған. Ал, біз болсақ, Ҽміржанды таба алмай, сеңдей 

соғылысып жүрміз.Бірақ, үмітіміз зор. Сондағы бар сүйенер тірегіміз, 

бұлданатынымыз – кедейлігіміз бен жетімдігіміз... 

Бір мезетте сол кҿшемен Мұхаң ҿтіп бара жатыр екен. Танып қалып, 

Шаймерден деген бала екеуміз, сҽлем беріп қалайық деп, соңынан жүгірдік. 

Мұхаң мені кҿре салып, жылы шырайымен сҿз қатып, хал-жайымды 

сұрастыра бастады. Мен оқуға келгенімді айтып едім, кҽдімгідей 

кҿңілденіп: 

- Бҽрекелді, жақсы болған, тіпті жақсы... Ал, 

документтерің бар ма? - деді. 

Мен ол кісіге ҿзімнің елден ҽкелген қағазымды – Абыралының Қажиы 

дейтін жаңадан сайланған  жас болыстың аты-жҿнімді, жасымды кҿрсетіп, 

«жетім, кедей, Семейге оқуға жіберілді...» - деп жазған  анықтамасы мен 

оқу бҿліміне жазған арызымды ұсына қойдым. Мұхаң кҿз жүгіртіп оқып 

шықты да, сҽл ойланып тұрып, кейін қарай бұрылып: «Жүр, барайық», - 

деді. Мен жалма-жан: «мына бала ҽлгі Ҽмбектің қайнысы Тастамбектің 

Нұрымханының жетім баласы Шаймерден, мұның қағазы мынау», - деп, 

оны да ұсындым. 

Мұхаң екеумізді ертіп, губерниялық оқу кеңсесіне ҽкеле жатып: 

- Ана бір жылы тілімді алып, осы Семейге оқуға келген 

болсаң, ендігі «қаратаяқ»  болып жүретін едің-ау. Ҽжең неғып 

жіберді? – деп қояды күлімсіреп.  Мұнысында ептеген ҽзіл-мысқыл 

да бар сияқты. Менің бұдан 7 жыл бұрын «оқуға ҽжем жібермейді» 

деген сҿзім есінде қалған екен. 

Сол бетімен оқу бҿліміне келді де, бізді ауыз бҿлмеде қалдырып, ҿзі 

тҿргі үйге кіріп кетті. Біраздан соң тҿргі бҿлмеден орысша киінген бір 

қағылез қара жігіт шыға келіп, аты-жҿнімізді сұрады да: 

- Мына документтерді Казпедтехникумның директоры 

Ҽбікей Сҽтбаев деген кісіге апарасындар. Енді жүре беріңдер, - дей 

салып, қайтадан кіріп кетті.  

Оқып қарасақ, арызымыздың үстіне губерниялық оқу бҿлімінің 

бастығы Асғат Сҽйдалин деген кісі Ҽбікей Сҽтбаевқа: «Техникумге алу 
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керек» деп бұрыштама қойып берген екен.  Қуанышымыз қойнымызға 

сыймай, Совет кҿшесінің бойымен зыр жүгіріп отырып, техникумге келіп, 

директорға қағазымызды тапсырып, ақырында «ҽупіріммен» емтиханнан 

ҿтіп, оқуға түстік те кеттік. 

«Ҽупіріммен» дегенімнің реті де бар еді. ....Кҿбімізді ҽсіресе орыс тілі 

қинайды. «Емтиханда не сұрайды екен?» деп ынтығамыз. Ортамызда 

Абыралы ауданынан келген ескі бешпет, салпаң құлақ тымағы бар бір бала 

жігіт (Тҿлеужан Мусин деген екен): 

-Несіне қысыласыңдар? Орысша имя существительный мен имя 

прилагательныйді білсеңдер – болғаны,-дейді тұмсығын кҿтере сҿйлеп. 

Шаймерден екеуміз оның осы айтқан екі сҿзін қайта-қайта айтып, жаттап 

алдық.  

Бір мезетте бір топ баланың ішінен мені шақырған бір дауыс естіле 

қалды. Үйге кіріп барсам парта толған үлкен бҿлме. Емтихан алып отырған 

Ҽбікей Сҽтбаевтың ҿзі мен Виноходов деген бір кҽртаңдау оқытушы екен.  

Сҽтбаев фамилиямды атап алды да:  

 -Что это? -деді.   

Мен тұрдым да, іркілместен: 

-Үстел, имя существительный,- деп салдым. Оның жанындағы қарт 

оқытушы маған жалт қарай ырза болып:  

-Смотрите-ка!-деді де: 

-А это что? Какая она?-деп еді. Мен оған жаттап алған барды-жоқты 

екі сҿзімнің қалғанын қолданып: 

-Эта парта, шорная. Имя прилагательный,-дедім ҿзімше білгішсіп. 

Сол-ақ екен, ҽлгі орысым: 

 -Молодец, тройка?-дегені ғой. Сҽтбаев та оған бас изегендей болды. 

Сол-ақ екен, «тағы сұрақ қоя ма» деп қыпылдап тұрған басым ҿзім білетін 

«іспасибаны» айта салып, үйден шыға жҿнелдім. 

 Бірақ бұл қулығым кҿпке бармады. Орыс тілінен сабақты Ҽбікейдің 

ҿзі береді екен. Ол орысша бірдеме сұраса, мен болдырған тайдай мҿлиіп 

тұрам да қалам. Ҽй, қинады-ау жанымды кҿпке дейін. 

 Міне менің жаңағы «ҽупіріммен» түстім дегенім осы болатын.   

Содан бір жылдан соң Мұхаң Ленинградтағы оқуынан қайтып, 

Семейге келіп тұрды да, 1924-1925 жылдары бізге қазақ ҽдебиетінен: 1 – 2 

курстарға ҽдебиет теориясынан, 3 – 4 курстарға ҽдебиет тарихынан сабақ 

берді. Оның тап сол бірер жылғы педагогтік, ҽдеби-творчестволық 
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жұмысының қат-қабат келіп, ҿте қауырт,  кҿп болуының үстіне мол 

жемісті болғанын айтсаңызшы! Ол ҿзінің «соқырішек» болып, операция 

жасатып шыққанына қарамастан, тҿрт курстың бас-басына арнап кең түрде 

конспектілер жасап, күн сайын келіп сабақ береді;  ол пьеса жазады,  ол 

қаладағы ҽр түрлі мҽдени шараларға ат салысып, Абай, Гоголь жайында 

лекциялар оқып, баяндамалар да  жасайды; ол «Таң» журналын 

шығарудың ұйымдастыру жұмыстарын қолға алып, оған керекті 

материалдар жинастырады, сол журналға басылатын «Қанды түн», 

«Ескілік кҿлеңкесінде», «Қайғылы жетім», «Қаралы сұлу» сияқты тамаша 

ҽңгімелерін де жазады. 

Ол сабақ беруге ҽсте дайындықсыз, конспектісіз келмейтін. Қоңырау 

соғылысымен-ақ класқа жетіп келетін. Сымбатты да денелі, бұйра шаш, 

қасқа маңдай, ҿткір кҿзді Мұқаң есіктен кіре бере, басын бір изеп, сҽл 

күлімсіреп кеп, стол жанына отырысымен кімнің «жоқ» екенін сұрап, белгі 

қояды да, сабақты бірден бастап кетеді. Ҽуелі сҽл бҿгеліп кібіртіктеп 

тұрады да, аздан соң бауырын жазып алған ерен жүйрік саңлақтай аға 

жҿнеледі. Ойлы да ҿткір кҿзін кейде ҽнтек қысыңқырап, кейде бір нүктеге 

қадала қарап тұрып, кестелі де мҽнді сҿздерді жосылтады-ай кеп! 

Аудиторияда оның біркелкі қоңыр үнінен басқа ешбір дыбыс естілмейді. 

Кей-кейде оң қолын сҽл кҿтеріп, алақанын желпи сермеп қойып, «осыны 

баса ұғыңдар» дегендей нық-нық айтып кеп, бір тыныстап алатын. Ал 

конспект жаздырғанда тез жазатындарды ғана ілестіріп, сылбыр 

жазатындарға бҿгелмейтін еді.  

Ойы терең, сҿзі шебер Мұқаңның сабағында 45 минут дегеніңіз лезде 

бітіп, қоңырау да тым ерте соғылғандай боп, бҽріміз ҿкініп қалатынбыз 

жҽне ол кісінің сабағына бҽрінен бұрын, барлық күш-жігерімізді жұмсап 

даярланатын едік.  

   Баға қоюға келгенде қатал да сараң еді. 1 курста Шаймерден 

Тастамбеков, 2 курста Мұратбек Божеев, 3 курста Рахымжан Жаманқұлов, 

4 курста Ҽлкей Марғұлан сияқты бірен-саран студенттер ғана «жақсы» 

деген баға алатын. Ал «ҿте жақсы» деген баға ешкімге қойылмайтын. 

 

Ғайса Сармурзин 

«Ӛнеге» кітабынан үзінді, «Жазушы» баспасы, Алматы, 1975жыл. 
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Шырақбек Қабылбаев – (1908-1991) 

Алаштың аяулы азаматы, белгілі қоғам жҽне 

мемлекет қайраткері, Қазақ КСР Ішкі істер 

министрі. Ол бұрынғы Семей облысы, Абыралы 

ауданындағы Қайнар ауылында дүниеге келген. 

1925 жылы Семей қаласындағы педтехникумға 

түсіп, білім алды.  

Педагогтар дайындайтын техникумда ол 

қазақ зиялыларының бай мҽдени мұраларын 

оқып, зерделей жүріп орыс тілі мен ҽдебиетін де 

жете меңгеруге мүмкіндік алып, заман талабына 

сай маман болып шығуға тырысты. Жігерлі 

жастың бұл еңбегі зая кеткен жоқ, техникум 

қабырғасында жүргенде алған білімі мен тҽрбиесі оның кейін түрлі қызмет 

баспалдақтарынан сүрінбей ҿтуіне зор кҿмек жасады. 

Семейдің педтехникумын 1931 жылы ойдағыдай бітіріп, қызмет 

жолын бастады. 1932 жылы ҽскер қатарына шақырылып, Алматы қаласына 

орналасқан қазақ ұлттық атты ҽскер полкінің құрамында жауынгерлік 

дайындықтан ҿтті. 

1934-1938 жылдары Ішкі 

істер халық комиссариатының 

жҽне қауіпсіздік органдарының 

түрлі басқармаларында ҽртүрлі 

қызметтер атқарды. 

1938-1954 жылдары 

Қазақстан Компартиясы 

Орталық Комитетінің 

құрамында партиялық 

қызметте болды. 

Ҿзінің қызмет жолын 

Ішкі істер халық 

комиссариатының қауіпсіздік 

жүйесінде қызмет істеуден бастап, кейін ұзақ жылдар бойы ККП Орталық 

Комитетінде ҽртүрлі жауапты жұмыстар атқарып, кҿптеген тҽжірибе 

жинақтаған Ш.Қабылбаевты Үкімет 1954 жылы тамыз айында Қазақ КСР 

Ішкі істер министрі етіп тағайындайды. Теміртау оқиғасына байланысты 

жазықсыз айыпталып, арада біраз жыл ҿткеннен кейін, 1967 жылдың 12 

сҽуірінде ол бұл қызметке екінші рет тағайындалды. Ішкі істер қызметінің 

генерал-лейтенант атағы берілді.  
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Алғашқы адым 

Естелік 

1924 жылдың күзі болатын. 

Техникумның директоры Сҽтбаев Ҽбікей деген кісі бұрын семинария 

бітірген, орыс тілін жетік білетін, ҿзі орыс тілінен техникумның жоғарғы 

кластарында сабақ береді екен. 

Сҽтбаев ҿте бетті, оқушылармен де оқытушылармен де орыс тілінде 

сҿйлеседі. Оның алдынан не оқушылар, не оқытушылар кҿлденең ҿтпей, 

ҿтіп кеткенше тосып тұрады екен, барлығы да ҿте құрметтейтін.  

Сабақ басталып кетті, бізге орыс тілінен Шакер Қоқымбаев, есептен 

Плотников, қазақ тілінен Қалиакбар Тҿлебаев сабақ бере бастады. 

Плотников техникумның бірінші дайындық бҿлімін бітіргенше, Тҿребаев 

техникумның негізгі курстеріне шейін, Қоқымбаев техникумның негізгі 

курсінде педагогикадан сабақ берді. Ал орыс тілінен бізге Шнырева деген 

оқытушы беретін болды. Міне бұлар – біздің Семейдегі бірінші 
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ұстаздарымыз. Мен бұларға тҽрбиелегені үшін алғыс айтып, ҿзімді 

олардың алдында борыштымын деп санаймын. 

Біз ересектер мектебінің үшінші класында оқып жүргенде, 

техникумды 25-жылы бітіретін оқушылар біздің мектепке тҽжірибеден 

ҿтіп, бізге олар да сабақ берді. Себебі біздің ересектер мектебіміз 

техникумның жанында болғандықтан ба, келешек мұғалімдер тҽжірибе 

сабақ бергендер Ҽлкей Марғұлан, Асқаров, Фаизова, тағы басқалар. 

Марғұлан ол кезде жас, шашы бұйра, қалаша жақсы киінетін сұлу жігіт,       

         Мектепке түскен оқушылардың кҿпшілігіне жатақханадан орын 

берілді, біраз оқушыларға орын жетпеді, біразымызға стипендия береміз 

деді, мен де орын ала алмай қалдым. Бҿлем Барманқұлов Кҽрібай маған 

кҿп ақыл айтады. Кҽрібайдың маған пайдасы кҿп тиді, ол саяси сауаты 

ашылып, саналы болып қалған екен, қиыншылыққа тҿзіп, шыдамды бол 

деп тҽрбиелейді. Бір күні ол маған, комсомолға түсуге дайындалу керек 

деді. Техникумның комсомол ұйымының хатшысы, ҿзімен бір курста 

оқитын Шаймерден Тастамбеков туралы маған ҽңгіме айтты. Оның 

лениншіл саналы адамгершілігі мол, ұйымның жұмысын жақсы 

басқаратынын сонымен қатар басқа да қасиеттерін атап берді. Қысқасы, 

Шаймерден комсомол ұйымының секретары болып тұрғанда комсомолға 

түссең – сені Ленинизм рухында тҽрбиелейді деген қорытындыға келді. 

Мен комсомолға түсуге дайындала бастадым. Жаңа жыл басталып, 

Лениннің қайтыс болған күнінен қарай  мен комсомол ұйымына арыз 

бердім, арызымды Тастамбеков алды. Кҽрібай оған тапсырған болу керек. 

Жақсы сҿйлесті, комсомолдың тҽртібін сақтай аласың ба, қазір лениншіл 

комсомол деген атақты ақтай білу керек, біріншіден, сабақты жақсы оқу, 

екіншіден, қоғам жұмысын атқару керек, шамаң келетін тапсырмалар 

береміз, арызыңды Ленин күні ҿткеннен кейін – қараймыз деді. Ол кезде 

техникумда партия ұйымы жоқ болатын. Сонан ба комсомол ұйымының 

беделі ҿте күшті. Комсомол ұйымының секретарымен сҿйлесу мен үшін 

үлкен дҽреже болып қалды. 

Шаймерден, айтса айтқандай сабырлы, идея жағынан ұстамды, 

ескіліктің қалдықтарынан мүлдем құтылған, партияның саясатын жақсы 

түсінетін шын мҽнінде жастардың басшысы екен. Ол кезде, комсомолға, 

техникумге үкімет қаражатымен жасырын кірген бай балаларының 

жұмыстары комсомол жиналысында қаралып, оларды комсомолдан 

шығарып, қаулының екінші тарауымен оқудан шығарылуы директордан 

сұралатын. Ҽрине, комсомол ұйымының ұсынысы сҿзсіз 

қанағаттандырылатын. Мені Ленин күні ҿткеннен кейін комсомолға алды. 

Кҽрібай маған бірінші қамқоршы болса, Шаймерден  екінші қамқоршы 

болды, жас комсомолға жеңіл-желпі тапсырма береді, мен жақсы 

орындауға тырысамын, Шаймерден мені фамилияммен емес, атыммен 
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атайтын болды. Бірнеше рет қасына ертіп, Олжабай дейтін коммунист 

жұмыскер – ұстаның үйіне ертіп те барды. Сонда олар саясат, тап тартысы 

туралы сҿйлейді. Олжабай ұста ұзын бойлы, бұлшық етті, қараторы сұлу 

адам, сұлу қара мұртты болатын. Олжабай 1930 жылдары ККР киге бастық 

болып, Шыңғыстау ауданына барады, сол қызметте жүргенінде, бандылар 

ҿлтіріп кетті деп естідім. Шаймерден осы күнгі белгілі журналист Ғайса 

Сармурзин, Кҽрібай Барманқұлов, Бегалин Масығұт тағы басқалармен 

бірге оқып, техникумды бітірді. 

Ол кезде Ғайсамен жақын таныс емеспін, бірақ Ғайса қу тілді 

болатын, мысқылдып елді күлдіретін. Мен Кҽрібай, Шаймердендер 

арқылы Бегалин Масығұтпен де танысып, ол менің туған ағамдай болып 

кетті. Сол техникумде ол маған үшінші қамқор болған адам. Ол үлкен 

Семейде бір үлкен жолдасының үйінде тұрды, оларға мен жиі баратынмын. 

Шіркін, ҿте кішіпейіл, ақжарқын адам еді. Барған сайын сабақты қалай 

оқитынымды, елді, кҽрі ҽке-шешеңді сағынуды қойдың ба деп сұрайтын. 

Бос уақытта қалай кітап оқу керек, бос уақытты қалай пайдалану керек 

екенін маған ақыл ретінде түсіндіретін, кішіпейілдік жасап, ҿзінің 

інісіндей қарағандықтан ба, жыл сайын елге каникулге барып келгеннен 

кейін, мен ең алдымен Масығұтқа барып амандасып шығатын болдым. 

Міне, менің ҿмір жолымның алғашқы тарауы осылай басталып еді. 

 

Шырақбек Қабылбаев – Алматы, 2004. 

 

 

 

Сембаев Әбдіхамит Ібінияұлы (1905 – 

1989) - кҿрнекті педагог, педагогика ғылымы 

докторы (1966), профессор (1967), КСРО 

Педагогика ғылымдары академиясының 

академигі (1967), Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген 

ғылым қайраткері, Қазақ КСР–ның  Оқу 

министрі. 

1925-1928 жылдары қазақ педагогикалық 

техникумында білім алды. 1931 жылы  

Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогика 

институтын бітіргеннен кейін Қазақ ауыл 

шаруашылық институтында ассистент, химия 

кафедрасының меңгерушісі, директордың оқу ісі 

жҿніндегі орынбасары, 1940 ж. директоры, 1941 — 55 ж. Қазақ КСР-ының 

Оқу министрі, 1955 — 63 ж. Қазақ мемл. ун-тінде проректор, педагогика 

кафедрасының меңгерушісі, 1963 — 74 ж. Ы.Алтынсарин атындағы 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%9A%D0%A1%D0%A0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9
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педагогика ғылыми-зерттеу институтының директоры болды. 80-нен астам 

ғылыми еңбегі бар. 

Ленин ордені (1945), ―Құрмет белгісі‖ (1960), Еңбек Қызыл Ту 

ордендерімен (1971) марапатталған. 

 

 

 

Тұрлыхан Қасенұлы - (1902-1942) Семей 

облысы, Қандығатай болысы (қазіргі Жарма 

ауданы), Қапанбұлақ ауылында дүниеге келген. 

1920 жылы Семейде мұғалімдер даярлайтын 

курста, 1925–1928 жылдары қазақ педтехникумда 

білім алған. Аягҿз аудандық оқу 

бҿлімінде инспектор (1928-1930) болған. 1934 

жылы Қазақстан Жазушылар одағының Семей 

облыстық бҿлімшесін басқарды. 1935 жылы 

«Еңбек» деген журнал шығара бастап онда ҽдеби 

сындар, ҽңгімелер, «Нүкен», «Ерлер ҽңгімесі», 

«Радио сҿзі», «Оспан комсомол» деген поэмалар, 

«Ҽріп ақын», «Ҽдебиет жұмысына атсалысайық» деген зерттеу 

мақалаларын жазған. Тұрлыхан орындап жүрген 13 ҽн нотаға түсіріліп, 

1931 жылы Алматыда басылып шыққан «500 казахских песни» кітабына 

енген. Олар: «Ардақ», «Қайырма», «Түлкітымақ», «Қарагҿз-ау», т.б.  

 

Менің ұстазым 

 

Тұрлықан 1920 жылы Семейге келіп, мұғалімдер даярлайтын сегіз 

айлық  курсқа оқуға түседі. Курсты бітірген соң ол 1921 жылдан 1924 

жылға дейін тҿрт жылдай ауыл мектебінде мұғалім болған. Мұғалімдер 

даярлайтын курстан алған біліміне қанағаттанбаған Тұрлықан 1925 жылы 

Семейдегі қазақ педтехникумына түсіп, техникумда үш жыл оқып,үй-

ішінің тұрмыс жағдайына байланысты қызмет істеуге тура келеді. Сҿйтіп, 

1928-1930 жылдары Аякҿз аудандық оқу бҿлімінде инспектор қызметін 

атқарады. 

1930 жылы Семейде «Колхоз жастар мектебі» деп аталатын мектеп 

ашылды. Орысша «Школа колхозной молодежи» дейтін де, қысқартып 

айтқанда «ШКМ» дейтін. Осы мектептің директоры болып Тұрлықан 

Қасенұлы тағайындалды. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Тұрлықан–сұңғақ бойлы, кең иықты,кеуделі, басын үнемі жоғары 

ұстап, тіп-тік жүретін,сымбатты адам еді. Тілге шешен, баптап,байсалды 

сҿйлейтін, майда қоңыр дауысы құлаққа жағымды, жарқын жүзді, ақ кҿңіл 

азамат болатын. 

Мектеп жоғары жатақтағы Исабек дейтін байдың үйінде ашылды. 

Мен бесінші классқа оқуға түстім. Мектептің (ШКМ) директоры жҽне 

қазақ тілі мен ҽдебиет пҽнінен сабақ беретін мұғаліміміз Тұрлықан 

ағамыздың ҿзі болатын. Қазақ тілі сабағында ең алдымен тіл деген сҿздің 

мағынасын түсіндіреді. Қазақ халқы ҿнердің алды сҿз деп білетінін айта 

келіп: «Ҿнер алды- қызыл тіл» дейтін халық мақалын келтіре отырып, 

қазақ тілінің байлығын баяндап, ана тіліміздің ҿзіне тҽн ерекше жақсы 

қасиеттерін талдап айтып, құлағымызға құйып береді. Мұғалімнің ҽрбір 

сҿзі соншама ұғымды ҽрі нанымды болғандықтан кҿңілімізге қона кетеді, 

оқушы шҽкірттерін қызықтырып, ынталандырып, баурап ҽкетеді. 

Мұғалімнің айтқандарын қолымыздағы оқулық кітаптан кездестіре 

алмаймыз. 

Тұрлықан мұғалім тіл туралы түсіндіріп, ҽбден ұғындырып алған соң 

барып, қазақ тілінің ережелерін түсіндіруге кірісетін. Зат есім, сын есім, 

сан есім, есімдік, етістік, үстеу, демеу, жалғау, септеу... дегендерді 

қарапайым тілмен, ақын-жазушылардың шығармаларынан мысал алып, 

оларды сҿйлем мүшелері бойынша талдап беретін. Тіл ережелерін 

түсіндіруге келгенде мұғалімнің қолданатын тҽсіл-талғамы, тамаша 

шеберлігі сүйсіндіріп, таңғалдырушы еді. 

Ҽдебиет пҽнінен сабақ бере бастағанда, алдымен ҽдебиет деген 

сҿздің мағынасын айқындап, ашып түсіндіретін. Кҿркем ҽдебиеттің ҿзіне 

тҽн қасиеттерін анықтап, атап ұғындырып, жеріне жеткізе сипаттап 

беретін. Кҿркем ҽдебиеттің тарауларын айта келіп, ақындық ҿнерді ҿнерді 

айрықша атап: «сҿздің асылы-ҿлең» дейтін де, Абайдың «Ҿлең-сҿздің 

патшасы, сҿз сарасы» дейтін ҿлеңін нақышына келтіріп, жатқа айта 

жҿнелгенде жанымызды жадыратып жіберетін. Ҿлеңнің терең мазмұнын 

түсіндіріп, кҿркемдігін кҿрсетіп, талдап беретін. 

Нағыз ақын кҿргенін , сезгенін, айтайын деген ой пікірін, ұнатқан, я 

ұнатпаған нҽрсесін, жай жалаң сҿзбен баяндап, дҽлелдеп жатпайды. 

Кҿрікті бейнемен, кестелі кҿркем сҿзбен суреттеп береді дейтін. Осы 

айтқандарының шындығына кҿзімізді жеткізу үшін Абайдың «Аттың 

сыны» ҿлеңін мҽнерлеп оқып беріп, жақсы атты ақынның қалай сипаттап, 
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кҿркем суреттеп, жануардың жанды мүсінінін кҿз алдымызға ҽкелгендігін 

кҿрсетіп, ақындық ҿнердің қасиетін осылай түсіндіруші еді. Абай 

ҿлеңдерін жаттатып, ҿлең сҿздерін дұрыс айтуды үйрететін. 

Абайдың табиғатты суреттейтін ҿлеңдеріне кҿп кҿңіл бҿлетін еді. 

Ҽсіресе, «Қыс» ҿлеңіне келгенде, қысты: «Ақ киімді денелі,ақ сақалды» 

адам бейнесінде суреттеу Абайдан бұрынғы жҽне соңғы қазақ 

ақындарының арасында болған емес деп түсіндіріп, «Қыс» ҿлеңінің ерекше 

кҿркемдігін сипаттап беретін. 

Ақын-жазушылардың шағын кҿлемді шығармаларын кҿрсетіп беріп, 

мазмұндама жаздырып, одан кейін жеңіл тақырып беріп, шығарма жазуды 

үйрететін.  

Тұрлықан ағамыз сабақ беретін мұғалім ғана емес, нағыз ҿнегелі 

ұстаз еді. 

Менің келешекте қолыма қалам алып, ҽдебиет жолына түсуіме игі ҽер 

еткен, кҿп тағылым алған алғашқы ұстазым-Тұрлықан Қасенұлы ағамыз 

болды.  

Қайым Мұхамедқанұлы 

Мемлекеттің сыйлықтың лауреаты,  

ғалым, абайтанушы 

 

Айманов Шәкен Кенжетайұлы  (1914 - 

1970 ) - қазақтың ҽйгілі актері, режиссері,  

КСРО-ның халық артісі, КСРО Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты. 

Болашақ актер 1914 ж. 15 ақпанда 

қазіргі Павлодар облысының Баянауыл 

ауданында туған. Ауыл мектебін бітіріп, 

Семейдегі педагогикалық техникумға оқуға 

түскен. Семей мұғалімдер техникумында 

оқып жүргенде 1932 ж. Алматыдағы Қазақ 

драма театрына шақырылады.  

Ш.Айманов Қазақстан 

Кинематографистер одағын ұйымдастыруға 

қатысып, одақ басқармасының 1-хатшысы (1958 – 70) қызметін атқарды. 

КСРО Мемлекеттік сыйлығының (1952) жҽне Қазақ КСР-і Мемлекеттік 

сыйлығының (1968) лауреаты.1970 ж. 24 желтоқсанда Мҽскеу қаласында 

жол апатынан қайғылы қазаға ұшырап, Алматы қаласында жерленді. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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Шайжүнісов Жақия (1914 - 1983) — 

кҿрнекті ұстаз, Қазақстанның еңбек сіңірген 

мұғалімі, Социалистік Еңбек Ері. 

Ауыл мектебін бітіргеннен кейін 

Семейдің қазақ педагогикалық техникумына 

оқуға түсіп, білім алды. 1933 жылдан 1938 

жылға дейін Семей облысындағы Кҿкпекті 

балалар үйінде оқу ісінің меңгерушісі, 1938 

жылдан демалысқа шыққанша осы балалар 

үйінің директоры болды. 1953 жылы Семей 

педагогикалық институтын бітірді. 

Шайжүнісов басқарған тҽрбиешілер 

ұжымының тҽжірибесі республикалық 

деңгейде насихатталды. Шайжүнісов 

Социалистік Еңбек Ері, Ленин ордені, 

―Құрмет белгісі‖ ордендерімен жҽне 

кҿптеген медальдармен марапатталған. Қазір Кҿкпекті ауданының 

орталығы Кҿкпекті ауылындағы қазақ орта мектебіне, Семей қаласындағы 

бір колледжге Жақия Шайжүнісовтің есімі берілген. 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
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«...1933 жылдың күз айы. Семей педучилищесін бітірген жас жігіт 

Кҿкпектіге қарай ҿгіз арбамен жол тартты. Апта бойы жаяулап жүріп 

келген жас мұғалімді жаңадан ғана ұйымдасқан балалар үйіндегі жүдеу 

жүзді жиырма шақты жетім бала қарсы алған еді. Иҽ, сҿйтіп, ол осы 

Кҿкпектідегі Максим 

Горький атындағы 

балалар үйінің алғаш 

ұйымдастырушыларыны

ң бірі болды. 1938 жылы 

ҿнегелі ұстазға үлкен 

сенім кҿрсетіліп, балалар  

үйінің директорлық 

міндеті жүктелді. Содан 

бері Жақаң 33 жыл бойы 

осы жұмысты үздіксіз 

атқарып келеді. Осы жылдар ішінде М.Горький атындағы балалар үйінен 

үш мың түлек түлеп ұшыпты. «Жақаңның үш мың баласы бар» деген 

сҿздің мҽнісі осы екен. Бұл үш мың жас бүлдіршін жақсы тҽрбие алып, 

қоғамға пайдалы еңбек етіп жүрген абзал азаматтар. 

Балалар үйіндегі күллі жұмыс шҽкірттердің ҿзін–ҿзі басқару ҽдісімен 

жүргізілді. 1936 жылы тұңғыш балалар Советінің председателі болған 

Исабаев Ҽлжан Москваны қорғау шайқасында ерлікпен қаза тапты. Ал 

1938–40 жылдардағы балалар Советінің председателі Раев Ғұмар қазір 

«Кҿкпекті» совхозының зоотехнигі, Социалистік Еңбек Ері. 

Сол кезде балалар үйінде тҽрбиеленген жетімдердің бірі, қазірде 

Шығыс Қазақстан университетінің профессоры Алексей Трунов былай 

дейді: 

–Жақия аға ғажайып жан еді ғой. Ол біздің бҽрімізге туған ҽкеміздей 

болып мейірім кҿрсете білді. Жасыратыны жоқ, сол кезде біздің арамызда 

мінездері қияңқы, ҿмір тепкісінен тҽртібі бұзылған балалар да болды. Бірақ 

ол солардың бҽрінің де жүрегіне жол тауып, адам етіп шығарды. Ҿз 

шҽкірттерін ақылмен, мейірім жылуымен тҽрбиелей білді. Біз бір 

отбасының балаларындай тату–тҽтті ҿмір кештік.      

 

С.Рамазанов, «Потомкам завещанный подвиг» кітабынан үзінді,          

                         Алматы, Қазақстан, 1997. 
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Сүлейменов Ысқақ – Семейдің қазақ 

педагогикалық техникумының 1931 жылғы түлегі. 

Педагог, журналист. 

 

Әке – асқар тау 

 

Ҽкемнің оқуға ынтасының арқасында, 1925 жылы 

Семейдегі Қазақ Педагогика техникумына оқуға түсіп, 

оны 1931 жылы үздік бітірген екен. Техникумды 

аяқтаған кезде РСФСР–дің Халық Ағарту Комиссарының қолы қойылған 

«бастауыш мектеп мұғалімі» деген аттестат беріледі. 

 Сол замандарда, мұндай білім алу жеткілікті абыройлы болып 

саналатын жҽне бұл оқу мекемесінің түлектері ҿте жоғары бағаланатын, 

себебі олар ауыл тұрғындарының толықтай сауатсыздықтарын жою 

күресіне белсене араласатын мамандар ретінде саналды. Олар белсенді 

түрде қоғамдық ҿмірге қатыстырылды, жүйелі түрде ҽңгімелесулер 

жүргізді газет, журналдар, мерзімді баспасҿздерді оқыды, шала 

сауатсыздарды оқу жҽне жазу ҽліппелерін меңгеруге жҽрдем етті. Ол 

уақыттарда мектеп пен техникумдарда білім беру орыс жҽне араб 

тілдерінде жүргізілді. Ҽкем Педтехникумді аяқтағаннан кейін 2 жылға 

еңбек етуге Мақаншы ауданына, бастауыш 

мектепке мұғалім етіп жіберілді. 

 Қилы қиын күндердің бірінде ҽкемді 

аудандық партия комитеті шақырып алып 

Кеңес Қытай шекарасындағы жағдайдың 

шиеленісуіне байланысты осы салада 

жұмыс істеуге ұсыныс білдіреді. Екі ел 

арасындағы сол кездегі шекарадағы қым–

қуыт оқиғалар ҽкеме үлкен сабақ болды. Бір сҿзбен айтқанда, ҽкем екі ел 

арасында, екіге бҿлінген жұрт арасында елші қызметін атқарып, алтын 

кҿпір болған деседі. 

 Алапат аштықтың кезінде ҽкемді Семейге кері шақырып алып, 

ашығып, босқан елге кҿмек кҿрсету міндетін тапсырады. Сол кезде 

Семейден ҽкем ҿзінің ҽке–шешесін алып Новосібір арқылы Кемеров 

облысына қарай жылжыпты. Ҽкем Сталинск қаласындағы металлургия 



244 
 

заводта кадрлар бҿліміне,  қазақтармен жұмыс жасайтын маман болып 

ауысады. 

Кейіннен 1935 жылы ҽкемді Кемеров облысының Сталинск 

гороносына аз ұлттылардың ересектер мектебіне нұсқаушы болып 

жұмысқа жібереді, кейіннен толық емес №23 орта мектебіне орыс тілінің 

мұғалімі ретінде ауыстырылды. 

1939 жылдың аяғында ҽкем жанұясымен Семейге оралды, Сібірде 10 

жыл ҿмір сүрген. 

1940 жылы ҽкем «Екпінді» жҽне «Прииртышская правда» газеттеріне 

қателіктерін түзеуші ретінде жұмысқа қабылданды. 

1943 жылы ҽкем ҽскер қатарына алынып, Ош қаласындағы үш айлық 

ҽскери дайындық бҿліміне барды. Қырғызстанда дайындық кезінде қатты 

ауырып, госпитальға түседі. Сол себепті ҽкеме қан майданға аттану 

жазылмапты. Бұл жайлы ҿзі «Денсаулығымды жас кезімнен дұрыс сақтай 

алмай, Отан қорғауға қатыса алмадым» деп кҿп ҿкінетін, кейде. Бірақ 

ҿкімет соғыс кезіндегі ерен еңбегін ескеріп, оны «1941–1945 жылдардағы 

Германиямен соғыста кҿрсеткен ерен еңбегі үшін», «Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы ерекше еңбегі үшін» медальдарымен марапаттады.   

1943 жылы «ҽскер қатарына жарамсыз» деп танылған соң облыстық 

партия комитеті ҽкемді Аягҿз ауданы Тансық «МТС»–інің саяси бҿлім 

бастығының орынбасары қызметіне жібереді. Артынша Аягҿз қаласына 

«Жаңа ауыл» деп аталған сол кездегі аудандық газетке жауапты редактор 

(қазіргі жауапты хатшы) қызметіне ауысады. Сол газетте істей жүріп 

Турксибтің «Теміржолшы» газетінің тілшісі болады. Кейіннен, ҿмірдің 

соңғы жылдарында Аягҿз теміржолы саяси бҿлімінің нұсқаушысы болды.    

       

        Т.Ы.Сүлейменов, «Ҿнегелі ҿмірдің ғибраттары» кітабынан үзінді.       

                                      Астана, 2012.  
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Шулятиков Василий Александрович - Герой 

Советского Союза, полковник. Родился 9 декабря 

1917 года - в селе Больше Нарым, Восточно- 

Казахстанской области. После окончания 7 классов 

Больше - Нарымской школы колхозной молодежи 

(ШКМ), в 1932г. поступил в Семипалатинский 

педагогический техникум, который окончил в 

1935г. С 1935 по 1939г.г. работал в Геогриевской 

средней школе им.Маяковского в с.Георгиевка 

Жарминского района Семипалатинской области в 

должностях: учителя, заведующего учебной частью 

этой школы. 

С должности директора Георгиевской средней школы в сентябре 

1939г. Жарминским райвоенкоматом был призван в армию и направлен в 

г.Ленинград, где был зачислен в 31- й стрелковый полк в роту станковых 

пулеметчиков. После подготовки, в составе этого полка был направлен на 

Финский фронт. 

Будучи командиром отделения телефонно-кабельного взвода 

телефонно-кабельной роты 123 отдельного батальона связи, 22 июня 

1941г. вступил в войну против фашистской Германии. 

Под командованием Шулятикова, в то время старшего лейтенанта, 

взвод 863-й отдельной роты связи 163-й стрелковой дивизии 38-й армии 

Воронежского фронта в течение четырѐх суток под обстрелами 

противника обеспечивал связь между правым и левым берегами Днепра, 

устранил более 800 повреждений на линии, четырежды прокладывал 

через Днепр кабель связи. 

В октябре 1943г. было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны Шулятиков продолжал службу в армии. В 1950 году он 

окончил Военную академию связи, а затем преподавал в ней. Кандидат 

военных наук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/163-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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Носова Мария Алексеевна - выпускница 

Русского педагогического техникума (1935 год), 

Герой Социалистического труда. 

Носова Мария Алексеевна родилась 31.12. 

1918 г. в с.Красный Яр Шемонаихинского 

(ныне Ново-Шульбинского) района 

Семипалатинской области в бедной крестьянской 

семье. В 1935 году после окончания 

Семипалатинского педагогического техникума 

Мария Алексеевна пришла в школу. В 1939 году 

поступила  в  Ленинградский пединститут  

им.Покровского и одновременно работала в 

средней школе. В 1941 году она возвратилась в 

Восточный Казахстан, работала преподавателем русского языка и завучем 

в средних школах сел Шемонаихи, Таврии, Предгорное, Верх-Убы. В 1949 

году заочно окончила Алма-Атинский педагогический институт имени 

Абая. 15 лет бессменно работала заведующей учебной частью школы №11 

г. Усть-Каменогорска. В 1963 году ей было присвоено Почетное звание 

«Отличника народного просвещения», в 1967г. Звание «Заслуженного 

учителя Казахской ССР», а затем самое высокое - Героя 

Социалистического труда. 

 

 

Перелыгин Леонид 

Михайлович - доцент,зав.кафедрой 

философии, кандидат филологических 

наук. Отличник народного 

просвещения. Открывал 

мемориальную доску М.Ауэзову на 

здании педучилища. Родился 15 

августа 1911г. в селе Предгорное 

Глубоковского района Восточно-

Казахстанской области. 

В 1927г. поступил в Семипалатинское 

педагогический техникум. «Годы 

пребывания в педтехникуме, - вспоминает 

Перелыгин Л.М., - остались в памяти, как 

что-то радостное. Помню каким громадным 

показалось мне здание учебного заведения (ничего подобного я до того не 

видел). Деревья вокруг здания, разноцветные стены, широкий двор, дверь, 

нижний этаж с кабинетами физики, химии, ботаники, лестница - каждая ее 
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ступенька запомнилась навсегда. На первом этаже Пушкин с его 

«Цыганами», «Медным всадником». На втором этаже поэзия и 

логарифмы, изобразительное искусство и музыка». 

Любимыми песнями у учащихся педтехникума были такие: «Все 

выше, и выше, и выше...», «Он был шахтер, простой рабочий», 

«Пролетарии, вставайте из неволи мировой...». 

С особой теплотой вспоминает Леонид Михайлович своих учителей 

Моргайлик К.Н., Яковлеве Б.М., Пинегине А.И., Коталине... 
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Орыс педагогикалық техникумының мұғалімдері мен оқушылары. 1928 ж 

 

Орыс педагогикалық техникумының мұғалімдері мен оқушылары. 1929 ж. 
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Мектепке дейінгі тҽрбие беру мамандығы бойынша оқушылар.1930 ж. 

 

Орыс педагогикалық техникумының 1934 жылғы түлектері 
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Орыс педагогикалық техникумының оқытушылары 
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Педагогикалық училище кезеңі  

(1937-1992 ж.ж.) 
 

Орыс жҽне қазақ педагогикалық техникумдары 1937 жылы орыс жҽне 

қазақ педагогикалық училищелері болып қайта құрылды.  

 

 

 

 

 

Семей педагогикалық училищесінің директорлары 
Н.В.Чурсин,  К.Хамитов,  Т.Джаикбаев, Т.Мусин, А.Л.Микешин, , 

П.М.Хомутов,  М.С.Муртазин, Л.И.Тюрин, Ғ.У.Уразалин, Т.Акажанов,  

А.Б.Бартыков, У.Ҽ.Ҽбішев,  Ж.Д..Дҽукеев,  А.Т.Бекбаев,  

М.С.Мұхаметжанов.   
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В педколледже сохранилось одно из писем выпускницы Марии  

Степановны Здоровой, которая обучалась с 1934-1937г.г. ―... В мои 

студенческие годы наша страна была такой же юной, как многие наши 

студенты, ей было 17 лет. Вместе со страной и мы студенты переживали 

нужду и лишения. Занимались в классных комнатах, в которых стояли 

столы, доска и мел- вот и все оборудование. Наглядный материал по 

предметам также отсутствовал. Знание получали только по учебникам. 

Питались в студенческой столовой, находившейся в подвальном 

помещении педучилища. Питание 3-х разовое: завтрак и ужин состояли из 

1 стакана сладкого чая и 200гр. хлеба; обед - борщ с кислой капусты, 

заправленный жиром, на второе - 2-3 ложки гречневой или перловой каши, 

200гр. хлеба. А в общем - ложились и вставали с чувством голода. 

Студенты жили в 3-х общежитиях, расположенных на территории 

двора. В одном из общежитий, называвшейся ―Центральный‖ жил 

директор Чурсин Н.В. и завуч Моргайлик К.Н. Общежитие ребят были 

расположены за пределами двора училища. В общежитии зимой 

температура не превышала 14 градусов тепла. Дети не снимали пальто, 

ночью ложились по двое на койку, укрываясь всем чем можно. Студентам 

1 курса выдавали деревянные топчаны и кошму, 2 и 3 курсу - железные 

койки, матрацы и байковые одеяла. Одевались кто во что мог. У девушек 

имелось не более 2-3 ситцевых платьев. Носили прически: мальчики - 

польку,' девушки - фокстрот. В училище работал кружок танцев, пения, 

драмкружок. Пели под радио, танцевали танго, фокстрот, румбу. 1 курс 

выезжал в подшефный колхоз на полевые работы в село Покровка на 15 

дней, за наш труд колхоз обеспечивал столовую овощами. 2 курс уезжал 

на 15 дней в лагеря, на военную подготовку. 3 курс - выпускной. Все 

студенты проходили подготовку БГТО. Получали стипендию от 5 до 30 

рублей в зависимости от успеваемости и курса‖. 

 

 

 

(1939 жылы берілген есеп кітапшасының үлгісі) 
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Парий Дарья Михайловна, 

выпускница Русского педагогического 

училище (1937 год) Герой 

Социалистического труда. 

Парий Дарья Михайловна родилась в 

1918г. в селе Александровка Самарского 

района Восточно-Казахстанской области 

в семье крестьянина-бедняка. В 1937г. с 

отличием окончила Семипалатинское 

педагогическое училище. После этого 

трудилась в органах народного 

образования. В 21 год, она уже 

руководила районным отделом народного 

образования. За достижение хорошей 

успеваемости в школах во время Великой 

Отечественной Дарья Михайловна Парий 

была награждена медалью «За трудовую доблесть». С 1941-1962 

г.г. находилась на партийной работе, в том числе 9 лет работала 

секретарем и вторым секретарем Самарского райкома и 11 лет первым 

секретарем райкомов партии. С 1962г. является заместителем 

председателя Восточно- Казахстанского облисполкома. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 

1957г. Дарье Михайловне присвоено звание Героя Социалистического 

труда. 
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Василий Васильевич Бунтовских – Герой 

Советского Союза. 

Родился В 1921г. в селе Дарственное 

Курчумского района Восточно-Казахстанской 

области. В 1940 году окончил Семипалатинское 

педагогическое училище. Работал директором 

школы в селе "Красный партизан". 

В армии с 1940 года. Служил в 22-м 

инженерном батальоне 1-й Московской 

стрелковой дивизии. На фронте с первого, дня 

войны. Как командир саперного взвода , 

участвовал в боях на Западном, Воронежском, 

3-м, 4-м Украинских фронтах. Прошел тысячи 

километров,  наладил десятки переправ через большие и малые реки. 

Погиб в боях с фашистами при освобождении города Будапешта. 10 

января 1944 года В.В.Бунтовских  присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 

 

Ізғұтты Айтықов - Совет Одағының 

батыры. 

1926 жылы Шығыс Қазақстан 

облысының Ұлан ауданының Тарғын 

ауылында дүниеге келген. 

1938 жылы Семейдің қазақ 

педагогикалық техникумына оқуға түседі. 

1942 жылы Ізғұтты Айтықов майданға 

шақырылды.  51 - гвардиялық атқыштар 

дивизиясының барлаушысы Айтықов 

Белгород, Курск, Калинин облыстарын 

жаудан босату жаудан босату ұрыстарына, 

Сталинград шайқасына қатысты.  

1944 Жауынгерлік тапсырмаларды 

ойдағыдай етіп орындағаны үшін Қызыл 

Жұлдыз, I жҽне II дҽрежелі Даңқ 

ордендерімен, «Сталинградты қорғағаны үшін» медалімен марапатталды. 

22 маусымда Ізғұтты Айтықовқа Совет Одағының Батыры атағы берілді. 

Совет Одағының батыры Ізғұтты Айтықовтың есімімен Ұлан 

ауданының Тарғын ауылдық округінің ауылы жҽне орта мектебі аталады. 
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Қазақ халқының батырының есімі жерлестерінің есінде мҽңгілік 

сақталады. 

 

Поэт Алексей Сурков в стихотворении «Герою Советского Союза 

И.Айтыкову» писал: 

Черные пули вкривь и вкось 

По мокрому песку 

Когда Айтыкову пришлось 

Плыть первым за реку 

       Отвага светится в глазах и тех, 

       Чья цель свята  

       Так Родине служил казах 

       Айтыков Изгутта 

 

 

Фарида Қабсадыққызы Халитова 
(1920-1976) – белгілі қоғам қайраткері, Семей,  

Целиноград облыстарының ҽлеуметтік-

экономикалық дамуына зор үлес қосқан 

басшы, Қазақстан 

ҽйелдері арасынан 

Мҽскеудегі жoғapы 

партия мектебін 

тұңғыш бітірген, 

ҽйелдер арасынан 

бірінші шыққан 

облыстық партия 

комитетінің хатшысы. 

1938 жылы Семей 

қаласындағы педучилищеге оқуғa түседі. Оқу 

орнының қоғамдық жұмыстарына белсене 

араласады, спорт, ҽн-күй үйірмелеріне қатысады. 

1939 жылы Қазақстан жастары құрамында 

педучилище окушылары атынан Москва 

қаласында  ҿткен Бүкілодақтық физкультура 

парадына қатысады. 

Отан алдындағы үлкен еңбегі үшін 

Ф.Халитова үш рет «Еңбек Қызыл туы», тҿрт рет 

«Құрмет белгісі» ордендерімен марапатталды. 
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Нұршайықов Әзілхан (1922-2011) – Қазақ 

КСР-інің Абай атындағы Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, ҚР халық жазушысы, Ұлы 

Отан соғысының ардагері, 2-дҽрежелі «Даңқ», 

«Құрмет белгісі», «Халықтар достығы», 2-

дҽрежелі «Отан» соғысы ордендерімен 

марапатталған. 

Алматыдағы Тау-кен институтының 

жұмысшы факультетінде, Семейдегі Абай 

атындағы қазақ педагогикалық училищесінде, 

одан кейін педагогикалық институтында білім 

алған.  
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Аймұхамед Кӛпежанұлы Mансұров - 
(5.05.1917-29.06.2000 ж.) 

1935-38 жылдары Семей педтехникумында білім 

алды. 1938-42 жылдары Абыралы ауданы, Қайнар 

орта мектебінің оқытушысы, мектеп директоры 

болып қызмет істеді. 1942-43 жылдары 

Ленинград майданынан ауыр жараланып келіп, 

Абыралы ауданы партия комитетінің үгіт-насихат 

бҿлімінің меңгерушісі, 1944-45 жылдары Алматы 

жоғары партия мектебінде оқиды. 1945-76 

жылдары А.Мансұров Талдықорған облысы 

Сарқанд ауданы партия комитетінің 2-хатшысы, 

Ақсу, Панфилов, Іле, Жамбыл аудандары партия 

комитетінің 1-хатшысы болып қызмет атқарады. 1976 ж. зейнеткерлікке 

шыққаннан кейін Алматы облысы мемлекеттік мекемелер кҽсіпкерлерінің 

кҽсіподак комитетінің тҿрағасы, «Дҽyip» баспасында кадр бҿлімінің 

меңгерушісі болып қызмет етеді. А.Мансұров «Қызыл жұлдыз», «Октябрь 

революциясы» ордендерімен, екі «Ленин», eкi «Құрмет белгісі», 1 - 

дҽрежелі «Отан соғысы» ордендерімен марапатталды. Екі мҽрте Қазақ 

ССР Жоғарғы Кеңесінің депутаты болып сайланды. «Ҿмір ҿткелдері» 

атты естелік кітаптың авторы. 

 

Қазақ педучилищесінің ұстаздары мен  оқушылары. 1940 жыл. 

 

 



263 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц
Д

Н
И

 В
К

О
, 
ф

о
н

д
 №

 2
0

3
, 
о

п
и

сь
 №

 3
, 
ар

х
и

в
н

ы
й

 №
6

 
 



264 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ЦДНИ ВКО г.Семей 
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Воспоминание Сагындыкова – Каирбекова София Тулегеновна – отличник 

просвещения, заслуженный преподаватель КазССР 

+ 

1947 году закончила 

Семипалатинский 

педагогический институт .  При 

распределении зав .  облоно 

Даукеев направил меня в педучилище. 

Четыре года у них  не было 

преподавателя в казахских группах, 

поэтому меня оставили в городе, дали 

русскую и казахскую группу. И так 

началась моя трудовая деятельность. Мне было 22 года. Казахский язык я 

не знала, мне было очень тяжело. Студенты были старше меня: 24, 26 лет - 

одни парни после войны, к учебе относилась серьезно.  На заочном 

отделении сдавали выпускники за 1, 2, 3, 4 курсы по моему предмету, и так 

за месяц я заработала 5000 рублей. За 4000 р. купила маме домик: в одной 

комнате пол был деревянный, в другой земляной, был огород, корова. Эта 

была большая радость, стали жить по-человечески. В коллективе было 

мало молодых преподавателей Макен- историк, Батима- математик. 

Амирхан - физкультурник. Мы были дружные, веселые, жизнерадостные. 

Макен, я и Батима ходили в кино и 

на танцы. Директором в русском 

отделении был Тюрин, а в 

казахском - Муртазин. Мне дали 

комнату. Я постоянно вечером 

бывала среди студентов. Проводила 

разные беседы. Через год дали 

комнату с печным отоплением. Я 

жила со студенткой Марией, она 

инвалид ,   старше меня  на  2  

года . Во дворе жил директор 

Оразалин, жена у него - русская, вела у нас русский язык, и у них было 4 

детей. В педучилище я проработала с 1947 г по 1981г. Пользовалась 

уважением среди преподавателей и студентов, так как людям делала 

только добро. Когда я приходила к директору Бекбаеву просить 

дополнительную стипендию для студентов, то он удивлялся и говорил, 

кроме Вас, никто не просит, но соглашался с моими доводами и давал.  

При мне,  я проработала 34 года на одном месте, сменилось много 

директоров.  Назову их  п о фамильно: Тюрин,  Муртазин ,  

Оразалин,  Бартыков, Даукеев ,  Абишев,  Бекбаев .   В 55 лет я 
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вышла на пенсию, на заслуженный отдых. Мой труд поощрялся: я имею 

похвальные грамоты и благодарности Каз. ССР, значок «Отличник 

просвещения», заслуженный преподаватель Каз. ССР.  

 

Уәлхан Әбділманов – ауылшаруашылығы 

ғылымының кандидаты, профессор.  Семейдің 

педагогикалық училищесінде 1946-1948 жылдары 

білім алды. 1948 – 1950 жылдары мектеп мұғалімі, 

1950 – 1960 ж.ж., студент, аспирант, 1960 – 1982 

жылдары Семейдің ауылшаруашылығы тҽжірибе 

станциясының бас экономисі, бҿлім меңгерушісі, 

СЗВИ – дің ректоры, ҽрі Семей, Павлодар, Ҿскемен 

қалаларындағы институттар ректорлары кеңесінің 

тҿрағасы. 

 1982 – 1996 жылдары Алматы зооветинститутының профессоры, 

кафедраның ауылшаруашылығы ҿндірісін басқару жҽне ұйымдастыру 

ісінің меңгерушісі, 1996 жылдан Қазақтың мемлекеттік аграрлық 

университетінің агробизнес ұйымдастыру кафедрасының меңгерушісі, 

профессоры. 

 90 – нан артық еңбегі жарық кҿрген У.Ҽбділмановтың 

ауылшаруашылығы ҿндірісін ұйымдастыру жҿніндегі кҿптеген ҽдістемелік 

нұсқаулары жоғары баға алып, республика кҿлемінде кеңінен қолданылды. 

«Еңбек Қызыл ту», «Құрмет белгісі» ордендерімен марапатталған.  

 

 Вспоминает Уалхан Абдильманович, «Учиться было очень трудно. 

Часто голодали. Стипендию получали 16 рублей (раньше 160 рублей). 

Изучали предметы подробно, особенно арифметику. Денег на жизнь не 

хватало, поэтому в воскресные дни приходилось работать на пристани». 
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Хафиз Матаев – Семейдің педагогикалық 

училищесін 1947 жылы бітірген. СПИ, СЗВИ – де 

оқып, жоғары білім алған. Еңбек жолын 1947 жылы 

Саржал ауылында  Ши бастауыш мектеп мұғалімі 

болып бастаған.1952-1957 жылдары Бесқарағай 

ауданы оқу бҿлімінің инспекторы, Беген орта 

мектебінің директоры, аудандық оқу бҿлімінің 

меңгерушісі болып істеді. 1958-1961 жылдары Беген 

ауылында Чапаев атындағы колхоз бастығы, 1961-

1965 жылдары аудандық партия комитеті 

ұйымдастыру бҿлімінде, 1965-1969 жылдары 

Шұбартау ауаткомының тҿрағасы, 1969-1973 жылдары ҚКП Абай 

аудандық комитетінің бірінші хатшысы, 1973-1976 жылдары ҚКП Семей 

облыстық комитетінің хатшысы болып абыройлы еңбек етті. 1976-1978 

жылдары ҚКП обкомының партия комиссиясын басқарады. 1978 жылы 

қарашада Абай аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы қызметіне 

қайта жіберіліп, 1991-1998 жылдары Республикалық Абай қорын 

басқарады. Х.Матаев ұлы Абайдың 125,150 жылдығын, Шҽкерім қажының 

140, М.Ҽуезовтың 90, 100 жылдық мерейтойларын дайындап ҿткізудің 

тікелей ұйымдастырушылардың бірі болды. Х.Матаев жемісті еңбегі үшін 

«Ленин», «Октябрь революциясы», «Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет белгісі», 

«Парасат» ордендерімен марапатталды. Екі дүркін Қазақ ССР Жоғарғы 

Кеңесінің депутаты болды. «Абай ауданының ақиықтары», «Шыңғыстау» 

фотоальбомы, «Ақылмен ойлап сҿйлесейік» еңбектердің авторы. 

 

 

Бекмұханбет (Бекен) Исабаев 1944-1947 

жылдары Семейдің педагогикалық училищесінде, 

1948-1950 жылдары СПИ-де білім алады. 1950-1954 

жылдары Күлмен орталау мектебінің директоры, 1954-

1959 жылдары ЛКСМ аудандық комитетінің 

нұсқаушысы, хатшысы, 1959-1963 жылдары Сталин 

атындағы, «Қызылту» совхозының партком хатшысы, 

1963-1969 жылдары Күлмен орта мектебінің оқу ісінің 

меңгерушісі, 1969-1974 жылдары Ақбұлақ орта 

мектебінің директоры, 1974-1987 жылдары 

Ж.Молдағалиев атындағы орта мектеп мұғалімі, тҽрбие жұмыстарының 

жетекшісі болды. 1987 жылғы қыркүйек айынан бастап, Бҿрлідегі 

М.Ҽуезов мұражай-үйінің меңгерушісі болып абыройлы еңбек етті. 

Б.Исабаев ескілікті шежірелер мен тарихи деректерді жинап, жадында 

сақтай білген, оның бҽрін жүйелеп, жинақтап, ғылыми негізде ҿзара 



269 
 

байланыста қорытып, тарихи жағдайларға сҽйкестендіре тұжырым жасай 

білетін шежіре адам. 2001 жылы «Ұлылар мекені» атты еңбегі жарық 

кҿрді.  

 

Әзімхан Сәдуақасұлы – Семей педагогикалық 

училищесін 1948 жылы бітірген. 1948-1954 

жылдары Мақаншы ауданындағы «Қызыл жұлдыз» 

бастауыш мектебінде мұғалім, меңгеруші болды. 

1954-1958 жылдары «Жасқайрат» жеті жылдық 

мектебінде оқытушы, директор болды. 1958 – 1961 

жылдары Мақаншы аудандық интернатта 

директоры, 1961 – 1980 жылдары Мақаншы, 

Үржар, Шар аудандарында  аудандық партия 

комитетінің хатшысы қызметін атқарды. 1980 -1992 

жылдары Семей аң терісі – мех техникумының 

директоры қызметін атқарды. «Ленин», «Еңбек 

Қызыл ту» ордендерімен марапатталған. «Қазақстан халық ағарту ісінің 

озаты» белгісінің жҽне «Мҽдениет қайраткері» атағының иегері.  

 

 

Семейдің педагогикалық училищесін 1948 

жылғы түлегі, «Құрмет белгісі», «Еңбек Қызыл 

Ту», «Құрмет» ордендерінің иегері Мүтән 

Аймақовтың естелігі:. 

Училищеміздің үйi соғыс жылдарында 

майданға ҽскери ұшқыштар даярлайтын арнайы 

мектеп болыпты. Адресі — Степная кҿшесі, 66 үй. 

Бүкіл ҿмірімнің бастау арнасындай осы бір 

ғимаратты еске алсам, студент кезімдегі талай 

оқиғалар ойыма түседі. Жақсы да, жаман да ҿттi 

ғой бастан. Олардың бҽрін жаза берсем, қызығы 

болмас. Біздің кезіміздегі оқу да, студенттік ҿмір де басқаша еді. Оны 

бүгінгі жастар түсінбес те. 

Жаңадан ашылған оқу орнында оқу құралдары, жабдықтар жетіспейді. 

Ауласы да үйіліп жатқан техника қалдықтарына толы. Соларды тазартып 

жҿнге келтірдік. 

Училище директоры татар азаматы Мұртазин еді. Ҽлі есімде Мұстафа 

Сҽпеевич дейтінбіз, мүмкін Сафиевич шығар. Оқу басталған күні 

студенттерді жинап, құттықтады, оң тілегін айтты. Оқу тҽртібімен 

таныстырды. Бұрынғы оқыған ұшқыштардан қалған киім-кешек бар екен, 

ер балаларға үлестіріп берді. Ҽскери киімді қызық кҿреміз, қуана-қуана 
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киініп алдық. 

Училищенің ҿзінің қосалқы шаруашылығы бар екен. Кҿкҿніс ҿсіреді. 

Ер балалар бip айға сонда жұмысқа жегілдік, қыздарды оқу бҿлмелері мен 

жатақхананы жҿндеп, сылауға алып қалды. Ҽ, дегенше оқу басталды. 

Соғыстан кейінгі қиыншылықты біз ұмытқанымыз жоқ қой. Оны түсінеміз. 

Тҿсек – орын жетіспейді. Азық-түлік те солай. Нанды карточкамен береді, 

кici басы — 500 грамнан. Асхана жоқ. Ҽйтеуір, ыстық су бар. Адам үш 

күннен кейін тозаққа да үйренеді, дейді ғой, оқу керек болған соң, кҿндігіп 

кеттік. Айына 160-180 сом стипендия береді. Ұқсата білсең, ҽжептҽуір 

ақша. Басқа ақшаң жоқ болған соң, соған разы боласың. 

Ҽуелде оқу оңайға түспеді. Соғыстың қырсығынан 4-5 жыл сабақтан 

қол үзіп, тосаңсып қалған ересек жігіттер тiптi қиналды. Мен, бipaз хат-

шотпен айналысқанмын, үйде кітaп, газет оқығанмын, қараймаппын. 

Tiптi, ӛзім қатарлының кҿбінен ілгерімін. 

Бірінші тоқсан ауыр аяқталды, мектептегідей емес, оқу жүйесі басқа. 

Дегенмен, ҽрбір тапсырманы ықтияттап, сабақты жақсы игеріп кеттім. 

Комсомол қатарына ҿткізді, қоғамдық жұмыстарға тартып, тҽрбиеледі. 

Қанша айтқанмен, қарақұлақ–танып қалған естиярмыз ғой, училищенің 

бүкіл жұмысына оқытушылармен бірге араласа бастадым. 

Педучилище оқытушылары қатарында Қуаныш Байкенов, Ғалиакпҽр 

Тҿребаев, Дүйсекин, Ғабитов, Мұртазина, Медведева (аттарын ұмыттым) 

деген ұстаздарымыз болды. Білімдері, сабақ беру ҽдістері ҽртүрлі болса да, 

ҽрқайсысының ҽртүрлі ерекшеліктері, ҿзіндік қасиеттері бар еді. 

Кемшіліктерін де сеземіз, ол жағы ішімізде, мектеп баласы емеспіз, 

түсінеміз. Шама-шарқынша сабақ беріп жүргенін білеміз, ҽйтеуір, 

аянбайды, қолынан келгенін істейді. Бізге сол ғана керек. Ғалиакпҽр 

Тҿребаев аса бір сүйікті ұстазымыз еді. Оның класқа келгенін асыға 

күтіп, қуанып отырамыз. Ғалекең бip кезде атақты Мұхтар Ҽуезовпен, 

Қаныш Сҽтбаевпен қызметтес болғанын қызықты етіп ҽңгімелейтін. Кейін 

бүкіл елімізде даңқы шыққан данышпан адамдардың жас кезі, кісілік 

қасиеттері туралы алғаш мағлұматты осылай алғамыз.   

 

 

Семейдің педагогикалық училищесінің 1949 

жылғы түлегі, мұғалімдердің Бүкілодақтық ІІ – 

сьезінің делегаты, «Құрмет белгісі» орденінің 

иегері, Қазақ ССР Оқу ісінің үздігі, дербес 

зейнеткер Нағима Құмарқызының естелігі:   

Мен 1946 жылы Семей облысы, Абай 

ауданының Саржал жетіжылдық мектебін бітіріп, 
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Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына небҽрі бір жыл болған қиын 

кезеңде Семейдегі Абай атындағы педагогикалық училищесіне оқуға 

түстім. Оны 1949 жылы үздік аттестатпен бітірдім. Педагогикалық 

училище білімге сусаған талантты жастардың сол кездегі ең кҿп түсетін 

оқу орны болатын жҽне онда халқымыздың мақтанышы болған атақты 

перзенттері М.Ҽуезов, Қ.Сҽтпаев, Ҽ.Марғұлан, Ж.Аймауытов т.б. оқып 

білім алғандары жастарды қызықтырушы еді.  

Оқуға түсісімен ауылдық жерден келген біздерге сабақты ынта 

салып оқу міндеті тұрды. Училищеде сабақ берген ұстаздар жан-жақты 

білімді, бар жақсылықты бойымызға сіңіруге жұмылған нағыз 

жанашырларымыз болды. Ҽрі шебер ұстаз, ҽрі жоғары мҽдениетті аға-

апайларымыз: география пҽні мұғалімі Жұмабай Бояубаев, математикадан 

Оразай Байжұманов, қазақ тілінен Ғалиақпар Тҿребаев, білімі мен 

мҽдениеттілігі ҽр студентке ерен үлгі болған Какима Мұхаметханова, 

тарихтан Мҽкен Кҽріпжанова, орыс тілінен Гафур Габдуллин, химиядан 

София Қайырбекова, педагогикадан Фазыл Киікбаевтар біздер үшін 

ұмытылмас педагог тұлғалар. 

Училищеге Абай, Ақсуат аудандарынан келгендер кҿп болды. Олар 

сабаққа ынталы, білімге құштар жастар еді. Ақсуаттық Ғ.Сҽбитов, 

А.Қабышев, Қ.Қайымов, абайлық Г.Асқарова, Б.Алдоңғаров, Р.Медеуова, 

Ж.Зиятов т.б. кейінде ҽр салада жоғары дҽрежедегі қызметтер атқарды. 

Бізден жоғары курстарда оқыған, кҿп жылдар Абай аудандық партия 

комитетінің, Семей облыстық партия комитетінің секретары болып істеген 

Х.Матаев, облыстың Ақсуат, Жаңа семей аудандарында партия 

комитетінің секретары, мҽдениет бҿлімдерін басқарып, идеология, 

мҽдениет жұмыстарын жоғары сатыға кҿтерген М.Жанболатов, журналист 

Ш.Ақшекин, совхоз, партия қызметкері М.Мырзақасимовтар осы оқу 

орнын бітіргендер. 

Педагогикалық училищені үш жыл 

оқып, 1949 жылы 84 бала бітірдік. Соның 

ішінде екі студент – Ақсуаттан 

Г.Сҽбитов, Абайдан мен үздік 

аттестатпен аяқтадық.  

Бізге ұстаздарымыз жақсы оқуды 

ғана емес, қоғамдық жұмыстарға да 

белсене қатысуды үйретті, талап етті. 
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Ҿзім оқушылар комсомол комитетінің жұмыстарына белсене қатыстым. 

Бұл училищені бітіріп мұғалімдік жұмысқа кіріскенімде кҿп пайдасын 

тигізді, тҽжірибелі мұғалімдермен лезде тізе қосып абыроймен еңбек 

етуіме мол мүмкіндік берді. Алғашқы мұғалімдік қызметімді Абыралы 

ауданынан бастадым. Атақты ғалым, академик Бүкілодақтық сьезд. 1968 

ж.       марқұм Рымғали Нұрғалиев Қайнар орта мектебінде бастауыш 

класты менен оқып бітірген оқушым болатын. Ол 2007 жылы ЕурАзия КZ 

газетінің тілшісінің мектепте сабақ берген мұғалімдеріңіз туралы не 

айтасыз деген сұрағына берген бір жауабында: «Дұрыс айтасыз, сабақ 

берген оқытушының ролі ерекше. Үлкен ұстазға кез болуы шҽкіртінің 

бағын ашады. Мен бұл арада ҿзіме сабақ берген мұғаліміміз Нағима 

Құмарованы атар едім»,-депті. Бұл менің сол бастауыш кластағы еңбегіме 

берілген баға деп есептеймін.  

1951 жылы Алматыдағы Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық 

институтына түсіп, 1955 жылы оны Қызыл дипломмен бітірдім. Оқу бітіріп 

келген соң Абай ауданында мұғалім, аудандық комсомол, партия 

комитеттерінде бҿлім бастығы, Абай атындағы орта мектепте директор 

болып істедім. Осы жұмыста жүргенімде 1968 жылы Москвада ҿткен 

Мұғалімдердің Бүкілодақтық ІІ сьезіне делегат болып қатыстым. Қазақ 

ССР Оқу ағарту ісінің үздігімен, «Құрмет белгісі» орденімен, Қазақ ССР 

Жоғарғы Советі Президиумының Құрмет грамотасымен марапатталдым. 

Қай қызметті істесем де білім мен тҽрбиенің, іскерліктің негізін 

қалаған, жоғары сауаттылықты үйреткен осы оқу орны екенін естен 

шығармаймын. Бұл сонда еңбек еткен жан-жақты мҽдениеттілікті бойына 

сіңірген ұстаздардың еңбегінің арқасы екенін, колледждегі ұйымдастыру, 

басшылық жұмысының мықтылығын кҿрсетеді.  

Осы оқу орны туралы мен үнемі баспасҿзді қарап, тамыз 

мҽслихаттарына қатысқанымда педколледжді бітірген түлектерді мектеп 

басшылары ынтамен қабылдайтындарын кҿріп, үнемі ризалық сезімде 

отыратынмын. 

Қазірде колледжге бір кіріп шыққанның ҿзінде студенттердің 

этикасына, жүріс-тұрысына, киім киісіне қарап іскер басшылықтың, 

ұжымның ынтымағын аңғарасың. 

Құрылғанына 110 жыл толғалы отырған бұл оқу орнына алдағы 

уақытта да табыстан табысқа жете берулеріне тілектестігімді білдіремін.         
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Бекен Жұмабекұлы Жамақаев (1931 -1972) - 

ҽуесқой композитор, диктор, актер. 1950 жылы 

Семейдің педагогикалық  училищесін бітірген. 1946-

48 ж. Семей драма театрының құрамында актер, 1951 -

52 ж. Семей облысы радиокомитетінде ҽдеби 

қызметкер, 1952 - 57 ж. цензор, 1958 - 60 ж. диктор, 

т.б. ҽр қилы мамандықта қызмет істеп, мҽдениет 

саласында еңбек етті. Жамақаев жасынан ҿз бетінше 

ҽр түрлі музыкалық аспаптарда (домбыра, 

гармонь, баян, т.б.) ойнауды үйреніп, шебер музыкант 

атанды. Оның халыққа кеңінен танымал "Сұлу сары", 

"Сауыншы","Махаббат вальсі","Қоштасу","Түн сыры","Гүлім қайда", 

"Ертіс ҽні","Жалғыздық тойы",т.б. ҽндері бар. Жамақаевтың есімімен 

Семей жҽне Алматы қалаларында кҿшелер аталады. 

 

«...Ол бір ұмытылмас жай еді. Мен онда педучилищенің соңғы 

курсында оқимын, сауыққойлық ҿнерім тағы бар. Училише 

кҿркемҿнерпаздар үйірмесіне қатысатынмын. Сол бір кеште училище 

студенттеріне концерт беріп жаттық. Ҽдетте, құрбыларым: «сен гормонь 

тартқанда басқа дүниені ұмытып кетесің, айналаңда не болып жатқанын 

елемейсің, мылқау да соқыр бола қаласың» деп қалжыңдайтын. Сол 

шынында рас. Ҽн айтушы қызды баянмен сүйемелдеп отырып, ҽн текстінің 

біткенін ұмытып кетіппін. Қыз тоқтап қалды, мен тарта беріппін. Жҽне ол 

ҽнді емес, бүтіндей басқа ырғақты. Кҿрермендер де тына қалыпты. Нағыз 

құлаққа ұрған танадай тыныштық. Жаным ерекше бір тыныс алып, 

шабыттана қыз түрткілегенде ғана қылығымды бір-ақ ұғып, сахнадан ата 

жҿнелдім....» 

Б.Жамақаев 

 

 

                  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B


275 
 

Оқу орнының 1950 жылғы түлегі, тыл жҽне еңбек 

ардагері Кәмел Мұқановтың естелігі: 1941 жылы 

мамыр айында Абай ауданы, Саржал ауылындағы 

орта мектептің жеті жылдығын бітіріп, аттестат 

алдым. Сол жылы Ұлы Отан соғысының басталуына 

байланысты, бұғанам бекіп, буыным қатпай еңбекке 

ерте араласып, колхоздағы  ҽр түрлі ауыр 

жұмыстарды атқардым. Тылдағы еткен  еңбегім 

үшін «Тылдағы ерен еңбегі үшін» медалімен 

марапатталдым. 1947 жылы жеті жылдық 

аттестатпен Семейге келіп, Абай атындағы педагогикалық училищенің 

директоры Ғ.Оразалиннің қабылдауына кірдім. Басымнан ҿткен бар 

жағдайды баяндап, соғыс жағдайына байланысты оқуға мүмкіншілігімнің 

болмағандығын айтып, оқуға қабылдауды ҿтіндім. Ол кісі оқу бітіргеніңе 

жеті жылдай уақыт болыпты, үлгере аласың ба деп еді, қайтсем де бар 

ынта-жігерімді салып, оқимын деген уҽде бердім.  Осылайша үлкен білім 

ордасы, қасиетті қара шаңырақ педагогикалық училищеге оқуға түстім. 

Соғыстан кейінгі ауыр тұрмысты, қиыншылықты кҿре жүріп, күндіз-түні 

тырмысып оқып, стипендия алуға іліктім.  Бір кластағы оқыған 

балалардың барлығы дерлік ауылдан келген, ҿмір тауқыметін кҿрген 

жандар еді. Соғыс жағдайына байланысты оқудан қол үзіп, қарайып қалған 

біздерге басында оқу қиынға соқты. Соған қарамастан бір-бірімізге қол 

ұшын беріп, білмегенімізді үйретіп, ұйымшылдықпен білім алдық. 

Класымыздағы озат оқып, кейін  ұстаздық жҽне қоғамдық-мҽдени ҿмірдің 

түрлі салаларында  жемісті еңбек еткен Б.Жамақаев, М.Бейсенбаев, 

Р.Ақшекин, Т.Ағыбаев, М.Ҽдіқанов, М.Мырзахметов. С.Құрманов, 

К.Ақтанбеков, М.Тоқтарова, Ж.Матайбаев т.б. есімдерін ерекше айтқым 

келеді. 

Сол кездегі бізді оқытқан мұғалімдер кҿпті кҿрген, ҿте беделді, 

соғыс зардабын басынан ҿткізген, қайырымды, білімді жандар еді. Олар 

Ғ.Тҿребаев, Ж.Бояубаев, Ф.Киікбаев, С.Т.Қайырбекова, Х.Мұхаметқанова, 

А.Мұсатаев, Г.Габдуллин, О.Байжұманов, Н.Жакупова, А.Асқарбаева т.б.  

Бұл ұстаздар ҽр бір оқушыға ақылшы, қамқор болып, білімді де, кҽсіби 

маман болып қалыптасуымызға жол бастап берді.Осылайша соғыстан 

кейінгі кезеңдегі ауыртпашылықтарды кҿре жүріп, 1950 жылы оқу орнын 

жақсы аяқтап, мұғалімдік мамандықты алып шықтым. 

 Бұл оқу орны кешегі ұлылар білім алған, киелі қара шаңырақ, сол 

ізбен ҽлі де жас ұрпақты оқытып, тҽрбиелеп келеді. Ғұмыры ұзақ болып, 

ҿркені ҿсе берсін демекпін! 
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Училище оқушылары. 1951 жыл.                    Табиғат аясындағы демалыс 

сҽті 

 

 

 

Педагогикалық училище оқытушылары мен оқушылары 
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       Темербаева Сағила Рахымбайқызы – Қазақ 

педагогикалық училищесінің  1952 жылғы түлегі, 

еңбек ардагері, «Батыр ана» орденінің иегері,   

Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің  үздігі. 

Бұрындары үлкендер  «Қамшының сабындай 

қысқа ҿмір», «ҿмір деген қас қағым сҽт» дегенде 

елемей, бұл сҿздердің  астында үлкен мағына 

жатқанын  байқамаппыз. Міне, енді  ҿзім де ақ 

жаулықты ҽже  болып, ҿткен  күндеріме кҿз жүгіртіп  отырмын. 

1941  жылы  соғыс  басталып Социялды  атты ауылымызда тҿртінші  

сыныптан  ары қарай оқуға  мүмкіндік  болмады. Семей қаласына оқуға 

келдім. Бесінші сыныптан оқуды № 16 мектепте жалғастырдым. Алланың  

берген  қасиеті  шығар, ұзтаздық мамандығын таңдадым. Оған еш уақытта 

ҿкінген емеспін, «Мұғалім-мамандық, ұстаздық - қасиет»-демей ме дана 

халқым, 1948-1949 оқу жылында Семей педагогикалық училищесіне оқуға 

түстім.  

        Сол кездегі  ұстаздарымның  толық аты-жҿндері есімде қалмапты, 

бірақ біреуінің аты, біреуінің  фамилиясы есімде: орыс тілі пҽнінен Ғафур 

Давыдович, тарихтан  Мҽкен Кҽрімжановна, математикадан Бҽтима, 

химиядан София Тҿлегеновна, географиядан Жұман Бояубаев, 

педагогикадан Киікбаев, психологиядан Шаяхметов, музыкадан Коновалов 

деген  мұғалімдер берді. Сол кездегі директор болған Оразалин. Осы 

кісілер бізге мұғалім болудың шеберлігін сабақ беріп қою мен ғана емес, ҿз 

жүріс-тұрыстарымен  де үйрете білді.   

       Бұл білім мекемесі  менің  

ҿмірімде  ерекше орын алды: 

студенттік  кезінде  болашақ  

жолдасымды  Қалиев Сағидолла  

атты азаматты осы оқу орнында  

кездестіріп,  бірге  оқыдық. 

       1952 жылы  оқу орынын  

бітірген соң, еңбек жолын 

бастадым. Жас бүлдіршіндерге 

қалам ұстатып, ҿмірдің  ақ-қарасын ажыратуды, қадамын нық басуды 

үйрету-жүрегіме  жақын  кҽсіп болып шықты. Сҿйтіп, Саржал  ауылында  
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үздіксіз  34 жыл еңбек еттім. 1987 жылы Семейге қоныс аудардық, сүйікті 

ісімді №5 мектепте жалғастырдым, ол кездің ҿз қиыншылықтары болды. 

Мектепте кабинеттер жетіспей, кҿрші мектептерге барып балаларды 

оқытқан күндеріміз  де болды. 1989 жылы №42 мектепке ауысып , зейнетке 

дейін ұстаздық жолымды жалғастырдым.  

      «Су анасы-бұлақ, білім анасы-мектеп» десек, еш артық айтқандық емес. 

Себебі, оң-солын танымаған  ҽрбір  бүлдіршіннің  мектеп табалдырығын  

аттаған  алғашқы  күндерінен  бастап-ақ есейгенге дейін ҽрбір күні осы 

алтын ұяда ҿтеді. Ол мұнда ҿмірлік қажетіне сай білім нҽрімен сусындап  

қана қоймай, елінің  ертеңгі күні арқа сүйер нағыз азаматына  лайық жан-

жақты мол тҽрбие алып шығады. Сол тҽрбиенің  негізі  бастауыш  сыныпта  

қаланады. «Бастауыш сынып оқушылары  мұғалімдеріне ұқсайды деп те 

айтылатын. Себебі, мұғалім-екінші ана, баланың ҽрі қарай дамуына  , ҿсіп 

ҿркендеуіне жауапты. Қандай қиын да қызық кҽсіп десеңізші! Ҽрбір 

баланың тұлғасының  ашылуына жағдай жасап, жүрегіне жол тауып, 

жұлдыздай жарқырату  -нағыз  шебер ұстаздың ісі болар. Алдындағы  

баланың пҽнге деген қызығушылығы, ҿмірге деген  кҿзқарасы-бҽрі 

мұғалімнің қолында. Мұғалім  дауыс ырғағымен тҽрбиелей алады. 

      Бүгінгі таңда заманауи технологиялар дамып жатыр. Бұл бір жағынан 

мұғалімге кҿп кҿмегін тигізеді. Бірақ, қандай да құрал болмасын, ол 

мұғалімді алмастыра алмайды. Себебі, біздің алдымызда-бала, оның 

жанын түсіне білу керек. 

      Ҿзіме жүктелген міндетті  адал еңбегіммен атқардым десем, 

мақтанғаным емес. Ҽр уақытта ізденіп, жаңалықтарды игеріп, оқу үрдісіне 

тиімді пайдалануға тырыстым. Шҽкірттерім  де еңбегімді ақтап, 

тамаша,беделді азаматтар болып ҿсті. Ұстаздық еңбегімнің жемісі- 

«Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің  үздігі» тҿсбелгісімен 

марапатталуым, сонымен қатар мен оқытқан бүлдіршіндердің 

адамгершілігі мол саналы да, сауатты адам болуы. Ҽлі күнге дейін 

олардың ҽрбір қимылы, сҿзі, қызықтары есімде. Шҽкірттерімнің 

жетістіктерін  естіп, олармен бірге қуанып жатамын. Мерекелерде 

құттықтап, кҿшеде кҿріп амандасып, жағдай сұрап жатқанда, «мені 

ұмытпаған екен ғой», еңбегімнің  жетістігі осы деп білемін. 

   Бүгінгі таңда  немелерімді  тҽрбиелеп, солардың  қызығына  бҿленіп  

отырған  бақытты ҽжемін. Дүниеге  10 бала ҽкеліп, « Батыр ана» атағына 

ие болдым. 
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БАДАМБАЕВА Гульфия Аубакировна — 

(1935 г.р., г. Семипалатинск) профессор кафедры 

русской и иностранной филологии, кандидат 

педагогических наук. Окончила Казахский 

педагогический институт имени Абая. Автор 

школьных учебников, 2 монографий и более 70 

научных статей. 

С 1951 по 1953 год в педагогическое училище 

имени Абая учится Тагирова Гульфия 

Аубакировна. Сейчас она Бадамбаева Г. А. - 

профессор университета имени Шакарима г. 

Семипалатинска. 

«Особое чувство переполняют меня, когда я вспоминаю о тех годах. 

После окончания семилетки в 14 лет, я без экзаменов, как отличница 

поступила в педучилище на школьное отделение. Так как училась хорошо, 

все это время я получила повышенную стипендию. В педагогическом 

училище  была очень строгая дисциплина. Во время мероприятий сторож 

закрывал ворота и вешал большой замок, чтобы не могли зайти 

посторонние. Русский язык преподавала Галия Гафуровна. Очень хорошим 

педагогом был Филимонов, учитель физкультуры, мы все его очень 

любили, бегали на каток, чтобы быть с ним рядом.  Закончила педучилище 

с «отличием». 

В памяти остался 1953 год. В сентябре отмечали 50-летию училища. 

Все готовились к этому празднику, ждали приезда Мухтара Ауэзова, но он 

так и не приехал. После торжественной части, был поставлен концерт 

силами учащихся, впервые на сцене показали спектакль «Ромео и 

Джульетта». В зале был оформлен фотостенд с фотографиями выпусков 

разных лет. Во многих фотографиях только 2-3 лица были сохранены, 

остальные синими чернилами закрашены (это были «враги народа»). 

... И еще одно событие врезалось в моей памяти, это был день когда 

было объявлено о смерти Сталина. У нас шел урок, (не помню, какой) и 

вдруг услышали топот по коридору, у всех лица сосредоточены, мы 

поняли, что случилось что-то страшное. Все выбежали во двор. 

Преподаватель истории КПСС Бартыков поставил приемник и сквозь 

рыдания объявил о смерти Сталина. Не веря в случившиеся, я с ужасом 

вслушивалась в сообщение. В течении недели все ходили с черными 

повязками в знак траура». 
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Молдабек Жанболатұлы – Семей педагогикалық 

училищесінің түлегі. Қазақстан  Республикасы  оқу-

ағарту ісінің озаты, Қазақстан Журналистер Одағының 

мүшесі, Абай, Ақсуат, Тарбағатай аудандарының 

құрметті азаматы, шежіреші, этногроф,  қаламгер, 

дербес зейнеткер.         

 

Ұстаздық –ұлы мұрат. 

 XX ғасырдың басында еліміздің шығысында 

ашылған ең алғашқы оқу-ағарту, мҽдениет орны бүгінгі М.О.Ҽуезов 

атындағы педколледж бай тарихы бар киелі орын. Онда еңбек еткен 

халқымыздың марқасқа ұлдары мен қыздары еліміздің тарихында ҿзінің 

білімдарлығымен дара танылған адамдар. Олар елін сүйіндірген ұлт 

мақтанышы, рухы асқақ, тарихи тұлғалар еді.  

 Бұл оқу орнын бітірген түлектер ҿзін ұстаз-тҽрбиеші маман ғанамын 

деп емес, сол киелі босағадан азаматтық борыш арқалап шыққан адам 

екенін сезінетін. Мен ҿзім де осы қасиетті ғимаратта оқып, тҽрбие алып 

қанаттанғанымды ҽркез мақтанышпен, оған деген шексіз ризалық сезімнен 

ешқашан арылған жан емеспін.  

 1957-58 оқу жылында осы училищенің қазақ бҿлімін бітіргеннен 

бастап үш ауданда, Семей қаласында ұрпақ тҽрбиесі, оқу-ағарту, мҽдениет 

саласында еңбек етіп, аудандық мҽртебеде саяси-идеологиялық жұмыстар 

атқарғанымда осы училищеде алған білімім, кҿрген ҿнегем, меңгерген 

дағды-тҽжірибем ҽркез тірек болғанына кҽміл сенем. 

Жарты ғасырдан артық 

мерзімде оқу-ағарту саласына 

басшылық жұмыста болғанда Семей 

педагогикалық училищесін 

тамамдаған мамандардың іскерлік 

қабылетіне, ұстаздық борышқа 

адалдығына, жұмыстағы жоғарғы 

жауапкершілікті сезіну қасиетіне сан 

мҽртебе кҿзім жетті, кҿңілім сеніп, 

шексіз ризалықта болып жүрдім. Ҿйткені училищедегі ҽрбір ұстазымыз 

ата-анамыздай мейіріммен, оқыту-тҽрбиелеу ісінің қыры- сырын ашып, 

кҿкейіңе қондырып, бойыңа сіңіретін. Ғылым, білім, ҿнер үлгісін ҿз 

шҽкіртіне үйретіп, оқытудың озық үлгісін, ҿнегесін ұрпағына қасиет етудің 

жолдарымен онда кездесетін қиындықтарды женудің де жолдарын, бала 

психологиясының ерекшелігіне орай қолданатын ҽдіс-тҽсілдер мен ұстаз 

болудың мҽн мағанасын ашатын. Ұстаздың биік парасатты, терең білімді, 

кең ауқымды дүние таным иесі кең де кешірімді, тҿзімді де ҽділ болуы 
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қажеттігін айтып, түсіндіріп қана қоймай ҿз бастарының болмысымен де 

оны танытатын.  

Күні бүгінге дейін кҿңілімізде сақталғандай «жалықпайтын нағыз 

ұстаздық» бейнесі хрусталдай қырлары айқын кҿзге ұратын матиматик- 

Алиева, Ү.Ҿмірбекова, қазақ тілі мен ҽдебиет пҽнінің мұғалімі –А. 

Асқарова, орыс тілі мен ҽдебиетінен дҽріс берген А.Бекбаев, жаратылыс 

танушы, биолог   С.Т.Қайырбекова, сурет пҽнінің методист мұғалімі –

Нагарнов, ҽн-күй сабағын жүргізген, училищенің хорына басшылық еткен 

Самойлов, ұлт аспаптар оркестріне басшылық жасаған- Рахимов, дене 

тҽрбиесінің мұғалімі-Степанов, училище директорының орынбасары, қазақ 

бҿлімінің жетекшісі-М.Шаяхметов, училище директоры –Т.Даукеевтер тек 

пҽн маманы, методисі немесе белгілі бір саланың басшысы ғана емес, адам 

танушы, бала психологиясының білгір жан ашыры, ҿз ісін шексіз сүйетін 

мол тҽжірибе иесі болғанын ҽркез ойыма 

алам. 

Ол кезде училище ішіндегі оқыту-

тҽрбиелеу, мҽдени-кҿпшілік 

жұмыстарынан тыс қаланың саяси-мҽдени 

ҿміріне қатынасуға ерекше мҽн берілетін 

еді. Абай театрында қойылатын жаңа 

қойылымдарды міндетті түрде ұжым 

болып барып кҿріп, талдау дҽстүр 

болатын. Училище хоры, ұлттық ансамбліміздің сайлау  т.б саяси, 

мерекелік күндері еңбек коллективтеріне барып концерт қоюы, спорттық 

командаларымыздың қаладағы студент жастар сынына үнемі қатынасып ҿз 

ерекшелігін танытатын. 

Училищеде ҿтетін жастар кеші, пікір таластар мен жолдастық 

кездесулердің ҿзіндік тҽрбиелік, кҿркемдік, идеялық, мҽдениеттілік 

үлгісін, ұлттық нақыш, талғам талабымен ерекшеленуіне тырысатынбыз. 

Ол кезде ашық айта алмасақта кҿкейіміздің тҿрінде ұлттық намыс, ата-баба 

дҽстүр-салтын сақтау оның қастерлі қасиеттеріне кір келтірмеу, асқақ 

рухын еңкейтпеу деген сезім бойды билейтін. Ішін-ала Алаш арыстарының 

үлгісі, ісі, ұлтжандылық қасиеттеріне ұқсау мұраты болатын. 

Училищенің ҿткен ҿмір жолын қастерлеп оның күреске толы тарихи 

тағылымын ардақтап, оны жалғастыру талабы қойылатын. Ол қалыптасқан 

үрдіс болатын. Сондай мҽдени кҿпшілік шараларына қатынасып жүріп 

училище оқушылары ҿмірлік мол тҽжірибе жинап, жан-жақты қабілет, 

ҿнер мен адамгершіліктің ҿміршең ҿнегесін, ұстаз-педагогтің, кісілікпен 

кемеңгерліктің бай үлгісін бойына сіңіріп, рухани қуат алғаны, 

ұстаздардың ұстазы болу мҽртебесіне ие болған, бақытына кенелген 

жандардан тҽлім алудың ҿзі мақтаныш, зор бақыт еді.  
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ЦДНИ ВКО, фонд № 203, опись № 5, архивный №12 
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Ж.Дҽукеевтің педагогикалық кеңесті ҿткізу сҽті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарих сабағында 
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Ильясова Равиля Сабиржановна ,  выпускница 

педучилища 1956  года .  «Заслуженный учитель Казахстана»,  

Персональный пенсионер Республиканского значения. 
 

В холодные и голодные послевоенные годы было трудно учиться, 

растягивать стипендию, 140- 150 рублей, на одежду, на питание, на кино, 

благо билеты стоили 10-15 копеек, и еще немного отдавали родителям. 

Вечера танцев в педучилище проходили под наш духовой оркестр. 

Танцевали зимой по 4 часа в валенках (о туфлях приходилось только 

мечтать). Не забываемы уроки Петра Федотовича Попова, особенно 

устный счет по арифметике. Нас завораживали уроки географии Василия 

Егоровича Бабичева, а летом он устраивал туристические поездки по 

Иртышу, в г. Усть-Каменогорск, Алматы, где мы побывали в горах 

Заилийского Алатау, на турбазе «Горельник», на леднике «Туюк-». 

Жизнь разбросала нас далеко, а некоторых уж нет с нами, но наше 

педучилище всегда с нами. А при звуках духового оркестра до сих пор 

замирает сердце... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология кабинеті 
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Анатомия сабағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дене шынықтыру сабағында 
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Шекті аспаптар оркестрі 

 

«Менің ҿмірімнің ең шуақты шақтары осы оқу орнында ҿтті. 25 жыл 

білім ордасында директорлық қызмет атқардым. Алдымыздан жүздеген 

шҽкірт тҽрбие кҿріп, қанат қақты. Ұлы жазушының есімі берілген қара 

шаңырақ ҽлі де сан мың ҽуезовшілерді шыңдап, биікке ұшыратынына 

күмҽн жоқ».  

А.Т.Бекбаев. 

 

Бекбаев Асылхан Табылдыұлы -  Ұлы Отан 

соғысы жҽне еңбек ардагері, 2- ші дҽрежелі Ұлы 

Отан соғысы, «Құрмет белгісі» ордендерімен, 

«Ерен еңбегі үшін» медалімен жҽне «КСРО ағарту 

ісінің үздігі», «Қазақстанның білім беру ісінің 

үздігі» белгілерімен марапатталған. Семей 

қаласының құрметті азаматы. 1963- 1987 ж.ж. М.О. 

Ҽуезов атындағы педагогикалық училищенің 

директоры. 

 

1956 жылы Семей педагогикалық институтын 

үздік бітіргеннен кейін  Семей педагогикалық училищесінде бір жыл 
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оқытушылық, одан кейін облыстық партия комитетінің аппаратында 

қызмет атқарды. 

1963 жылы М.О. Ҽуезов атындағы Семей педагогикалық 

училищесінің директоры болып тағайындалады. Осы кезден бастап, 

А.Т.Бекбаевтың 24 жылды қамтыған, еліміздегі ең ескі орта арнаулы 

жоғары оқу орындарының бірі- М.О. Ҽуезов атындағы Семей 

педагогикалық 

училищесіндегі 

нҽтижелі қызметі 

басталады.                                                                                       

 Жоғары білікті 

мамандарды  даярлағаны 

үшін  училище                 

КСРО жҽне Қазақ КСР                 

Ағарту министрлігінің 

ауыспалы Қызыл 

Туымен  үш мҽрте 

марапатталды. 

А.Т. Бекбаевтың 

басшылығымен училищенің оқу- материалдық базасы нығайды. 1970 

жылы                 Мағауия немересі   Ғазел Жағыпарқызы      студенттерге 

арналған       мен М.Әуезовтің қызы Мұғамила қонақта                    бес 

қабатты жатақхана, шаруашылық мақсаттағы құрылыстар (қазандықтар, 

гараждар, шеберхана, кҿкҿніс сақтайтын орын, қойма, киім жуатын орын 

жҽне т.б.) салынды, 1987- ші жылы үш қабатты оқу ғимараты тұрғызылды. 

1987 жылы, ширек 

ғасырға жуық ҿмірін білім 

саласына арнаған Асылхан 

Табылдыұлы зейнет 

демалысына шықты. 

Бүгіндері ол Қазақстан 

Республикасының жас 

ұрпағын отаншылдыққа 

тҽрбиелеуде, Соғыс жҽне 

Еңбек ардагерлері қалалық 

кеңесі пленумының жҽне 

президиумының    мүшесі                           

ретінде  үлкен   қоғамдық                             Ә.Нұршайықов қонақта. 1980 

ж.    жұмыстар жүргізіп отыр. 
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Воспоминания  А.Т.Бекбаева 

 

Семипалатинский педагогический колледж, которому в 2013 году 

исполняется 110 лет со дня образования, имеет богатую историю. В нѐм 

обучались люди с мировым именем, это Мухтар Омарханович Ауэзов, 

Каныш Имантаевич Сатпаев, Алкей Маргулан, Азильхан Нуршаихов, 

Герои Советского Союза и 

Герои Социалистического 

труда. 

Я горжусь тем, что мне 

посчастливилось проработать в 

этом учебном заведении 

четверть века. В процессе своей 

работы вместе с коллективом 

преподавателей как бы 

отчитывался перед памятью 

этих людей. Волей судьбы мне 

удалось встречаться с 

Мухтаром Омархановичем 

Ауэзовым, Канышем 

Сатпаевым. 

В 1957 году в 

Семипалатинск приехал 

М.О.Ауэзов. Общественность 

города отмечала в областном 

драматическом театре 

шестидесятилетний юбилей 

писателя. После всех выступлений с поздравлениями руководителей – 

области, города и других людей 

слово было предоставлено 

самому юбиляру. Он не 

подошел к трибуне, а подошел 

к старейшему преподавателю 

учительской семинарии 

Игнатию Яковлевичу Малахову, сидевшему в президиуме торжественного 

собрания, положил одну руку на его плечо и сказал: «Я преклоняю свои 

колени перед моим учителем, который дал нам, семинаристам, глубокие 

знания по русскому языку и литературе. Спасибо вам, Игнатий 

Яковлевич!»  Наши учащиеся, избравшие себе путь на учительской 

поприще, должны знать цену учительской профессии. Такие великие люди 

трепетно относились к своим учителям! 
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Классик казахской литературы Сабит Муканов как-то приехал в 

Семипалатинск. Я пригласил его в 

педучилище на встречу с 

коллективом. Он согласился и 

приехал. Мы его встретили на 

улице и повели на второй этаж. 

Поднимаясь по лестнице на второй 

этаж, он все повторял: «Бисмилля, 

Бисмилля!» - слова, выражающие 

его мысли: «Святое место, 

преклоняюсь тебе». 

В это святое здание 

учительской семинарии (ныне колледж) пришел Бауыржан Момышулы. На 

первый взгляд человек суровый, немногословный, зашел в аудиторию на 

первом этаже, где собрались студенты историко-филологического 

факультета. Они задавали ему различные вопросы, он отвечал на них 

кратко, логично. Особенно запомнился мне как один студент спросил у 

Бауыржана Момышулы: «Почему вам не присвоили звание «Героя 

Советского Союза»? На это он ответил: «Я не председатель Верховного 

Совета СССР, поэтому спроси у него». 

В 1967 году по ходатайству нашего педколлектива училищу было 

присвоено имя М.О.Ауэзова, в актовом зале был организован и открыт 

музей-класс писателя-академика. Во дворе, около входа, установлен 

мраморный бюст, изображающий образ юноши-семинариста Мухтара. 

Бюст был изготовлен по нашему заказу в Алматинской художественной 

мастерской. Автором бюста является мастер-скульптор Нечаев.  

В 1961 году в Алмате я участвовал в похоронах Мухтара 

Омархановича Ауэзова, слышал прощальные речи Динмухамеда Кунаева, 

Каныша Сатпаева и Габита Мусрепова. Мне удалось положить горсть 

земли в могилу великого человека. 

Посчастливилось побывать в квартире бывшего семинариста Алкея 

Маргулана по улице 8 марта в Алмате, поговорить с ученым о 

студенческих годах в Семипалатинской учительской семинарии. 

Незабываемым впечатлением осталось в памяти, когда народный 

писатель Азильхан Нуршаихов вместе с прекрасной и мудрой Халимой-

апай в 1980 году два дня находились с коллективом преподавателей 

нашего учебного заведения. Халима-апай собрала вокруг себя учащихся  - 

девушек и с блестящими глазами и сияющей добротой подолгу беседовала 

с ними о роли женщины. Эта встреча была настоящим праздником для 

всего коллектива училища, о чем свидетельствует прилагаемые 

фотокарточки.  
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Было время, когда по неразумной политике Центра, позакрывали  

многие средние специальные педагогические учебные заведения по всей 

стране, в том числе и в Казахстане. Семипалатинский педтехникум, 

которому в 1957 году исполнилось 60 лет со дня образования, где 

обучались многие выдающие люди, был закрыт одним росчерком пера. 

Весь комплекс учебных зданий, хозяйственных построек был передан на 

баланс пединститута. Безжалостно была уничтожена большая библиотека с 

ценнейшими экземплярами старинных книг и учебников.  

При пединституте было открыто новое отделение «Методика 

начального образования». Предполагалось, что все учителя начальных 

классов должны иметь высшее образование, Но жизнь распределилась по-

своему. Естественно, отделение МНО не смогло подготовить 

необходимого количества специалистов для школ и детсадов. Да и 

качество подготовки этих специалистов не соответствовало своему 

назначению. Остро не хватало учителей начальных классов. Поэтому 

вынуждены было назначать учителями начальных классов выпускников 

школ, которые не имели ни навыков, ни специальных знаний.   

             Не прошло и пяти лет, как возникла острая необходимость вновь 

создавать педагогические училища по всей стране. 5 августа 1963 года был 

подписан приказ Министра Министерства просвещения Казахской ССР об 

организации в городе Семипалатинске педагогического училища, а 6 

августа меня утвердили директором еще не существующего учебного 

заведения. 

 Пришлось начинать все с нуля. Исконное здание педучилища было 

занято пединститутом, не было общежития. По утвержденному плану нам 

предстояло принять на учебу 120 человек (по 60 учащихся на казахское и 

русское отделение). Было нелегко, но горжусь тем, что я и мои коллеги 

стояли у истоков вновь созданного учебного заведения. И началась долгая, 

кропотливая работа, захватившая меня целиком. 

Два года мы были на 

квартире в здании 16-й 

казахской школы по улице 

С.Торайгырова, затем три 

года располагались в 

заброшенном здании 8-

летней школы по улице 

Ленина. Это был старый 

полуразрушенный 2-х 

этажный особняк, когда-то 

принадлежавший одному 

купцу. В подвальных 
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помещениях располагался Ленин 55 кӛшесіндегі оқу ғимараты         

склад чулочной фабрики. Во дворе находилась разрушенная конюшня без 

потолка и крыши (одни стены). Из нее нам удалось создать актовый зал. 

Весь коллектив учащихся во главе с преподавателями, засучив рукава, 

взялся за капитальный ремонт учебных помещений, столовой, библиотеки. 

Была построена котельная, заново провели водопровод, канализацию, 

освещение. В другом здании бывшего детского сада также был проведен 

капитальный ремонт, где разместились учащиеся, прибывшие из сельских 

местностей. 

На преподавательскую работу были приглашены некоторые 

преподаватели, которые работали до закрытия педтехникума: Малахова 

Л.К., Каирбекова С.Т., Бабичева Т.П., Аскарбаева А.А., Тиунов Е.Г. 

Заместителем директора по учебной работе была назначена Мищенко Н.И. 

Все они с большим энтузиазмом принялись за работу. Заново  пришлось 

приобретать, комплектовать библиотеку. На эту работу была принята 

Петрова Т.И., которая с большим старанием выполняла свои обязанности. 

1968-й год был коллектива училища был самым удачным и 

радостным. Наконец-то нам вернули исконное месторасположение со 

всеми его строениями.  

В этом деле неоценимую помощь оказал нам покойный Екейбай 

Кашаганов, работавший долгие годы в Семипалатинской области, вначале 

вторым секретарем обкома партии, затем много полезного не по 

чиновничьей обязанности, а по долгу внутренней культуры. Прекрасно 

понимая значение учебного заведения, где обучались великие люди, он 

всячески помогал нам. Несмотря на свою  большую занятость, он пришел 

на первый выпускной вечер в июле 1966 года и оставался до конца вечера, 

подробно расспрашивая нас о планах на будущее. Руководители 

пединститута вернули нам весь комплекс зданий, которые требовали также 

большого капитального ремонта. 

В восьмидесятые годы контингент учащихся настолько увеличился, 

что вынуждены были заниматься в три смены. План приема учащихся 

ежегодно надо было выполнять безоговорочно.  

На наши неоднократные просьбы руководители госархитектуры не 

давали разрешения на строительство нового корпуса, ссылаясь на то, что 

планируемое месторасположение корпуса близко к железной дороге, 

фундамент здания может не выдержать. 

Когда руководители госархитектуры окончательно дали отказ на 

строительство нового корпуса, я зашел к Екейбаю Кашаганову и попросил 

его приехать к нам, чтобы он посмотрел, в каких условиях мы занимаемся. 

Он приехал, осмотрел все, побывал в аудиториях, музее М.Ауэзова, но 

ничего не обещал и молча уехал. Через несколько дней меня неожиданно 
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вызывают в госархитектуру и говорят, что надо готовить документы на 

строительство нового учебного корпуса, что необходимо сносить 

имеющиеся на этом месте деревянные постройки, где размещались два 

учебных класса и квартира сантехника. Необходимо решить в 

Министерстве вопрос финансирования объекта. Возникает такая мысль: 

покойный Кашаганов оставил нам такой памятник, как наш красавец – 

новый  учебный корпус. 

Нам удалось построить трехэтажный корпус, пятиэтажное здание – 

общежитие на 400 мест, ряд хозяйственных зданий, котельную, гаражи, 

мастерскую, прачечную, склад, овощехранилище. 

В общежитии ежегодно жили свыше 400 учащихся из сельской 

местности. Надо было создать им нормальные условия для учебы и 

отдыха: столовую, душевые, читальный зал с библиотекой. Чтобы снизить 

цены на питание в столовой пришлось построить овощехранилище, куда 

завозились разнообразные овощи из близлежащих колхозов и совхозов, где 

ежегодно работали наши учащиеся на уборке урожая. 

Общежитие – это почти второй дом, вторая семья для учащихся, где 

они познают друг друга. Крепкая дружба между ними остается на всю 

жизнь. Особо надо отметить морально-нравственное воспитание учащихся, 

проживающих в общежитии, если в общежитии работают воспитателями, 

комендантами настоящие педагоги, любящие и уважающие молодежь. Тут 

как не вспомнить доброй души человека – Веру Арефьевну Зубкову, 

работавшую комендантом в общежитии учащихся. Работая у нас 

комендантом в общежитии, она была для учащихся как родная мать, 

советчицей, знала каждого проживающего: откуда он (она), есть ли 

родители, родственники, как учится, как питается, чем интересуется 

Долгие годы со мною были больше мои единомышленники, с 

которыми делил и трудности и радости за успехи на ниве просвещения. Я 

не только приказывал и требовал, но и учился у тех, кто был рядом. А это 

Антонина Григориевна Ломтева, Галлия Хасановна Ахмерова, Валентина 

Алексеевна Крюкова, Ахмет Хасанович Шихов, Фаузия Абылкасымовна 

Тулебаева, Анатолий Михайлович Мирошин, Райхан Раисович Каштеков, 

Тамара Викторовна Сумбулова, Любовь Константиновна Малахова, 

Кожахметова Балшакар Нажетденовна, Битебаева Мариям Сулейменовна, 

Даулбекова Нурбану, Байуакова Зинаида Калдышевна, Мухамеджанова 

Надежда Дмитриевна, Барабанов Александр Иванович и много других 

сотрудников училища, с которыми работал вместе. 
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Несколько лет со 

мною в одной упряжке 

была Галина 

Афиногеновна 

Вострикова, 

избиравшаяся секретарем 

парторганизации 

училища, Оркен 

Абдрахманов – секретарь 

комитета комсомола. Мы 

одинаково радовались, 

когда нас хвалили, 

одинаково переживали, 

когда нас критиковали. За успехи в Ауыспалы Қызыл Туды беру сәті.           

подготовке высококвалифицированных специалистов училище трижды 

награждалось Переходящими Красными знаменами Министерства 

просвещения СССР и Казахской ССР, ЦК профсоюза работников 

просвещения.  

Несколько преподавателей училища были удостоены высоких 

правительственных наград. Орденом В.И.Ленина была награждена 

В.Н.Бутенко, орденом «Трудового Красного знамени» - Раимбекова Н.С., 

орденом «Знака почета» - Сахарова З.А. Многие преподаватели были 

награждены значками «Отличник просвещения СССР» и «Отличник 

народного образования Казахской ССР» среди них: Малахова Л.К., 

Молдахметова К.Д., Вострикова Г.А., Байгушев М.Т., Мищенко Н.И., 

Буркутбаева Р.М., Быкунов В.В., Левкович Г.Ф., Мырзаханова Б.С., 

Осинцева В.И., Слямбекова З.Е., Кондуркова К.И., Крестьянникова Г.Н., 

Хамидулина Р.А. и другие. 

Проработав длительное время руководителем училища, я ценю 

работу не только преподавателей, но и других сотрудников, без которых 

невозможно успешно готовить кадры. Добросовестным отношением к 

своим обязанностям, человеческими достоинствами  отличались такие 

сотрудники, которые завоевали уважение в коллективе, как Аймахин 

Елтай, Хандогина Галина Петровна, Жумадилов Серик, Новоселова 

Валентина Григорьевна, Миронова Альбина Федоровна, Аймахина Рыскен 

и другие. 

За период моей работы училище окончили свыше 6000 учителей 

начальных классов и работников дошкольных учреждений. Многие из них 

пользуются заслуженным уважением и авторитетом у своих питомцев, их 

родителей, всей общественности.  
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Годы моей работы в этом прославленном учебном заведении не 

тускнеют с годами, а, наоборот, вызывают в моей памяти чувства радости 

и гордости. 

 

 

 

Досымжанов Қадыр – 1966-1972 жылдары 

М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық училищеде 

ұстаздық қызмет атқарды. Домбырашы, ҽдіскер-ұстаз, 

сазгер, ҿнер меценанты. Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі 

 

 

 

Ӛмір баспалдағы 

 

1966 жылы М. Ҽуезов атындағы педагогикалық училищеге ҽн–күй 

пҽнінің оқытушысы қызметіне келдім. Ол кезді ҿмірімдегі қызықты да, 

бақытты шақтардың бірі деп санаймын. Бір күні училище директоры 

А.Т.Бекбаев мені кабинетіне шақырып: - Қадыр бауырым, қазақтың халық 

аспаптары оркестрін ашсақ қалай қарайсың? - деді. Мен оған қатты қуанып 

кеттім. Ол кезде Семейде оркестр ашуға музыкалық аспаптар табу мүмкін 

емес еді, оны астанамыз Алматыдан ғана алуға болатын. Кҿп ұзамай 

оркестрге керекті аспаптар ҽкелінді.  Оркестрге  сол кезде училищеде 

жұмыс жасап жүрген ұстаздар, қобыздан Серік Түменов, баяннан Тҿлеген 

Мұхамеджанов т.б. қатысты, мен оркестрді басқардым. Оркестріміз 

қалалық жҽне облыстық кҿркемҿнерпаздар сайыстарына қатысып, бас 

жүлдені иеленіп жүрді, облыс деңгейіндегі концерттерге қатысып 

тыңдаушылардың ризашылығына ие болды, радио, телевидение арқылы 

насихатталды.  

Сол кездегі ұстаздар бір-біріне қамқоршы,  ақыл кеңестерін 

аямайтын, білікті де, бірлікті, ұйымшыл жандар болды. Училище 

директоры Асылхан Табулдинович жұмысқа жанын салатын, іскер, ҿте 

білімді, жауапкершілігі мол тҽрбиелі тұлға еді. Мен ол кісіден үлкен 

тҽрбие алдым.    
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  Каштеков Райхан Раисұлы – М.О.Ҽуезов 

атындағы педагогикалық училищесінің 1973 жылғы 

түлегі, ұзақ жылдар бойы оқу орнында ұстаздық 

қызметпен қатар директордың іс-тҽжірибе жҿніндегі 

орынбасары болып жұмыс атқарды. Қазақстан 

Республикасы білім беру ісінің үздігі, Қазақстан 

Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері. 

 

Шәкірттік жол 

Ұстаздық жолды таңдап, саналы ҿмірімді - зейнеткерлікке дейінгі 

уақытымды шҽкірт тҽрбиесіне арнағаныма ризамын. 1967 жылы 

педагогика училищесіне оқуға түстім. Бір ай қала маңындағы Түрксиб 

ауылында ауыл шаруашылық ҿнімдерін жинап, жұмыс істедік, қазан 

айында сабағымыз басталды. Ол кезде училищеге бір қазақ, үш орыс 

тобын қабылдайтын. Училищедегі тҽртіп ҿте қатал, білім деңгейі ҿте 

жоғары болатын. Сол кездегі училище директоры Бекбаев Асылхан 

Табылдыұлы ҿте салмақты, беделді, шҽкірттерге қамқорлықпен қарайтын. 

Училищедегі оқу ісіне, тҽрбие мҽселесіне үлкен мҽн беретін. 

 Қазақ тобына сабақ беретін мұғалімдер ҿте білімді, адамгершілік 

қасиеттері зор, мҽдениетті адамдар еді. Олар Ахмерова А.Х., Тҿлеубаева 

Ф.А., Мұстафина Г.А., Молдахметова Қ.Д., Крюкова В.А., Городцкий Э.В., 

Быкунов В.В., т. б. Біздің топ жетекшіміз Г.А.Мұстафина болды. Ол кісі 

ҿте қатал болатын, бірақ бізбен сҿйлескенде ұлым, қызым деп сҿйлесетін. 

Ахмерова Г.Х. –математика пҽнінен, Тҿлеубаева Ф.А. –тарих, Мұстафина 

Г.А. –қазақ тілі, Крюкова В.А., Молдахметова Қ.Д.– орыс тілі,  Городцкий 

Э.В.– музыка, Быкунов В.В.–неміс тілінен сабақ беретін. Бұл адамдар 

сабақты терең білімділікпен, үлкен шеберлікпен ҿткізуші еді. Біз оқыған 

кезде білім алушылар барлық ынта-жігерлерін сабаққа жұмсайтын, ҽр 

нҽрсеге қызығушылықпен қарап, уақытымызды босқа жібермеуге 

тырысатынбыз. Ол уақытта да жақсы оқыған балаларға стипендия 

тағайындалатын. Стипендия аламыз деп емтихандарға күні–түні 

дайындалушы едік. Ол кезде қазіргідей компьютер, ұялы телефон жоқ, 

барлық түсінікті оқулықтардан алып, дайындығымызды бір–бірімізге 

айтып тексеруші едік.  

Тобымызбен театрларда болатын қойылымдарға қалмай барушы 

едік, кҿрген жаңа киноларды талдап ҽркім ҿз түсінігін, қызығушылығын 
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ортаға салатын. Училище қабырғасында ҿтетін би кештері, ҽртүрлі 

диспуттар ҿте қызықты болатын. Топ оқушылары домбыра, би, ҽн айту  

үйірмелеріне қатысып, кҿркемҿнерпаздар байқауында үнемі жүлделі 

орындарды иеленетін. Ҿзім хордың жеке дауыстағы ҽн орындаушысы ҽрі 

үрмелі аспаптар  оркестрінде ойнадым. Қала маңындағы ауылдарға 

концерт қоюға шығатынбыз. Ҽр жылы сабақ біткеннен кейін, бір ай 

демалып, екі ай колхоз, совхоздарға кҿмектесуге баратынбыз.  

Училищеде салауатты ҿмір салтына ерекше мҽн берілетін жҽне оқу 

бағдарламасы бойынша туристік жорықтарға шығып, Кеңес мемлекетінің 

кҿп жерлерін саяхаттаушы еді. Мен училищеге есейіп түскендіктен екінші 

курстан кейін Совет армиясының қатарына шақырылдым. Екі жыл 

Хабаровск қаласында ҽскери борышымды ҿтеп келіп, оқуымды қайта 

жалғастырдым. 1973 жылы училищені бітіріп, бастауыш сынып мұғалімі, 

аға вожатый мамандығын алып шықтым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледж жатаханасы 
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Ғарифолла  Есімов - ғалым,  философия  

ғылымының докторы, профессор, Қазақстан ҒА-

ның корреспондент мүшесі.  

1970 жылы Семей педагогикалық 

нститутының филология факультетін бітірген. 

Семейдің М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық 

училищесінде ұстаздық қызмет атқарды. 1974 —

 1977 жылдар аралығында С.М.Киров атындағы 

ҚазМУ-дің философия жҽне экономика 

факультетінде аспирантурада оқып, 1987 жылы 

кандидаттық диссертация қорғады. 1977 —91 ж.ж. 

Семей педагогикалық институтының доценті, кафедра меңгерушісі, 

кҿркемсурет-графика факультетінің деканы; 1991 — 92 ж.ж.  Философия 

жҽне құқық институтының аға ғылыми қызметкері; 1992 —98 ж.ж. 

 Алматы мемлекеттік университетінде декан қызметтерін атқарған. 

1998 жылдан осы университеттің философия жҽне ғылым методологиясы 

кафедрасының меңгерушісі. 2001 жылдан Ҽл-Фараби атындағы ҚазМУ-

дің философия жҽне саясаттану факультетінің деканы қызметтерін 

атқарған.  Қазақстан Республикасы Парламент Сенатының депутаты. 

 

 

Тӛлеген Мұхамеджанұлы Мұхамеджанов – 

кҿрнекті композитор, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты. «Парасат» орденімен марапатталған. 

1969-1973 жылдары - М. Ҽуезов атындағы 

Семей педагогикалық училищесінде оқытушы 

болып жұмыс атқарды. Семей педагогикалық 

институтының тарих факультетін жҽне Құрманғазы 

атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын, 

П.И.Чайковский атындағы Мҽскеу мемлекеттік 

консерваториясының аспирантурасын бітірген.  

Күлҽш Байсейітова атындағы ұлттық опера 

жҽне балет театрының директоры.  
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http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/1974
http://kk.wikipedia.org/wiki/1977
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/1987
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http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/1998
http://kk.wikipedia.org/wiki/2001
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96
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      Салтанатты жиналыс 

                                                                  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қ. Мұхаметқановтың дҽрісін             Республикалық  кҿркемҿнерпаздардың 

тыңдау бір ғанибет                                        байқауының дипломанттары 
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Бегенбаева Фатима Мамырбековна – 

М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық училищенің 

1967 жылғы түлегі, белгілі тележурналист. 

 

 

 

Экран періштесі 

 

Фатима 1963 жылы Ақсуат ауданындағы орта 

мектептің 8–сыныбынан соң Семей қаласындағы 

М.Ҽуезов атындағы педучилищеге оқуға түсіп, сол 

шаһарда жоғары оқу орнын бітірді.  

Фатима педучилищеде оқып жүргенде ҿзі оқитын топ туралы 

облыстық студияда хабар жасайды. Хабардан кейін–ақ студияға диктор 

ауырып қалса, не ҿзгедей жағдайлар туындай қалса, студия басшылығы                                             

Фатиманы шақырып тұратын болды. Содан 1967 жылы педучилищенің 3–

інші курсында оқып жүрген жерінен Фатима Семей телестудиясына 

диктор–практикант етіп шақырылды. Жас Фатимаға сол жылы–ақ 

студиядағы айтулы хабарларды жүргізуге баули бастайды. Бір қызықтысы, 

ол кезеңде теледидар дикторының атағы ғарышқа ұшқан ғарышкердің 

атақ–даңқынан ҽсте де кем болмайтын. Ал сол 67–інші жылдың шілдесінде 

Кеңес Одағының Батыры, ұшқыш–ғарышкер Грман Степанович Титовпен 

сұхбаттасу сҽті Фатиманың маңдайына жазылыпты. Қазақ телеҿнер 

тарихын зерттеушілер күні бүгінге дейін ғарышкерлермен алғаш Соңғы 

қоңырау. 1967 жыл                сұхбат жүргізген (1969 ж.) деп танып, ал 

телекоментатор Совет Масғұтов есімін атаса, енді тарих парағының 

алғашқы беттеріне жиырма жасқа толмаған Фатима Бегенбаеваның есімі 

жазылатын болды. Ҽлі қанаты 

қатаймаған, оңы мен солын енді–

енді тани бастаған жастың бүкіл 

ҽлем кҿз тіккен атақты 

ғарышкермен қызғылықты 

ҽңгіме–дүкен құруы да, оның 

алғырлығы мен табандылығынан 

кҿпті хабардар етсе керек. 

Ҽйтпесе, студияға кеше ғана келген балапан қанат жасқа осыншалықты 
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ресми ҽрі маңызды хабарды сеніп тапсыру да басшылықтың ұзақ 

толғанысты шешімінен кейін ғана жүзеге асқаны ақиқат.    

Қ.Тұрсын, филология ғылымдарының докторы 

«Ҽй, керім: Эссе, телехабар, сұхбат» кітабынан үзінді,  

Алматы, 2008 жыл. 

 

 

Мәрзия Сейтқазықызы – Заң, құқық қорғау 

саласының білімді маман, білікті басшысы, «Үздік 

тергеуші» тҿсбелгісінің иегері. Семей 

педагогикалық училищесінің түлегі.  

 

Білім жолында 

 

 Училищеде Асылхан Табылдыұлы 

(директор), Фаузия Абылқасымқызы Тҿлебаева 

(тарих сабағынан, ҽрі класс жетекші), Ғалия 

Хасанқызы (математика), Ажар  Асқарбайқызы 

(қазақ тілі жҽне ҽдебиетінен), София Тҿлегенқызы 

(биология), Серік Түменбайұлы (музыкадан), Г.Сахарова (орыс тілінен) 

сияқты абзал жандар жақсы білім ғана емес жеке бастарының үлгі-

қасиеттерімен біздердің азамат болып қалыптасуымызға ықпал етті. 

Курста екі ұл бала да қалғанымыз қыздар едік. Асылхан ағайдан бастап 

бүкіл мұғалімдер ұжымы біздерді ҿз балаларындай тек жақсылыққа 

баулыды. Терең біліммен қатар олардан рухани жҽне эстетикалық  тҽрбие 

алдық. Училищеде 300 қыздан тұратын тҿрт дауысты хор, би ансамблі, 

халық аспаптар оркестрі, қуыршақ театры жұмыс жасады. Музыка, 

кҿркемсурет, дене шынықтыру сабақтары жоғарғы деңгейде ҿтетін. Бір 

топта оқыған 33 адамның 30-ы осы үйірмелерге қатысқанбыз. Қала, облыс, 

кейде республика кҿлемінде ҿтетін  мҽдени жиындар училище 

кҿркемҿнерпаздарынсыз болмайтын. Мұхтар Ҽуезовтің 70 жылдық 

торқалы тойында біздің хор сахнада бірнеше сағат бойы Абай ҽндерін 

айтып тұрғанбыз. Училищенің ұлт-аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен 

«Айжан қыз» биін осы үлкен сахнада, небір жайсандардың алдында 

билеуім де ұлағатты ұстаздарымның еңбегі еді.  

Училищеде қала, облысаралық спорт жарыстарына да қатысып, 

жүлделі орындарға ие болып жүретінбіз. Облыстық спорт мектебінде 

жеңіл атлетикаға қатыстым. Сонымен қатар Абай атындағы облыстық 

драмтеатрының жанындағы кешкі жастар театр студиясынан  бірнеше қыз 

білім алдық. Атақты Тұратай Исова, Атаханов, Ҽбілқасым Жаңбырбаев, 
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Болат Сыбанов, Бҽйтен Уалиханұлы Омаров сияқты артистерден білім 

алып, ол кісілермен сахнада болу бір ғанибет еді 

Мәрзия Сейтқазықызы 

                           («Ізгілік жолында» кітабынан үзінді, Астана, 2001 ж.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әубәкірова Алма Медетқызы – М.О.Ҽуезов 

атындағы педагогикалық училищесінің 1980 жылғы 

түлегі. «Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық 

қызметкері» белгісімен,  «Білімге қосқан үлесі 

үшін» медалімен марапатталды. Шҽкҽрім атындағы 

№ 5 мектеп-гимназиясының  директоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Музыка пҽнінің оқытушысы В.Н.Бутенконың сабағында.   
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Педагогикалық колледж кезеңі  

(1992 – 2013 ж.ж.) 
 

 

 

 

 

 

 

Педагогикалық колледж кезеңінің директорлары: Н.Қ.Қалиев, 

М.О.Абдыкаримов,  М.С.Мұхамеджанов, Ш.А.Жанаева 
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КОЛЛЕДЖ ӘНҰРАНЫ 

Сөзі: С.Раевтікі, Т.Уайдановтікі 

Әні: О.Жанияровтікі 

 

                                           Тарихы терең тамырлы, 

                                           түлеткен талай дарынды. 

 Колледж – менің мақтаным, 

                                           жастарға берген жалынды. 

 

Қайырмасы: 

Мұхтардай данамыз, 

                                                 ҿнеге аламыз. 

                                                 Білімнің жолында, 

жалындап жанамыз. 

Қырандай боламыз, 

                                                 шыңдарға қонамыз. 

       Біз Қаныштай, Ҽлкейдей 

                                                 толысып, толамыз! 

 

                                            Білімнің шашып шуағын, 

дарынның ашып бұлағын. 

Ұстаздық жолға баулыған, 

                                            балауса, балғын құрағын. 

 

Қайырмасы: 

Ғасырға толы жасы бар, 

                                              алынған талай асу бар. 

                                             Ұлылардың жолымен 

     қарыштап қадам басыңдар! 
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Нәубәт Қалиев, М.О.Ҽуезов атындағы 

педагогикалық колледждің 1992-1996 жылдардағы 

директоры, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университеті саясаттану кафедрасының 

профессоры, саясаттану ғылымдарының докторы, 

Қазақстан Республикасы оқу ісінің үздігі, 

Қазақстан Республикасы білім беру ісінің 

құрметті қызметкері. 

 

Білім мен тәрбиенің қасиетті ордасы 

 

Ҿзінің тарихи бастау-миссиясын мұғалімдер семинариясы – 

қазпедтехникум – педагогикалық училище тҽрізді оқу орындарынан алып, 

солардың бай дҽстүрлерін жинақтаған жүз он жылдық тарихи тағылым, 

тҽлім-тҽрбиенің,  мол рухани байлықтың заңды да толыққанды мұрагер,  – 

М.О.Ҽуезов атындағы Семей педагогикалық колледжі. Бұл еліміздің білімі 

мен мҽдениетіне, ұрпақтар тҽрбиесіне ерекше үлес қосқан, бүкіл бір 

аймақты бүгінгі ҿркениетке ҽкелер жолда, халқымыздың мҽдени-рухани 

деңгейін кҿтеруде ерекше орны бар оқу орны. Қазақ елінің білімі мен 

мҽдениетіне  осы байырғы оқу орнының қосқан ұшан-теңіз үлесі, біздің 

ойымызша, мынадай бағыттарда болды жҽне бүгінде еселеп жалғасып 

жатыр деп тұжырымдауға болады (ҽрине, біздің бұл айтқандарымызды да 

толық деуге бола қоймас). 

1. Құрылғанына 110 жыл толған оқу орны еліміздің ҿткен кезеңдерде, 

бүгінде  білім мен ғылымға  барар талай жас таланттың, ең алдымен,  

еліміздің қарапайым азаматының адамдық, азаматтық толысуының негізін 

қалайтын бастауыш білім сатысына мыңдаған сапалы кадрлар ҽзірледі. 

Олар еліміздің ҽр аймағындағы халықты жаппай сауаттандыру ісінде 

шешуші рҿл атқарды, бұл істің негізгі ауыртпалығын кҿтерді. Оқу орны 

түлектері, ҽсіресе, ауыл мектебінің қалыптасып, ауылдағы жас 

таланттардың кҿзін ашып, ауылға сол заманның озық мҽдени үлгілерін 

енгізудің, сол уақыт талап еткен мҽдени- ағартушылық, бұқаралық-

идеологиялық жұмыстардың ұйымдастырушылары, ұйытқысы һҽм негізгі 

тірегі болды. 

2. Оқу орны ҽр кезеңде небір тума таланттарды үлкен шығармашылық 

кеңістікке шығару жҿніндегі аса құнды  мҽдени-рухани, тарихи миссияны 

жүзеге асырып келеді. Жалпы ұлттық маңызы бар бұл тамаша дҽстүр-

миссияның нҽтиже-жемісін   ҿткен ХХ ғасырдың басындағы тума 

таланттар, ұлы буын –  Мұхтар Ҽуезов, Жүсіпбек Аймауытов, Қаныш 

Сҽтбаев, Ҽлікей Марғұлан, кейінгі  буын Ахат Құдайбердиев  Ҽзілхан 

Нұршайықов, Бекен Жамақаев,  Жақия Шҽйжүнісовтардан соң бүгінгі 
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буын Зҽуреш Батталова,  Клара Тҿленбаева, Айнұр Байнолдинова, Зҽмеш 

Кеңестердің  шығармашылық ҿмірінен, Гүлмира Нұрғабиева, Зҽуре 

Алханова, Заида Сахариева алғашқы ұстаздық жеңіс-  жетістіктерінен 

ықпал- ҽсерін кҿруге болады. Келешекте бұл үрдісті бүгінгі ұрпақтың 

тамаша жалғастырарына да сенім кҽміл.  

3. Колледждің ұжымы қашан да ҿз ісіне жетік, жоғары білікті ҽдіскер 

ұстаздарға, оқу ісінің шебер ұйымдастырушыларына, сондай-ақ оның 

қаржы-материалдық ресурстарын тиімді пайдалануға тиісті үлес қосқан 

кадрларға бай. Мысалы, колледжде ҿзім қызмет еткен 1992-1996 жылдары 

А. Бекбаев, А.Ломтева, Г. Кириченко, Н. Райымбекова, Г. Вострикова, Б. 

Сайлаубаева Ш.Жанаева, З.Сілҽмбекова, В.Осинцева О.Тілемісова, 

Р.Бүркітбаева, В.Бекбаева, Қ.Молдахметова, Р. Каштеков, Б.Мырзаханова, 

Н.Дауылбекова, М.Байгушев, Қ.Сабденова, Г.Рымбаева, М.Битебаева, 

Ж.Бликова,   В.Барабанов, Е.Полулях, А.Тұрсынбектегі, Б.Айманова, 

Н.Фоминых, Н.Медеуова, Н.Беккер, С.Атымтаева жҽне тағы басқалардың 

ортақ іске қосқан үлесі, ҿз жұмыстарына жауапкершілігі ерекше болды. 

Колледждегі бүкіл оқу-тҽрбие ісінің, материалдық базаның ырғақты 

жұмысының ауыртпалығы да негізінен осы адамдардың иығына түсті. Оқу 

орындағы тҽртіп, оқу ісінің сапасы, жалпы ұжымдағы іскерлік ахуал кҿбіне 

дҽл осы адамдардың талапкершілігі мен қолдауына байланысты еді. 

Жұмыс барысындағы, егемен ел жағдайындағы гуманитарлық білімге, 

ісіресе қоғамдық ғылымға талғам-кҿзқарастар айырмашылығына, оқу-

тҽрбие жұмысының нақты мҽселелері бойынша кейбір пікір-таласымызға 

қарамастан  (олар, жалпы мейлінше керек те мҽселелер ғой), бұл адамдар 

мені кҿп ретте, колледждегі оқу-тҽрбие  ісінің маңызды,  түбегейлі 

мҽселелерінде  қолдап отырды деп есептеймін. Рас, дҽл осы адамдардың 

кейбіреуі сол жылдары менімен кей істерде келіспей, ҿз пікірлерін 

педагогикалық кеңестерде айтып та жүрді. Бірақ ол адамдардың сол 

сынына мен күні бүгінге дейін ризамын. Ҿйткені, сын, пікірталасы жоқ 

ұжымда сол уақыттан бастап тоқырау басталып, даму тоқталады. Басшы ҿз 

ісіне сын кҿзбен қарауды қояды. Даңдайсу, менмендік, дҿрекілік 

басталады. Бұл, жалпы, педагогикалық оқу орынының табиғатына жат 

үрдістер. Ондай ахуал - педагогикалық оқу орны үшін ҿте қауіпті де 

қасіретті кҿріністер. 

4. Колледждің ҿткен тарихына үңілсек, оның жүз жылға жуық үздіксіз 

жүргізіп келе жатқан тағы бір аса маңызды ағартушылық, гуманистік 

ҿзіндік айрықша  миссиясы – алыс ауылдардан білім іздеп  келген қыздарға 

сан-салалы  тҽрбие беруі. Осы жылдар ішінде колледж ұжымы кезінде 

ұлтымыздың аяулы қызы, қоғам қайраткері Нҽзипа Құлжанова салған 

тамаша дҽстүрді жалғастырып, мыңдаған қыздарға тек білім ғана емес, 

үлкен тҽрбие берді, адамгершілікке баулыды. Олардың басым кҿпшілігі аң 
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алыс ауылдарға қайтып, мыңдаған баланың бақытын ашты. Талай 

азаматтың бағын ашып, ҿздері де ұрпақ тҽрбиеледі, кҿп ретте кҿпбалалы 

отбасындағы үлгілі ана бола білді, небір ұлтжанды азаматтарды ҿздері де 

ҿсірді. Кезінде мен де Саржал орта мектебінде бастауыш сыныптарда 

Семей педучилищесінің түлектері Оразия Молдабекова (40 жылдардың 

басында бітірген), Сағила Темірбаева (оқу орын 1952 жылы бітірген) 

сынды тамаша ұстаздардан білім адым. Ҽсіресе, бірінші жҽне тҿртінші 

сыныптарда ҿзім білім-тҽрбие алған Оразия Молдабекқызы ұстаздық 

ғажап еңбегін, парасат-кісілікке толы мол шуағын, аялы алақаны жылуын, 

ғират-тҽрбиесін  ҿмір бойы еске алып, айтып келемін. Осы кісілер 

тұрпаттас мыңдаған ұстаздар - қазпедтехникум – педучилище – 

педколледж түлектері алдында мыңдаған азаматтар,  қала берді қоғам 

парыздар. Ұлағатты ұрпақты тҽрбиелеу жҿніндегі адамгершілік-гуманистік 

миссияны колледж ұстаздарының бүгінгі буыны да табыспен 

жалғастыруда.  

5. Семей педагогикалық колледжінің, оның алдындағы тарихи оқу 

орындарының жүзеге асырған тағы бір аса маңызды миссиясы- қазақ тіліне 

қамқорлық, қазақ тілін тамаша білетін кадрлар дайындау. Мұғалімдер 

семинариясы мен казпедтеникум түлектері қатарынан Мұхтар Ҽуезов, 

Жүсіпбек Аймауытов сынды ұлы суреткерлердің,  сҿз зергерлерінің, Ҽлкей 

Марғұландай қазақ фольклорының  ҽлемдік деңгейдегі зерттеушісінің, 

Ҽзілхан Нұршайықовтай жазушылардың, шығуы, сірҽ, сол миссияның да 

жемісі деп түсінген жҿн. М.Ҽуезовтің 1924-1925 оқу жылында 

казпедтехникумның қазақ тілі мен ҽдебиеті секциясын басқарып, алғашқы 

түлектерден мемлекеттік емтихан алуы да сол миссияның бір ғана қасиеті,   

тағылымды үлгіс-кҿрінісі. Осы тамаша дҽстүрді Бағила Сайлаубаева 

жиырма жылдай басқарған қазақ тілі мен ҽдебиеті бірлестігінің табысты  

жалғастыруы – үлкен абырой, ұрпақтар алдындағы парызға адалдық. 

Колледждің  бүгінгі бүкіл  ұжымы бұл, құнды, бүгінде де бұрынғыдан да 

маңызы бір мысқал кем емес,  абырой берер, терең тамырлы, қасиетті  

дҽстүрді молайта береді деген үміттеміз.   

Колледжде қызмет еткен жылдар менің ҿмірімде де ең бір жарқын із 

қалдырған жылдар болды. Біздің танып-білуімізде сол жылдар колледж 

ұжымының ең толысқан, кемелденген кезеңінің бірі еді. Осы жылдары 

алдыңғы кемел ұрпақтан үйренсін деп жұмысқа   тҽрбие жүмысы бойынша 

директордың орынбасары етіп Ш.Жанаеваны, оқытушылық қызметке  

Н.Түменбаева, Г.Дулатова, Г.Мусина, А.Нұрахметовна,З.Қалиева, 

А.Салиева, К.Баймұхаметова, И.Халелова, Т.Мұқанов жҽне тағы басқа 

ондаған жастарды қабылдадық. Олар бүгінде біздің үмітімізді толығымен 

ақтады деп есептейміз. 
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Ия, оқу орнының 110 жылдық бай тарихы тамаша тағдырларға, 

тарихқа, еңбек пен ізденушілкке, шығармашылық ізденістерге, 

педагокикалық жеңістер мен жемістерге толы. Мҽнді де мазмұнды 

тағылым-ғибратқа бай. Колледждің бүгінгі ұжымы сол дҽстүрлерді 

абыроймен жалғастырып, молайта, еселей түсуде.   

Бүгінде колледжді  қазақтың біртума  қоғам, мҽдениет қайраткері, 

аяулы Назипа Құлжанованың ізбасарындай, сол тұлғалас, талантты, 

жаңашыл, ізденімпаз, қазақтың ұлтжанды да ойлы алғыр қызы, филология 

ғылымдарының кандидаты Шағангүл Алдамжарқызы Жанаева абыроймен, 

жемістің іскер басқаруда.  Осы қасиетті шаңырақтың қазіргі құрамдағы 

жас, дарынды ұжымының елге, ұлтқа, оның  ұрпағына   сан салалы, ойлы  

жоспар-ізденістерінің, тың талпыныстарының алдағы кезеңде де мазмұнды 

да тағылымды болып, ұлылар жаққан білім, мҽдениет, тіл, тҽрбие-тағылым 

шырағы биіктен алауласын деп тілеймін. 

 

 

Сайлаубаева Бағила Сайлаубаевна,   

ардагер ұстаз, Қазақстан Республикасы білім беру 

ісінің үздігі. 

  

 

Ӛзіндік қолтаңбасын қалдырған басшы 

 

Тҽуелсіздіктің қамытынан енді ғана құтылып, 

еліміз егемендік шаңырағын кҿтеріп, керегесін 

жайып, уығын шаншып жатқан сол бір 1992 жыл Семейдің М.Ҽуезов 

атындағы педагогикалық колледжінде де ҿз қолтаңбасын қалдырды. 

Педагогикалық ұжымды басқаруға ұлтжанды қайраткер, ғалым-ұстаз 

Нҽубҽт Қалиұлы тағайындалды.  

Ұлттық астамшылдықтың қаймағы тұтасқан  жаңа басшы ендігі 

жерде қазақ халқы мен қазақ тіліне, тарихына, ҽдет-ҽдебіне қатысты 

тарихи ҽділдікті орнату бағытында аянбай жұмыс істейтіндігін ашық 

жариялады.  

Колледждегі тҽрбие жұмысын басқаруға ұлтжандылығымен, қайсар 

ҿрлігімен кҿзге түсе бастаған білімді жас Ж.Жанаеваны шақырды. Шаған 

осы бір жан беріп, жаны алысқандай болған ұлтаралық шиеленістің қиын 

сҽтінен сеніп ҽкелген басшының сенімін ақтап шығып, бүгінде ҿзі үлкен 

бір басшыға айналды. Ғалым атанды.  
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Н.Қалиұлы басшылығы тұсында жаңа мамандықтар, алғашқы ақылы 

топтар ашу ісі басталды. Кейінгі басшы тұсында бұл іс сҽтті жалғасын 

тапқаны белгілі.  

Бұл жылдардың ерекше бір жаңалығы – колледждегі қазақ 

топтарының кҿбеюі. Бірте-бірте кҿбейген қазақ топтары қазақ бҿліміне 

бірікті. Ҽлі де «қазақтықтан жасқану» сезімінен арыла алмай жүрген қазақ 

балалары бірте-бірте «қазақты қазақ десе мақтанамын» дейтін дҽрежеге 

жетті. Тҽуелсіздік рухымен қуаттанған еркін де ҿжет оқушылар оқу орны 

мҽртебесі үшін түскен білім, ҿнер сайыстарында ерекше кҿзге түсті.  

Абайдың 150 жылдығы қарсаңында ұйымдастырылған Абай ҿмірі 

мен шығармашылығына қатысты қалалық сайыста І орынды Сахариева 

Заида, ІІ орынды Кеңесқызы Зҽмеш жеңіп алса, аймақтық-облысаралық 

сайыста енді Зҽмеш Кеңесқызы бас жүлдені, Заида Сахариева І орынды 

иеленді. Бір қызығы, бұл сайысқа жан-жақтан институт, университет 

бітірген мұғалімдер кҿп қатысып еді.  

Ғылыми негіздегі ҽдістеме ғана мұғалім шеберлігін, білім сапасын 

жақсартады деген ұстанымды ұстанған басшы ғылыми-ҽдістемелік, 

ғылыми-ізденушілік жұмыстарға ерекше мҽн беріп, сол кездегі орта 

арнаулы оқу орындарында кҿп кездеспейтін ғылыми-практикалық 

конференциялар, семинарлар ҿткізуді қолға алды. Н.Қалиев бастап 

ҿткізген «Абай мұрасы жҽне жас ұстаз тҽрбиесі» атты республикалық 

ғылыми-практикалық конференциядан соң ҿтіп жатқан неше алуан іс-

шаралар басы сол конференциядан бастау алғаны шындық. Бүгінде 

ғылыми-ізденушілік жұмыстар оқу орындары жұмыстарының негізгі 

бағытына айналғанын білеміз.   

Нҽубат Қалиұлы басшылығы жылдарында ҽр пҽн, мамандық 

бойынша білімді де білікті мамандар қызметке шақырыла бастады. Бүгінгі 

күні директордың ғылыми-ҽдістемелік жұмыстар жҿніндегі орынбасары 

Н.С.Түменбаева, 2011-2012 оқу жылында республика бойынша «Үздік 

педагог – 2012» атанған Г.Е.Дулатова, ондаған жыл сырттай оқу бҿлімін 

басқарып, үлкен білім мен іскерлік танытқан Айкүміс Аралова, бастауыш 

мектептегі қазақ тілі ҽдістемесін оқыту ісінің білгірі Ж.Е. Қойшыбаева, 

қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽн бірлестігін басқарып отырған Г.С.Мусина, 

тарих пҽнінің оқытушысы, ҽлеуметтік-экономикалық пҽндер бірлестігінің 

жетекшісі Т.К.Мұқанов жҽне тағы басқалар Қалиевтің тікелей іздеп 

шақырумен жұмысқа келген.  
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Адамды ісіне қарап бағалайтын басшы жақыным деп жаманын 

жасырмай, жатым деп жақсысын асырмай турасын айтатын, ҽділін 

ұстанатын.  

Қалай болғанда да, басшының түпкі мақсаты жастарға дұрыс білім 

мен түзу тҽрбие беру болатын. Тоқсаныншы жылдардың қиын кезеңінің 

ҿзінде оқушылармен түрлі ҿнер үйірмелерін жүргізуге анрайы мамандар 

шақыруға жағдай жасады. Сол үйірмелерден шыңдалған талай жас 

алдыңғы қатарлы ұстаз, мектеп басшылары. Бүгінде Қазақстан 

Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, ҽнші Клара Тҿленбаева сол 

үйірмеде дҽстүрлі ҽннің алғашқы тағылымдарын белгілі ҽнші Келденбай 

Ҿлмесековтен алса, талай шҽкірт сахна ҿнерінің ҽліппесі, сахна мҽдениеті 

бойынша Абай театры мамандарынан тҽлім алды.  

Білім-ҿнерімен, еңбекқор мінезімен ерекше кҿзге түскен талай 

шҽкірттеріне демеу жасап, ары қарай білімдерін жалғастыруларына 

қадағалау жасады жҽне жас мұғалімдерге сонысымен үлгі болды.  

М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық колледжді, Ҽуезов қасиетінен 

бе, қашан да, негізінен, халық мүддесіне адал да ҽділ басшылар басқарған.  

Саясаттану ғылымдарының докторы, Еуразия университетінің 

профессоры Н.Қ.Қалиев басқарған жылдар – ҿзіндік қолтаңбасын 

қалдырған жылдар. Ол жылдардың белгісі бүгін сол істі жалғап жүрген 

басшылар, ұстаздар, мектеп мұғалімдері. 

 

Ербол Жолдасбекұлы 

Нұрғалиев, М.О.Ҽуезов атындағы 

педагогикалық колледждің 1994 

жылғы түлегі. Шығыс Қазақстан 

облысы ішкі саясат басқармасының 

басшысы. 

Қасиетті  білім ордасында алған 

білімім мен ӛнегем  -   ӛмірлік ұстанымым. 

1994 жылы колледжді аяқтағаннан кейін 2000 жылы Шҽкҽрім 

атындағы Семей мемлекеттік университетін тҽмамдап, тарих жҽне құқық 

пҽнінің мұғалімі, 2010 жылы Қазақ гуманитарлық-заңгерлік инновациялық 

университетін бітіріп, экономист мамандығын алдым. 
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Ҿз еңбек жолымды Жарма ауданындағы Чапаев атындағы мектепте 

тарих пҽнінің мұғалімі болып бастадым. Бұдан соң осы мектепте 

директордың орынбасары болып тағайындалдым. 2002 жылдан 2005 жылға 

дейін Жарма ауданы ішкі саясат бҿлімінің бастығы қызметін атқардым. 

2005 жылдан 2009 жылға дейінгі аралықта Жарма жҽне Кҿкпекті ауданы 

ҽкімінің кҿмекшісі, 2009 жылдан 2011 жылға дейін Кҿкпекті ауданы 

ҽкімінің орынбасары лауазымын атқардым. 2011 жылдан бастап Шығыс 

Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасының басшысымын. 

Естелік: Мен Мұхтар Ҽуезов атындағы Семей педагогикалық колледжінде 

оқыған жылдарымды, сол кезде маған  тҽлім-тҽрбие беріп, білім нҽрімен 

сусындатқан  аяулы  ұстаздарымды  үнемі сағынышпен еске алып 

тұрамын. Колледж қабырғасында біздің қызықты да, қайталанбас 

күндеріміз ҿтті.  Мен содан бергі  уақытта қолым жеткен табыстардың 

барлығының  негізі колледжде қаланды деп есептеймін.  Қасиетті  білім 

ордасында алған білім мен ҿнеге  менің  сенімді ҿмірлік серіктеріме 

айналды.  

Мерейтойға  орай, колледждің ұстаздар ұжымына мықты денсаулық, 

мерекелік кҿңіл-күй тілеймін!  Тҽуелсіз еліміздің болашағына  білім мен 

тҽрбие беру жолындағы қасиетті де, қастерлі еңбектеріңіздің жемісін 

кҿріп, ҽрқашан шҽкірт алғысына бҿлене беріңіздер!   

 

 Клара Тӛленбаева, оқу орнының 1996 жылғы 

түлегі, Президент оркестрінің ҽншісі, Қазақстанға 

еңбек сіңірген қайраткер. 

  

Жанам деген жүрекке от беретін... 

 

Мұхтар Ҽуезов атындағы педагогикалық 

колледж. Бұл менің орта жылдықты тҽмамдап, жаңа 

ҿмір табалдырығын аттағандағы алғашқы 

баспалдағым.  

Мен осы уақытқа дейін қандай бір биікті 

бағындырып, қандай бір арманыма қол жеткізсем, соның барлығында осы 

алғашқы басқан баспалдағымның, дана Ҽуезовтың табаны тиген қасиетті 

оқу орнының киесінің арқасында болғандай сезінемін. Сондықтан, 

педагогикалық коллежде оқыған жылдарым, менің жүрегімнен мҽңгілікке 

орын алған, ҽрқашанда сағына  еске алатын, жүрген жерімде мақтан ететін 

ҿмірімінің ең бір қимас қызықты кезеңдерінің бірі.  
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Ҽрине, «Ел іші - ҿнер кеніші»,-дейді халқымыз. Ҿскелең ұрпақтың 

ішінде ҿнерлі де кҿп, талапты да баршылық. Бірақ сол ҿнерлінің ҿрісін 

кеңейтіп, талаптының талабын ұштай білетін ортаға тап болу кез-келгеннің 

басына бұйыра бермейтін бақ. Менің бақытыма орай, колледж 

табалдырығын аттағанымда Наубат Қалиұлындай, Бағила 

Сайлаубекқызындай, Шаған Алдамжарқызындай, ұлт болашағы десе, 

ұрпақ қамы десе, ішкен асын жерге қоятын адамгершілік қасиеттері мен 

азаматтық ұстанымдары, іскерлік қабілеттері мен рухани күш-жігерлері 

айрықша, ҿзім тау тұлғаға балайтын қазақ халқының арда азаматтары 

алдымнан шықты.  

Мен ғана емес, біздің коллежге оқуға түскен қазақтың талай талапты 

азаматтары ҿзімізді білім алуға келген кҽдімгі шҽкірттердей емес, ҿнер-

білімнің аламан бҽйгесінде жүрген шабандоздардай сезінетінбіз. Ҿйткені, 

бізде бос уақыт деген болмайтын. Оқу-білімге, ҿнерге, қоғамдық 

шараларға белсене қатысуға деген талап ерекше болатын. Осы жерде 

коллеждің ішінде барлық саз аспаптарына арналған үйірмелер ашылып, 

оған қабілетіне қарай ҽрбір студенттің қатысуы міндет екенін еске алсақ, 

қалғаны айтпасада түсінікті болар. Колледж аралық болсын, қалааралық 

болсын мҽдени-ҽдеби шаралардан біздің оқу орнымыз ешқашан 

қалыспайтын. Солардың ішіндегі ең сүбелісі ретінде Ұлы Абайдың 150 

жылдығы қарсаңында, ҿнердің қара шаңырағы Абай театрында ҿткен 

біздің мерекелік шарамызды ерекше атап ҿткім келеді. Біздің колледж 

студенттерінің Абай ҽндерін хормен айтуы, Абай ҿмірінен сахналық 

қойылым жасауы талайдың таңдайын қақтырды. Бір сҽт біздің колледж 

кҽсіби ҽншілер мен ҽртістердің қайнаған ортасына айналып кеткендей ҽсер 

қалдырды. Мұндай деңгейге кҿтерілу қаншалықты табандылықты, 

қаншалықты еңбекті, қаншалықты білімді талап ететінін кҿзі қарақты 

оқырманның ҽрқайсы айтқызбай-ақ түсінетін болар.  Менің айтпағым, 

осының барлығы жоғарыда аттары атталған ардақты ұстаздарымның ерен 

еңбегінің жемісі болатын. Олардың қатарында бізге 3 жыл бойы хормен ҽн 

айтудан сабақ беріп, жұлдызды сҽтте жарқырап кҿріне білген аса талантты 

ұстазымның тағы бірі Оралхан Тілемісова апайымыз да бар.  Сол жылдары 

Наубат аға, мен сияқты тағы бірқатар шҽкірттердің ҿнерге деген талабын 

байқап, ҿнер қайраткері марқұм Келденбай Ҿлмесековті арнайы шақырып, 

колледж ішінен дҽстүрлі ҽндер үйірмесін ашты.  

Бұл елінің, ұлтының ертеңі үшін жанкештілікке бара білетін үлкен 

жүректі азаматтың қолынан келетін іс. Осы үйірмеде Келденбай ағамыздан 

қиыны мен қызығы астасқан үлкен ҿнердің қыр-сырын үйрене жүріп, 

тікелей Шаған апайымның ұйымдастыруымен (ол кезде Наубат ағамыз 

еліміздегі жоғары заң шығарушы орган Парламент Мҽжілісіне депутат 



318 
 

болып кеткен-ді) 1996 жылы, коллеждегі оқуымның соңғы жылында Абай 

театрында есеп беру концертін ҿткіздім.  

Марқұм Мҽдениет Ешекеев, Тұрсынғазы Рахимов сияқты ҿнер 

саңлақтарынан бата алдым.  

Міне, киелі оқу орнын осындай зор табыспен аяқтаған менің одан ҽрі 

басқа жолды таңдауым тіпті мүмкін емес еді.  

Бұл жерден туған елінің абыройын асырып, мҽртебесін кҿтерер ҽлі 

талай жастың қанатын қомдап ұшарына еш күмҽнім жоқ.  

Осыған дейін де талай шҽкірттердің бағын ашып жұлдызын 

жандырған құтты орынның ырысы артып, берекесі таси берсін деп 

тілеймін!  

 

 

 

Серікова Нағима Ухияқызы,  оқу орнының 

1995 жылға түлегі, Семей мемлекеттік 

педагогикалық  институтының доценті,  педагогика 

ғылымдарының кандидаты.   

 

 

Білімнің негізін қалаған - педагогикалық 

қолледж. 

1991 – 1995 жылдар аралығында М.О. Ҽуезов 

атындағы педагогикалық колледжінде оқып, 

«Жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сыныптарында оқыту» 

мамандығын үздік дипломмен аяқтадым.  Білім берген оқытушыларым 

есімнен мҽңгі ҿшпейді, олар: марқұм Мүбҽрак Түгелбаевич, Наубат 

Қалиевич, Құмарқан Тҿкеновна, Мариямгүл Косылкановна, Зайра 

Слҽмбековна, Нағима Садыковна, Райхан Раисович. Келесі есімде қалған 

жатқханадағы қатаң тҽртіп, тҽрбиешілер күн тҽртібін сақтатып, кешкі 

23.00-де жарықты сҿндіріп тастайтын.  Сонда терезе мен есіктен жарық 

кҿрінбестей етіп жауып, сабақ қараған кездерім, сабақты бірге қарағн 

достарым есімде.  Еңбекке баулыған  топ жетекшісі Райхан Мұрынбаевна, 

барлық білім алушыларға жанашырлық танытып жүретін Шаған 

Алдамжаровна есімде. Еңбек түбі жеңбек демекші оқу орнының басшысы 

ШШаған Алдамжаровна болғанына қуаныштымын! 2009 жылы Абай 

атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінде 13.00.01.«Жалпы 

педагогика, педагогика жҽне білім тарихы, этнопедагогика» бойынша 
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«Оқушыларды туристік- ҿлкетану іс-ҽрекеттері арқылы қазақстандық 

патриотизмге тҽрбиелеу» тақырыбында педагогика ғылымдарының 

кандидаты ғылыми дҽрежесін алу үшін диссертация қорғадым. 

Құрметті менің оқытушыларым, қандай жетіскке жетсем де сіздердің 

берген білім мен тҽрбилеріңіздің арқасы деп білемін. Ҽлі де алға қойған 

мақсатарым кҿп, сол мақсатқа жетуге сіздерден қолдау күтемін. 

 

Абдыкаримов Марат Орынтаевич, 1996-1997 

жылдар аралығындағы М.О.Ҽуезов атындағы 

педагогикалық колледж директоры. Марат 

Орынтаевичтің басшылығы кезеңінде қаладағы 

мҽдени-ағарту училищесі таратылып, оның «Кітапхана 

ісі» мамандығы педагогикалық колледжге біріктірілді.  

 

 

 

 

Мұхамеджанов Марат Садықұлы 1997 жылы 

педагогикалық колледжге екінші мҽрте директорлық 

қызметке келді. Осы қызметті 2010 жылдың 2 

шілдесіне дейін атқарды.  

Жемісті еңбегі үшін Қазақстан Республикасының 

Тҽуелсіздігіне 10 жыл,   Қазақстан Конституциясына 

10 жыл медалімен жҽне «ҚР білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» тҿсбелгісімен марапатталған. 

Колледж білім алушыларының спортпен 

шұғылдануына  мүмкіндік жасау мақсатында жаңа 

типтегі спорт залдың салынуына қол жеткізді.  

      Оқу орны 2007 жылы «Жылдың үздік колледжі» байқауына қатысып,  

облыс ҽкімінің жүлдесін иеленді.             Колледждің ҽдістемелік жұмысы 

облыстық «Колледждердің үздік ҽдістемелік қызметі» атты сайыста 

педагогикалық тҽжірибені тарату номинациясы бойынша жҽне Семей 

мемлекеттік педагогикалық институтында ҿткен бірінші аймақтық 

«Мектеп – ЖОО: бірыңғай білім беру кеңістігі» кҿрмесінде мақсатты 

бағдарламаларды жасағаны жҽне енгізгені үшін дипломдармен 

марапатталды.  
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Колледж оқытушылары облыстық «Алтын диск», «Үздік 

электрондық бағдарлама» 

сайыстарында жүлделі  

орындарды иеленді: оқытушы 

В.В. Буневская І дҽрежелі, 

Б.Т.Ильясова ІІІ дҽрежелі 

дипломмен марапатталды  

       Директордың тҽрбие ісі 

жҿніндегі орынбасары 

Ш.А.Жанаеваның басшылығымен 

оқу орнында «Ұлағат» ұлттық 

тҽрбие жүйесі құрылып, қазақ халқының ұлттық танымына, ҿмір сүру 

философиясына, елдік болмысына негізделген  ауқымды тҽрбиелік 

жұмыстар жүзеге асты. Ш.Жанаеваның басшылығындағы тҽрбие жұмысы 

ШҚО БАИ ұйымдастырған «Колледждің үздік тҽрбие жүйесі - 2008» атты 

облыстық байқауда І орынды иеленді. Оқу орнының тҽрбие жұмысы 

«Білім берудегі инновациялар – 2009» атты облыстық фестивальде үздік 

авторлық жоба аталымы бойынша ШҚО Білім басқармасының 

дипломымен марапатталды. 

Колледждегі тҽрбие жұмысының  бір бағыты – М.Ҽуезов атындағы 

шаңырақ тарихын зерттеу, айқындау, сол арқылы ұлылар ордасы аталған 

шаңырақтың рухани бастауларын ашу, білім алушыларды арыстар рухына 

адалдыққа, елжандылық пен отансүйгіштікке тҽрбиелеу. 

 Білім ордасында болашақ мұғалімдердің М.О.Ҽуезовтің ҿмірі мен 

шығармашылығын жіті зерттеп, тануына  жҽне оқу орнының тарихын 

құрмет тұтып, кҽсіби маман ретінде тұлғалануына аса мҽн беріледі. 

Колледж білім алушыларына үздік білімі жҽне қоғамдық еңбектегі 

жетістіктері үшін айрықша марапат – «М.О.Ҽуезов атындағы стипендия» 

тағайындалып, арнайы куҽлік пен тҿсбелгі тапсырылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       «Үздік ҽуезовші» куҽлігі мен тҿсбелгісі 
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Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы стипендия иегерлері: 

 

1. Сейпилова Раушан, 41 топ, 2001 ж 

2. Ибраева Мадина, 41 топ, 2002 ж. 

3. Мусаханова Надия, 401 топ, 2003 ж. 

4. Оспанова Бахыт, 401 топ, 2003 ж. 

5. Даминова Дарья, 41, топ 2004  ж. 

6. Қожахметова Дана, 41 топ, 2005 ж 

7. Құсаинова Ҽсем, 41 топ, 2006 ж. 

8. Зейнелова Махаббат, 48 
«ҽ»

топ, 2007 ж. 

9. Базлуова Гүлнұр, 42 
«ҽ»

 топ, 2008 ж. 

10. Торыбаева Тоғжан, 44 
«ҽ»

 топ, 2009 ж. 

11. Қасенов Асхат, 43 
«ҽ»

 топ, 2010 ж. 

12. Ахметқалиева Ұлжан, 41 топ, 2011 ж. 

13. Тұрсын Еркебұлан, 44 
«ҽ»

, 2012  

 

 

 

Битебаева Мариям Сүлейменовна, ардагер ұстаз, 

Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, 

«М.О.Ҽуезов атындағы медаль» иегері. 

 

Тәлімгер басшы 

 

 «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі», 

«Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» тҿсбелгілерінің иегері Мұхмеджанов Марат 

Садықұлы – колледж оқытушыларыры мен білім алушыларының қалалық, 

облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі  конференциялар, 

байқаулар мен олимпидаларға қатысуына мүмкіндік тудырды.  

Марат Садықұлы басшылық еткен жылдары ауланы кҿгалдандыру 

ісіне кҿп кҿңіл бҿлінді, қазіргі мҽуелеп ҿсіп тұрған пирамида тҽрізді ҽдемі 

теректер сол жылдары отырғызылған еді. Колледждің 100 жылдығына 

арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция жоғары 

деңгейде ұйымдастырылып, ҿткізілді.  

Оқу орнының ұжымы жылма-жыл қалалық кҿркемҿнерпаздар 

байқауына қатысып, жүлделі орындарды иеленді.  

Колледж 2007 жылы облыстың орта кҽсіптік оқу орындары арасында 

ҿткен «Білім ұясы» байқауында І орынды иеленіп, арнайы дипломмен 

марапатталды.  
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Марат Садықұлы ұжымның салауатты ҿмір салтын ұстанымын 

жандандыруға кҿп үлес қосты, білім алушылардың спортқа бейімделуіне, 

олардың спорттың ҽр түрінен сайыстарға белсенді қатысуын  

ынталылықпен бақылап, бағыттап отырды.  

Марат Садықұлының ұсынысымен жаңа спорт залы салынып, 

пайдалануға берілді. М.С.Мұхамеджанов осындай игі істерімен 

педагогикалық колледж тарихында ҿз қолтаңбасын қалдырған ұстаз-

басшы. 

 

 

 

Қабақов Серік Аманжолұлы, оқу 

орнының 2002 жылғы түлегі,  Халықаралық 

«Шабыт» байқауының дипломанты, Астана 

қаласындағы К.Байсейітова атындағы опера 

жҽне балет театрының солисі. 

 

 

 

 

Ӛнерлінің ӛрісін кеңейткен, талаптының талабын ұштаған оқу 

орны 

 

1999-2002 жылдары аралығында Семей қаласындағы М.О.Ҽуезов 

атындағы педогогикалық колледжінде оқыдым. Дҽстүрлі түрде колледжге 

бірінші курсқа түскендер арасында ҿтетін «Отанымды жырлаймын» ҿнер 

байқауына қатысуым менің ҿнерге икемділігімді ашты. Байқауда ҽн айтып, 

оқуды бітіргенше музыка пҽн бірлестігі оқытушылары менің ҿнерімді 

шыңдады. Қажымай, шаршамай менімен жұмыс жүргізген оқытушылар: 

Б.Б.Таутанова, Н.С.Сағынбаева. Музыка пҽн бірлестігі оқытушыларына 

рахметтімін. Колледждегі ірі тҽрбиелік іс- шаралар қаланың Абай 

атындағы театрында ҿткізілетін. Колледжде білім алу кезеңінде қасиетті 

театр сахнасы мені тҽрбиеледі. Ҿзімді ҿнер жолына бағыттадым, ҿнерді 

сүйетіндігіме кҿзімді жеткіздім.  2002-2005 оқу жылдар аралығында 

Астана қаласындағы Қазақ ұлттық музыка академиясының вокалдық 

ҿнердің дайындық курсында оқыдым. 2008-2012 жылдары аралығында 

Қазақ ұлттық ҿнер университетінде  ҿз білімімді жалғастырдым. 

Қазіргі уақытта  Астана қаласында Күлҽш Байсейітова атындағы 

ұлттық опера жҽне балет театрының хор ҽртісі қызметін атқарамын. 

Астана каласының сол жақ жағалауында салынған ҽлемдік опера 

театрларымен иық тіресетін зҽулім ғимарат Елбасының қолдауымен 
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салынған Астана опера театрына да атаулы конкурстан ҿтіп, жұмысқа 

орналастым. 

Жұмыс барысында «Абай» операсында ауыл ақсақалының, Мұқан 

Тҿлебаевтың «Біржан сал» операсында молданың, Айтқали Жайымовтың 

«Сұлтан Бейбарыс» операсында король Людовиктің  жҽне т.б. рҿлдерді 

сомдадым. 

 

 

 

 

Аубакирова (Ибраева) Мадина,  

выпускница 2003 года, обладательница 

стипендии имени М.О.Ауэзова 2002 года.  

Работает в Агенстве ИЧЕ, Отдел по 

развитию торгового обмена (ИЧЕ) Посольства 

Италии в Казахстане. 

 

 

 

 

 

Наш колледж стал местом, где студенты и преподаватели вместе 

познают мир знаний, учатся мыслить, творить, любить и беречь 

родную Землю, добиваться поставленных целей! 

 

Любезно выражаю свою благодарность за оказанную мне честь 

остаться в истории одного из самых старейших учебных заведений 

Казахстана и пользуясь случаем, сердечно поздравляю педагогический 

колледж им. М.О.Ауэзова, преподавателей, сотрудников, студентов, 

выпускников разных поколений с замечательным юбилеем!  

  Сегодняшний юбилей – это праздник всех, кто в разные годы 

получил путевку в жизнь из СПК им. М.О.Ауэзова. Наш колледж стал 

местом, где студенты и преподаватели вместе познают мир знаний, учатся 

мыслить, творить, любить и беречь родную землю, добиваться 

поставленных целей!  

Желаю Вам дальнейшего процветания и стабильности, доброго здоровья, 

сил и упорства в служении делу, профессиональных достижений, 

признания студентов и их родителей, еще много юбилейных дат и 

выдающихся выпускников! 

В данное время я работаю в Агенстве ИЧЕ, Отдел по развитию 

торгового обмена (ИЧЕ) Посольства Италии в Казахстане. 
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Агенство ИЧЕ - это государственная организация, которая 

занимается вопросами развития торгового обмена между Италией и 

другими странами согласно стратегии Министерства Экономического 

Развития.  

  

   

Жанаева Шаған Алдамжарқызы, 

филология ғылымдарының кандидаты, 

педагогикалық колледждің директоры 

қызметін 2010 жылдың 2 шілдесінен 

бастап атқарып келеді.  

Ш.А.Жанаева білім шаңырағында 

1992 жылдың қыркүйек айынан бастап 

директордың тҽрбие ісі жҿніндегі 

орынбасары қызметін атқара жүріп мол 

тҽжірибе жинақтады. Басшылыққа 

тағайындалған уақыттан бастап ғасырдан 

астам тарихы бар оқу орнының ҿткен 

жолына жаңаша қарауға, кемшіліктерді 

анығырақ кҿруге жҽне жаңа жол іздеуге мҽн беріп, жаңа заман талабына 

сай кемелденуіне, жылдан жылға кҿркейіп, дамуына зор үлес қосуда. 

Егеменді еліміздің тарихында алар орны ерекше  оқу орны -  

колледжді заманауи типтегі білім ордасына айналдыруға, материалдық-

техникалық базасын сапалы түрде жаңартуға айрықша маңыз берілді. 20 

интерактивті тақталы, 2 лингофонды, 2 мультимедиялы, 3 моноблокты,  

қажетті оқу-ҽдістемелік ҽдебиеттер, электрондық оқулықтармен 

жабдықталған кабинеттер білім алушылардың кҽсіби мамандануына, 

бҽсекеге қабілетті мамандар даярлау ісіне толық тиімді мүмкіндік туғызып 

отыр.       

 Колледждің материалдық - техникалық 

базасын нығайтуға демеушілерді тартты. Оқу 

орнының тарихында тұңғыш рет 2011-2012, 

2012-2013 оқу жылдарында 6 пҽн кабинеті 

заманауи талапқа сай техникалық 

құрылғылармен жабдықталып, 

демеушілердің қолдауымен ашылды. Оқу 

орнының тарихына қатысты тұлғалар 

Нұрғали Құлжанов, Мҽннан Тұрғанбаев, 

Жақия Шҽйжүнісов, Биахмет Сҽрсенов, Василий Иванович Попов, Ысқақ 

Сүлейменовтердің аты берілген атаулы кабинеттер бүгінгі күні сапалы 

кадрлар дайындау ісіне игі ҽсерін тигізуде. Атаулы  кабинеттердің 
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жабдықталуына демеушілік жасағандар: Р.Қ.Сҽрпеков, М.С.Құрманбаев, 

Т.Сүлейменов, Т.Ж.Шҽйжүнісов, Б.Шегедеков, Б.Т.Адианов. 

2012 жылдың желтоқсан айында колледж мемлекеттік аттестаттауда 

жоғары деңгейді кҿрсетті. 

2011 жылдың қыркүйегіндегі №1 педагогикалық кеңесте еңбек 

ардагерлері мен оқу орнының материалдық-техникалық базасының 

нығаюына  демеушілік кҿрсеткен меценаттарды «Мұхтар Омарханұлы 

Ҽуезов» тҿсбелгісімен марапаттау туралы шешім қабылданды.  

 

  

«М.Әуезов» тӛсбелгісінің иегерлері: 

 

1. Бекбаев А.Т.  

2. Жұртбай Т.Қ.  

3. Құрманбаев М.С.  

4. Шайжүнісов Т.Ж.  

5. Адианов Б.Т.  

6. Еспенбетов А.С.  

7. Битебаева М.С.  

8. Сарпеков Р.Қ.  

      9. Сүлейменов Т.Ы. 

     10. Шегедеков Б.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқу орнының білім берудегі халықаралық байланыстары 
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2012 жылы 30 мамырда Ресейдің Алтай ҿлкесі мен Барнауылдың 

педагогикалық колледждері директорлары  оқу орнында болып, екіжақты 

шығармашылық серіктестік туралы келісімшарт жасалды.  

 2013 жылдың 23 мамырында ШҚО ТжКББ ұйымдары директорлары 

Ресейдің Алтай ҿлкесі мен Барнауыл педагогикалық колледждерінде 

болып, ҿзара ынтымақтастықты арттыру туралы келісімшартқа қол 

қойылды.  Халықаралық білім саласындағы қарым-қатынасты тиімді 

дамыту туралы директорлар кеңесі ҿтті, тақырыбы: «Кҽсіптік білім беру 

мекемелерінің халықаралық ҽріптестік байланысын дамыту». Кеңес 

бағдарламасы бойынша дҿңгелек үстел ұйымдастырылды, екіжақты 

бірлесе жұмыс істеу туралы келісім жоспары құрылды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түлектер туралы лебіздер 
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Архыматаева Нұрила Жақсылыққызы 

Педагогика жҽне психология пҽн бірлестігінің 

оқытушысы, облыстық «Үздік топ жетекшісі» 

байқауының бас жүлдегері.  

 

 

Ұрпақ тәрбиесін ұлы мақсат еткен оқу орны 

 

Арыстарымызды ардақтап, олардың ұлтжандылық 

болмысын ҽр жасқа ғибрат ету, бойына сіңіру- ҽр ұстаздың парызы. Сан 

мыңдаған шҽкірт тҽрбиелеп, Отанымыздың игілігіне қызмет жасап жүрген 

мамандардың білім ұясы - Семейдің Мұхтар Омарханұлы Ҽуезов атындағы 

педагогикалық колледжінің дҽстүрін жаңа заманға лайықты етіп 

жандандырып, ұлттық рухты асқақтатқан кезең 2010 жылдан бастау алып, 

жалғасын тауып, осы жылдан бастап колледж шығармашылықпен 

шыңдалып келеді. Оқу тҽрбие жүйесінің  мемлекет саясатына сҽйкестігі 

колледж ұжымы жұмысында негізгі бағдарға алынған. Бүгінде колледж 
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директоры Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті 

қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты Жанаева Шағангүл 

Алдамжарқызы педагогикалық ұжымды кҽсіби құзыретті мамандар 

даярлауға жаңаша креативтілікпен келу, ұлттық рухта тҽрбие беру 

дҽстүрін дамытып жетілдіруге бағыттады. Елінің аманатын ар жолымен 

ақтаушы қазақтың қайсар қызы Шаған Алдамжарқызы колледж тарихында 

алғашқы боп 110 жыл тарихы бар оқу корпусы мен жатақхананың күрделі 

жҿндеуден ҿтуіне табандылық кҿрсетіп, 2012 жылы осы жұмысты сҽтті 

іске асырды. Колледж қабырғалары жаңа келбетке еніп, біздерге мақтаныш 

сезімін ұялатуда. Бүгінде оқу орны қазіргі заманғы типтегі білім ордасына 

айналды. Соңғы үш жылда колледждің оқу материалдық базасы нығайды: 

20 интерактивті тақталы, 2 лингафон, 3 мультимедия, 3 моноблокпен, 

қажетті оқу-ҽдістемелік ҽдебиеттер, электрондық оқулықтармен 

жабдықталып, ашылды. Колледждің сыртқы ауласында айтулы 

түлектеріміздің есімдері жазылған мемориалдық тақталар жаңа келбетке 

ие болды. «Тағзым» бағдарламасы бойынша колледждің материалдық 

техникалық базасын нығайтуда ҽріптестік серіктестіктерді тарту, 

ынтымақтастық байланыс нҽтижесінде Мҽннан Тұрғанбаев атындағы 

тарих, Нҽзипа Құлжанова атындағы педагогика-психология, Асылхан 

Бекбаев атындағы қазақ тілі, Ж. Шайжүнісов атындағы педагогика- 

психология кабинеті, В.Попов атындағв қазіргі орыс тілі, Бекен Жамақаев 

атындағы музыка ҽдістемесі, Нұрғали Құлжанов атындағы қазақ тілі, 

дҽрісханалары жабдықталып, атаулы дҽрісханалары атауларына ие болған 

колледжден шыққан біртуар перзенттерінің ҿнеге-үлгісі ұрпақ 

сабақтастығымен жалғасып, келесі буын ұрпаққа да ҿз ҿнегесін беруде.  

Колледждің дамуына, жас ұрпақты оқыту мен тҽрбиелеуге үлес қосқан 

жҽне колледжге материалдық кҿмек  жасаған тұлғалар арнайы марапатқа 

ие. Осы бағытта Ҿскемен қаласының «Теңге сарайында» арнайы 

тапсырыспен дайындалған тҿсбелгі  2012 жылдан бастап, колледждің 

жоғары марапат атағын иеленді. Жаһандану заманы талаптарына сай жаңа 

мамандықтар сұранысының туындауына байланысты Шығыс Қазақстан 

облысы ҿңірі бойынша колледжімізде 2011 жылы «Ҿзін-ҿзі тану мұғалімі» 

жҽне «Технология», «Аударма ісі» мамандығы ашылды. Колледж 

халықаралық, республикалық, облыстық, қалалық ғылыми-практикалық 

конференциялар, семинарлар ұйымдастырып ғылыми-ҽдістемелік 

деңгейінің жоғары екендігімен танымал болды.  Білім беру жүйесінің 
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сапасын бағдарлауға бағытталған мониторинг жҽне диагностика орталығы 

ашылды. Ұлттық құндылықтарды танытуға негізделген тҽрбие жұмысы, 

ұлтжанды ұрпақ тҽрбиелеумен қатар, еліміздің ер сеніміне қызмет ететін 

білікті де, тҽрбиелі ұстаз бейнесін қалыптастыру колледждегі тҽрбие 

жұмысының негізгі мақсаттарының бірі. «Ұлағат» ұлттық тҽрбие 

жүйесінің жобасының авторы бола отырып, Жанаева Шаған 

Алдамжарқызы қазақ халқының ұлттық танымына, ҿмір сүру 

философиясына, елдік болмысына жауап беретін  ауқымды істерге 

жолбасшы бола білді. «Ұстаз еңбегі шҽкіртінің жетістігімен ҿлшенеді» 

кҽсіби білім алу жолында кемел білімімен, ҿнегелі тҽрбиесімен танылған 

білім алушыларымыз құрметке лайық, ол білім алушыларымыз түрлі білім, 

ҿнер байқаулардың жеңімпаздары, ғылыми-практикалық 

конференциялардың қатысушылары. Үздік білімімен, қоғамдық 

жұмыстардағы ерекше белсенділігімен кҿзге түскен оқушыларға жылма- 

жыл М.О.Ҽуезов атындағы стипендия жҽне «Үздік Ҽуезовші» арнайы 

сыйақылар тағайындалады.  Бүгінде колледж- ұрпақ тҽрбиесін ұлы мақсат 

еткен оқу орны. 

2012 жылдың желтоқсан айында колледж мемлекеттік аттестаттауда 

жоғары деңгейді кҿрсетті. Оқытушылардың шығармашылық шеберлігі мен 

біліктілігі, білім алушылардың кҽсіби білім, іскерлік, дағдысы жҽне 

кҿрегенді басшылықтың бірлігі арқылы жоғары нҽтижеге қол жеткізуге, 

абыроймен танылуға ықпал етті.  Колледждің бүгінгі ұжымы колледж 

дҽстүрлерін абыроймен жалғастырып, молайта, еселей түсуде. Ұлылықтан 

ұлағат–педагогикалық ұжымның кҽсіби білім алу жолының іргетасы. 

Ҽуезовтың рухани ойын ҿмірде жалғастырушы ізбасарлары ретінде жан-

жақты қалыптасқан тұлға, кҽсіби мамандарды даярлау жолында. Осы іс 

педагогикалық ұжымды кҽсіби қалыптасуға, біліктілікке, шеберлік пен 

құзыреттілікке, рухани ізгілікті маман болуға  жетелейді. 
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ПЦК  педагогики и психологии является одной из ведущих ПЦК 

педагогического колледжа им. М.О.Ауэзова, поскольку именно она 

закладывает основы профессиональной деятельности  будущих 

педагогов. 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

Сложившаяся система преподавания, стиль работы с учащимися  

заложен многие годы назад. В настоящее время на ПЦК педагогики и 

психологии трудятся 15 человек, которые активно участвуют в   

общественной и педагогической жизни колледжа, города и области.         

Педагоги ПЦК педагогики и психологии неуклонно повышают уровень 

мастерства в городских, региональных и республиканских центрах 

переподготовки кадров, занимаются самообразованием. Педагоги 

являются участниками городских и республиканских конференций 

(Архыматаева Н. Ж, Битебаева М.С., Алканова З.С., Маметекова А., 

Полулях Е.А., Яковлева Е.Н., Малгаждарова К.М.).  На  счету 

преподавателей ПЦК  есть и другие заслуги: председатель ПЦК 

педагогики и психологии Яковлева Е.Н. в 2008 году признана лучшим 

преподавателем колледжа в рамках колледжного конкурса «Лучший 

преподаватель   колледжа» и в том же 2008 году занимает I место в 

областном конкурсе «Лучший педагог колледжа». Яковлева Е.Н. за успехи 

в труде в 2002 году награждена Грамотой Министерства образования 

Республики Казахстан.  Преподаватель Архыматаева Н.Ж.  в 2012 году на  

конкурсе среди колледжей г. Семей и области «Лучший классный 

руководитель»  получает Гран-При. Полулях Е. А. на протяжении 6 лет 

руководила городским методическим объединением «Новые 

образовательные технологии», эта работа была оценена и в 2003 г. Она 

получила нагрудный знак «Почетный работник образования».  

Преподаватели ПЦК педагогики и психологии печатаются  в 

республиканских журналах «Начальное образование» (Полулях Е.А., 

Битебаева М.С.), «Средняя школа» (Яковлева Е.Н.), «Самопознание» 

(Архыматаева Н.Ж.), в республиканских газетах «Ана тілі», в городских 
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печатных изданиях «Вести» (Алканова З.С.), областных «Ұстаз» 

(Мусаханова К.Т.). 

       В начале 2000-х годов в Республике Казахстан начинается активная 

работа по изданию современных учебников и учебно-методических 

пособий. В 2004 г. выигрывают на республиканском конкурсе учебников и 

методических пособий  право издания своего методического пособия 

Яковлева Е. Н. «Самостоятельная работа по педагогике». 

       Последние годы в нашем государстве большое внимание уделяют 

дошкольному образованию. Педагоги ПЦК педагогики и психологии 

активно включаются в работу по созданию учебников и учебных пособий.  

В 2012 году Мусаханова К.Т. печатает «Сборник тестов по дошкольной 

педагогике», а в 2013 году Битебаева Марияма Сулейменовна публикует 

методическое пособие «Организация режима дня в дошкольном 

учреждении».  Битебаева М. С. активно участвует в воспитании и 

обучении учащихся, она награждена званием Отличник просвещения 

Казахской ССР.    

         Преподаватели колледжа неоднократно выступали в роли членов 

жюри различных конкурсов городского масштаба, в том числе по 

дошкольной подготовке. 

     Большое внимание уделяется научно-исследовательской работе 

учащихся, преподаватели учат обучающихся колледжа ведению научных 

исследований, практического изучения учащихся. Преподаватели 

Битебаева М.С., Полулях Е.А., Яковлева Е.Н. успешно руководят 

написанием дипломных работ, что  закладывает не только основы умения 

вести научно-исследовательскую работу, но и помогает последующему 

успешному обучению в системе высшего образования. 

     Так же  активно ведется внеучебная работа по предметам психолого-

педагогического цикла. Так, на ПЦК  успешно работают кружки. Большим 

вниманием пользуется кружок «Имидж педагога» (руководители Яковлева 

Е.Н. и Полулях Е.А.), где обучающиеся колледжа учатся  не только азам 

педагогического мастерства, но и умению себя презентовать при приеме на 

работу, составлять резюме, воспитывают вкус в одежде и формируют 

стиль педагогического общения. В кружке  «Педагогикалық шеберлік» 

(руководители Мусаханова К.Т., Нурашева Э.Н, Ахметова А.М.)  

обучающиеся колледжа учаться культуре и мастерству слова, 

педагогическому такту, умению диагностировать учащихся и многому 

другому. На дошкольном отделении работает кружок «Балапан». Занятия в 

кружке учат обучающих практической стороне работы с детьми в детском 

саду, особенно нравятся участникам кружка занятия по актерскому 

мастерству  и работе с кукольным театром. 
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   Немаловажный вклад преподаватели ПЦК педагогики и психологии 

вносят и в просветительскую работу, частыми гостями на телевидении 

являются Битебаева М.С., Архыматаева Н.Ж. По мимо этого 

преподаватели ПЦК  работают лекторами при областном институте 

повышения квалификации (Яковлева Е.Н., Полулях Е.А., Мусаханова К.Т., 

Битебаева М.С.), они делятся секретами мастерства с курсантами, дают 

профессиональные психолого-педагогические знания на самом высоком 

уровне, учитывая тенденции и особенности современного учебно-

воспитательного процесса в школах и средних профессиональных учебных 

заведениях. 

 

Математика және информатика пән бірлестігі 

 

Тарихы терең, ҿзіндік 

қалыптасқан дҽстүрі бар білім 

ордасында математика пҽн 

бірлестігінің алатын орны 

ерекше. Білім алушыларға  

кҽсіптік бағдар берудегі 

істердің бірі математиканы 

оқыту ҽдістемесінен берілетін 

теориялық білімді іс- 

тҽжірибемен ұштастыру 

арқылы білімі молайып 

тереңдетеді. Осы міндетті іске 

асыруда білім алушылардың  

математикалық 

шығармашылық қабілеттерінің 

қалыптасуына,  жас ұрпақты 

Отанының, халқының адал парасатты перзенті болуына  жетелеген, білім 

нҽрімен сусындатқан кҿптеген оқытушыларды кейінгі ұрпақ зор 

ықыласпен еске алып мақтан тұтады. Атап айтсақ, Быкунов Ю. Н., 

Райымбекова Н.С., Кондуркова К.И., Байгушев М.Т., Мищенко Г.И., 

Байуакова З.К., Дауылбекова Н.С., Ахмерова Г.Х., Скороходов В.М., 

Абенова М.Ж., Исаханова К.И. 

Қазіргі таңда осы дҽстүрді жалғастырып, жаңа қоғамның тізгінін 

еркін ұстайтын егемен  елдің болашақ мұғалімдерін оқытып жүрген 

ҽдіскер оқытушылар Сабденова Қ.Т., Искакова К.А., Кичигина Н.Д., 

Сентаева А.Б.Мавлитаева Г.А., Найманкулова Н.С. айтып кету керек.  

Математика жҽне информатика пҽн бірлестігінің алдына қойған 

міндеті «Білім беруді технологияландыру арқылы  математиканы жҽне 
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информатиканы оқыту үшін теориялық, практикалық жҽне ҽдістемелік 

даярлықтарды ұштастыра білетін, ұлттық мҽдени мұралар арқылы кҽсіби 

шыңдалған болашақ жеке тұлғалы маман даярлау». Бірлестік 

оқытушылары ҿздерінің біліктілігіне тҿмендегідей талаптар қоя біледі: 

 Оқытушының ҿз білімін жетілдіру ҿз бетінше оқып 

ізденуі(ҿзінің жеке оқу бағдарламасын құруы, ҿзін дамытумен 

дербес айналысуы, белгілі бір тҽжірибені пайдалана білуі); 

 Бейімделуі, жаңа шешімдер таба білуі, ҿзгеріске икемдік 

танытуы(технологиялар мен ақпараттады қолдана білуге 

икемдігі) 

 Ҿзіндік жауапкершілігін жҽне ҿз жұмысын ұйымдастыра білуі. 

Берілген талаптарды жүзеге асыру үшін ҽр оқытушы ҿздерінің 

жұмыс жоспарларын жасайды. Математика жҽне информатика пҽн 

бірлестігінде 10 оқытушы жұмысістейді, олардың 4-еуі жоғары санатты, 2-

еуі бірінші  санатты, 4-еуі екінші санатты. 

Бірлестіктің ғылыми- ҽдістемелік жұмыстарын жақсарту мақсатында 

бірлестік оқытушылары қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық 

конференцияларға қатысып, іс- тҽжірибемен бҿліседі.  

Бірлестік жұмысына жоғарғы санатты осы колледжде 21 жыл жұмыс 

істейтін Сабденова Құмархан Тҿкеновна басшылық жасайды.  

Оқытушы Кичигина Н.Д. №6 мектеп гимназиясында іс- тҽжірибе 

барысында колледждегі білім алушылардың сабақ беру шеберліктерімен 

таныстырып, тҽжірибе алмасады. Сабденова Қ.Т. №5 мектеп 

гимназиясында «12 жылдық мектептің математика оқулығының мазмұны» 

атты мектептің бастауыш сынып мұғалімдері арасында кеңес ҿткізді. 

Семей мемлекеттік педагогикалық институтпен сабақтастықты жалғастыру 

мақсатында оқытушылар Сабденова Қ.Т., Искакова К.А., Кичигина Н.Д. 

институт студенттерінің дипломдық, курстық жұмыстарына пікір жазады. 

Оқытушылар Сентаева А.Б., Мавлитаева Г.А. информатика 

мамандығында оқитын білім алушыларды қала мектептерінде  іс- тҽжірибе 

бойынша жетекшілік етіп, материалды нақты меңгеруге,  

шығармашылықпен жұмыс жасауға ықпал етуде.  

Колледж оқытушылары қала, облыс, аймақ кҿлемінде 

ұйымдастырылатын ҽртүрлі жарыстарға белсене араласып, ҿз білім 

алушыларының терең жҽне тиянақты білімдерін кҿрсете білді. Атап 

айтқанда, Игисинова Арай- Павлодар қаласында ҿткен «VII Сҽтпаев 

оқулары»атты халықаралық ғылыми конференцияға қатысып, І дҽрежелі 

дипломмен марапатталды.(Жетекшісі: Сентаева А.Б., 2012ж.). Жумаханова 

Шынар Семей педагогикалық институтында математика пҽнінен ҿткен 

олимпиадаға қатысып, І орынды  иеленді.(Жетекшісі: Искакова К.А., 
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2012ж.). Қалалық математикадан ҿткен олимпиадада оқытушы Қ.Т. 

Сабденованың білім алушылар командасы ІІІ орынды жеңіп алды.  

Бірлестіктің математика пҽнінен сабақ беретін оқытушылар қалалық 

математика бірлестігі ұйымдастырған «Математика кабинетінің 

жабдықтау» конкурсына қатысып, І орынды жеңіп алды. Олар, Искакова 

К.А., Кичигина Н.Д., Сабденова Қ.Т., Найманкулова Н.С. 

Информатика пҽні бойынша «Қызықты информатика», математика 

пҽні бойынша «Сандар сыр шертеді» атты үйірмелер жұмыс жасап, білім 

алушылардың танымдық қабілеттерін, логикалық ойлауын дамытып, 

шығармашылық ізденіспен жұмыс жасауға бағыттайды. 
 

 

Оқыту мен тәрбиелеу үндестігі 

 

                Қазақ тілі мен ҽдебиеті 

пҽндерінің бүгінгі күнгі оқытылуы 

заманауи талапқа сай жабдықталған 

оқу кабинеттерінде жаңашыл, 

ізденімпаз оқытушылар 

еңбектерімен жалғасын тауып отыр. 

Пҽн бірлестігі оқытушыларының 

басты мақсаты - оқытудың жаңа 

технологияларын пайдалана отырып, 

білім сапасын арттыру , мазмұнын 

байыту, оқу үрдісін жетілдіру, жан-

жақты дамыған, рухани дүниесі бай 

жас ұрпақты тҽрбиелеу.   М.О.Ҽуезовтың «Адам мен адамды, халық пен 

халықты теңестіретін нҽрсе – білім» қағидасы- басты ұстаным.  Мұғалім 

үшін мақсатқа жетудің сара жолы  сабақ екендігі ақиқат, ҽрине. Оған қоса 

білім алушының дүниетанымын кеңейтіп, мамандықты игерудегі білімі 

мен білігін  байытатын ғылыми- ҽдістемелік жұмыстардың, тҽрбиелік- 

танымдық шаралардың да маңызы зор. Оқу орнының 100 жылдық тарихын 

атап ҿткеннен бергі 10 жыл ішінде қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽн бірлестігі 

оқытушылары ғылыми - ҽдістемелік, шығармашылық- танымдық 

жұмыстарын жаһандану үдерісіне сай жүргізе отырып, инновациялық 

білім кеңістігіне лайықталуда. Республикалық, халықаралық деңгейдегі 

ғылыми-практикалық конференцияларға тұрақты түрде қатысады: «Ҽуезов 

оқулары», «Қазақ тілі мен ҽдебиетін оқытудың ҿзекті мҽселелері», «12 

жылдық білім беру мҽселелері», «Абай жҽне Гѐте еуразиялық 

тұжырымдама контексінде» «Қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту мен 

оқыту ҽдістемесін жетілдіру мҽселелері» т.б. кҿптеген республикалық, 
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халықаралық деңгейдегі ғылыми-практикалық конференциялар мен 

«Халықтық педагогика негізінде білім беруді жүзеге асыру» атты 

педагогикалық оқулар.  

Бірлестік оқытушылары «Қазақ тілі мен ҽдебиеті мұғалімі» 

мамандығы бойынша оқытылатын арнайы жҽне жалпы кҽсіптік пҽндерге 

арналған жұмыс оқу бағдарламалары мен оқу- ҽдістемелік кешендер 

ҽзірлейді. Жоғары оқу орындарымен тығыз шығармашылық байланыс 

орнаған, мҽселен, біліктілікті арттыру курстарының ұйымдастырылуы, 

кездесулер, студенттердің курстық жұмыстары мен дипломдық 

жобаларының орындалуы, рецензиялануы, ҽдістемелік кҿмек, жыр 

мүшайраларының ҿткізілуі, кҽсіптік бағдар беру мақсатындағы 

олимпиадалардың ҿткізілуі - осының айғағы.  

Қазақ тілі мен ҽдебиеті» пҽн бірлестігі оқытушылары мен Абайдың 

республикалық қорық- мұражайының ғылыми қызметкерлері арасында да 

шығармашылық байланыс жалғасып келеді,  түрлі ҽдеби – танымдық 

кештер ұйымдастырылады,  бірлестік оқытушылары дайындаған білім 

алушылар педагог кадрлар даярлайтын жоғары оқу орындарымен 

қатарласа дҽстүрлі «Мұтылғанның тағдыры», «Мұхтар мұрасы – 

адамзаттың байлығы» атты сайыстарға қатысып, жүлделі бірінші орынды 

иеленді. Бірлестіктегі оқытушылардың білімі мен біліктілігі білім 

алушылардың мамандықты жоғары оқу орнында мемлекеттік грант 

бойынша жалғастыруынасептігін тигізуде. Бірлестік оқытушылары 

қалалық ҽдістемелік комиссия жоспары бойынша ҿткізілетін іс-шараларға 

да белсене қатысады. Мҽселен, былтырғы оқу жылында оқу орны 

қабырғасында мемлекеттік тілде оқымайтын топтар үшін кҽсіптік қазақ 

тілі пҽнінен қалалық олимпиада ҿткізді, қала деңгейіндегі ашық іс- 

шараларға қатысады.  

        Қазақ тілі жҽне қазақ тілін оқыту ҽдістемесі, қазақ ҽдебиеті жҽне 

ҽдебиетті оқыту ҽдістемесі пҽндерін оқытуға арналған оқу орнымен 

есімдері тығыз байланысты ірі тұлғалар - М.Ҽуезов, Ж.Аймауытов, 

Қ.Мұхаметханов, Ҽ.Нұршайықов, А.Бекбаев атындағы жаңаша 

жабдықталған оқу дҽрісханалары бар. Аталған дҽрісханаларда тұрақты 

түрде «Ҽуезов сыны» сайысы, «Жүсіпбек оқулары», «Ҽзілхан 

Нұршайықовты еске алу» кештері мен Қайым Мұхаметхановтың ҿмірі мен 

абайтанудағы еңбектерін жас ұрпаққа таныту мақсатындағы конференция, 

ғибратты кештер ҿтіп тұрады, А.Бекбаевпен кездесу ұйымдастырылады.  

       Қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту мен оқыту ҽдістемесін жетілдіру 

мақсатында қалалық «Мҽдениет жҽне тілдерді дамыту» бҿлімімен бірге 

қазақ тілі мен ҽдебиеті пҽн бірлестігі  «Тілдерді қолдану мен дамытудың 

2001-2011 жҽне 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» 

негізінде бірқатар іс-шараларды жүзеге асырды. Бұған қосымша  
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студенттер мен оқушыларға шығармашылық жұмыс жаздыру, ғылыми 

ізденістермен шұғылдандыру, түрлі байқаулар мен сайыстарға, ғылыми-

практикалық конференцияларға  қатыстыру шаралары да қамтылған. Осы 

бағытта Ш.А. Жанаева, Т.Ж.Нұрғалиева,  К.С.Мусина, Қ.О. 

Қонақбаевалардың еңбегін атап кеткен жҿн. Оқытушы К.С.Мусина 

мемлекеттік тілді дамыту мҽселелері жайлы «Қазақстан» республикалық  

ұлттық  арнасына, республикалық «Время» газетіне мемлекеттік тілді 

меңгертудің тиімді ҽдістері туралы интервью беріп, пҽнді оқытуға қатысты 

ҽдістемелік нұсқаулар, баяндамалар, мақалалар жазды. Ш.А.Жанаева 

«Балалар ҽдебиеті жҽне мҽнерлеп оқу» пҽнін оқыта жүріп жинақтаған 

зерттеу жұмыстары мен тҽжірибесінің нҽтижесін ғылыми негізде дҽлелдеп, 

«Қадыр Мырзалиевтың балалар ҽдебиетіндегі орнын зерделейтін «Құбалаң 

заманның құпия сырлары» атты кандидаттық диссертациясын қорғады, 

кҿптеген ҽдеби-танымдық мақалаларын түрлі деңгейдегі басылымдарда 

жарыққа шығарды. Республикалық «Оралхан Бҿкей» оқуларының 2008 

жылғы Бас жүлдегерін, республикалық «Махамбет оқуларының» 

жеңімпазын дайындады.                              

    Пҽн бірлестігі оқытушыларының жетекшілігімен колледже «Жас 

қаламгер», «Ҽдіскер», «Асыл сҿз», «Қызықты грамматика», «Ҿнерқұдірет» 

атты үйірмелер жұмыс істейді. Үйірме мүшелері қала кҿлемінде 

ұйымдастырылатын шығармалар байқауы мен кҿркем сҿз оқу 

сайыстарында үнемі жүлделі I орынды иеленіп жүр.  

                 «Қазақ тілі мен ҽдебиеті» пҽн бірлестігінің шығармашыл топ 

болып қалыптасуының негізін қалаған құрметті демалыстағы оқытушы - 

Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің үздігі  Сайлаубаева Бағила 

Сайлаубайқызы. Тҽлімгер оқытушы бірнеше ҽдістемелік 

нұсқаунамалармен қоса «Бастауыш білім беру» мамандығы бойынша 

оқитын білім алушылар мен мектеп мұғалімдеріне ҽдістемелік кҿмек 

болатын «Емле ережелері мен тест жинақтары»  оқу- ҽдістемелік құралын, 

«Қазақ тілі мен ҽдебиеті мұғалімі» мамандығының білім алушыларына 

арнап  бес томдық «Қазақ ҽдебиеті» хрестоматиясын құрастырды. Бағила 

Сайлаубайқызының шҽкірттері Ш.А.Жанаева, К.С.Мусина, С.З.Раев, 

С.Ҽ.Ҽбижанова, А.Б.Манабаева, Ү.О.Шҽріповалар ұстаз ұстанымын 

басшылыққа алып еңбектенуде.  

        Қойшыбаева Жҽмила Есқалиқызы жас ҽріптестері мен болашақ 

мамандарға «Кҿркем жазу», «Қазақ тілін оқыту ҽдістемесінен» бірнеше 

оқу- ҽдістемелік кешен мен оқу- ҽдістемелік құрал жазып, 2011 жылы 

құрметті демалысқа шықты.  

         С.З.Раев «Түрік-шығыс ҽдебиетінің қырғыз ҽдебиеті бҿлімінен 

электронды оқулық ҽзірледі. Тілшілердің ҽнұранына айналған 

«Тілімді,тҽңірім, қолдашы», «Спортшылар маршы» т.б. бірнеше 
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лирикалық ҽуендердің авторы. «Фольклорлық практиканың» бағдарламасы 

мен жүргізу ҽдістемесін жасады.   

      Абижанова А.Т. облыстық білім беру мекемелері қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру жолында  ШҚО БАИ – да тұрақты дҽріскер.  

Оқытушы Нұрғалиева Т. Ж.- Қазақстан Республикасы Білім беру 

ісінің үздігі, қала деңгейінде ұйымдастырылып жүрген  ҽдеби - танымдық 

кештердің авторы. Атап айтсақ: М.Мақатаевқа арналған «Болашаққа 

аманат»; ақын Т.Ҽбдікҽкімовпен «Аңқыма ҽліппесі» атты кездесу; 

«Семейімнің ҿркендеуіне  - менің үлесім» атты қалалық ғылыми жобалар 

байқауы; «Ұлы Отан соғысына қосқан сенің жақындарының да үлесі бар» 

атты облыстық жобалар байқауы. 2011ж. Т.Ҽбдірахманованың 

шығармашылығына арналған облыстық педагогикалық оқуда шеберлік-

класс кҿрсетті.  

Шҽріпова Ү.О.- колледждегі сабақтан тыс іс – шаралардың шебер 

ұйымдастырушысы болса, Мусина К.С., Манабаева А.Б., Сентаева Ж.Б., 

Нұғымарова Л. Н.,  Сахариева З.Д., Исбаева Г.Д., Сибанбаева Б.А. сынды 

оқытушылар оқытатын технологиялары бойынша оқу- ҽдістемелік құрал 

мен электронды кҿмекші ҽдістемелік құралдар ҽзірлеп, білім беруді 

ізгілендіру мақсатында үнемі шығармашылықпен ізденеді. 

      Орыс тілінде оқитын топтарда қазақ тілін оқытатын  Қонақбаева 

Қорлан Оспанқызының ҽдістемелік мақсаты- ақпараттық – 

коммуникативтік технология арқылы оқушылардың мемлекеттік тілге 

қызығушылығын арттыру, 25 жыл оқу орнының директоры қызметінде 

болған А.Бекбаев атындағы атаулы лингофонды кабинетті оқу үдерісінде 

пайдалана отырып, ҿзге ұлт ҿкілдерінің мемлекеттік тілді меңгеруіне игі 

ықпал ету. Оқушылары жылда қала, облыс кҿлеміндегі ҿзге ұлт ҿкілдерінің 

мемлекеттік тілді игеруін анықтайтын байқауларда жүлделі І орынды 

иеленеді. Жас оқытушылар, КазИГЗУ- дің магистранттары- 

Г.Абылқасымова, Э.Жазыбаева, Б.Бекбаев жҽне биыл келген 

педагогикалық институттан келген тҽжірибелі ұстаз Г.Қасымжанова 

сынды ҽріптестер ҽдістемелік ізденіс үстінде. 

 «Ұстаздық еткен жалықпас...» ұстанымы- «Қазақ тілі жҽне 

ҽдебиеті» пҽн бірлестігі деп аталатын шағын ұжымның «ҿз уақытын 

аямайтын, ҿзгелерді аялайтын» басты бағыты. 
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Дене тәрбиесі пән бірлестігі 

 

М.О. Ҽуезов атындағы педагогикалық колледжінде 1999 жылы дене 

тҽрбиесі бҿлімі ашылды. Пҽн бірлестігі он тҿрт жылдың ішінде үлкен 

жетістіктірге қол жеткізіп, 

ҿзіндік тарихы мен дҽстүрін 

қалыптастырды. Дене тҽрбиесі 

пҽн бірлестігі оқытушылары 

педагог кадрларды дайындауға 

үлкен үлес қосты.  

Колледж студенттерінің 

дене тҽрбиесімен 

шұғылдануына барлық жағдай 

жасалған. 2009 жылы типтік 

жаңа спорт залы пайдаланылуға 

берілді. Білім алушылар «Тисса» шаңғы базасында, «Дельфин» жүзу 

бассейнінде, «Спартак» стадионында спортпен шұғылданады. Пҽн 

бірлестігі сабақ ҿткізуге қажетті құралдар, жаттығу тренажерларымен 

жабдықталған. 

Пҽн бірлестігіне жетекшілік еткен Е.В.Соловьев, Р.З.Шарафутдинова, 

Р.А.Хамидуллина, Г.С.Тобықбаева, Б.М.Укубасов сынды  тҽжірибелі 

ұстаздар. Дене тҽрбиесі бҿлімі ашылған жылдан бастап біздің білім 

алушылар республика, облыс, қала деңгейінде  спорттан жоғары 

нҽтижелерге қол жеткізді. Аса мақтанышпен айтатын түлегіміз Диас 

Кенешев 2010 жылы ҿткен қысқы Азиада олимпиадасының  ашылу 

салтанатында еліміздің кҿк байрағын ұстап, Қазақстан командасын бастап 

шығарды. Сонымен қатар қысқы Азия ойындарында Ақмадиев Ердос 

Қазақстан кұрама командасының сапында жақсы кҿрсеткіш кҿрсетті. Екі 

жылда бір рет ҿткізілетін дҽстүрлі колледжаралық қалалық  

спартакиадасына қатысып, үш дүркүн жеңімпаз атанды. Бірлестікте 

спорттың сегіз түрінен спорт үйірмесі жұмыс істейді, олар: волейбол, 

баскетбол, футзал, үстел теннисі, тоғызқұмалақ, шаңғы, жеңіл атлетика, 

қол күресі.  

2004 жылы Семей қаласының туризм жҽне спорт істері жҿніндегі 

комитеті ұйымдастырған «Ұлт денсаулығы» атты күзгі қалалық кросста 

колледж командасы І орынды иеленді.  

2008 жылы Шығыс Қазақстан облысының дене шынықтыру жҽне спорт 

басқармасы ұйымдастырған қазақ күресінен жастар арасындағы Шығыс 

Қазақстан облысының чемпионатында 60 кг салмақ дҽрежесінде Ракишев 

Ринат І орынды, Каратэ-до Шотокан бағдарламасында кумитэ 17-18 жас 

аралығында категориясында Нугметжанов Дархан ІІ орынды, үстел 
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теннисінен жасҿспірімдер спорт мектебінің Ашық Біріншілігінде 

Омарбекова Арай І орынды, осы жарыста Секенов Тоқтар І орынды, 

жасҿсіпірімдер мен қыздар арасында биіктікке секіру бағдарламасында 

Кайырғали Ринат ІІ орынды, осы чемпионатта жүгіруден Кайырғали Ринат 

І орынды, еркін күрестен Шығыс Қазақстан облысының чемпионатында 59 

кг салмақ дҽрежесінде Садвакасова Айым ІІ орынды, 51 кг салмақ 

дҽрежесінде Алтыбаев Мейіржан І орынды иеленді. Бокстан ҮІ 

Халықаралық турнирде «Жетісу Кубогі» үшін жарыста 57 кг салмақ 

дҽрежесінде Амирзаков Айдар І орынды, қалалық күзгі жҽне кҿктемгі орта 

оқу орындары арасындағы жеңіл атлетикалық кросста педагогикалық 

колледж білім алушылары І орынды иеленді.  

Салауатты ҿмір салтын қалыптастыруға бағытталған ҽр түрлі спорттық 

шараларға колледж білім алушылармен қатар оқытушылар да қатасып, 

нҽтижелі кҿрсеткіштер кҿрсетуде. Атап айтқанда, қала мектептерінің 

мұғалімдері арасындағы шахмат біріншілігінде колледжіміздің  

математика жҽне информатика пҽні мұғалімі Найманқұлова Назым ІІІ 

орынды, Оқасов Мұрат ІІ орынды, Сағымбеков Нұржан І орынды жеңіп 

алып, жалпы командалық есепте ІІІ орынды иеленді. 

Дене тҽрбиесі жҽне спорт мамандығында білім алушылар арасында 

спорт шеберлігін қорғағандар саны – 20, спорт шеберлігіне кандидаттар – 

36. 

Амирзаков Айдар – Бокстан Қазақстан құрамасының мүшесі, бірнеше 

дүркін Қазақстан чемпионы, Азия  чемпионы 2011ж. Спорт шебері. 

Кенешев Диас – Биатлоннан Азия  чемпионы 2009 ж, Биатлоннан  2010 

жылғы Вонкуверде ҿткен қыстық олимпиада ойынына қатысқан. 

Зиновьев Данил – жеңіл атлетикадан  Қазақстан  чемпионы, 2007 жылғы 

Азия  чемпионы, жеңіл атлетикадан спорт шебері. 

Сулейменов Сергей - жеңіл атлетикадан  Қазақстан  чемпионатының күміс 

жүлдегері, спорт шебері. 

Имашева Меруерт-  спорт барлауынан Қазақстан  чемпионы, спорт шебері. 

Лахтина Юлия-  жеңіл атлетикадан  Қазақстан  чемпионы, эстафеталық 

жүгіруден Азия чемпионы, спорт шеберлігіне үміткер. 

Шарипханов Ерасыл – қолкүрестен Қазақстан  чемпионы, 2012 ж, спорт 

шеберлігіне үміткер. 

Барлықов Дулат – қолкүрестен Қазақстан  чемпионы, 2013 ж, спорт 

шеберлігіне үміткер. 

Халикова Анастасия – ауыр атлетикадан  Қазақстан  чемпионы, 2010 ж. 

Халықаралық дҽрежедегі спорт шебері. 

 Баймағамбетов Ержан - қолкүрестен Қазақстан  чемпионы, 2013 ж, спорт 

шеберлігіне үміткер. 
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 Жамағатов Азамат – самбодан  Қазақстан  чемпионы, 2007 ж, спорт 

шебері. 

 Бауыржанұлы Бейбарыс, кикбокстан Қазақстан  чемпионы, 2010 жылғы  

Прагада (Чехия) ҿткен ҽлем  чемпионатының қола жүлдегері, спорт 

шебері. 

 Назарханов Ділмұрат –  Шаңғы спортынан Қазақстан  чемпионы, спорт 

шеберлігіне үміткер. 

 Сағатбеков Біржан- шаңғы спортынан Қазақстан  чемпионатының 

жүлдегері, спорт шеберлігіне үміткер. 

 Ракишев Ринат - самбодан  Қазақстан  чемпионы, спорт шебері. 

 Пҽн бірлестігінің оқутышылары жыл сайын ҿздерінің кҽсиби 

шеберлігін кҿтеру мақсатында ҽр түрлі қурстар жҽне институт 

оқытушыларының  сабақтарына қатысады. Түрлі конференцияларда, 

бұқаралық ақпарат беттерінде ҽр түрлі мақалалар мен ғылыми - 

ҽдістемелік баяндамаларын жариялап отырады.  

Пҽн бірлестігі оқытушыларының сапалық құрамы тҿмендегідей: 

жоғары білктілік санаттылар– 5, бірінші біліктілік санаттылар- 3, екінші 

біліктілік санаттылар - 2   

Бірлестік оқытушылары дайындаған нұсқауларын ҽдістемелік құралдар 

түрінде баспадан шығарып, тҽжірибесін таратады: Н.А.Асылханов 

«Мектепте сабақтан тыс спорт жұмыстарын ұйымдастыру» (2012 жыл), 

Қ.К.Абетаев «Дене тҽрбиесі пҽнінің физио-педагогикалық аспектілері жҽне 

оны ұйымдастыру үдерісі» (Семей, 2013ж) атты колледждер мен 

мектептерде сабақ беретін дене шынықтыру мұғалімдеріне арналған 

ҽдістемелік кҿмекші құралын дайындады, Б.С.Серікпаевтың (2013 жылы) 

«Спорттық тҽрбиеде ұлттық ойындарды қолдану жҽне оқушыларды 

спорттық салауаттылыққа баулу» ҽдістемелік кҿмекші құралы басылымнан 

шықты.    

Н.А.Асылханов педагогикалық іс-тҽжірибесімен  халықаралық ғылыми 

– тҽжірибелік конференцияларда, бұқаралық ақпарат беттерінде бҿліседі: 

«Мектеп жасындағы балаларда адамгершілік құңдылықтар қалыптастыру» 

(2011ж.), «Дене тҽрбиесі мен азаматтық құндылықтарды қалыптасудың 

ҿзара байланысы» («Семей таңы» 2012ж).    

        М.К.Жомартов ғылыми-шығармашылық ізденіс бағытында түрлі 

деңгейдегі ғылыми-практикалық конференцияларға қатысып, 

тҽжірибесімен бҿліседі. 2011 жылы Семейде ҿткен аймақтық ғылыми- 

практикалық конференцияға «Диагностика и управление самостоятельной 

работой студента», 2011 жылы «Жастар жҽне қазіргі ҽлем: халықаралық 

ынтымақтастық контексінде» тақырыбындағы халықаралық ғылыми- 

тҽжірибелік конференциясына «Обеспечение конкурентноспособности 

сельского и поселкового образовательного процесса», 2011 жылы 
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«Қазақстан Республикасы тҽулсіздігінің 20 жылдығына арналып 

колледжішілік ұйымдастырылған  конференцияға «М.О. Ҽуезовтың 

спорттағы жолы» тақырыбындағы баяндамаларымен қатысып, 

құзыреттілігін танытты. Мерзімді баспасҿзде, «Семей таңы» газетінде 2012 

жылы: «Дені сау ұрпақ- ұлт болашағы» атты мақаласы жарияланды.   

     Д.С.Исабаев ҽдістемелік-ғылыми жұмыстарды шебер үйлестіріп, 

білім беру саласындағы озық ойлы пікірлерін түрлі дҽрежедегі 

конфренцияларда, баспасҿзде жариялайды: «Ұлттық спорт ойындарының 

бала дамуындағы психо- физиологиялық маңызы» («Ҽуезов оқулары-2010» 

республикалық ғылыми-тҽжірибелік конференция); «Дене шынықтыру 

пҽні сабағында балалар жҽне жасҿспірімдердің ҿсу, даму заңдылықтарын 

ескерудің маңызы‖ (2011 жылы республикалық ғылыми-тҽжірибелік 

конференция). Д.С. Исабаевтың «Ұстаз таңы» газетінде (№ 2,2011ж) 

«Салауатты ҿмірдің салмағы зор» атты мақаласы шықты. «Баскетбол 

ойынын меңгертудің тактикалық ерекшеліктері» (2010ж) атты колледждер 

мен мектептерде сабақ беретін  дене шынықтыру мұғалімдеріне арналған 

ҽдістемелік кҿмекші құралдары басылып шықты.  

Қ.Қ.Абетаевтың  «Дене тҽрбиесі пҽнінің психо-педагогикалық 

аспектілері субстантивтік маңызы» атты мақаласы «Ҽдіскер ҽлемі» 

республикалық оқу-ҽдістемелік журналында (№1,2013ж) жарияланды.  

Бірлестік оқытушылары келесі ғылыми- тҽжірибелік конференцияларға 

қатысты. Оқытушы Қ.К.Абетаев «Аманжолов оқулары» атты халықаралық 

ғылыми-тҽжірибелік конференцияда (Ҿскемен, 2012ж.) «Дене тҽрбиесі 

сабағында волейбол ойнының спорттық тҽрбиелік маңызы жҽне 

бағдарлама», «Қазіргі білім беру интеграциясы: бүгіні мен болашағы» 

халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясында «Салауатты ҿмір 

салты И.Иванов жүйесі» (Астана,2012) тақырыбында  баяндама жасады. 

Б.С. Серикпаев ғылыми-шығармашылық ізденіс бағытында түрлі 

деңгейдегі ғылыми-практикалық конференцияларға қатысып, ҿз 

тҽжірибесімен бҿліседі. 2012 жылы  Алматы қаласында ҿткен халықаралық 

ғылыми- практикалық конференцияға «Дене тҽрбиесінің тҽлімдік- 

тағылымдық мҽні»; 2012 жылы «Аманжолов оқулары» тақырыбындағы 

халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференциясына «Кҽсіптік-

қолданбалы жеңіл атлетика дайындығының теориялық-ҽдістемелік 

негіздері» тақырыптарындағы баяндамаларымен қатысты. 

Нурлыбек Агзамович салуатты ҿмір салтын насихаттауда  ҽр түрлі 

спорт жарыстарын ұйымдастырады: «Денсаулық фестивалі», «Шаңғы 

шақырады», Президенттік сынамалар, т.б. қабылданады. Оқытушы 

жаттықтырған колледж оқушылары қалалық жарыстарда жүлделі орынға 

ие.Мемлекеттік іс тҽжірибеден ҿтуге студенттерге барынша ҽдістемелік 

кҿмек кҿрсетеді. 
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       Асылханов Нурлыбек Агзамович- ҚР Президентінің  Жолдауында 

айтылған бұқаралық спортты дамытуға атсалысып жүрген білікті маман 

педагог ретінде кҿпшілікке танымал. Оқытушының ҽдістемелік жұмысы 

жоғары бағаланады.  

        Мереке Касеновичтің дайындаған оқушылары қалалық спорттық 

командалық жарыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленеді. 2009 

жылы қалалық жеңіл атлетикалық эстафетада -2 орын, 2011 жылы «Алтын 

күз» күздік кросста- 1 орын, «Қысқы Президенттік кҿп сайыста» – 1 орын, 

«Ұлт саулығы» қалалық жеңіл атлетикадан кросста- 3 орын, орта кҽсіптік-

техникалық оқу орындары арасында ҿткен Спартакиадада- 1 орын. 

Рубцовск қаласында ҿткен волейболдан УІІІ Халықаралық турнирге 

дайындаған колледж командасы жүлделі ІІІ орынды иеленді (2011ж. 

қараша).   

Д.Исабаевтың дайындаған оқушылары, 2011 жылы қараша айында  

Рубцовск қаласында VIII халықаралық  турнирде волейболдан ІІІ орын, 

2012 жылы қаңтарда  қалалық чемионатта волейболдан ІІІ орын, 

волейболдан  В.А. Гончаровты еске алуға арналған республикалық 

турнирде ІІІ орын, Тҽуелсіздік күніне арналған жарыста (2011 ж.) 

волейболдан ІІІ орын, волейболдан ХІІ халықаралық облыс ҽкімінің 

кубогында, қала біріншілігінде ІІ орын (2008ж); волейболдан қала 

чемпионатында ІІІ-орын (2009ж), волейболдан қалалық жҽне облыстық 

жарыстарда ІІІ орындарға ие  болды. 

Қ.Қ. Абетаевтың  дайындаған білім алушылары Рубцовск қаласында 

VIII халықаралық  турнирде волейболдан ІІІ орын (2011ж), 2012 жылы 

қаңтарда  қалалық чемионатта волейболдан ІІІ орын (2012 ж.), 

волейболдан В.А. Гончаровты еске алуға арналған республикалық 

турнирде ІІІ орын (2009ж.), Тҽуелсіздік күніне арналған жарыста (2011 ж.) 

волейболдан ІІІ орын, теннистен ЖОО арасында ҿткен жарыстарда 1-орын 

(2012ж.), 2-орындарды (2013ж.) иеленді. Болат Сағандыкович дайындаған 

студенттері қалалық спорттық командалық жарыстарға қатысып, жүлделі 

орындарды иеленді. 2013 жылы қалалық қол күресі жарысында 

командалық бірінші орын,  2011 жылы «Алтын күз» күздік кросста- 1 орын 

иеленді. Пҽн бірлестігі оқытушылары дені сау, салауатты ҿмір салтын 

ұстанатын мамандарды даярлау бағытында жұмыстарын жүргізе береді. 
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Жаратылыстану пәндер бірлестігі 

                    

 «М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық колледжінде» 

жаратылыстану пҽндер бірлестігі ежелден жұмыс жасайды. 1918- 1919 

жылдарда мұғалімдер семинариясының түлегі Қаныш Имантайұлы 

Сҽтбаев Семей қаласындағы қазақ мұғалімдеріне арналған екі  жылдық 

педагогикалық курстарының 

жаратылыстану пҽнінің 

оқытушысы болып жұмыс 

жасағандығы туралы архив 

мҽліметтері бар. Пҽн бірлестігі 

ҿлі жҽне тірі табиғат, оның 

объектілері, құбылыстары, 

даму тарихы, құрылыс 

ерекшеліктері, мектеп жасына 

дейінгі жҽне бастауыш сынып 

оқушыларының анатомиясы, 

физиологиясы, гигиенасы, экологиялық білім негіздерімен білім 

алушыларды қаруландырады.  

        Қазіргі жаһандану кезеңі оқушылар мен мұғалім еңбегіне жаңаша 

талаптар қоюда. Осы мҽселелер қазіргі ҿзгермелі қоғамда полимҽдениетті, 

кҿп ұлтты ҽрі поликонфессионалды кеңістікке араласуға дайын, қабілетті 

тұлғаның дамуына бағыттаған білім беру жҽне тҽрбиелеу мазмұнын 

жаңаша қарауды талап етеді. Осы бағытта  жаратылыстану пҽн 

бірлестігінде белсенді, ғылыми зерттеумен айналысатын, заманауи оқыту 

технологияларын жетік меңгерген оқытушылар жұмыс жасайды: пҽн 

бірлестігі оқытушыларының сапалық құрамы тҿмендегідей: жоғары 

біліктілік санатты оқытушылар- 3, бірінші біліктілік санаттағылар- 1, 

екінші санаттағылар-2. Н.С.Туменбаева «Қазақстан Республикасының 

білім беру ісінің үздігі» тҿсбелгісінің иегері (1999ж.), Г.Е.Дулатова 

республикалық «ҮЗДІК ПЕДАГОГ - 2012» сайысының жеңімпазы, «Білім 

беру ұйымының Үздік педагогі - 2012» тҿсбелгісінің иегері. 

 Пҽн бірлестігі оқытушылары оқу-ҽдістемелік кешендер, ҽдістемелік 

құралдар мен электрондық оқулықтар дайындады. Н.С.Туменбаева 

«Қоршаған ортаны бақылау» ТжҚБ ұйымдарына арналған практикум 

(«Фолиант» баспасы, 2009ж.), «Бастауыш мектепте дүниетану 

танымжорықтарын ұйымдастыру» (Принтмастер баспасы, 2008ж.), 

«Дүниетану сабақтарын экологиялық бағыттау» («Интеллект» 2009ж), 

«Органикалық химия практикумы» кҿмекші оқу құралы 

(Р.О.Жармухаметовамен авторлық ұжымда 2012ж.); Г.Е.Дулатова  

«Қоршаған орта негіздері» оқу-ҽдістемелік кешені «Фолиант» баспасына 
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ұсынылды, «Балабақшада экологиялық тҽрбиеде ҽдеби шығармаларды 

қолдану»  ҽдістемелік нұсқауы; Б.Ж.Қалкенованың «Адам анатомиясы, 

жас ерекшелігіне қатысты физиология жҽне гигиена» оқулығы «Фолиант» 

баспасынан; Р.О.Жармухаметованың «Биологиялық химия» пҽнінен 

электрондық  оқулығы жарық кҿрді.  

Бірлестік оқытушыларының іс-тҽжірибелері колледжішілік, қалалық, 

облыстық, республикалық, халықаралық деңгейлердегі конференциялар 

арқылы интеграциялануда.      

   «Ақпараттық коммуникациялық технология негізінде білім 

алушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, жетілдіру» ҽдістемелік 

проблемасымен  айналыса отырып, АКТ-ны оқу процесінде бейімдеу 

арқылы білім  мен тҽрбие процесін жетілдіру бағытында тҽжірибе 

жинақталуда. 

Бірлестік оқытушылары нұсқаулары мен баяндамаларын, 

тҽжірибелерін «Қазақстан мектебі», «Бастауыш мектеп», «Биология жҽне 

салауаттылық негізі», «География жҽне табиғат», «Тҽрбие құралы», 

«Химия мектепте», «Кҽсіптік жҽне техникалық білім» т.б.республикалық 

ғылыми- ҽдістемелік, ғылыми- педагогикалық журналдар беттерінде 

жариялап таратады.  

Б.М.Байбулатова «Білімалушылар бойында салауаттылықты 

дамыту» ҽдістемелік проблемасы бойынша жұмыстар жүргізіп, ғылыми – 

педагогикалық журналдарда «Дені саудың – жаны сау», «Бастауыш мектеп 

кезеңіндегі оқушыны салауатты ҿмір салтына тҽрбиелеу», «Дүниетану 

сабақтары арқылы салауаттылыққа тҽрбиелеу», «Оқушы жастар 

арасындағы нашақорлықпен күресудің бүгінгі жағдайлары», «Мектепте 

нашақорлықтың алдын алу жолдары», «Дүниетану сабақтарында бақылау 

ҽдісін қолдану» т.б. мақалаларын жариялап, іс тҽжірибесімен алмасады.        

          Г.К.Базарбекова, К.К.Калиева колледждің оқу-тҽжірибе үлескесіндегі 

жұмыстарды, жазғы іс-тҽжірибелерді, дҽліздер мен бҿлмелердің 

кҿгалдандыруы бағытында жұмыс түрлерін ұйымдастырып, табиғатты 

қорғау жұмыстарын жүргізеді.  

         Бірлестік оқытушылары білім алушылардың шығармашылық 

жұмыстарына басшылық жасайды. Студенттер қалалық, облыстық, 

республикалық сайыстар мен ғылыми- теориялық конференцияларға 

қатысып, жүлделі орындар иеленуде.  

Қазақстан Республикасы ТжКБ дамытуға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы негізінде еңбек нарығының талаптары мен халықаралық 

стандарттарға сҽйкес мамандар даярлау жҽне олардың бҽсекеге 

қабілеттілік сапасын кҿтеруді, оқушыларының ҿз мамандығы мен кҽсібіне 

ынтасын арттыра отырып, олардың шығармашылық біліктілігін дамытуға 

жағдай жасауды; барлық мамандық оқушылары үшін пҽндік  
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олимпиадалар, шығармашылық сайыстар, ғылыми жоба сайыстарын, 

интеллектуалды сайыстарды ұйымдастыру арқылы олардың білім 

сапасының динамикасын арттыруды, пҽндер бойынша дидактикалық қор 

дайындау арқылы оқушылардың сапалы білім алуына жағдай жасауды, 

оқыту мен тҽрбиелеудің жаңа педагогикалық, ақпараттық- 

коммуникациялық технологияларын жетілдіруді, оларды оқыту жҽне 

тҽрбиелеу процесінде қолдануды; оқытуды ізгілендіру мен 

демократияландыру жағдайында, ҿздігінен даму бағдарын анықтап, 

дамитын, ҿзін-ҿзі жетілдіріп, ҿзін-ҿзі тҽрбиелеуші тұлға қалыптастыруды, 

жоғары технологиялармен, соның ішінде ақпараттық технологиялармен 

байланысты ҽдістемелік шеберлік пен практикалық дағдыларды меңгерген 

мамандар даярлауды, меңгерген  білімін күнделікті ҿмірде пайдалана 

алуларын қалыптастыруды мақсат тұтады. 

Пҽн бірлестігінде «Денсаулық», «Волонтерлар», «Жасыл желек» 

үйірмелері ондаған жылдар бойы жұмыс жасап, білім алушылармен 

қосымша жұмыстар жүргізуде, ай сайын санбюллетеньдер шығарылып, 

санитарлық-гигиеналық сауаттылыққа кҿңіл аударылуда.    

              Қорыта келгенде, болашаққа бағдар– бүгіннің басты талабы. 

Болашаққа сеніммен қарау, оған ұмтылу экономика мен саясаттың, 

мҽдениет пен ҽлеумет саласының жеке, қоғамдық қатынастардың, қоғам 

бейнесінің ҿзгеруімен қабаттас. Ендеше, қоғамдық сұранысты орындау 

білім беру жүйесінің, педагог қызметкерлердің негізгі ісі болу керек. 

 
Предметно-цикловая комиссия русского языка и литературы 

 

Предметно-цикловая комиссия преподавателей русского языка и 

литературы – это коллектив творческих, одаренных педагогов, которые 

постоянно вносят новое не только в 

учебный процесс колледжа, но и базовых 

школ города.  

 В условиях поликультурного 

образования повышается роль 

преподавателей русского языка и 

литературы по формированию человека, 

способного к активной деятельности в 

многонациональной среде, обладающего 

чувством понимания и уважения других 

культур. 

 Таким образом, цели и 

задачи, над реализацией которых 

работают преподаватели ПЦК, продиктованы существенными 
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изменениями в педагогической теории и практике. Это следующие цели: 

Осуществление качественной подготовки конкурентоспособных  

специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональной 

компетенции, информационной культурой, способных реализовать свои 

силы и знания на                                                  общественное и личное  

благо.  

Преподаватели русского языка работают с учетом того, что важно 

подготовить специалистов не только с точки зрения будущей 

профессиональной деятельности, но и с позиции их коммуникабельности. 

По их мнению, в связи с этим поменялась и роль преподавателя. На уроках 

русского языка в колледже носителями информации являются не только 

сам преподаватель, но и студенты. На занятиях происходит 

заинтересованный обмен знаниями. Большая роль отводится воспитанию у 

учащихся таких качеств, как самонаблюдение, самоконтроль, самооценка. 

В результате такого сотрудничества обучающиеся приобретают навыки 

исследовательской деятельности, доказательством чему является их 

участие в научно-практических конференциях. Например, учащаяся 41ҽ 

группы Мухамеджанова Молдир под руководством преподавателя 

Араловой А.Н. приняла участие в научно-практической конференции с 

докладом «Роль лингвокультурем». Учащиеся 32 «ҽ» группы Жуаспаева 

А., Утовлинова М., Токтарханова Г. под руководством Абдыкаримовой 

С.К. выступили с докладами  на международной научно-практической 

конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Н.Кулжановой. 

Эти же учащиеся под руководством Абдыкаримовой С.К. приняли участие 

в городской  студенческой НПК «Современный взгляд на трагедию 

казахского крестьянства в 20-30-е гг. 20 в. Влияние голодомора на 

социальную, экономическую политику, национальное и духовное развитие 

казахского народа». Учащася 41 «ҽ» группы Акимбаева Д. приняла участие 

в международной НП конференции, посвященной 115-летию Ауэзова с 

докладом на тему «Қазіргі кезендегі жасҿспірімдерді тҽрбиелеу 

жұмыстарының негізгі бағыттары мен ерекшеліктері» (руководитель 

Абдыкаримова С.К.).  

Помимо осуществления руководства исследовательской 

деятельностью учащихся преподаватели ПЦК работают над составлением 

учебных пособий. В 2010 году преподаватели Токтарбек М.Ш. и  

Абдыкаримова С.К. подготовили и опубликовали учебно-методическое 

пособие «Основы культуры речи и стилистики», одобренное и 

рекомендованнное к использованию в практической работе ВКО ИПК 

ПРО. В 2012 году преподаватели Лободина Т.В. и Пьянова  Т.В. 

выпустили сборник по внеклассной работе. В 2013 году преподаватель 

Пьянова Т.В. опубликовала учебно-методическое пособие по каллиграфии. 
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В этом же году преподаватель Нуркенова Г.К. выпустила учебно-

методическое пособие по русскому языку. В 2012 году преподаватели 

Аралова А.Н., Шоманова Г.К., Абдыкаримова С.К. подготовили к изданию 

«Пособие по публицистическому стилю речи», в 2012 году преподаватель 

Аралова А.Н. приняла участие в конкурсе электронных пособий, где ее 

работа была отмечена грамотой директора колледжа 

Таким образом, инновационная деятельность преподавателей 

русского языка – это комплексный процесс создания, распространения и 

использования нового практического опыта для удовлетворения 

познавательных потребностей студентов. 

Преподаватели ПЦК умело сочетают урочную и внеурочную работу 

по предметам цикла. На протяжении нескольких лет они являются 

организаторами городской олимпиады по русскому языку для учащихся 9-

11 классов с государственным и русским языком обучения. Ежегодно 

выступают с методическими докладами, как на методических советах 

колледжа, так и на заседаниях городской методической комиссии учителей 

русского языка и литературы, ежемесячно проводят кружковую работу по 

русскому языку. Педагоги делятся своим опытом, проводя мастер-классы 

не только для молодых коллег, но и для учителей всего города, готовят 

учащихся для участия во внеклассных мероприятиях городского и 

областного масштабов, где занимают призовые места. Например, в 2011 

году команда педагогического колледжа под руководством преподавателей 

Нуркеновой Г.К. и Абдыкаримовой С.К. заняла второе место в городском 

конкурсе литературно-музыкальных композиций, посвященном 20-летию 

Независимости Республики Казахстан. В 2012 году учащаяся 35 «ҽ» 

группы Калиева Н. заняла второе место в городском конкурсе «Жеті 

жұрттың тілін біл» (руководитель Токтарбек М.Ш.). Учащаяся 22 «ҽ» 

группы Мустафина М. заняла первое место в областном конкурсе на 

лучшее сочинение «В Великой Победе есть вклад и твоих близких» 

(руководитель Абдыкаримова С.К.). Команда учащихся 21 и 32 «ҽ» групп 

заняла первое место в городском конкурсе литературно-музыкальных 

композиций, посвященном 115-летию Мухтара Ауэзова (руководитель 

Абдыкаримова С.К.). Учащиеся 32 «ҽ» группы Жуаспаева А. и Утовлинова 

М. заняли второе и третье места соответственно в городском литературном 

вечере, посвященном творчеству Гете (руководитель Абдыкаримова С.К.). 

Учащаяся 32 «ҽ» группы Жуаспаева А. в городском конкурс среди 

студентов ВУЗов «Тіл барлық білімнің кілті» заняла второе призовое место 

(руководитель Абдыкаримова С.К.). Учащаяся Спицына А. приняла 

участие в международном конкурсе сочинений «Толстой в моей жизни» 

(руководитель Пьянова Т.В.). Преподаватель детской литературы и 

выразитльного чтения Лободина Т.В, является организатором 
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нетрадиционных внеклассных мероприятий как «Русские посиделки», 

«Литературный салоны», поэтические вечера, лингвистические часы, 

литературно музыкальные композиции «Моя маддонна» и другие 

интересные увлекательные мероприятия. Как опытный методист Татьяна 

Васильевна явлется руководителем всех видов практик школ города. 

Делится   

Неотъемлемой традицией стало проведение поэтических вечеров, 

литературных салонов, заставляющих окунуться в атмосферу духовности, 

нравственности. Секция активно участвует в выставках методической 

работы, в общественной жизни колледжа. 

С благодарностью вспоминают ныне работающие ветеранов, тех, кто 

заложил основу успешной деятельности предметно-цикловой комиссии. 

Это Малахова Любовь Константиновна, Крюкова Валентина Алексеевна, 

Хряпова Надежда Ивановна, Сахарова Эмилия Александровна, Вострикова 

Галина Афиногеновна, Молдахметова  Корлан Дюсенбаевна, Сагадатова 

Галия  Габбасовна, Кириченко Галина Александровна, Сатпаева Раушан 

Кайсагалиевна, Чернова Светлана Владимировна, Мырзаханова Багизат 

Сатимовна, Автушко Ирина Ивановна, Сагандыкова Альфия Максутовна, 

Буданова Гульмира Еркиновна, Белякина Алла Николаевна, Балаянц 

Галина Ирангалиевна, Яковлева Тамара Николаевна. Соколова Элла 

Гельмунтовна. Долгие годы они трудились на ниве просвещения. Их 

влюбленность в профессию, трудолюбие, постоянный творческий поиск 

вызывают чувство глубокого уважения. Сегодня их преемники достойно 

продолжают дело старших коллег. 

 

Кӛркемсурет және сызу, технология пәндері бірлестігі 

 

Ҿте бай сурет жҽне қолҿнер құндылықтарымызды ғылыми сауатты 

тұрғыда жетілдіріп, келер ұрпаққа жеткізу тұрғысында колледждің «Сурет 

жҽне сызу, технология» пҽндері 

бірлестігінің айтарлықтай үлесі 

бар. Колледжде 2007 жылдан 

«0106000 «Бейнелеу ҿнері жҽне 

сызу пҽнінің негізгі орта білім 

беру мұғалімі» 0107000 

«Технология» мамандықтары 

ашылды. Кҿркемсурет жҽне 

сызу пҽндері бірлестігі 

оқытушылары 

«Мҽдениеттілікке тҽрбиелеу» 

технологиясы негізінде білім мен тҽрбие процесін ұйымдастыруда. Оқу 
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процесін жоғары деңгейде ұйымдастыруға барлық жағдай жасалған. Білім 

алушылар оқу шеберханаларында, арнайы жабдықталған оқу 

дҽрісханаларында білім алады. Бейнелеу ҿнері жҽне сызу кабинеті соңғы 

үлгідегі инерактивті тақтамен жабдықталған. 

Пҽн бірлестігі оқытушылары білім алушылармен сабақтан тыс 

уақытта «Шебер қолдар» үйірмесінде жұмыс жүргізеді. 

  «Бейнелеу ҿнері жҽне сызу» бҿлімінің білім алушылары қалалық, 

облыстық, республикалық, халықаралық ғылыми конференциялар мен 

конкурстарға  қатысады. Халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференция 

«Аманжолов оқулары-2012», «Бейнелеу ҿнері жҽне сызу, технология 

пҽндерін оқытудың тҽрбиелік маңызы», «Бейнелеу, сызу ҿнері-оқушыны 

үйлесімділік пен жарасымдылыққа үйрететін жол», «Бейнелеу,сурет, сызу 

пҽндерінің эстетикалық жҽне кҿркемдік мҽндері». Атап айтқанда, Семей 

педагогикалық институтында ҿткен аймақтық олимпиадаға қатысқан 

студенттер алған білімдерінің кҿрсеткішін айқындады.  2010-2011 оқу 

жылында Б. Рамазанова–сурет, Д.Жетібаев- кескіндеме, Ҽ.Дүйсебаева- 

сызу пҽндері бойынша қатысып, Мақтау грамотасымен марапатталды, 

жетекшісі педагогикалық институт ректорының алғыс хатын алды.  

2011-2012 оқу жылында Ж. Қапанов –сурет, Е.Қасымов - сызу, 

Ҽ.Дүйсебаева - кескіндеме пҽндері бойынша қатысты. 2000 жылы 

Афинадан бастау алған «Дельфи ойындарының» облыстық туры  

Ҿскемен қаласында ҿтті. Колледжден келесі білім алушылар қатысты: 

Жетібаев Дулат,   Құрманбаев Жасұлан. Жетекшісі- Қ.Д.Дүйсенбаев. 

Қатысушылар жүлделі орындар алып, мақтау қағаздарымен 

марапатталды. Осы жылы кҿктемде Атарау қаласында ҿткен 

республикалық «VII  Ұлттық жастар дельфилік ойынының» күміс 

жүлдегері атағын Д.Жетыбаев иеленді. Қазір Алматы қаласында 

Т.Жүргенов атындағы ҿнер академиясының студенті. 

Оқу-ҽдістемелік құралдарды сараптамадан ҿткізуге қатысқанын 

растайтын «СЕРТИФИКАТ» алған оқытушылар: В.В.Буневская., 

М.К.Айтқожин., Қ.Д.Дүйсенбаев., Қ.А.Алжанов. 

Бҿлімнің ашылуынан меңгерушілік қызметін атқарған  Б.Ҽ. 

Түсіпжанов. Ол Шҽкҽрім атындағы педагогикалық институттың 

аспирантурасын аяқтады. 20 ғылыми еңбектің, үш ҽдістемелік нұсқаудың 

авторы. Оқушылардың шығармашылық жұмыстарының жетекшісі, 

жұмыстары халықаралық, республикалық, облыстық байқаулардың 

бірнеше дүркін жеңімпазы. Бауыржан Ҽлкенович қазіргі таңда Семей 

қалалық «Балалар кҿркемҿнер» мектебінің директоры қызметінде.  

Пҽн бірлестігінің тҿрағасы М.К.Айтқожин бірлестік жұмысымен 

қоса колледжішілік безендіру ісінде айтарлықтай еңбек етуде. Оқу орнын 

кҿркемдік жағынан безендіруді эстетикалық талғаммен жасауға пҽн 
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бірлестігі оқытушыларын ұйымдастырып, ҽрлендіру жұмыстарын 

аброймен атқарып келеді.  

В.В.Буневская кескіндеме кабинетінің меңгерушісі. Майлы бояу 

сырларымен айналысады. Оқу ҽдістемелік кешені технолгияны оқыту 

ҽдістемесі, бейнелеу ҿнері негізі ҽдістемесі, сурет, кескіндеме пҽндері 

бойынша жинақталған. Жұмыстары кітап түрінде кҿркемделген. 

«Технология и методика обучения» І, ІІ, ІІІ, ІҮ- бҿлімнен тұратын 

ҽдістемелік кешен, «Методика изобразительного искусства І- ІУ бҿлім»,  

Бірнеше электрондық оқу құралдарының авторы. Шығыс Қазақстан 

облыстық «Үздік электрондық бағдарлама» сайысында бірінші жүлделі 

орын иеленді. Жұмысы ШҚО БАИ сайтына орналастырылды. 

В.В.Буневская келесі электрондық оқулықтарды дайындады: «Лепка» 1-4 

сыныптарға арналған, «Методика изобразительного искусства в начальной 

школе», «Жанры живописи», «Оригами», «Техническое моделирование в 

начальных классах». Шҽкірттерінің шығармашылық жұмыстарын 

кҿрмелерге қоюды ҽдетке айландырған. Колледжішілік, қалалық 

кҿрмелерге үнемі қатысып отырады. Ҿзінің шығармашылық 

жұмыстарымен кҿрмелерге қатысып, мақтау грамоталарымен 

марапатталған. Ҽдістемелік баяндамалары республикалық ғылыми-

ҽдістемелік «Бейнелеу ҿнері жҽне музыка» журналдарында жариаланған.  

Сҽндік қоданбалы ҿнер пҽндерінің оқытушысы Қ.А.Алжанов. 

Сырттай оқыту бҿлімінің студенттерін маңайына топтастыра отырып, 

шығармашылықпен жұмыс жасата біледі. Білген ҿнерінің арқасында оқу 

үрдісін еңбек практикасымен ұштастыруда. Студенттерінің 

шығармашылық жұмыстары 2012-2013 оқу жылында Белорусия елінде 

ҿткен кҿрмеге қатысты.  

С.А. Куребаев композиция жҽне мүсін сабақтарын жүргізеді. 

Қалалық республикалық ғылыми-тҽжірибелік конференцияларға жүйелі 

түрде қатысып, тҽжірибесімен алмасып отырады.  

Пҽн бірлестігі оқытушылары педагогикалық институтының 

кафедраларымен тығыз байланыс жасайды. Институт ұйымдастырған 

Т.Жүргенов атындағы академия профессоры, философия ғылымының 

кандидаты, ҚР Мҽдениет қайраткері, ҚР Суретшілер Одағы  

басқармасының жауапты хатшысы Жанарбек Берстен Таниғазыұлының 

«Қазақстанның бейнелеу ҿнері жаңа белесте»  атты  Шеберлік класына 

сурет пҽнінің оқытушылары қатысты. 

2012 жылы 28 қыркүйекте «Мұхтар мұрасы –азамат байлығы» атты 

қалалық кҿрмеде колледж білім алушылары Бас жүлдені Қапанов Жандос, 

бірінші орынды Ҽділханова Айнұр жеңіп алды. 
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Әлеуметтік-экономикалық пәндер бірлестігі 

 

          Ҽлеуметтік-экономикалық пҽндер бірлестігі ҿзіндік тарихы мен 

дҽстүрі қалыптасқан, шығармашылықпен жұмыс істейтін, кҽсіби біліктілігі 

жоғары мамандар жұмыс атқаратын 

бірлестіктердің бірі саналады. Пҽн 

бірлестігіне ұзақ жылдар бойы 

Г.Ф.Левкович, В.В.Бекбаева, 

Г.Ҽ.Ордабаева жетекшілік етіп, 

бірлестіктің оқу-ҽдістемелік жҽне 

тҽрбиелік іс-шараларының жүйелі 

жүргізілуіне, оқытушылардың кҽсіби 

шеберлігін үнемі жетілдіріп отыруына ҿз 

үлестерін қосты. 

         Бүгінгі күні пҽн бірлестігінде 

біліктілігі жоғары, ұзақ жылғы бай 

тҽжірибелерін бүгінгі таңдағы оқытудың жаңа технологияларымен шебер 

ұштастыру арқылы студент-терге сапалы білім мен тҽрбие беруде нҽтижелі 

жұмыс атқарып жүрген З.К.Мылтышева, М.Б.Гельмендинова, 

Т.К.Мұқанов, А.Ҽ.Сағитова, Ҽ.К.Бҿленбаева сияқты  ұстаздармен қатар, 

осы бір қиында, абыройлы мамандықтың қыр-сырын енді үйреніп, 

педагогика ғылымдарының бүгінгі жетістіктерін ҿз тҽжірибелеріне 

шығармашылықпен  енгізіп жүрген Э.Д.Битҿлеуова, Н.Ҽ.Сағымбеков, 

Ҽ.Ҽ.Жұмағұлова сынды оқытушылар жұмыс атқарады. Бірлестік 

оқытушылары бүгінгі заман талабына сай жан-жақты дамыған, бҽсекеге 

қабілетті, кҽсіби шеберлігі шыңдалған, білікті мамандарды дайындау ісіне 

ҿзінің қомақты үлесін қосуда. Жыл сайын дҽстүрлі түрде ҿткізілетін 

ҽдістемелік жұмыстардың кҿрмесі мен кабинет байқауында пҽн 

бірлестігінің жұмысы жоғары бағаланып, жүлделі орындарға ие болып 

келеді. Мемлекеттік аттестация кезінде пҽн бірлестігі оқытушыларының 

оқу-ҽдістемелік жұмыстары жоғары бағаға ие болды.  

           Ҽлеуметтік – экономикалық пҽндер бірлестігі ҿзінің ҽдістемелік 

жұмысын колледждің   «оқу – тҽрбие үрдісін ақпараттық - 

коммуникациялық технология негізінде  жетілдіру» тақырыбындағы 

ҽдістемелік проблемасы негізінде жүзеге асыруда. Алға қойған мақсат - 

қоғамдық пҽндерді оқытуда ақпараттық технологияның мүмкіндігін тиімді 

пайдалану арқылы білім берудің жаңаша үрдістерін барынша жетілдіру, 

сапалы білім беру, оқу мен тҽрбие үрдісін барынша ақпараттандыру, 

бҽсекеге қабілетті болашақ мамандардың біліктілік сапасын арттыру. Бұл 

үшін ҽрбір оқытушының оқу-ҽдістемелік жұмысы мен білім сапасына 

талдау жасап, жұмысының нҽтижелілігіне деген ынталылығын арттыру 
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мақсатында мониторингтік бағалау жұмысы жүргізіледі. Пҽн бірлестігінің 

отырысында қарастырылатын ҽдістемелік баяндамалар мен нұсқауларда, 

ҿткізілетін ашық сабақтар мен сыныптан тыс іс-шараларда ақпараттық 

технологияны сонымен қатар басқада тиімді, озық педагогикалық 

технологияларды  пайдалану мҽселелеріне кҿңіл аударылып отырылады. 

Сабақ берудің тиімділігін арттыру үшін А.Ҽ.Сағитова, Ҽ.К.Бҿленбаева, 

Э.Д.Битҿлеуова, Ҽ.Ҽ.Жұмағұлова сын тұрғысынан ойлау 

технологиясымен, З.К.Мылтышева ақпараттық-коммуникативтік 

технологиясымен, Т.К.Мұқановпен М.Б.Гельмендинова мҽдени-тҽрбиелік 

технологиясымен,Н.Ҽ.Сағымбеков ойын арқылы дамыта оқыту 

технологиясымен жемісті жұмыс жасап келеді. 

               Пҽн бірлестігінің алдыңғы қатарлы педагогикалық тҽжірибені 

игеру, зерттеу, жинақтау бағытындағы жұмыстары жоғары бағаланып, 

2010-2011 оқу жылында   колледж деңгейінде ұсынылып, таратылды.  

Бірлестік оқытушыларының оқу-ҽдістемелік  жұмыстары қалалық жҽне 

облыстық деңгейде таратылып, ҽріптестерімен жиі тҽжірибе алмасып 

отырады. Қоғамдық пҽндердің қалалық ҽдістемелік бірлестігінде жҽне 

облыстық біліктілікті арттыру институты ұйымдастырып ҿткізген курс 

тыңдаушыларына, сонымен қатар облыстық колледж директорларының 

семинарында Т.К.Мұқанов пен М.Б.Гельмендинованың ҿткізген ашық 

сабақтары оқу-ҽдістемелік талапқа сай, кҽсіби деңгейде ҿтіліп, жоғары 

бағаға ие болды. Пҽн бірлестігінің онкүндігі мен шеберлер мектебі кезінде 

ҿткізілген З.К.Мылтышеваның, А.Ҽ.Сағитованың, Ҽ.К.Бҿленбаеваның 

ашық сабақтарында оқытудың тиімді ҽдіс-тҽсілдері, жаңа педагогикалық 

технологиялар ұтымды пайдаланылды.  

            Пҽн бірлестігі оқытушылары дарынды студенттердің ғылыми-

шығармашылық қабілетін дамытып, туған қаласына деген жанашырлық, 

отаншылдық сана-сезімін дамыту мақсатында қала колледждері 

студенттері арасында «Семейімнің ҿркендеуіне менің үлесім» атты 

ғылыми жобалар байқауын, діни экстремизмге байланысты кездесу-

кештерін т.б. аймақтық құрылымға байланысты іс-шараларды жүйелі  

ҿткізеді. 

             Пҽн бірлестігі оқытушыларының ұйымдастыруымен колледжде 

«Жастар жҽне қазіргі ҽлем: халықаралық ынтымақтастық контексінде» 

атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция ҿткізіліп 

(03.12.2011), қазіргі қоғамдағы жастар проблемасына қатысты тың 

ұсыныстар мен ой-пікірлер ортаға салынды. 

 Пҽн бірлестігінде Қазақстан тарихы мен қоғамдық пҽндерге 

арналған екі оқу кабинеті бар (№ 303, 300). Оқу кабинеттері ҽр пҽн 

бойынша оқу-ҽдістемелік кешенмен қамтамасыз етіліп, ҽдістемелік 

талапқа сай безендірілген, интерактивті құралдармен жарақтандырылған. 
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Бұл студенттерге заман талабына сай сапалы білім беруге, сабақты 

түрлендіріп ҿткізуге, оқытудың тиімді ҽдіс-тҽсілдерін сабақ үрдісінде 

пайдалануға оңды ҽсерін тигізеді. Оқытушылар «Қазақстан тарихы», 

«Мҽдениеттану», «Қоғамтану», «Саясаттану», «Философия» т.б пҽндерден 

оқу-ҽдістемелік кешенді жүйелеп, дайындады. З.К.Мылтышева мен 

Ҽ.К.Бҿленбаеваның «Философия негіздері» пҽнінен, Т.К.Мұқановтың 

«Мҽдениеттану» пҽнінен, А.Ҽ.Сағитова мен Ҽ.Ҽ.Жұмағұлованың 

«Қазақстан тарихы» пҽнінен дайындаған электронды оқу құралдары 

колледждің ҽдістемелік жұмыстары байқауында  жоғары бағаланды. 

Пҽн бірлестігі оқытушыларының ҽдістемелік жұмысының басты 

бағыты түрлі деңгейдегі конференциялар мен семинарларға қатынасуы 

немесе дарынды студенттерді дайындап, оларға ғылыми жетекшілік 

жасауы болып табылады. Бұл бағытта З.К.Мылтышева, А.Ҽ.Сағитова, 

М.Б.Гельмендинова, Т.К.Мұқанов, Н.Ҽ.Сағымбеков т.б оқытушылар 

жемісті жұмыс атқарып, олардың дайындаған студенттері Ұ.Ахметқалиева, 

Ж.Жексембаева, Е.Тұрсын, Ҽ.Қайроллаев, М.Иманбаева, М.Иманғалиева 

т.б. республикалық, халықаралық деңгейдегі конференцияларда 

қатынасып,  дипломдармен, алғыс хаттармен марапатталды. 

Пҽн бірлестігінің «Оратор» дебат клубы мүшелері облыстық, 

республикалық деңгейдегі турнирлерде нҽтижелі жетістіктерге қол 

жеткізді. «Оратор» дебат клубы қаламыздағы беделді клубтардың бірі 

саналады. Қаламыздағы дебат жұмысының ҿркендеуіне қосқан үлесі үшін 

қалалық білім бҿлімінің алғыс хатымен марапатталды. Бүгінгі күні клубқа 

Т.К.Мұқанов жетекшілік етуде. «Оратор» дебат клубы дҽстүрлі түрде 

колледж директорының кубогына арналған  республикалық  турнирді 

ҿткізіп келеді. 2013 жылдың наурыз айында колледждің 110 жылдық 

мерейтойы қарсаңында, колледж директоры Ш.А.Жанаеваның кубогына 

арналған «Қазақстан-2050» Стратегиясы – жарқын болашақтың кепілі» 

тақырыбында ашық республикалық пікір-сайыс турнирі ҿткізіліп, 

қатысушылар тарапынан жоғары бағаға ие болды. «Оратор» дебат 

клубының мүшелері Е.Тұрсын, М.Иманбаева, М.Дүйсенбаева, 

Ҽ.Мҽжитова, О.Айткенов, Л.Алпысбаева т.б. Астана, Алматы, Павлодар, 

Қарағанды, Қостанай, Тараз, Қызылордада ҿткен республикалық, 

халықаралық деңгейдегі  түрлі турнирлерде жүлделі орындарға ие болып, 

дипломдармен, алғыс хаттармен марапатталды.  
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Пҽн бірлестігі оқытушылары ҿздерінің ҽдістемелік жұмыстарын 

облыстық жҽне республикалық деңгейдегі басылымдарға жариялап 

отырады. Бұл бағытта А.Ҽ.Сағитова, М.Б.Гельмендинова, З.К.Мылтышева, 

Т.К.Мұқанов жемісті жұмыс  атқаруда. Олардың мақалалары «Қазақ  

тарихы», «Қазақстан тарихы: ҽдістемелік журнал», «Сынып жетекшісі», 

«Тҽрбие жұмысы» т.б. республикалық жҽне облыстық басылымдарда 

жарыққа шықты.   

Пҽн бірлестігі оқытушылары алдағы уақытта да білім алушыларға 

сапалы білім мен тҽрбие беріп, бҽсекеге қабілетті, білімді, іскер  

мамандарды дайындау ісіне ҿздерінің қомақты үлесін қоса береді. 

 

      

Ағылшын тілі пән бірлестігі  

 

Елбасымыз Қазақстан халқына арнаған жолдауында «Тілдердің үш 

тұғырлығы» мҽдени жобасын дамытып, жүзеге асыруды ұсына отырып, 

қазақ елін ҽлемдегі үш тілді қатар 

тұтынатын білімді де білікті ел 

ретінде танытуымыз қажет екенін 

атап кҿрсеткен.  

         Қазақстан Республикасының 

шет елдермен экономикалық-

ҽлеуметтік байланыстардың 

орнауына байланысты білім беру 

жүйесінде шет тілі мамандарына 

қажеттілік туындады. Бҿлімнің 

тарихына келетін болсақ, 1992- 1993 оқу жылы М.О.Ҽуезов атындағы 

педагогикалық колледж үшін ерекше жыл болды: «Бастауыш сыныпта 

ағылшын тілін оқыту» мамандығы бойынша алғашқы 14 «ҽ» тобы білім 

ала бастады. Осы уақытқа дейін колледжде негізінен неміс тілі оқытылған 

болатын. Неміс тілінен сабақ берген Қазақ ССР-нің білім беру ісінің үздігі  

Быкунова В.В. 1964 жылдан бастап бұрынғы педучилищеде еңбек еткен 

болатын. Быкунова В.В. білім алушыларды интернационалдық рухта 

тҽрбиелеуге атсалысқан оқытушылардың бірі. 

Білім ордасында алғашқылар болып ағылшын тілі бҿлімінің негізін 

қалаған оқытушылар: Оразалинова Н.М, Маметекова Г.С, Калелова И.М, 

Торыбаева Ғ.Н, Ильясова Б.Т. 

Алғашқыда ағылшын тілін оқытуда ҽдістемелік тұрғыдан кҿп 

қиындықтар кездесті. Семейдің педагогикалық институтымен бірлесіп, іс-

тҽжірибе алмастыра отырып, кездескен қиындықтар шешілді, сол 
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кездердегі пҽн бірлестігінің жетекшілері Маметекова Г.С, Калелова И.М, 

Ильясова Б. Т. 1994-1995 оқу жылында колледжде «Негізгі мектепте шет 

тілін оқыту» мамандығы ашылды. Бұл мамандыққа ағылшын тіліне 

бейімді 11- сынып негізінде білім алушылар қабылданды, 1998 жылы 

алғашқы түлектері  диплом алып, еңбек етуге жолдама алды. 

       Ағылшын тілі мамандығын бойынша білім алушылар санының ҿсуіне 

байланысты пҽн бірлестігі оқытушыларының саны жылдан жылға арта 

берді.  1996-2000 жылдары Б.Т.Ильясова, 2000-2010 жылдары 

С.С.Серимова шет тілі бҿлім меңгерушілігінің қызметін атқарды. Бҿлім 

үздіксіз алдыңғы қатардан кҿрінді. Студенттердің білім деңгейін кҿтеру 

барысында волонтерлермен жұмыс жүргізілді. 2010-2012 жылдары 

Мухатова А.Д., Байбулатова Б.М. шет тілі бҿлім меңгерушісі қызметін 

атқарды. Қазіргі таңда «Ағылшын тілі» бҿлімінің меңгеруші қызметін 

Қабдыляшимова Г.С. атқарады. «Шетел тілінен бастауыш білім беру 

мұғалімі» бҿлімінде  жоғарғы біліктілік санатты -6, бірінші біліктілік 

санатты- 2, екінші біліктілік санатты - 5, екі біліктілік санаты жоқ жас 

маман жұмыс істейді. Ағылшын тілі пҽн бірлестігінің тҿрағасы  Б.Ж. 

Қойгельдина. Пҽн бірлестігінде жоғарғы оқу орындарымен тығыз 

байланыс орнатылған, институтқа шетелден келген оқытушылар мен білім 

алушылардың коммуникативтік сҿйлеу дағдысын қалыптастыру 

барысында семинарлар жиі ҿткізіледі. Қала мектептерінің мұғалімдерімен 

іс-тҽжірибе алмасу мақсатында дҿңгелек үстелдер  ұйымдастыру дҽстүрге 

айналған. Қала мектептері оқушылары арасында пҽндік олимпиадалар 

жҽне сыныптан тыс шаралар жылма-жыл ҿткізіліп, кҽсіптік бағдар беру 

жұмысы жүргізіледі. 

Пҽн бірлестігінің оқу кабинеттері заманауи талапқа сай 

жабдықталған, бҿлімдегі білім алушыларға ағылшын тілін жетілдіруге 

мүмкіндіктер мол.  Бҿлімде 3 мультимедиалық кабинет, бір моноблок, екі 

лингофон кабинеті жұмыс істейді. Ағылшын бҿлімінде оқып жатқан 

оқушылардың тіл білімін дағдыландыруға, сҿйлеуге  жағдай жасалған. 

Колледждегі білім беру ісі заман талабына сай болу үшін педагогика 

ғылымдардың жетістіктерін ҿз тҽжірибелерінде қолдана білетін, 

шығармашылықпен жұмыс істейтін оқытушылардың білім алушыларға 

арналған кҿмекші оқу құралдары  басылымнан жарық кҿрді, жұмыстар 

ШҚО БАИ эксперттік кеңесінде құпталып, Ильясова Бақытгүл 

Толеухановнаның «Ағылшын тілі оқыту ҽдістемесі»; Койгельдина 

Бақытгүл Жұмағалиевна, Мұхатова Айжан Даутбековна, Торыбаева Ғайни 

Нурахметовналардың «Бастауыш сыныпта ағылшын тілін оқыту 

ҽдістемесі», Койгельдина Бақытгүл Жұмағалиевна, Мұхатова Айжан 

Даутбековналардың «Ағылшын тілі пҽнінен іс-тҽжірибе ҿткізуге арналған 
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ҽдістемелік құрал», Джаналинова Шамша Оптуловнаның  «Үйден оқыту» 

ҽдістемелік оқу құралдары дайындалды. 

Қазіргі уақытта «Тілдің үш тұғырлығы» мҽдени жобасын іске асыру 

мақсатында қоғамдық ҿмірдің барлық салаларында  қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл мҽртебесіне сҽйкес қолданылуын, ресми тіл, ұлтаралық 

қатынас ретінде орыс тілінің функциясын сақтау, жаһандық экономикаға 

ойдағыдай кірігу тілі ретінде ағылшын тілін дамыту жҿніңдегі іс-шаралар 

кешені қолға алынып, кҿптеген міндеттер іске асуда. Пҽн бірлестігіндегі 

жас мамандар «Тіл дарын» олимпиадасына қатысып, облыстық деңгейде 

"Тіл дарын" олимпиадасының бас жүлдесін Шуақбаева Ж.Р жеңіп алса 

(2008ж.), қалалық "Тіл дарын" олимпиадасының бас жүлдесін Чуйрюкова 

Ҽ.К.  жеңіп алып (2012ж.),  облыстық турға жолдама алды. Осы байқауда 

оқытушы Б.Ж.Қойгельдинаның дайындаған студенті Серканова Құндық 

облыстық  турда екінші жүлделі орын иеленді. 

   Пҽн бірлестігінің оқытушылары жүйелі түрде қалалық, облыстық, 

аймақтық, республикалық жҽне халықаралық ғылыми-тҽжірибелік 

конференцияларға қатысады. Сонымен қатар білім алушыларды да 

қалалық, облыстық, республикалық жҽне халықаралық ғылыми-

практикалық  конференцияларға дайындайды.  

Ағылшын тілі пҽн бірлестігінде  еңбек етіп жатқан ұстаздардың 

негізін іс-тҽжірибесі мол, педагогикалық шеберліктері жоғары ұстаздар 

құрайды. Олар: Ильясова Бақытгүл Толеухановна. Ҿскемен қаласындағы 

облыстық «Үздік компьютерлік  бағдарлама» сайысында (2008 жылы, 

сҽуір), ағылшын тілі 1-3 сыныптар үшін «Оқыту сабақтары» электрондық 

оқулығы үшін ІІІ дҽрежелі дипломмен марапатталды. «Мектептегі шет 

тілі» Республикалық ҽдістемелік-педагогикалық  журналдарына 

басылымға іс- тҽжірибесін тарату мақсатында мақалаларын жариялайды. 

Польшада ҿткен VІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға 

«Supplementary activities to the Model 1» Lifestyles Lesson 3 «Eccentrics»  

мақаласымен қатысты. 

  Койгельдина Бақытгүл Жұмағалиевна - «Ағылшын тілі пҽнінен іс-

тҽжірибе ҿткізуге арналған ҽдістемелік нұсқау», «Бастауыш сыныпта 

ағылшын тілін оқыту ҽдістемесі» оқу құралдарының авторы.  

Республикалық "Мектептегі шет тілі" журналына мақалаларын жариялап, 

тҽжірибесін таратты. Халықаралық "Білім берудегі инновациялық 

технологиялар" атты ғылыми- практикалық конференцияға қатысты. 

Студенттердің шығармашылық жұмыстарына үнемі басшылық жасайды. 

"Қазіргі ҽлем жастар кҿзімен" студенттердің халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясына дайындаған білім алушысы О.М. Айткенов 

- жүлделі орын иегері.  
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Шалбаева Альмира Жанатбековнаның Республикалық "Шет тілі 

мектепте", "История Казахстана" журналдарында ҽдістемелік мақалалары 

жарық кҿрді. 

Смаилова Толқын Амангалиевна- қалалық "Тіл дарын" 

олимпиадасының бас жүлде иегері (2012ж.). Қойгельдинаның дайындаған 

студенті Құндық Сериканова «Тіл шебері» қалалық байқауында І орын 

алса, облыстық турда ІІ жүлделі орынды иеленді (2013ж.). 

        М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық  колледждің ағылшын тілі 

бҿлімінде білім алған түлектері Қазақстанның түкпір-түкпірінде еңбек 

етуде. Олар қала жҽне ауыл мектептерінің мұғалімдері, оқу жҽне тҽрбие ісі 

орынбасарлары, колледждер мен университеттердің бҿлім жҽне кафедра 

меңгерушілері, атап айтқанда Сағымбаева Айжан Аманғажықызы - 

Талдықорған қаласында №25  мектепте бастауыш сынып мұғалімдерінің 

меңгерушісі жҽне ағылшын тілі пҽнінің мұғалімі, Тұрлыбекова Гүлжан 

Бейсембековна – Ы. Алтынсарин атындағы Ғылым Академиясының 

ғылыми қызметкері; Сагиева Тамара Зекеновна– Қарағанды қаласының 

Қазақ гуманитарлық-экономикалық колледжінде бҿлім меңгерушісі, 

Кожахметова Дана – тілдер орталығында  ағылшын тілі пҽнінің 

оқытушысы. Қазіргі кезде Италия елшілігінде қызмет етіп жатқан, 

доктарантурада білімін жалғастырып, ғылым жолында жүрген Ибраева 

Мадинаны, БҰҰ-ның Қазақстандағы ҿкілеттілігінде қызмет істеп жүрген, 

Англия мен АҚШ-да біліктілігін кҿтеріп келген Есенберлин Мҽдиді түлегі 

ретінде мақтан тұтады.   

 

Предметно-цикловая комиссия музыки 

 

 Подводя итог многолетнего содержательного труда предметно-

цикловой комиссии музыки отрадно отметить постоянную 

разностороннюю подготовку специалистов сферы музыкального 

образования и воспитания.  

 Предметно-цикловая комиссия музыки всегда была одной из 

ведущих в системе подготовки 

обучающихся к будущей 

профессии, имеет своей целью 

теоретическую и практическую 

подготовку будущих 

специалистов к музыкально-

воспитательной и музыкально-

просветительской деятельности с 

детьми разного школьного 

возраста в условиях современной 
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образовательной системы. 

История колледжа неразрывно связана с нашими дорогими 

ветеранами, которые внесли большой вклад в формирование и развитие 

музыкальных способностей и дали путевку в жизнь тысячам и тысячам 

педагогам, которые растят, воспитывают, учат будущее нашей Родины – 

нашу молодежь. Преподаватели секции всегда помнят и гордятся своими 

ветеранами, такими как Бутенко В.Н., Бочевар О.А., Телемисова О.К., 

Мирошин А.М., Махотина Г.П., Бушина Л.М., Южуков Г.П., Алдажуманов 

С.И., немало сделавшие в формировании и развитии творческих 

способностей обучающихся.  

   В течение последних лет преподаватели секции музыки  работают 

над проблемой духовно-интеллектуального развития личности педагога 

через качество профессиональной подготовки; внедрение современных 

технологических средств на занятиях музыки и методики музыкального 

воспитания, педагогической практики. 

         Основные задачи предметно-цикловой комиссии: 

- способствовать качественному усвоению учебных программ по 

предметам музыкального воспитания, методики музыкального воспитания 

в детском саду и школе, программ по педагогической практики; 

-содействовать развитию творческих способностей, формировать 

ценностные ориентации, развивать морально-эстетичные качества, 

духовную культуру студентов; 

-воспитывать уважение к национальным традициям, культурным 

ценностям Казахстана, воспитывать чувство патриотизма к родной стране, 

региону, городу; 

-внедрять в практику работы прогрессивные новейшие технологии, 

информационные средства обучения в процессе преподавания предметов 

«Обучение игре на музыкальном инструменте», «Методика музыкального 

воспитания». 

         Вся деятельность предметно-цикловой комиссии выстраивается так, 

чтобы способствовать становлению личности как творца и 

проектировщика собственной жизни, гармонизации и гуманизации 

отношений между учащимися и педагогами, основываясь на идее 

самоценности студенчества, диалога, осознания выбора будущей 

профессии.  

         В ПЦК музыки работают 16 преподавателей, из них с высшей 

квалификационной категорией – 8, с первой – 5, со второй – 3. Цикловую 

комиссию музыки возглавляет преподаватель высшей квалификационной 

категории Кривошеева Н.В., стаж работы 34 года в педагогическом 

колледже им. М.О.Ауэзова. 
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В предметно-цикловой комиссии музыки работают кружки 

художественной самодеятельности:  

- оркестр казахских инструментов, руководитель Мырзаханов Ж.К. 

- ансамбль домбристов, руководитель Сапаров К.С. 

- казахский хор, руководитель Сағымбаева Н.С., концертмейстер 

Жиндалинова Н.Б.  

- русский хор, руководитель Барабанов А.И., Логинова Г.В. 

- вокал и вокальные группы, руководитель Сағымбаева Н.С. 

- мужской хор, руководитель Уатаев А.У., аккомпаниатор Шидербаев 

А.К. 

- ансамбль баянистов, руководитель Мұрашбекова Г.С. 

- фольклорный ансамбль, руководитель Ргелова А.Б. 

- ВИА, руководитель Оразаев М.С., Оспанов А.И. 

- вокал, руководитель Зуева М.Ю., Рахымбекова Б.Т. 

Педагогический колледж ежегодно принимает участие в городском 

смотре художественной самодеятельности и занимает Гран-при. В смотре 

задействованы все большие музыкальные коллективы, которые постоянно 

награждаются дипломами и грамотами.  

            В концерте принимают участие, как студенты колледжа, так и 

преподаватели. Большинство номеров жюри отбирает на заключительный 

концерт.   

           Учебное заведение уделяет большое внимание развитию 

музыкальных способностей обучаюшихся. С целью выявления и 

дальнейшего развития способностей и дарований студентов ежегодно 

проводится конкурс «Моя Родина – Казахстан».  

 Во всех культурных мероприятиях города, области педагогический 

колледж принимает активное участие. Поддерживается тесная связь с 

городскими национальными центрами. Студенты колледжа оказывают 

шефскую помощь «Детскому дому», «Дому престарелых», воинской части. 

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в 

Международных конкурсах (Благих Ю., Рахматуллина Акерке  IX 

Международный фестиваль русского искусства, посвященный 20-летию 

Независимости Казахстана. Дипломы. Руководитель: Барабанов А.И. и 

Зуева М.Ю.), Республиканских конкурсах (Сейдолла Бҽйтереков атындағы 

«ҼЛИЯ» республикалық жас эстрада ҽншілері мен композиторлар 

байқауына жоғары деңгейде ҿнер кҿрсеткені үшін Диплом жҽне Оңтүстік 

Қазақстан облысы ҽкімінің арнайы сыйлығымен Жадыра Сҽрсембаева 

марапатталды. Жетектісі Сағымбаева Н.С.), городских конкурсах (Семей 

аймақтық «Жас қанат» - 2010» байқауында Жадыра Сҽрсембаева 

Дипломнен марапатталды.  Жетектісі Сағымбаева Н.С. 2009 – 2010 уч.год; 

Серікбек қызы Назгүл и трио под руководством преп. Таутановой Б.Б. 
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награждены Дипломами в Городском фестивале, посвященном 65-летию 

Победы. 2009 – 2010 уч.год, Рахматуллина Акерке «Звезда Востока» 

Призер I места. Руководитель: Зуева М.Ю. 2011 – 2012, Едыгулов Д. 

Городской конкурс среди колледжей «Бегім мен Бекзада». Диплом I место. 

Руководитель: Сағымбаева Н.С.  2011 – 2012, Казахский хор. Конкурс 

патриотической песни. Диплом. Руководитель: Сағымбаева Н.С., Юланова 

М.И.  2011 – 2012, Мужской хор. Конкурс патриотической песни. Диплом. 

Руководитель: Уатаев А.У., Шидербаев А.К.  2011 – 2012,Мужская а 

капелла 46ҽ. Конкурс патриотической песни. Диплом. Руководитель: 

Уатаев А.У., Шидербаев А.К.  2011 – 2012).  

              Все преподаватели ПЦК музыки постоянно работают над 

обновлением и пополнением научно-методического обеспечения: 

лекционного материала, коллоквиумов, практических занятий, 

разрабатывают наглядно дидактичный, раздаточный материал, пополняют 

музыкальный фонд кабинетов записями на аудио-дисках, эффективно 

работают над разработкой самостоятельных заданий по предметам, 

разрабатывают пакеты комплексных контрольных работ (все методическое 

обеспечение переведено на электронные носители). 

         Преподавателями комиссии проводятся предметные научно-

методические недели, внеклассные мероприятия, они принимают участие в 

научно-практических конференциях, осуществляют помощь школам 

города в проведении внеклассных мероприятий. 

 Секция музыки полна творческих планов на будущее и есть все 

условия для их претворения. Минуют года, века, неузнаваемой станет 

наша жизнь. Исчезнут многие сегодняшние профессии, но, пока 

существует человечество, сохраняется на земле профессия – учитель! 
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1.  

     

Мен  Әуезовшімін! 

Мен Қапшағай қаласындағы дарынды 

балаларға арналған №1 орта мектеп – 

гимназиясында білім алып, үздік дипломмен 9 

сыныпты аяқтадым. Жастайымнан поэзия 

оқуларына белсене қатысып жүрген жас ҿрен 

ретінде Абай, Шҽкҽрім, Мұхтар бабаларымыз 

шыққан Семей жерінде білім алу арман 

болатын. Сол арманым 2009 жылы  іске асты 

десем қателеспеймін. 2009 жылдың күзінен 

Қазақ жерінде білім беру саласында  ойып 

орын ала білген Мұхтар Ҽуезов атындағы 

педагогикалық колледжіне түсіп, 

«Ҽуезовшілер» қатарын толықтырдым. 

Оқуымның алғашқы күнінен бастап ұлылармыз оқыған қара шаңырақтың 

беделін дүбірлі додаларда асқақтату, мақтан тұту алдағы мақсатыма 

айналды. Алға қойған мақсатыма жету үшін үздік білім алып, қоғамдық 

шараларға белсене атсалысу деп таныдым. Коллеждегі «Оратор» дебат 

клубының қатарында жүріп, дүбірлі додаларда үлкен нҽтижелерге жеттім. 

2010  – 2011 жылдары «Оратор» пікір – сайыс клубының координаторы, 

президенті қызметін атқара жүріп, облыстық, республикалық, 

халықаралық деңгейлерде ҿткен түрлі турнирлерде топ жардым. 2012 

жылы наурызда Семей дебат қозғалысының дамуына үлес қосқаным үшін 

қалалық білім бҿлімінің бастығы Г.Алтынбекованың Алғыс хатымен 

марапатталдым. 

Колледж қабырғасында білім ала жүріп, тек қана пікір – сайыс ҿнерімен 

шектеліп қалмай, студенттер арасында ҿтетін түрлі ғылыми-практикаклық 

конференцияларға, байқауларға қатысып, дипломдармен, алғыс хаттарға 

ие болдым.  

Колледждегі қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, 2010 жылы 

колледждегі «Қазақстан студенттер Альянсы» тҿрағасының орынбасары 

қызметінде болдым. 2011 – 2013  оқу жылында М.О.Ҽуезов атындағы 

педагогикалық колледжінің «Студенттер Парламенті» ұйымының 

кҿшбасшысы, 2013 жылы «Жастар» қоғамдық бірлестігінің тҿраға 

орынбасары, 2013 жылдан «Пікір – сайыс клубтарының бірлестігі» 

қоғамдық қорының жобалар жҿніндегі коориданаторы атындым. 

Осындай айтулы жеңістеріммен, алға қойған мақсатыма жеттім деп 

білемін. 2012 жылдың «Үздік Ҽуезовші» тҿсбелгісімен марапатталдым. 
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Менің алғашқы наградам болғандықтан мен үшін ол ҿте ерекше жҽне ҿте 

қымбат. Мен ҽрқашан Ҽуезовші болғаныммен мақтанамын... 

 

 

 

 

Әмірзақов Айдар – оқу 

орнының 2011 жылғы түлегі, 

бокстан 2011 жылғы Азия 

чемпионы                          

 

 

 

 

Колледжімде елімізді дүние жүзіне танытар талапты да, дарынды 

студенттерінің кӛп болуын тілеймін. 

 

Мен 2007 жылы қасиетті қара шыңырақ -  М.О.Ҽуезов атындағы 

педагогикалық колледжінің «Дене тҽрбиесі» бҿліміне оқуға түстім. 

Колледждегі оқуым бастала салысымен ҿзімнің бұрынғы сүйіп айналысқан 

спортым – боксқа бірден бет бұрдым. Ұстаздарым жҽне колледж ҽкімшілігі 

менің ҽр түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысуыма ерекше кҿңіл бҿліп 

отырды. Ҽрбір жарысқа барып келген сайын колледж ҽкімшілігі қол 

жеткен жетістіктерімді ақшалай сыйақымен марапаттап отырды. Үлкен 

жарыстар алдындағы жаттығу жиындарына қатысуыма жағдай жасап, 

пҽндерден емтихан жҽне сынақтарды уақытында тапсыруыма мүмкіндік 

жасады.  Педагогикалық колледже тек білім алып, спортпен айналысып 

қана қойған жоқпын, сонымен бірге ұстаздарымның тҽлімді тҽрбиесін де 

бойыма сіңірдім. Кез- келген сҽтте, кез- келген жарыстарда 

оқытушыларымнан алған ҿнегелі тҽрбиемді үлгі етіп келемін. Спорттағы 

жеңістерім де аз болған жоқ.  Солардың нҽтижесінде алғаш рет 2010 жылы 

Астана қаласында ҿткен ересектер арасындағы бокстан Қазақстан 

чемпионатына қатысып, чемпион атандым. Артынша 2011 жылы 

Кореяның Инчхон қаласында ҿткен жарыста «Азия чемпионы-2011» 

атағына қол жеткіздім. Дҽл сол жылы Албаниядағы халықаралық турнирге 

қатысып І орын, 2011 жылы Ташкентте Джексон атындағы халықаралық 

турнирге қатасып, ІІ орынды жеңіп алдым. Аталған жеңістер мен 

жетістіктерге қол жеткізуім үшін демеушілік жасап, қолдау кҿрсеткен 

ұстаздарыма алғысым шексіз. Дене тҽрбиесі пҽн бірлестігінің 

оқытушылары Н.А.Асылханов, М.К.Жомартов тек қана білім берумен 

шектелмей, кҿптеген тҽрбиелік жұмыстарды жүргізді, атап айтсақ, 
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спортсмендер шеруін, колледж ішілік спорт түрлерінен білім алушылар 

арасында жарыстар, үлкен мерекелік іс- шара «Наурызда» армреслинг, 

арқан тарту, теңге алу сияқты ұлттық ойындарды ұйымдастырып, ойын 

ережелерін үйретті. Топ жетекшім А.С.Мырзахметов тобымыздың сапалы 

білім мен саналы тҽрбие алуына үлкен үлес қосты. Ҽрқайсымыздың 

жекелеме мінез- құлқымызды, ерекшеліктерімізді білді, соған орай бағыт 

беріп отырды. М.Ҽуезов рухында тҽрбиелік жұмыстарды жүргізді. Біздің 

де ұлы ғұламадай жан-жақты болып тҽрбиеленіп, еліміздің саналы азаматы 

болуымызға күш- жігерін жұмсады. Сонымен қатар 110 жылдық 

мерейтойын республикалық деңгейде атап ҿткелі отырған колледжіме 

үлкен табыстар мен елімізді дүние жүзіне танытар талапты да дарынды 

студенттерінің кҿп болуын тілеймін.  

 

 

Тоқсанова Ақмарал, колледж оқушысы, 

Тҽуелсіздіктің 20 жылдығына арналған «Менің елім- 

Қазақстан» жҽне М.О.Ҽуезовтің 115 жылдығына 

арналған  «Азаттық рухының алтын адамы» атты 

қалалық шығармалар байқауының I орын иегері, 

қалалық «Мұтылғанның тағдыры», «Халық 

мақтанышы», «Қозы Кҿрпеш-Баян сұлу» 

сайыстарының жеңімпазы. 

 

Колледжім – мақтанышым. 

 

         Халқымыздың заңғар жазушысы, жерлес ағамыз Оралхан Бҿкей 

ҿзінің бір сҿзінде «Ҿмір ешқашан шешуі табылмас жұмбақ,   Ешкім 

шығара алмас қиын есеп» деген екен. Сол айтпақшы бүгінгі күні 

барлығымыз да белгісіз бір мұнардың, жұмбақтың ішінде жүргендейміз. 

Сондықтан да болар, жанталасып сол шытырманның ішінен ҿзімізге 

кішкене ғана жер іздеп, ҿмірден ҿз орнымызды табуға тырысып жүрген 

жайымыз бар. Ал мен сол ҿзіме лайықталған орынды ұстаздық саласынан 

іздеп, орнымды дҽл осы арадан табам ба деген  үлкен үмітімді арқалап 

жүрмін. Ол үмітімнің ақталарына да М.О.Ҽуезов атындағы педагогикалық 

колледждің студенті атанғалы сене бастадым. Олай дейтінім: Мұхтардай 

мұхитты, Жүсіпбектей алпауытты, Қаныштай ғұламаны, Ҽлкейдей сан 

қырлы ҿнер иесін түлеткен атағы дардай колледжім ұстаздарының 

ұжымының ұйымшылдығымен, еңбекқорлығымен де Қазақстандық оқу 

орындарының арасында ерекшеленеді.   

         Колледж студенті атанған соңғы 2 жылда мен кҿп нҽрсені кҿріп, түрлі 

колледжішілік, қалалық, халықаралық кҿлемде ҿткен  қоғамдық 
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жұмыстарға араласып, қай жағымнан болса да,біршама толықтым десем де 

болады. Сҿзім дҽлелді болу үшін осы  уақыт аралығында болған 

колледжішілік  шаралардың басты-бастыларына тоқталып ҿтейін. Алғаш 

келгенде «Тҽуелсіздік-тірегім, ана тілім-ардағым» атты ақындардың үлкен  

жыр жарысы, одан кейін «Менің елім-Қазақстан» атты 9-11 базасында 

қабылданған 17 топтың қатысуымен ҿткен ҿнер байқауы, «Менің 

Қазақстаным!» атты сонау жоңғар шапқыншылығынан бастап қазіргі 

бейбіт тыныш заманға дейінгі болған оқиғаларды сатылап тұрып кҿз 

алдымызға келтірген  бҿлімаралық фестиваль, Оралхан Бҿкей, Мұхтар 

Шаханов сынды біртуар ақын-жазушылардың оқулары, дҽстүрлі «Ҽуезов 

сыны» жҽне Ҽуезовтің 110 жылдығына арналып ҿткізіліп жатқан 

шығармалар байқауы, ақындар мүшайралары,  түрлі конференциялар  жҽне 

басқа да түрлі шаралар ҿте жоғары деңгейде болып ҿтті жҽне бір 

ерекшелігі бізден басқа ешқандай оқу орнында болмаған. Ҿзім аталған іс-

шаралардың қатысушысы болып, жүлделі орындарды алған  студент 

болғаннан кейін  қалалық кҿлемдегі «Мұтылғанның тағдыры», «Халық 

мақтанышы», «Қозы Кҿрпеш-Баян сұлу» атты ғашықтар сайысына, 

қалалық шығармалар байқауларына қатысып, алдыңғы жүлделі орындарды 

иеленіп, жазған туындыларым Қазақстанның ең үздік, ең оқырманы кҿп 

«maidan.kz» сайтында, республикалық «Ақ босаға», «Тҿртінші билік», 

«ЖЫМИ», облыстық «Ертіс ҿңірі» жҽне аудандық «Жұлдыз» газет-

журналдарында жарияланып, шамамыз келгенше оқу ордамыздың 

қоржынын  толықтырып, атын шығарып  жүрміз ғой деп ойлаймын.  Міне, 

менің азаматтық кҿзқарасымды қалыптастырып, үнемі тура жолды нұсқап, 

түрлі сайыстарға дайындап, білмегенімді білдіріп, білгенімді одан ҽрі 

асырып, қателіктерімді жҿндеп, алға қарай жетелеп келе жатқан  білім беру 

жағын да, қатаң тҽртіп жағын да қатар ұстап басқалардан дараланып 

тұрған ордамның ұстаздарына, ҽсіресе қазақ тілі жҽне  ҽдебиет бҿлімінің 

ұстаздарына кҿп-кҿп алғыс айтамын. Менің «Менімді» қалыптастырып, 

балалықпен істеген шалалықтарымды кешіріп, тура жолға қарай бастап 

келе жатқан, айналайын ұстаздар,  жүректеріңіз қандай кең еді, 

кҿңілдеріңіз қандай пҽк еді?!...  

        Бҽлкім біреулерге сҿзім колледжімді, ұстаздарымды  асыра 

мақтағандық болар… Бҽрібір, мен тек ҿз ойымды шамам келгенше жеткізе 

алғаныма шатты болып жүремін. Біздің колледж  «Ел болам десең бесігіңді 

түзе» деген М.Ҽуезов атамыздың ҿсиетін жерге тастамай, «Арыстандай 

айбатты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенемін!», – деген Мағжан 

атамыздың сҿзін желге ұшырмай сенімін ақтап жүрген оқу орны екеніне 

кҽміл сенемін.  

        Шаттығыма шаң жұқтырмай, кҿкірегімді оятып жүрген Ҽуезов 

атындағы педагогикалық колледждің  оқытушыларына дҽн ризамын. Осы 
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колледжде алған білімім кейінгі болашақтағы орнымды сүт бетіндегі 

қаймақтай іріктеп, шыңырау кҿкке тартатыны айтпаса да ұғынықты. Тас 

шайнап құм түкірер, тепсе темір үзер жастар да осы оқу ордасынан… 

«ҿзегі ҿрт ҿлеңге толы ақын» жандар да сезім тамшыларын білім 

бҽйтерегінің жапырағынан тамызуда.  

     Міне, олай болса мен ҿз мамандығымды адаспай таптым деп ойлаймын. 

Менің мамандығым –менің мақтанышым.   

       Болашақ ұстаздарды тҽрбиелеп жатқан ұстаздар болғандықтан асыл 

жанды, темір тҿзімді ұстаздарыма да артылар міндет те екі есе екені 

айтпаса да белгілі. Осындай ауыр жолда еш шаршамай, талмай еңбектеніп 

жүрген ұстаздар қауымына еңбектерінің жемісті, кҿңілдерінің ҽрқашан 

кҿтеріңкі болғанын тілей отыра  мың мҽртебе алғысымды айтып, басымды 

ием. Осы оқу орнының студенті болғанымды мақтаныш кҿремін. Ҿз 

мамандығымды адаспай таптым деп нық сеніммен айта аламын жҽне 

алдағы уақытта да колледжімнің атын тек жақсы жағынан шығаруға еш 

аянбай қызмет етемін. Ҿйткені колледжім- менің мақтанышым!  
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Жапондық педагогикалық университет оқытушылары ШҚО білім 

беру жүйесімен танысуда. Колледждің оқытушыларымен кездесу 

ұйымдастырылып, тәжірибе алмасылды. 
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2012 жыл, желтоқсан 

Колледжде ―Жастар жҽне қазіргі ҽлем: халықаралық ынтымақтастық 

контексінде‖ тақырыбында ҿткен Халықаралық ғылыми− тҽжірибелік 

конференцияға Питсбург университетінен Квуйн Нэдек, Оңтүстік 

Ниссорий штатының университетінен Ан Си Вейман РН докторлары, 

профессорлары жҽне Қырғызстаннан қатысушылар келген. 
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Ұлы Британия елшісі Пол Брамел колледжге  келген сапарындағы кездесу 

(2010 жыл, сҽуір). 
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 Швейцария елшісі Неллен педагогикалық колледж оқушыларымен 

кездесіп, колледж асханасына электр пешін тарту етті (ақпан, 2010 жыл). 

 


