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Білімді, кӛзі ашық, кӛкірегі ояу болуға ҧмтылу – біздің 

қанымызда бар қасиет.  

Тәуелсіздік жылдарында қыруар жҧмыс жасалды. Біз он 

мыңдаған жасты әлемнің маңдайалды университеттерінде оқытып, 

дайындадық.       

          ...Елімізде ӛте жоғары деңгейдегі бірқатар университеттер 

ашылды, зияткерлік мектептер жҥйесі қалыптасты.  

          ...Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім 

терең тҥсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін межелердің 

қатарында білім әрдайым бірінші орында тҧруы шарт. Себебі, 

қҧндылықтар жҥйесінде білімді бәрінен биік қоятын ҧлт қана табысқа 

жетеді.   

                                    

                                       Н.Ә. Назарбаев 

(ҚР Президентінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласынан, 2017 жыл) 
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Еліміздің шығысындағы кәсіби білімнің  

қара шаңырағы – М.О. Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжінің тарихы: 
 

1903 жылы 1 шілдеде мҧғалімдер семинариясы 

ҥш негізгі класс және бір дайындық класы 

ретінде қҧрылды. 

 

1920 жылы халыққа білім беру институты болып 

ӛзгерді. 

 

1922 жылы осы оқу орнының негізінде екі 

педтехникум (қазақ, орыс) ашылды. 

 

1937 жылы педтехникум базасында екі 

педучилище қҧрылды. 

 

1953 жылы екі педучилище біріктіріліп, 

К.Д.Ушинский атындағы педагогикалық 

училище ашылды. 

 

1957 жылы оқу орны жабылып, 1963 жылы 

қайта ашылды. 

 

1967 жылы оқу орнына М.О.Әуезов есімі берілді. 

 

1992 жылы 22 мамырда педучилище колледж 

болып қҧрылды. 
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«ШҚО Білім басқармасы» ММ басшысы  

Жұмаділова Сайрангуль Ахметкәрімқызы 

 

 

 

Семейдің М.О. Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжінің ҧжымы! 

 
 Еліміздің экономикалық дамуы, әлеуетіміздің 

жақсаруы халқымыздың білім деңгейімен ӛлшенетінін 

ескерсек, бұл ретте жылдармен жаңаланып, заман 

талабынан кӛрініп жүрген оқу орны - М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледж 

ұжымының еңбегі ұшан-теңіз. 

Тарихы да, тәжірибесі де бай бұл оқу орны - 115 жылдан бері кәсіби сапалы 

мамандар даярлауда шығармашылығы шыңдалған ұжым.   

Әрбір жетістігін ӛткен күннің еншісіне санап, бүгінгі заманғы білім беру мен 

кәсіптік даярлауға жаңа технологиялар мен тың идеяларды, инновациялық дамудың 

соңғы жаңалақтарын пайдалану – колледждің басты бағыты. Колледж жастарға білім 

беруде, олардың азаматтық белсенділігін, әлеуметтік процестерге қатысуын 

қалыптастыруда, елжанды, отансүйгіш азамат тәрбиелеуде, мұғалім мамандығының 

кәсіби мазмұнын күшейтіп, тереңдету мақсатындағы бірлескен тәжірибесі 

әріптестеріне үлгі боларлық.  

Негізі сонау 1903 жылы қаланған білім ордасы сан мыңдаған білікті кадрларды 

ӛмірге қанаттандырды, ӛзіндік айқындамасы бар нағыз маман болып қалыптасуына 

ерекше еңбек сіңірді. Осы оқу орнының түлектері қазірде есімдері елге белгілі қоғам 

және мемлекет, ӛнер қайраткерлері, ұлағатты ұстаздар ӛздерінің ӛмірге деген сенімін 

осы білім ордасында қалыптастырды.  

Болашақ педагог мамандарды даярлау жолындағы мәселелерді сапалы шешіп, 

еліміздің дүниежүзіндегі ең озық дамыған елдер қатарына жетуіне және жас 

мамандарға ұлттық және ғаламдық мәдени құндылықтарды сіңіріп, жаңаша ойлауға 

бағыттаған бастамалы істеріңіз баршылық және осы тұрғыдағы атқарып жатқан 

еңбектеріңіз зор.  

Сіздер кәсіптік білім беруде оқытудың сапалы мазмұны мен технологиясын 

жетілдіру және кәсіби шеберлікті шыңдау барысындағы іс-шараларға ерекше 

атсалысып келесіздер. Бәсекеге қабілетті, терең білімді, жалын жүректі, ӛршіл 

намысты, биік рухты, шеберлікті шыңдай білетін, заманауи талапқа сай мамандар 

даярлау - колледждің басты нысанасы деп білемін. 

Егемендігіміздің баянды, тәуелсіздігіміздің табанды болуына, ұлтымыздың 

рухани қуаттылығын арттыруға үлес қосатын білімді ұрпақ тәрбиелеу барысында 

сапалы еңбектеріңізге нұр жаусын!  

Тарихи тағылымы мол білім ордасының іргесі биік, тұғыры нық болсын! 

  

 

 

ШҚО білім басқармасының  басшысы  С.А. Жҧмаділова 

 

 

 

 

 



 6  
 

Шағангүл Алдамжарқызы Жанаева 

«М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК 

директоры, ф.ғ.к., Қазақтан ПҒА корреспондент мүшесі,  

"Ы. Алтынсарин", "Қазақстан Республикасының білім беру 

ісінің құрметті қызметкері" тӛсбелгілерінің иегері 

 

 
 

  

КӘСІБИ МАМАНДАР ДАЯРЛАУДАҒЫ ЖАҢА МҤМКІНДІКТЕР 

 

М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжі – кәсіби құзыретті педагог 

кадрлар дайындайтын іргелі оқу орны. 115 жылдық тарихы бар колледжде оқу-тәрбие 

үрдісін инновациялық тұрғыда ұйымдастыру, орта кәсіптік педагогикалық білім беруді 

халықаралық стандарт талаптарына 

сәйкестендіру жүйелі жолға қойылған. 

Қазақстан Республикасында білім беруді 

және ғылымды дамытудың  2016-2019  

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама 

мазмұнындағы сындарлы саясат пен тың 

бастамалар М.О. Әуезов атындағы 

педагогикалық колледж ұжымының тыныс-

тіршілігімен үндеседі. Жаңартылған білім беру 

мазмұны талабына сай кәсіби құзырлы маман 

дайындауды негізгі міндеті деп есептеген 

колледж ұжымы ұдайы прогрессивті даму  

ұстанымдарын  

жүзеге асыру мақсатында кешенді мониторинг жұмыстарын жүргізуді, үдерістердің 

тиімділігін бағалауды, түзетуші және алдын алу әрекеттерін күн тәртібінен түсірген 

емес. 

Әлемдік білім беру кеңістігіне ену жағдайындағы отандық білім беру жүйесінің 

басым бағыттарын жүзеге асыруда оқытушылар кәсіби шеберлігін, оқу-әдістемелік 

тәжірибесін жетілдіріп отырады. Колледжде 108 оқытушы құрамы қызмет атқарады, 

оның 1-і филология ғылымдарының кандидаты, 46-сы жоғарғы санатты (43%) ұстаздар. 

2014 жылдан 2018 жыл аралығында педагогикалық құрамның сапа динамикасы ӛсті: 

магистрлер үлесі - 2014 жылы 10,37 % құраса, 2018 жылы - 40%. Қазіргі таңда оқу 

арқылы ӛзінің біліктілігін 17 оқытушы магистратурада кӛтеруде.   

Педагогтар арасынан 2 оқытушы "Ы.Алтынсарин" тӛсбелгісі, 1 оқытушы 

«Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі» тӛсбелгісі, 1 оқытушы «Қазақ КСР 

Халық ағарту ісінің үздігі» тӛсбелгісі,  8  оқытушы «Қазақстан Республикасы білім 

беру ісінің құрметті қызметкері» тӛсбелгісінің және 1 оқытушы «Лучшие в 

образовании» халықаралық энциклопедиясының, «За вклад в развитие образования» 

медалінің, 3 оқытушы «Білім саласының кӛшбасшысы» тӛсбелгіcі иегерлері атанып, 1 

оқытушы республикалық «Үздік педагог - 2016» байқауының,  4 оқытушы дәстүрлі 

«Дарын» РҒПО ұйымдастыруымен ӛтетін республикалық «Дарынды балаларға – 

талантты ұстаз» атты педагогикалық олимпиадасының жеңімпаздары. 

24 оқытушы ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Құрмет» грамотасы және 

Алғыс хатымен марапатталған.  

Колледж оқытушыларының кәсіби сапа кӛрсеткіші ретінде дәстүрлі «Бейбітшілік 

әлемі» халықаралық ұйымының мұғалімдер байқауына, республикалық «Үздік оқу 

орны», «Үздік педагог», «Ең үздік маман», оқыту және дамыту орталығы 

Ҥздік әуезовшілерді марапаттау 
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ұйымдастыратын «Профессионалы», облыстық «Жыл мұғалімі», «Үздік сынып 

жетекшісі», «Үздік электрондық бағдарлама» байқауларына қатысып, жүлделі 

орындарды иеленуін айрықша атауға болады. 2016 жылы п.ғ.м., педагогика пәнінің 

оқытушысы А.Мұратқызы республикалық «Үздік педагог - 2016» байқауының 

жеңімпазы атанса, 2017 ж. «Музыка» пәндік әдістемелік комиссия оқытушысы С.Қазез  

«Дарын» РҒПО ұйымдастыруымен ӛтетін ХІІ Республикалық «Дарынды балаларға - 

талантты ұстаз» педагогикалық олимпиадасының жүлделі ІІ орын жеңімпазы, п.ғ.м., 

мектепке дейінгі педагогика және психология пәнінің оқытушысы М.Елеусізқызы 

«Үздік психолог» номинациясын иеленді. ХІІІ республикалық «Дарынды балаларға - 

талантты ұстаз» атты педагогикалық олимпиаданың 2018 жылғы жеңімпаздары 

колледжіміздің жас мамандары: п.ғ.м., бейнелеу ӛнері және сызу пәнінің оқытушысы 

А.М.Мұратбекова (І дәрежелі Диплом), п.ғ.м., «Ӛзін-ӛзі тану» республикалық оқу-

әдістемелік орталығының тӛрайымы, педагог-ұйымдастырушы, ӛзін-тану пәнінің 

оқытушысы А.К.Нұрланова (ІІІ дәрежелі Диплом), ф.ғ.м., ағылшын тілі пәнінің 

оқытушысы Қ.Н.Орынбасарова (ІІІ дәрежелі Диплом). Колледждің «Әуезов 

ізбасарлары» студенттер командасының жүлделі ІІ орын иеленуі де оқытушылардың 

инновациялық бағыттағы педагогикалық қызметінің нәтижесі. 

Жылдармен жинақталған педагогикалық ой-

тұжырымдар, тәжірибелер қорытындысы колледж 

директоры Ш.А.Жанаеваның «Құбалаң замандағы құпия 

ӛлеңдер», «Қоңыраулы жылдар күмбірі» атты 

монографиялары және оның Т.К.Мұқановтың 

редакциялығымен бірге жазылған «Алаштың білім 

ордасы» кітабы, 2015 жылы Б.Ж.Қалкенованың «Адам 

анатомиясы, жас ерекшелігіне қатысты физиология және 

гигиена» атты оқу құралы ретінде жарық кӛрді. 

Қазір ҚР Білім және ғылым министрінің 

қолдауымен білікті мамандарды шет мемлекеттерге 

іссапарларға жіберіп, олардың халықаралық жобалармен 

танысуына мүмкіндіктер қарастырылуда. Мемлекеттік 

қаржыландыру есебінен колледж оқытушылары 

А.Н.Аралова, Г.К.Нұркенова Ресейдің Мәскеу 

педагогикалық мемлекеттік университетінде, ф.ғ.м., 

ағылшын тілі пәнінің оқытушысы А.М.Дюсебаева Финляндия мемлекетінің ХАМК 

университетінде біліктілігін кӛтеріп, әлемдік педагогикалық тәжірибемен алмасты. 

Педагогикалық ұжымның бірлесе атқарған табысты қызметінің нәтижесінде 

2017 жылы Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі институционалдық және 

мамандандырылған аккредитация жұмыстарының қорытындысы бойынша М.О.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжіндегі оқу-тәрбие үрдісі оқу орнына сол жылы 

енгізілген сапа менеджменті жүйесінің ҚР СТ ИСО 9001-2016 стандарты талаптарына 

сәйкес деп танылды. 

2017 жылдан бастап білім беру ұйымында оқу-тәрбие үрдісінде «Ӛзін-ӛзі тану» 

пәнінің рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын интеграциялаудың пилоттық 

ұйымы және 0105000 – Бастауыш білім беру мамандығы, 0105043 – Ӛзін-ӛзі тану 

пәнінің мұғалімі біліктілігі, 0111000 – Негізгі орта білім беру мамандығы, 0111053 – 

Техникалық және кәсіптік білім берудегі «Ӛзін-ӛзі тану пәні мұғалімі» біліктілігі 

бойынша республикалық оқу-әдістемелік орталық құрылды.  

Қоғамның және экономиканың индустриялық-инновациялық даму 

сұраныстарына сәйкес ТжКББ жүйесін жаңғырту шеңберінде тұлғаның зияткерлік 

мүмкіндіктерін, кӛшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын, кәсіби құзыреттілігін 

дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік қалыптасты. Сапалы адами капитал 

қалыптастыру саясаты аясында колледж оқытушылары смарт-техникаларды қолдана 

Колледждің 110 жылдық 

тарихына арналған 

1-кітап, 2013 ж. 
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отырып, студенттердің мәдениетаралық коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыру 

бағытында оңтайлы жұмыс атқарады. «Негізгі орта білім беру» мамандығының  

«Шетел тілі мұғалімі» біліктілігі бойынша оқитын ІІІ курс студенті А.Шалқарқызы 

Анкара қаласында «Just English» курсынан ӛтіп білімін жетілдірсе, гранттық негізде 

Кипр халықаралық университетінде білім алып жатқан ІV курс студенттері 

А.Нұртӛлеу, А.Орынбекова мен ІІІ курс студенті Ж.Касенова «Бейбітшілік әлемі» 

(World of Peace) Халықаралық Бірлестігінің ұйымдастыруымен 2017 жылы ӛткен 

«ДУБАЙ–2017» Халықаралық Достық форумы, ӛнер фестивалі мен ғылыми 

конференцияға қатысып, ғылыми жоба қорғаудан жүлделі I орын иеленді. 

Мәдениетаралық коммуникацияға қабілетті мамандарды дайындау – колледждегі 

оқу-тәрбие үдерісінің басты бағыты. Мемлекеттің үш тұғырлы тіл саясаты аясында оқу 

орнына 2013 жылдан бастап «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығында 

кӛптілді білім беру жүйесін жүзеге асыратын пилоттық жоба енгізілді, студенттердің 

коммуникативтік дағдыларын, іскерлігі мен креативтілігін дамыту мақсатында 2010 

жылы құрылған «Conversational club» үйірмесі қаладағы Назарбаев зияткерлік 

мектебімен ынтымақтастық туралы меморандум негізінде шетел еріктілермен еркін 

әңгімелесу алаңын құрып, полимәдениетті кәсіби тұлға қалыптастыруда.  

Шығармашылыққа бейім талантты, үздік 

білім алушыларға халықаралық кәсіби шеберлік 

конкурстарына, олимпиадаларға, спорт 

жарыстарына қатысу барысында оқу орны 

әрқашан қолдау кӛрсетеді. Білім алушылар 

Барнауыл педагогикалық колледжінде ӛткен 

халықаралық «Моя будущая профессия – 

учитель!» байқауы мен тарихи-ӛлкетану «Наш 

Алтай – от истоков к современности» 

конференциясында, Семейде халықаралық 

серіктестер қатысуымен ӛткен республикалық 

«Мұғалім – мәртебелі мамандық», 

республикалық «Үздік инновациялық сабақ» 

кәсіптік байқауларына қатысып, жүлделі 

орындарды иеленді. 

Колледж студенттері спорт сайыстарына қатысып, еліміздің туын биік тұғырға 

кӛтеруге атсалысып келеді. Атап айтсақ, семсерлесуден спорт шебері  

К.К.Тусупбекова, каратэдан спорт шебері М.К.Дүйсенғазин, таэквондодан ҚР үш 

дүркін жеңімпазы,  Қырғызстан Республикасының екі дүркін жеңімпазы, қара белбеу 

иегері Н.Б.Әбдрахым, самбодан ҚР чемпионы Н.М.Жұмай, киокушинкай каратэдан 

халықаралық турнирдің екі дүркін жеңімпазы, қоңыр белбеу иегері М.К.Құмарова,  

шаңғыдан ҚР жеңімпазы Е.Қайыңбай, таэквандодан спорт шебері, Азия 

чемпионатының күміс жүлдегері, ҚР жеңімпазы Т.М.Серікханов,  футболдан «Алтай» 

құрамасының мүшесі, облыстық, республикалық, халықаралық жарыстардың жүлдегері 

Ғ.К.Сұлтанов, А.Р.Аманжол, Қ.С.Саин сынды саңлақтар колледж мерейін үстемеледі. 

Студенттердің салауатты ӛмір салтын қалыптастыру барысында ҚР Үкіметі мен 

БҰҰ жүйесі агенттіктері арасындағы бірлескен бағдарламаға сәйкес ашылған (UNFPA) 

Y-PEER (Жас құрдастар) Ресурс орталығы және спорт, гимнастика, жаттығу залдары, 

«Спартак» стадионы мен «Дельфин» бассейні, «Тисса» шаңғы базасы, спорт 

секциялары тұрақты қызмет атқарады. Y-PEER (Жас құрдастар) қала кӛлемінде 

колледж студенттеріне репродуктивті денсаулықты қорғау мәселелері бойынша кеңес 

беріп, орталық еріктілерін даярлауды жүзеге асырады. Маралсай республикалық жазғы 

лагерімен серіктестік те кәсіби білім беруге ӛз әсерін тигізіп, білім мазмұнын 

толықтырып отыр.  

Оқуда озат, қоғамдық жҧмыста 

белсенді білім алушылармен 
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Колледж қабырғасында сапалы маман даярлау үшін қажетті материалдық-

техникалық база құрылып, кабинеттер, зертханалар, шеберханалар талапқа сай 

жасақталған. 51 404 дана кітап қоры Қазақстандық автоматтандырылған ақпараттық 

кітапханалық бағдарламаға (КАБИС) енгізілген. Колледждегі 33 оқу кабинетіне 

мекеменің айтулы түлектері мен оқытушыларының есімдері берілген. Студенттің 

ақпараттық мәдениеті мен компьютерлік сауаттылығын дамытып, сандық білім беру 

ресурстарын дайындау сияқты міндеттерді орындау мақсатында еліміздің ұлтжанды 

қоғам қайраткерлері мен кәсіпкер-меценаттарының қаржыландыруымен Wi-Fi нүктесі 

арқылы интернет желісіне қосылған М.О.Әуезов атындағы электронды ақпараттық зал, 

9 атаулы кабинет және 30 орындық интернет зал ашылған. Бұдан басқа, 

мультимедиялық-лингафондық және заманауи аудио-видео құралдарымен 

жабдықталған интерактивті тақталы дәрісханалар студенттердің сұранысын 

қанағаттандырып отыр.  

Кәсіби-функционалдық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, сұранысқа ие, 

кәсіби потенциалы берік маман даярлауда «Халықаралық Экология және Инженерлік 

Ғылым Академиясы»  ЖШС, еліміздің ТжКББ жүйесіндегі іргелі оқу орындарымен 

келісімшарт және ынтымақтастық туралы меморандум аясында халықаралық деңгейге 

дейінгі ғылыми-теориялық, ғылыми-тәжірибелік конференциялар, кәсіптік байқаулар 

мен олимпиадалар, ғылыми консультациялар, инновациялық жобаларды бірлесіп ӛңдеу 

мен ӛткізу бағытында жұмыстар жүргізіледі. 

Оқу орнының халықаралық білім 

саласындағы ынтымақтастықты дамыту   

бағытындағы жұмысы да уақыт талабына 

сай ілгерілеуде. 2013 жылы Ресей білім 

академиясының теория және педагогика 

тарихы институты және Қазақстан  

педагогикалық ғылымдар академиясымен 

үш жақты келісім шарт, Түркияның ДОГУ 

Акдениз университетімен және 2017 жылы 

Ресейдің Алтай ӛлкесі – Барнауыл, 

Рубцовск, Славгород, Бийск, Камень 

педагогикалық колледждерімен 

ынтымақтастық туралы меморандум 

жасалып, әріптестік-серіктестік 

байланыстар орнатылған. Дәл осы жылы 

колледж ҚР Ұлттық бизнес-рейтингіні 

ұйымдастыру комитеті сараптамасы 

негізінде халықаралық «Сала 

кӛшбасшысы» сертификатымен 

марапатталып, Алтын Рейтингі құрамына енді. 

Жеке тұлға тәрбиесін ізгілендіру – бүгінгі заманның басты талабы. Колледж 

ұжымы студенттердің білім сапасына айрықша мән бере отырып, олардың 

инновациялық ойлау қабілетін дамытуға ерекше кӛңіл бӛледі. Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаевтың «Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Жолдауындағы адами капитал сапасын жақсартуға байланысты 

жетінші басымдығына орай, білім беру ісіндегі ӛзгерістерді меңгеруге бейім кадрларды 

дайындауға колледж ұжымы ӛз үлесін қосуда. Оқу орнының басты мақсаты – кәсіби 

білім беру жүйесін озық методологиямен ұдайы жүйелеп отыру, білім берудегі 

жетілген дағдылар түрін меңгерген білікті мамандарды даярлау. 

 

 

С.В.Иванова, ф.ғ.д., профессор, 

«Педагогика тарихы және теориясы» 

институты РМҒМ директоры (Ресей), 

А.Қ.Қҧсайынов, п.ғ.д. профессор ҚР 

Педагогика ғылымдары академиясының 

президенті 
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Из альбома «Педучилищу 50 лет», 1953 г. 

 
История педагогического училища 

 
Дореволюционный период истории Семипалатинского педучилища 1903-1917 гг. 

 

Конец IX и начало XX века в 

России были годами развития 

капитализма в промышленности и 

сельском хозяйстве. Активно 

развивающиеся процессы  выдвигали 

острую потребность в грамотном 

рабочем и крестьянине. 

Повышенная необходимость 

населения в грамотности заставляла 

большинство земств, 

заинтересованных в развитии 

капитализма в России, расширять 

сеть земских школ, а это, в свою 

очередь, увеличивало потребность в 

учительских кадрах для начальных 

школ.  

Правительство всячески стремилось затормозить расширение земской школы, 

делало земствам неоднократные указания на нежелательность чрезмерного увлечения 

земств делом народного просвещения, но эти указания «сверху» не могли остановить 

процесса роста земских школ, вызванного глубокими экономическими причинами. 

Правительство пыталось административными мерами запретить это движение. 

Земское ходатайство о расширении прав земства в области начальной школы, об 

открытии земских учительских школ терпят неизменный отказ со стороны царского 

правительства.  

В тоже время правительство вынужденно было пойти на расширение школьной 

сети, на открытие новых школ по линии министерства народного просвещения, как для 

удовлетворения потребностей развивающегося капитализма, так и для усиления своей 

роли в деле руководства школами в противовес земствам. Такое положение дел 

привело к открытию Министерством учительских семинарий вообще и к началу 

педагогического образования в Семипалатинске в частности. 

 В Семипалатинске педагогическое училище по подготовке учителей начальных 

школ было открыто 1-го июля 1903 года в составе одного подготовительного и одного 

первого класса и называлась Семипалатинская учительская семинария. 

Учительская семинария 1914 года существовала в составе одного 

подготовительного и 3-х основных классов. 

 В первый 1903-1904 учебный год, учительская семинария имела 35 человек, 

1905-1906 году, когда она имела полный состав классов, - один подготовительный и 

три основных, - в ней учатся 78 человек. В дальнейшие годы контингент колебался в ту 

и другую сторону около ста человек. 

По национальности состав учащихся в основном был русский. В 

дореволюционные годы это объясняется бесправностью и неграмотностью казахского 

населения. Царское правительство не было заинтересовано в образовании 

национальных меньшинств. 

В 1903 году, в первый год своего существования штат преподавателей 

учительской семинарии состоял из директора (А.В.Белый), законоучителя, 4-х 

Альбом - книга 
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наставников – они же учителя наук, учителя черчения, рисования и чистописания, 

учителя пения и учителя ручного труда. 

С 1-го июля 1905 года была учреждена должность учителя киргизского языка. 

Введением киргизского языка преследовались русификаторские цели, оказывать 

влияние на казахов, пользуясь их родным языком. В отчете директора за 1905 год по 

этому поводу говорится: «Таким образом, ныне семинария сможет удовлетворять чисто 

местным условиям: служить рассадником русских учителей аульных школ, умеющих 

говорить по-киргизски» (ф. 203.д.4). 

До 1906 года Семипалатинская 

учительская семинария арендовала несколько 

комнат у судебного ведомства (в советское время 

это было здание Обкома КП (б) К и 

Облисполкома). Затем с 1906 года стала занимать 

собственное помещение, специально построенное 

для семинарии, по улице Степная, 66. 

Уже в 1904 году оборудование физического и 

естественно-исторического кабинета 

удовлетворяло потребности семинарии. В 

годовом отчете за 1905 год директор семинарии 

писал: «Физический и естественно-исторический 

кабинеты оборудованы, главным образом в 1904 

году и тот и другой располагают всеми 

необходимыми пособиями... имеется много 

моделей, наглядных пособий, приборов для 

практических занятий. При составлении списков 

необходимых учебных пособий имелось в виду 

построить в собственном помещении музей 

наглядных пособий, который обслуживал бы 

область». 

В 1916 году учебное оборудование, почти 

не пополненное с 1904 по 1906 года,  было в следующем размере: 

Физический кабинет - 148 названий на 2438 рублей; 

Естественно-исторический кабинет - 48 названий на 912 рублей 80 копеек; 

Историко-географический кабинет - 50 названий на 485 рублей 70 копеек; 

Класс ручного труда -  1280-рублей 54 копейки; 

Класс рисования  - 574 рубля 46 копеек; 

Сельхозинвентарь – 563 рубля 18 копеек; 

Библиотека 9781 томов,  3111 названий на сумму  10825 рублей 32 копейки. 

Особенно богат был музыкальный класс семинарии. Семинария располагала 

одним роялем, три фисгармони, одним струнным контрабасом, 30 скрипками, 18 

гитарами, 13 мандолинами, 56 балалайками, одним кларнетом, одной флейтой, одним 

тромбоном, одним барабаном, а всего 131 инструментом на сумму 2233 рублей 80 коп. 

В учительской семинарии преподавались следующие предметы: 

1. Закон божий 6 часов в неделю 

2. Русский язык 4 часа в неделю 

3. История-география 5 часов в неделю 

4. Физика-естествознание 4 часа в неделю 

5. Математика 4 часа в неделю 

6. Киргизский язык 3 часа в неделю 

7. Педагогика 1 час в неделю 

8. Ручной труд 3 часа в неделю 

9. Пение 2 часа в неделю 

Преподаватели Семипалатинской 

учительской семинарии. 1910-е гг. 
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Практика учащихся в учительской семинарии, как видно из годового отчета за 

1906 год, началось со 2-го класса. В течение года назначались по 2 ученика для 

дежурства в начальном училище: один - в 1-м, а другой - во 2-м классе. В обязанности 

этих учащихся лежало наблюдение за учениками начального училища во время 

перемен,  поддержание в классе порядка, чистоты, наблюдение за своевременным 

проветриванием помещения и т.п. Во время урока дежурные присутствовали в классе, 

следя за преподаванием как учителей,  так и практикантов. 

Ученики 3-го класса в течение всего года давали пробные уроки в начальном 

училище по всем предметам. Кроме того, с декабря было введено очередное недельное 

преподавание воспитанников 3-го  класса во 2-м отделении начальной школы. 

Практикант готовил подробный конспект урока и согласовывал его с учителем 

начального училища и методистом данного предмета. После уроков, раз в неделю, 

проводилась конференция по разбору уроков. На конференции присутствовали 

директор, все методисты и учащиеся 3-го класса. Такой порядок практики имел место и 

в последующие годы.  

Каково содержание этих пробных уроков: 

Возьмем для примера 1911-1912 учебный год. Ученик Александров дает 

следующие уроки: 

1. По географии 17-го сентября 1911 года в 4-м отделении на тему: «Горизонт и 

страны света» и в 5-м отделении «Моря -Балтийское, Черное, Каспийское»; 

2. По физике 2-го декабря 1911 года в 4-м отделении на тему: «Центробежная сила 

и машина» и по естествознанию в 5-м отделении «Лягушка»; 

3. По закону божьему в первом отделении 14 января 1912 года на тему: «Вечерние 

молитвы», в 3-м отделении «Священные сосуды»; 

4. По истории 1-го февраля 1912 года в 4-м отделении на тему: «Минин и 

Пожарский» и в 5-м отделении «Низвержение Наполеона»; 

5. По арифметике 5-го марта 1912 года во 4-м отделении на тему: «Раздробление и 

превращение дробных наименованных чисел» и в 5-м отделении «Решение задач 

на простое тройное правило»; 

6. По ручному труду 10-го марта 1912 года в первом отделении на тему: «Ножевка 

и выделка скалки»; 

7. По чистописанию 30-го марта 1912 года в первом отделении на тему: «Заглавная 

буква «Р»» и в 3-м отделении списывание басни «Ворона и лисица»; 

8. По русскому языку 2-го апреля 1912 года в 4-м отделении на тему: «Биография 

Достоевского» и в 5-м отделении разбор статьи «Посещение матери». 

У других учеников, помимо указанных предметов, есть уроки по геометрии в 4-

м отделении на тему: «Тело поверхности и линия» и по гимнастике в 3-м отделении 

«Вольные и строевые движения», «Размыкание и смыкание». После проведения уроков 

раз в неделю устраивалась конференция по обсуждению уроков. Так, например, 

конференция 17 января 1913 года (ф. 203 оп 2. Д. 17). Присутствуют директор 

Березников, законоучитель Герасимов, наставники: Васильев, Харченко, Никитин, 

Степанов, преподаватель Багишев, учитель начального училища Котлов и 

воспитанники 3-го класса. Разбирались уроки 2-х учеников по закону божьему. После 

высказывания самого практиканта по 1-му уроку выступали один воспитанник и 

законоучитель, по 2-му уроку -законоучитель и директор; по истории на тему 

«Поколение Сибири»  высказались три воспитанника и два наставника, по географии 

тема «Роса» в 4-м отделении и «Северный край» в 5-м отделении. Кроме практиканта, 

высказались один воспитанник, два преподавателя и директор по русскому языку  в 4-м 

отделении тема «Зима», в 5-м  отделении басни Крылова «Два мужика» высказались 

два воспитанника, преподаватель и директор. По арифметике в 4-м отделении 

«Обращение смешанного числа в неправильную дробь» и в 5-м отделении 

«Метрическая сила» высказывались по 2-му уроку один воспитанник, 2 учителя и 
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директор, по пению тема «Музыкальная диктовка» высказывались воспитанник, 

учитель начального училища и преподаватель. 

Основная воспитательная задача, которая ставилась директором и 

преподавателями в своей работе - это воспитание учащихся в духе православия и 

самодержавия. В отчете директора семинарии за 1911 год эта задача формулировалась 

так: «Вместе с правами религиозно-нравственного поведения воспитанникам 

семинарии непременно внушались чувства 

искренней любви и преданности Престолу 

и Отечеству...» (ф.203, оп.2, д.14). В этих 

целях проводились празднования дней 9-го 

февраля, как день воспоминания о «царе 

освободителе» Александре ІІ, день 

престольного праздника семинарии 26 

ноября, день именин Николая ІІ, 

наследника Алексея и т.д. В этих же целях 

в 1909 году была открыта при семинарии 

домовая церковь, а 1-го августа 1914 года 

семинарии было присвоено имя 

наследника цесаревича Алексея. Но эта 

воспитательная задача не всегда могла 

быть осуществлена директором и 

преподавательским составом. Так, 

например, в октябре 1905 г., когда  в 

Семипалатинске забастовали мужская и 

женская гимназии, которые предъявили 

свои петиции, а также воспитанники 

семинарии выдвинули  требования об 

увеличении стипендии до 10 рублей в 

месяц, все было  удовлетворено. 

В отчете директора семинарии за 

1905 год (ф.203, оп. 2, д.4) об этом 

говорится следующее: «Забастовка в 

местной мужской и женской гимназиях, равно как и в других городах, не могла не 

отразиться и на учениках вверенного мне учебного заведения. Есть основания полагать, 

что имелось влияние со стороны мужской гимназии... В тот день, когда ученики и 

ученицы предъявили свои петиции, воспитанники семинарии на большой перемене 

обратились ко мне с просьбой об увеличении стипендии до 10 рублей. Я сказал им, что 

мною будет возбуждено ходатайство... В виду того, что в текущем году семинаристы не 

получали еще денег на классные пособия педсовет постановил выдать на пособие всем 

казенным стипендиатам за 1905 год по 7 рублей, а в начале 1906 года за первые 

полугодие по  3рубля 50 копеек. Стипендия в 1906 г. выплачивается уже в размере 120 

рубля в год. 

Еще более крупные события произошли в сентябре 1906 года, когда учащиеся 

семинарии забастовали, предъявив итоги расследования причин увольнения одного из 

наставников семинарии, очевидно принимавшего участие в революционных событиях 

1905-1906 гг. В ответ на забастовку семинария была закрыта, все воспитанники 

уволены и вновь принимались после выраженного раскаяния в своих действиях. 

Директор семинарии в своем годовом отчете за 1906 год пишет: «В поведении 

учащихся семинарии за отчетный год следует выделить период серьезных  

беспорядков, имевших место в сентябре месяце, когда в надежде на высказанность и 

ослепленные вспышкой ложной уверенности в своем могуществе, в неотразимости 

Преподаватели Семипалатинской 

учительской семинарии. 1910-е гг. 
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требований от лица всех учащихся, ученики позволили себе недопустимые в жизни 

нарушения дисциплины... 

Самые сентябрьские осложнения в жизни семинарии возникли в связи с 

откликами учеников на неблагоприятные в педагогическом отношении тяготы 

современной жизни, резко отражающейся на них своей отрицательной стороной... 

Под предлогом защиты преподавателя, нравственные качества которого 

ученикам семинарии совершенно неизвестны, они попытались проявить свою 

активность. Отсюда возникли требования от лица всех учеников о расследовании 

причин увольнения наставника. 

Уверенные в безнаказанности ученики в это время позволили себе явные 

нарушения своих обязанностей: без разрешения уходили из семинарии в учебное время 

на пожары, не приходили на уроки, проявляли настойчивые и в резкой форме 

выраженные требования и т.п. Никакие убеждения не могли склонить их взгляды и 

образ действия и лишь после того, как семинария была закрыта, все ученики  уволены, 

они осознали беспечность своего образа действия. Уволенные из семинарии они 

почувствовали всю тяжесть своего положения, вследствие чего обратный прием им не 

доставит чувства полного душевного облегчения…» (ф.203, д.7, лист 12,13) 

Таким образом, в сентябре 1906 года в семинарии  был полный порядок, 

волнений, выражавшихся в уходе без разрешения преподавателей с уроков на пожары и 

в предъявлении главного требования, служащего к защите уволенного классного 

наставника не наблюдалось. Эти события были тесно связаны с революционными 

событиями (пожары и пр.) в городе и являлись их отражениями.  

Революционная борьба передовых рабочих России в 1905 году раскачивала 

рабочих самых отдаленных губерний России. Революционная борьба Семипалатинских 

рабочих усиливается в 1906 году, оказывая свое воздействие и на демократическую 

молодежь города. 

В годы Столыпинской реакции в годовом отчете за 1911 год директор, упоминая 

об этих событиях, пишет: «...проявляющаяся в предшествующие годы у некоторых 

воспитанников  невыдержанность характера, как результат воспитания почти 

совершенно изгладилась ...выдающимися событиями в жизни семинарии в нынешнем 

году были празднования дней 19 февраля, 12 ноября и 29 ноября, празднование  50-

летней годовщины рождения великого русского ученого М.В. Ломоносова и день 

престольного праздника семинарии» (ф.203 оп.2 д14). Но уже после нескольких 

месяцев, после этой победной реляции в стране начинается новый революционный 

подъем и оппозиционные настроения в семинарии проявляются с новой силой. 

Пятого декабря 1912 года воспитанники семинарии, собравшиеся в одной из 

классных комнат, пели «Вечная память» по поводу 2-х летней годовщины смерти Л.Н. 

Толстого, преданного в свое время церковью «анафеме». За это, всем находящимся в 

это время в классе воспитанникам, решением педсовета были снижены отметки по 

поведению до 4-х баллов, пятерым воспитанникам, признанными зачинщиками до 3-х с 

предупреждением об увольнении и один воспитанник 3-го выпускного класса был 

исключен из семинарии. 

В свободное от учебных занятий время, воспитанники семинарии занимались 

изготовлением учебных пособий для практических уроков в школе, многие занимались 

музыкой.  На 100 человек учащихся в семинарии приходилось 131 музыкальный 

инструмент, силами самих воспитанников создавались оркестры из смычковых 

инструментов и народных инструментов. Многие занимались пением и даже был 

создан хор, в распоряжении которого была приличная нотная библиотека. Многие 

занимались переплетом книг, причем переплетали книги ради заработка, некоторые в 

этих же целях давали частные уроки, занимались репетиторством и, наконец, 

занимались чтением книг из библиотеки, специально подобранные классными 

наставниками. 
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В годовом отчете директора за 1911 год говорится о занятиях не обязательными 

предметами... «изготовлениями учебных пособий для семинарии и начального 

училища. Некоторые учились переплетному мастерству. С особенным интересом 

воспитанники семинарии относились к занятиям музыкой... охотно занимались пением, 

упражнялись лепкой из книг...» (ф.203, оп.2, д.14, св. 2) 

В этом же году в связи с подготовкой царизма к войне с Германией, с осени 1911 

года в Семипалатинске было сформировано несколько рот «потешных», причем 

ученики начального училища при семинарии составляли особую роту. Занятия 

проводились 2 раза в неделю. Наблюдали за этими занятиями воспитанники 3-го 

класса. В «потешные роты» принимались мальчики  выше 13-летнего возраста. 

Воспитанники семинарии изготовляли для «потешных» макеты ружей, за что получили 

благодарность от губернатора. 

Таким образом, внеклассная работа служила тем же воспитательным целям, что 

и  учебно-воспитательная работа. Музыка, пение, лепка, переплетная работа, чтение 

книг занимали досуг учащихся и отвлекали их от «вредных мыслей». Работа с 

«потешными» воспитывали их в «духе» преданности Престолу и Отечеству. 

Материальное положение воспитанников учительской семинарии было очень 

тяжелым, низкая стипендия, которую к тому же получали только 2-3 учащихся, 

отсутствие общежития и 

столовой, необходимость 

нанимать квартиры со столом 

у частных квартирантов, 

которые брали дорого, 

кормили плохо, не создавали 

условий для нормальной 

жизни и относились к 

воспитанникам грубо, 

заносчиво. Стипендии 

хватало с грехом пополам на 

стол и квартиру, но нужно 

было еще одеваться, 

обуваться, стирать белье, 

ходить в баню, покупать мыло 

и т.д. К первому января 1906 

года в семинарии числилось 

80 учащихся. Из них 

стипендию получали 66 учащихся.  

«Месячная стипендия в размере 8 рублей 33 копейки при условии жизни в 

Семипалатинске была весьма недостаточна. Для улучшения материального положения 

учащихся было разрешено петь в церквях, что давало возможность увеличить бюджет 

на 2-3 рубля в месяц. Квартирные помещения учеников и пища мало соответствуют 

правилам гигиены и требует улучшения…» (из доклада директора за 1905 год).  

В 1906 году директор в отчѐте пишет: «Из 80 учеников 60 получают стипендию 

в размере 120 рублей в год. На эти деньги они должны иметь не только квартиру и стол, 

но и одеваться и содержать себя в чистоте. И поэтому большинство из них стараются 

найти квартиру стоимостью в 9 рублей, но в Семипалатинске лишь нужда может 

заставить к себе пустить на квартиру со столом за 9 рублей в месяц, а поэтому 

квартиры, занимаемые учениками, обычно отличаются теснотой, нередко сыростью и 

отношение квартирохозяев далеко нечеловеческое. Положение учеников, не 

получающих стипендии, ещѐ затруднительнее». (Облархив Ф. 203, оп.1, д.7). Вот, 

например, директор семинарии в 1915 году в отчѐте пишет: "В отчетном году, 

сравнительно с предшествующими годами, условия содержания учащихся на частных 

Воспитанники Семипалатинской учительской 

семинарии. 1913 г. 
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квартирах стали менее благоприятными. В предшествующие годы учащиеся семинарии 

находили квартиры с платой за помещение и стол по 12-13 рублей в месяц. При 

настоящей дороговизне за эту цену хозяева отказывают держать на хлебах учащихся 

семинарии, и им приходилось или увеличивать плату хозяевам до 14-15 рублей или 

приискивать квартиру с плохими гигиеническими условиями. Из общего количества 

105 человек стипендией были обеспечены 76. Стипендия была 180 рублей в год или 15 

рублей в месяц. В особенно тяжѐлых условиях находились учащиеся не пользующиеся 

стипендией». (Облархив Ф. 203, оп. 2, д. 24). 

В протоколе педсовета за 1912 год значатся такие вопросы как утверждение 

счетов на учебные пособия, хозяйственные дела, покупка патефона, утверждение 

списка пластинок (Ария из оперы «Евгений Онегин» и хор «Достойно есть» и «Отче 

наш»), проверка и приѐмка дров, рассмотрение результатов медицинских 

обследований, окраска парт, заказ вешалки для начального училища, приобретение для 

семинарии тележки, утверждение сметы, комплектование библиотеки и т.п. (ф. 203, оп. 

2,д. 18-19). 

Таким образом, на заседаниях педсовета семинарии ставились вопросы учебно-

производственные, хозяйственные, воспитательные и совершенно не ставились 

вопросы методического характера. Учитель нес полную ответственность за знания 

своих учащихся, что было, конечно, хорошо. Вместе с тем учитель, что было уже 

совсем не хорошо, считался непререкаемым авторитетом в своем предмете и, по 

мнению консервативного начальства, не нуждался ни в углублении своих знаний, ни в 

овладении большим мастерством преподавания.  

Дореволюционная учительская семинария имела, как и все школы 

дореволюционного периода, свои недостатки: формализм школы, схоластические 

методы преподавания, казарменный режим школы, внешкольный надзор наставников, 

преподавание закона божьего и церковно-славянского языка, чуждые нам 

воспитательные цели, воспитывающие учащихся в духе православия, самодержавия и 

русского шовинизма.  

 

Двадцатые-тридцатые годы послереволюционного  

периода истории педучилища 

 

Период работы техникума с 1920 по 1930 годы был периодом огульного 

отбрасывания всего старого, периодом исканий нового, как в вопросах учебного плана, 

так и в вопросах преподавания. Это был период методического прожектѐрства, наряду 

с которым в работе техникума появляется много нового, интересного, сближающего 

работу педтехникума с жизнью. 

В докладной записке к плану на 1920-1922 гг. Семипалатинского института 

народного образования пишется: «Программа и планы преподавания учительской 

семинарии были изменены в сторону расширения, как по общеобразовательному, так и 

по специальным дисциплинам согласно предложению М.М.О и требований, 

предъявленных школьным работником новой реформированной (трудовой) школы. 

В учебном плане 1923 года включена и такая дисциплина как «Современная 

школа на Западе Америки», которая была нацелена неизбежно дать отпор преклонению 

и низкопоклонству перед иностранщиной. В учебном плане за 1928/29 год и в плане до 

1935/36 года мы видим и наличие таких предметов, как педалогия и педалогическая 

практика,  нанесшая огромный  вред советской школе. 

Как осуществлялись принципы в работе? В отчете говорится: «Педтехникум 

построил свою работу соответствующим образом по следующим соображениям:       

1. Строгое проведение комплексной системы преподавания в том виде и с тем 

материалом, который указывался центром, не дало бы положительных результатов, так 

как педтехникум не имел реальной базы для проведения сельско-хозяйственного 



 17  
 

уклона, практически педтехникум не располагал и не может располагать в будущем 

соответствующим земельным участком в Семипалатинском районе, кроме того не 

обладал никакими средствами на оборудование и обзаведение тем, что необходимо при 

занятиях по сельскому хозяйству...» ( ф. 203, от 2, д. 74,св. 6) 

Таким образом, мы видим, что попытки осуществления комплексного метода 

преподавания в педтехникуме все же имели место. Но если комплексный метод в самом 

педтехникуме не получил широкого распространения, то в области подготовки 

учащихся как будущих  учителей школ 1-ой степени здесь было сделано много. Так 

например, в отчете теоретической и практической работ по программе 1925/26 года 

говорится: «На разработку программ было выделено 4 часа в неделю. Проработаны 

следующие комплексы:  «Жизнь ребенка до школы», «Знакомство со школой, и ее 

работа», «Охрана здоровья», «Человек», «Наш город», «20 -летие 1905 года». и т.д. 

Таким образом, комплексному методу в педтехникуме было уделено большое 

внимание. 

В этот же период в педагогическом техникуме была попытка в качестве 

универсального метода использовать экскурсионный метод. Так, в отчѐте за 1924-25 

год указывается, что были проведены следующие экскурсии: по биологии и ботанике - 

в окрестности Семипалатинска; по физике - на первую мельницу, электростанцию и 

радиостанцию; по обществоведению  - обследование мелких торговых предприятий,  

музей географического общества; по педагогике осуществлялось обследование мелких 

детских учреждений социального воспитания. Цели экскурсий, как указывается в 

докладе, заключались в 

собирании и накоплении 

материала для занятий и 

практических работ. 

Экскурсионный метод не 

стал основным методом работы 

техникума. Основным методом 

становится исследовательски-

лабораторный метод при 

бригадно-групповой системе 

изучения материала. 

В годовом отчѐте 

говорится: «При полном 

оборудовании педагогического 

техникума кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

нельзя было в течение курса построить работу в педагогическом техникуме так, чтобы 

совершенно не пользоваться лекционным методом преподавания. В отчѐтном году 

педагогический техникум подошѐл к осуществлению групповой проработки учебного 

материала по определенным заданиям, вовлекая учащихся в активную работу и 

представляя возможность применения исследовательски-лабораторного метода». 

Бригадно-групповая система проработки материала приводила и к 

соответствующей проверке и оценке знаний. Знания учитывались и оценивались не в 

отдельности каждого ученика, а группы, бригады в целом. В отчѐтном докладе 

говорится: «Проверка знаний по времени происходила в процессе самой работы, когда 

слушатели находили ответы на поставленные вопросы, работая над источниками, 

пособиями или произведениями. Периодически происходила проработка отделов в 

форме докладов индивидуальных и групповых». О такой проверке говорят и материалы 

1926-1927 учебного года.  

Проверка знаний учащихся проводилась путем:  

1. Выявления знаний в процессе работы.  

Учащиеся школы 2-й ступени, г.Семипалатинск, 

1924 г. 
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2. Путем устройства конференций в конце семестра, частных совещаний 

преподавателей курса, докладов о результатах частных групповых совещаний на 

заседаниях совета. Одним из видов учѐта знаний являлась отчѐтная выставка. Выставка 

проводилась с 1
го

 по 5
е
 мая. По химии были выставлены образцы изготовленного мыла, 

образцы продуктов, полученных при обработке нефти, по метеорологии – диаграммы 

температур воздуха и атмосферных давлений, по  обществоведению – списки 

проработанных тем и т.д. 

По окончании курса педагогического техникума начинали свою деятельность 

квалификационные комиссии. За месяц до работы квалификационной комиссии 

каждому слушателю дана была тема, в которой слушатель должен был осветить тот или 

иной вопрос. По мере выполнения работы слушателями,  комиссия производила оценку 

работы, затем происходила защита слушателей перед квалификационной комиссией и 

присуждение квалификаций.  

В тесной связи с лабораторно-исследовательским методом стоит вопрос о 

свободном расписании. В сведениях по педагогическому техникуму за 1927/28 учебный 

год, представленных инспектору Казнаркомпроса Каипову, говорится о методах 

преподавания. Педагогический техникум твердо закрепил позицию в работе по 

лабораторно-исследовательскому методу, работая по твердой сетке, без свободного 

расписания, и эта работа носила четкий и определенный характер. Вопрос о переходе 

на свободное расписание был вопросом ближайшего времени. Последним 

постановлением Совета было признанно возможным перейти на свободное расписание 

с начала триместра (с первого апреля текущего года), но по техническим причинам 

вопрос отложен до первого мая. А в годовом отчете за 1928/29 учебный год директор 

пишет: «В педагогическом техникуме прочно закреплен лабораторно-

исследовательский метод работы с обязательным посещением лаборатории по выбору 

учащихся. При выполнении ими заданий это привело к тому, что твердая сетка часов 

сохранилась сама собой, причина - отсутствие свободных лабораторий и свободных 

часов у преподавателей. К тому же ряд предметов не укладывался в свободное 

расписание - пение, рисование, физкультура и т.п. Дальше к свободному посещению 

лабораторий учащиеся подошли осторожно и стремились использовать те часы, 

которые полагались в определенные дни у того или иного преподавателя. Но если в 

апреле 1928 года в материалах заключения инспектора Казнаркомпроса и были 

хвалебные песни по вопросу методики работы, то в июле 1928 года в материалах 

обследования ГубОНО имеются уже более здоровые выводы. В них говорится, что 

изучаемый материал имеется лишь в тетрадях, но не в  голове учащихся и совершенно 

не продуман ими.  

О том, что бригадный метод работы делает возможным  всем принимать участие 

в работе, о том, что тетради учащихся не всегда проверяются, в них есть ошибки, 

которые учащимися заучиваются и т.д. Вот выдержка из отчетов по обследованию: «В 

русском педагогическом техникуме прохождение материала построено на 

самостоятельной работе ребят по заданиям. После вводной беседы, которая не всегда 

проводится учащимся, дают задания на 1-2 недели: в задании по политэкономии 

указывается основная цель проработки данного материала и ставится ряд контрольных 

вопросов; по истории революционного движения задания даются в виде ряда вопросов 

по проработанному материалу. На все вопросы ребята отвечают письменно, в 

результате исписываются целые тетради, которые не всегда проверяются. В процессе 

работы не уделяется внимание степени осваивания материала, итоговые занятия тоже 

не проводятся. Время от времени проводится контрольная работа по проработанному 

материалу, которая по истории революционного движения проводится после каждого 

занятия, а по остальным предметам 2-3 раза в год. Такая постановка работы ведет к 

тому, что зачастую ответы на вопросы учащиеся механически списывают без 

достаточного продумывания и усвоения материала. Так как материал не всегда 
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проверяется, в записи имеется ряд неправильных ответов, которые в таком виде и 

усваиваются учащимися. Это имеет место главным образом по политэкономии. Работа 

ведется коллективно по 5-6 человек, что не дает возможности вам принимать активное 

участие в работе». 

Методическая работа проводилась через следующие органы: методические 

совещания, совещания по курсам, президиум Совета, Совет техникума. Методическое 

совещание состояло из завуча, преподавателя педагогики, методистов и непостоянных 

членов - преподавателей тех или иных дисциплин. Для проведения указанных методов 

в педагогическом техникуме имелись лаборатории: педагогическая, математическая, 

обществоведческая, литературная; кабинеты: естествоведческий, физический и 

химический. Методическая работа по отдельным предметам велась предметными 

комиссиями: естествоведческой, обществоведческой, педагогической, изобразительных 

искусств. Таким образом, Дальтон - план, детище американской буржуазной школы, с 

его свободным расписанием не получил полного применения в работе педтехникума, 

несмотря на нажим Наркомпроса. Вместе с тем уже в июле 1928 года в материалах 

обследования  ГубОНО Дальтон - план и лабораторно-исследовательский метод при 

бригадно-групповой проработке подвергается здоровой критике. Но окончательно 

педагогический техникум освобождается от этих методов преподавания, когда партия и 

правительство дали свои ясные и четкие указания в своих постановлениях в 1930, 1932, 

1934 гг. и в последующие годы. Руководящим органом педагогического техникума был 

«Совет Семипалатинского русского педагогического техникума». Он состоял из 

директора, завуча, преподавателей, председателя, месткома Союза рабочего 

просвещения и представителей общественных организаций (ячейки ВЛКСМ и 

профкома), представителей учащихся. Совет имел «президиум Совета техникума» в 

составе семь человек. В него входили: директор, завуч, два преподавателя по выбору 

совета (в том числе секретарь Совета и президиума) и три представителя от профкома, 

ячейки ВЛКСМ и союза работников просвещения по выбору от организаций. Была 

ревизионная комиссия из трех членов, один - по выбору Совета, один - от профкома и 

один  - от МК союза работников профсоюза. Перечень вопросов, разрешенных Советом 

педагогического техникума, показывает, что Совет разрешал все мелкие вопросы 

учебного производственного процесса, Совет явился по существу коллективным 

директором техникума. Обилие мелких вопросов не давали возможности на Совете 

ставить в развернутом виде крупные вопросы педагогической работы, а также вопросы, 

повышающие политический и методический уровень преподавателей техникума.  

В годовом отчете за 

1928/29 учебный год указывается 

система производственной 

практики. На первом курсе в мае 

сельско-хозяйственная практика 

на питомнике сельхозтехникума 

составляла 83 рабочих часа. 

Работа связана была с курсом 

сельского хозяйства и с отделом 

естествознания. На ІІ курсе 

сельскохозяйственная практика на 

опытной станции 

Окрзесуправления в течение  1 

месяца составляла 5 дней по 8 

часов работы. На ІІІ-м курсе 

педпрактика проводилась на базе 

школ, которая включала в себя  клубную и пионерскую работу, и летняя -  на детских 

площадках. Практика выражалась в проведении с 15/IV по 25/V социально-

Занятия в  Семказпедтехникуме 
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педагогического практикума: тестирования по чтению, письму и счету. Во всех группах 

школ І ступеней города собрали и обработали 30000 текстов детей. На IV курсе 

активная практика в опытной школе и массовых школах города велась в течение 13 

дней. 

В первой половине 1922 года в педагогическом техникуме организовалась ячейка 

ВЛКСМ в составе 3 членов. С каждым годом она росла. В апреле 1923 года в ней было 

15 человек, а в апреле 1924 года – 35 человек, в апреле 1925 года – 66 человек, из них 

46 человек учащихся педтехникума, и остальные были прикреплены по 

местожительству, в 1926-27 гг. в ячейке ВЛКСМ было 50 человек, в 1927-1928 гг. – 60 

человек.  

В 1924-25 учебном году был создан учком, руководящие директивы для которого 

устанавливались институтом и общим собранием слушателей. Учком ведал учебной, 

хозяйственной и научно-общественной жизнью учащихся. Обязанности учкома по 

заведыванию учебной частью выражались в учете посещаемости в классах и кабинетах 

учащихся; в наблюдении за порядком и санитарном состоянии в помещении техникума, 

отоплением и освещением; по научно-общественной – в руководстве работой клуба.  

В 1927-28 уч.году во главе самоуправления стоит исполбюро с секциями: 

академической, политикопростветительской, экономической. В 1928-29 году во главе 

ученического самоуправления стоит не исполбюро с секциями, а профком. При 

педтехникуме с 5.05.1924 г. в  зале, где когда-то была домовая церковь, был открыт 

клуб «Расцвет». В нем работало 9 кружков с 144 членами: географический, 

исторический, обществоведческий, политчас, естествоведческий, драматический, 

спортивный, хоровой, музыкальный. В 1925 году работает ячейка ОДН – 58 человек, 

осоавиахим – 37 человек. В 1927/28 в пионерских отрядах работали вожатыми 12 

человек, в форпостах при школах руководили клубной работой 22 человека.  

Проведено ряд компаний: две по призыву в Красную Армию, неделя 

беспризорного ребенка, 2 платных вечера, давшие 40 рублей, в ночлежке для 

беспризорных ребят, в отрядах юных пионеров, ликпунктах и в школе малограмотных. 

В 1927/28 году политпросвет и секция профкома при участии ячейки ВЛКСМ с 

кружком хоровых и драматическим, с обществами ОСО и ОДН и МОПР, провели ряд 

вечеров, организовали 12 художественных постановок, работали в библиотеках, на 

ликпунктах, шефствовали над сельской школой, проводили текстирование по 

педологии, делали доклады. В этот год работали кружки: астрономический, 

антирелигиозный, радиолюбительский, спортивный, литературный, музыкальный. 

В 1928-29 учебном году общественная работа выражалась в следующем: были 

проведены культпоходы по ликвидации неграмотности, выезд в подшефные села, 

работа в красном уголке при бирже труда, работа в бараке безработных; прочитано ряд 

докладов на различные темы, принимали участие в перевыборах в советы, ставили 

концерты для избирателей, участвовали в посевной кампании. Таким образом, 

ученическое самоуправление, ячейка ВЛКСМ и учком большую роль играли в деле 

организации всей работы педтехникума. В отдельных случаях ученическое 

самоуправление стояло даже выше совета техникума. Например, Совет техникума не 

отменяет решения учкома о лишении одного студента стипендии, а просит 

пересмотреть свое решение. Вместе с тем, ученическое самоуправление оказывает 

большую помощь директору и преподавателям техникума. 

Преподавательский состав по своему количеству колебался от 3 до 17 человек. По 

своему качеству он удовлетворял требования педтехникума. Из числа преподавателей 

нужно отметить преподавателя математики Б.А.Якимова. К Борису Александровичу 

Якимову все учителя города относятся с глубоким уважением как к специалисту своего 

дела и хорошему общественнику. 

Таким образом, из приведенного выше материала можно сделать следующие 

выводы: в педтехникуме был длительный период методического прожектѐрства, 
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комплексного метода, экскурсионного метода, как универсального, исследовательски-

лабораторного метода, свободного расписания.  

1. Учебный план педтехникума включает большое количество самых 

разнообразных предметов. Из-за обилия второстепенных предметов не представляется 

возможным в должной мере обратить внимание на основные предметы, на усвоение 

основ наук.  

2. Вместе с тем, мы видим наличие много нового, интересного, разрушающего 

старую царскую школу и дающего возможность воспитать нового советского человека. 

К числу этих моментов нужно отнести работу ячейки ВЛКСМ, и работу ученического 

самоуправления и  общественную работу учащихся в целом.  

3. Техникум имеет богато разработанную систему производственной практики, 

которая включает в себя работу в пионерских организациях и детучреждениях (правда, 

с педологическими извращениями), а также работу в качестве учителей в начальной 

школе.  

 

Педучилище после исторических постановлений Партии и Правительства о 

советской школе. 

Период с 1931-1932 до 1936-1937 учебные года был периодом изжития 

методического прожектѐрства и педологических извращений в работе педтехникума. 

Исторические постановления ЦКВКП (б) о начальной и средней школе от 5-го 

сентября 1931 года приковало внимание учителей и учащихся к задаче овладения 

общеобразовательными знаниями, к подготовке вполне грамотных людей, хорошо 

знающих основы наук, к борьбе «против всяких попыток привить детям советской 

школы элементы антипролетарской идеологии». 

Постановление ЦКВКП (б) от 25 августа 1932 года «об учебных программах и 

режиме в начальной школе» указывало на основные недостатки учебных планов и 

программ на перегрузку, недостаточную увязку между отдельными предметами, 

наличие принципиальных ошибок, недостаточность исторического подхода.  

В постановлении говорится «об усвоении действительно систематического точно 

очерченного круга знаний, а также прочных навыков». В постановлении был осужден 

лабораторно-бригадный метод обучения. Устанавливался урок, как основная форма 

занятий: «Урок должен включать в себя общегрупповую, бригадную и 

индивидуальную работу каждого учащегося с применениями разнообразных методов 

обучения под руководством учителя». 

В постановлении говорится 

о необходимости 

индивидуального и 

систематического учета: «...В 

основу учета школьной работы 

должен быть положен текущий 

индивидуальный, систематически 

проводимый учет часов знаний 

учащихся». 

15 мая 1934 года были 

приняты постановления СНК 

СССР и ЦКВКП (б). 

Кроме того, ученические 

записи заданий и учебного 

материала, а также конспекты 

просматривались завучем, хотя и бегло, но систематически по всем дисциплинам, 

давались соответствующие указания преподавателям. И еще текущий учет работы 

ведется преподавателями в форме дневника по каждой дисциплине. Заключительный 

Урок истории КПСС 
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учет проводился по четвертям в виде конференции по проработанному материалу и 

полугодовой  - в виде зачетов и годовых испытаний. Сведения об успеваемости 

преподавателями даются в форме обыкновенных ведомостей с указанием оценок 

познаний, пропуска часов и примечания против фамилии каждого учащегося, который 

слабо усвоил учебный материал (ф.203, от 2, д. 159). 

Если в 1932-1933 годы перестройка работы в свете решений партии и 

правительства еще не достигла четкости, то в 1933-1934 годы педтехникум уже в 

основном перестроил свою работу в свете этих указаний. 

Так, в протоколе № 4 на производственном совещании от 23 октября 1933 года 

говорится: «Заслушана программа – рабочий план по физике, на первое полугодие 

1933-1934 учебного года, докладчик - преподаватель Герасименко. 

В вопросах и прениях выяснились основные методы работы: основа урока - 

беседа по иллюстрациям, с демонстрацией опытов, самостоятельная работа учащихся 

на приборах по заданию преподавателей, подготовка  учащимися физических приборов 

и механизмов.  Основная цель изучения физики – научить применять систематические 

знания физики к решению практических вопросов». (ф.203 от.2, д.163). 

Здесь дается уже совершенно правильная постановка дела.  

Но все же в этом учебном году имеет место рецидивы методов прошлых лет. Так, 

в протоколе №12 педагогического совещания от 22-го января 1931 года говорится о 

том, что слушали доклад преподавателя Пинацевой по политэкономии и теории 

советского хозяйства. 

В докладе она указывала на выполнение программы-плана и методы работы: 

задания вводной лекции, работа с книгой (очень немного и конференция-обсуждение 

проработанного материала (ф.203, от 2, д.163) т.к. этот педагог еще не успел 

ознакомиться с постановлением партии и продолжает проводить уроки по принципу  

исследовательско-лабораторного метода. 

В протоколе №4 производственного совещания от 21 октября 1933 года об учете 

знаний говорится следующее: «По вопросу об учете учебной работы в педагогическом 

техникуме заслушана выдержка из постановления коллегии Казнаркомпроса (13/05-33 

года). 

Постановлено: текущий учет провести к 1-ому ноября и в дальнейшем обратить 

внимание на разовый учет в процессе учебной работы, для чего в журнале 

преподаватели должны выставлять свои отметки (кроме своих записей), которые 

должны принимать в расчет при выводе оценки за тот или иной период времени». 

(ф.203, от. 2, д.163). 

В протоколе производственного совещания №2 от 2-го ноября 1934 года 

говорится: «Постановили: преподаватели должны лучше владеть организацией урока, 

как основной формой учебной работы, применяя разнообразные методы; полностью 

использовать отведенное на этот предмет время, не допуская на уроках «лабораторно-

бригадного» чтения учебника. В случаях, когда преподаватель остается вне работы: 

самостоятельная работа студентов с книгой должна главным образом проходить в 

процессе домашней работы над материалом, разъясненным преподавателем в классе 

(исключение для предмета «Литература» – работа с текстом писателя). 

Студенты должны сократить записи в своих тетрадях, не переписывая того, что 

находится в учебниках, и обратить внимание на развитие своей памяти – заучивания». 

Это же совещание постановило образовать цикловые комиссии: педагогических, 

общественно-литературных, естественно-математических дисциплин. 

Производственное совещание от 1-го марта 1936 года постановляет: (ф.203, от. 2, 

д.163): 

1. Постановление НШ о пересмотре методической работы в педтехникуме 

принять к сведению; 
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2. Для обмена опыта наметить для работы на производственном совещании 

следующие доклады: 

1. О лабораторных опытах на уроках; 

2. О подготовке самостоятельной работы студентов к уроку; 

3. О пришкольном участке; 

4. О подготовке к уроку в лаборатории; 

5. Просить преподавателя педологии сделать обследование памяти студентов 

педтехникума, результаты которого озвучить на производственном 

совещании.  

«Хорошие постановления, если не считать последнего пункта связанного с 

педологией, ну и наконец, по вопросу об учете знания студентов 16 октября 1935 г. 

производственное совещание выносит постановление: «Заслушан приказ НКП РСФСР 

№885 об оценке знаний студентов педагогического техникума: очень плохо, плохо, 

посредственно, хорошо, очень хорошо, обмен знаний, понимание, соответственно 

указанным оценкам». (ф.203, от. 2, д.166).  

Вопросами политехнизма педагогических техникумов занимались еще в 1930-

1932 учебных годах, но особенно полно эти вопросы разработаны в 1933-1934 учебном 

году. В чем заключалось политехническое образование студентов техникума? 

Правильно ли оно осуществлялось? Вот некоторые фактические данные. 

 В 1931-1932 учебном году в профкоме существовал сектор политехнизации и 

производственного обучения. В обследовании педтехникума Горкомом ВКП (б) от 22 

ноября 1931 года говорится следующее: «...В вопросах политехнизации техникум имеет 

следующее: Политехнизацию проходят по механизации в Затоне, который прикреплен 

к водопроводному транспорту; по изучению механизации сельского хозяйства 

прикреплен к Ново-Шульбинской МТС; кроме того, техникум имеет свои учебные 

мастерские (слесарная, столярная и токарная по дереву и металлу). При учебных 

мастерских проходят политехнизацию все семестры и по индустриальной практике 

проходят в Затоне тоже все семестры по 60 часов и по с/х прошли практику 3, 4 и 5 

семестры по 14 дней. 

На 1931-1932 учебный год индустриальная практика расширяется на 7-м семестре 

до 80 часов и на первом семестре до 120 часов. Учебные мастерские существуют с 1924 

года, которые ежегодно пополняются инструментами, степень оборудования 

удовлетворительная, хотя на это специальных средств не отпускается. К недостаткам 

этой работы надо отнести отсутствие кружков по изучению техники, охватывающих 

преподавательский состав…» (ф.203, от. 2, д.5). 

В годовом отчете директора педагогического техникума за 1932-1933 учебный 

год по политехнической подготовке студентов говорится:  

а) При педагогическом техникуме имеются столярные, слесарные мастерские, 

причем столярная механизирована. Оборудованы мастерские вполне 

удовлетворительно верстаками и (слесарная) инструментами для фронтальной работы 

на 25 человек.  

б) В мастерских работали І и ІІ курсы, ІІІ курс вел практические уроки в 

мастерских с учащимися начальной школы при педагогическом техникуме. Каждый из 

двух 1-ых курсов работает по 4 часа в пятидневке, 2 часа в столярной и 2 в слесарной, 

ІІІ курс проводит практические уроки по 2 часа в пятидневке. 

в) Целевая установка практики – выработать технические навыки у учащихся 

техникума и использовать мастерские на обслуживание учебных нужд наглядными 

учебными пособиями кабинетов, лабораторий и практикумов при педагогическом 

техникуме. В этом направлении велась работа на основе с преподавателями 

общеобразовательных дисциплин, включая педагогику и методику. Продукция 

мастерских остается в техникуме в качестве наглядных учебных пособий и приборов, 
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части изделий и приборов сделаны по программе дошкольного возраста в конце года 

были переданы дошкольным учреждениям.  

г) В мастерских проводились практические уроки учащимися ІІІ курса со 

школьниками практикума при педагогическом техникуме, в мастерских студенты ІІ 

курса знакомились с постановкой политехнизации начальной школы, мастерские 

имеют специальные комплекты оборудования школьного возраста.  

д) Педагогический техникум имеет договор с предприятиями завода и имеет 

шефство над колхозами «Победа»; в поселке Карповка Бель-Агаченского района, связи 

с заводом Доспара, где учащиеся І курса педагогического техникума проводили в мае 

производственную практику. 

Были проведены три трехдневные экскурсии по 6 рабочих часов на тему: 

«Силовая станция» (Паровой котел), «Паровая машина», «Термическая обработка 

металла», «Строгально-фрезерный», «Болторезный и сверлильный станки», 

«Электропроводка», «Организация и методы труда на производстве». 

По физике на ІІ курсе была проведена одна экскурсия (4 часа) на электростанцию. 

По биологии были проведены экскурсии на первом курсе на темы: «Размножение 

земноводных»,  «Растительные сообщества». 

е) Выполнение договоров с предприятиями, (смотрите § Договор)  с которыми 

связан педтехникум, проводилось к 1-вому мая. Со стороны педагогического 

техникума договор выполнен на 75% годовых обязательств. С предприятиями договора 

заключались в октябре 1932 года, с подшефным колхозом в апреле 1933 года (ф.203, от. 

2, д.159). Таким образом, политехнизация студентов складывалась из работы в своих 

мастерских  для  приобретения навыков слесарного и столярного дела, из работы в 

мастерских завода Затона и из экскурсий; посылались учащиеся так же в подшефный 

колхоз  на сельскохозяйственную работу. Мы видим, что вопросы  политехнического  

воспитания  педтехникумов   поняты  были   неправильно и что от такой постановки  

дела учащиеся получили больше вреда, чем пользы. На первый план в  вопросе 

политехнического обучения  В.И.Ленин  и Н.К Крупская  выдвигали усвоение основ 

наук и овладение теории. 

Знания, полученные учащимися, вместе  с тем не должны быть оторваны от 

жизни, от практики, обучения должно быть соединено с производственным трудом. 

Политехнический техникум  должен пропитывать собою  все дисциплины, должен 

отразиться  на подборе материала и в физике, и в химии, и в естествознании, и в 

обществоведении. 

Политехнизм требует обучения основам современной индустрии вообще, в 

частности изучения электричества и о применении  электричества в различных отделах 

промышленности и сельского хозяйства, требует изучения живой природы,  орудий 

производства, изучение 

основ экономических 

отношений. Н.К. Крупская  

резко выступила против 

понимания 

политехнического 

техникума, как  привития 

практических навыков  по 

различным ремеслам. Что 

же мы видели в техникуме? 

В учебном плане 

1931-1932 года на  русский 

язык, литературу и 

методику русского языка 

отводилось на протяжении 
Практическая работа в мастерских 
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всего периода  обучения  270 часов, а на производственную практику   в индустрии и  

сельском хозяйстве и  в школе отводилось 525 часов. В результате этого  низкая 

грамотность у студентов  и слабое знание литературы, и,  следовательно, страдало 

усвоение основ наук. 

Педагогический техникум  много времени  не уделял  на подготовку слесарей и 

столяров,  на выработку технологических навыков в мастерских. Проводились вместе с 

тем и полезные экскурсии, в связи с прохождением отдельных тем по физике, геологии, 

экскурсии,  связывающие теорию с практикой и с жизнью. 

В 1931/32 учебных годах руководящим органом педагогического техникума 

является производственное совещание, в котором участвует: директор, завуч, все 

преподаватели  и представители семестров  или курсов. 

В 1935/36 г. вместо производственных совещаний  работает педагогический 

совет, который состоит  так же из преподавателей  и студентов.  

В 1933/34 г. на производственных  совещаниях рассматривались следующие 

вопросы: о порядке и организации учебных занятий, производственный план на 1933-

1934 гг.,  прикрепление преподавателей к организациям и группам, разбивка учащихся 

по  группам, о представлении рабочих планов, о днях консультаций преподавателей, 

утверждение рабочих планов преподавателей, утверждение договора о 

соцсоревновании, о помощи в методической работе в педагогическом техникуме, 

доклад завуча о методах учебной работы, об организации домашней работы учащихся, 

о включении русского педагогического техникума  в краевой слет ударников, о 

результатах  учебной работы в педагогическом техникуме  за ноябрь, о проведении 

зимней зачетной сессии,  учет учебной работы за второе полугодие, о дальнейшем 

развитии воспитательной работы в педагогическом техникуме, о докладе Сталина на 

XVII-ом съезде партии, об организации педагогической практики, о проверке  тетрадей 

студентов, утверждение тем для домашних работ, о подготовке проведения годовых 

испытаний, о результатах и итогах учебного года. 

В 1934-1935 учебном году на  производственном совещании обсуждались 

вопросы: о рабочих планах и  доклады преподавателей за 2 месяца, о проведении 

зачетной сессии за 1-полугодие, о выполнении производственного плана  техникума, 

доклад завуча об условиях работы по повышению грамотности студентов, о 

построении урока в педагогическом техникуме / согласно Постановлению 

Казнаркомпроса от 6 / XI - с. г / о  результатах  обследования работы  педагогического 

техникума  бригадой ОблОНО,  доклад завуча о результатах учебной работы и 

испытательной полугодовой сессии, информация об организации общества педагогов – 

марксистов, сообщение директора о положении дел воспитания в педагогическом 

техникуме, постановление НКП РСФСР о перестройке методической работы 

педагогического техникума, о педагогической практике,  постановление НКП РСФСР о 

воспитательной работе в учебных заведениях, о речи т .Сталина от 4 мая сего года на 

вечере академиков Красной армии, о результатах учебной работы, о выпускных 

испытаниях по III-лиц. классу. 

В 1935-1936 учебном году на заседаниях педагогического совета обсуждались 

следующие вопросы: доклад директора о постановлении ЦК ВКП/б/ и СНК СССР об 

организации   педагогического техникума  в истекшем учебном году проводилась в 

направлении осуществления директив партии и правительства,  деятельно 

прорабатывались на  конференции учащихся с 1 по 5 октября 1932 года, перед началом 

учебного года в  связи с отчетом о работе прошлого года и планирования работы на 

текущий учебный год, постановление ЦК ВКП/б/  о начальной и средней школе от 25 

августа 1932 года, постановления ЦК об учебных программах, на  

Казкрайкоме о начальной школе детально обсуждали на производственных совещаниях 

педагогического техникума и курсовых собраниях учащихся. 
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Педагогический техникум стремился воплотить в жизнь все указания партии и 

правительства /ф.203,оп.2д.159/. Приведенные выше выдержки говорят о том, что 

постановления партии и правительства дошли до педагогического техникума, но сама 

постройка техникума идет очень слабо, работа идет почти еще прежним методом. Это 

видно из того же отчета директора за 1932/33 учебный год: «…Основной программный 

материал давался  в виде тезисов по всем предметам, порядок был таков: сообщалась 

тема, диктовался тезированный учебный материал, который тщательно записывался 

учащимися, потом шла проработка…» 

Ввиду того, что были составлены подробные рабочие планы, а также сообщалось 

каждый раз учащимся содержание учебного материала, то в специальной проверке 

заданий  со стороны завуча не ощущалось потребности «о преподавании гражданской 

истории  в школах» и о преподавании географии СССР в начальной и средней школах. 

3 сентября 1935  года постановление ЦК ВКП/б/ и СНК СССР об организации 

учебной работы и внутреннем распорядке в школе. 

4 июля 1936 года  ЦК партии вынес постановление «О педологических 

извращениях в системе наркомпросов», которое разоблачало буржуазно -

революционную сущность педологии. Все эти решения партии и правительства были 

сразу восприняты преподавателями и учащимися  педагогического техникума и 

помогли ликвидировать недостатки работы техникума  в предшествующие годы.  

Учебный план на 1931/32 учебный год  не страдает уже тем многообразием 

предметов,  какое было  в предшествующие годы. 

Решения партии и правительства по вопросам школы не могли, конечно, не 

отразиться на всей деятельности педагогического техникума. Педагогический техникум 

пересматривает всю свою работу и методы преподавания. Правда, эта перестройка  

идет крайне медленно, вначале носит декларативный, а не практический характер. 

В отчете директора за 1932/33 учебный год говорится: «Вся деятельность Совета 

и совещаний была направлена на осуществление в жизнь постановлений  ЦК ВКП/б/ о 

начальной и средней школе и постановления ЦК о программах и режиме в вузах,  в  

втузах и техникумах от 19 / IX -1932 г. /ф. 203, оп.2.д.159/.  В том же отчете, в другом 

месте говорится: «Работа о внутреннем распорядке начальной и средней школ, план 

подготовки к годовщине 15-й Каз.ССР  приказ НКП РСФСР №885 об оценке знаний 

студентов, доклад завуча о воспитательной работе в педагогическом техникуме, 

результаты учебной работы,  об организации педагогической практики, календарный 

план по ленинизму, по естествознанию, сообщение преподавателей о воспитательной 

работе в общежитии, обсуждение статьи «Выше революционную бдительность»  в 

газете  «Ленинская смена», итоги  краевого совещания директоров, приказ 

Казнаркомпроса, о мероприятиях  по борьбе с неграмотностью, постановление  СНК и 

ЦК о повышении зарплаты учителям, результаты учебной работы за III-ю четверть и 

текущих дел, о переводных и выпускных испытаниях, о результатах учебной работы  

каждого студента за учебный год. 

Таким образом, мы видим, что на производственных совещаниях и 

педагогических советах разрешали вопросы учебно-производственной,  воспитательной 

и методической работы. Во всех имеющихся документах отмечается высокая 

посещаемость занятий как преподавателей, так и учащихся. Например, в материалах 

обследования Горкомом ВКП/б/ от 22 ноября 1932 года говорится: «Посещаемость 

занятий преподавателями: пропусков по неуважительной причине нет  или бывают 

пропуски по уважительной причине, то вмещаются в свободное время по расписанию. 

/ф. 203, оп.2.д.158/ 

 Посещаемость занятий студентов на 20 ноября  1932 года  по первому семестру  

86%,  по 7-му семестру 91%. В материалах, относящихся к первому  мая 1933 года, 

отмечается, что прогулов и опозданий со стороны учащихся нет. Посещаемость 98%.  

Хуже дело обстоит с успеваемостью.   
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 Вот сведения о выполнении педагогическим техникумом договора  по 

социальному обязательству  и соревнованию на 11 /V-33 года  «Академическая 

успеваемость» 

 За  I - полугодие                                       За III - четверть на  1/V -1933 года 

 I «а» - 82%                                                I «а» - 81,2% 

 I «б» - 91%                                                I «б» - 95,2% 

 II – «а» - 78%                                            II – «а» - 90,5%                                                          

 III – «б» - 83%                                          III – «б» - 92,1% 

 Успеваемость дана по числу удовлетворительных отметок дает возможность  

выяснить фактическую  успеваемость /ф.203, оп.2.д. 159/. 

 Вот сведения за 1935/36 учебный год, за I - ю четверть 

 I «а» успевают  16 человек  из   39    -   41% 

 I  «б»                    13              39   -         33% 

 II «а»                    15              25   -         59% 

 II «б»                    12              25    -        48% 

 III «а»                   10              17   -         60% 

 III «б»                    8               20  -          40% 

 Здесь даны неуспевающие студенты, а не количество положительных оценок  и 

картина получается верная, но вместе с тем не отрадная. 

 Во 2-ой и 3-й четверти успеваемость опять введена относительная,  по числу 

положительных оценок и поэтому успеваемость  высокая, во 2-ой четверти  84-86% , в 

III-ей  четверти  91,2%. Вопрос о воспитательной работе среди учащихся неоднократно 

ставился на заседании   производственных совещаний. 

 В целях воспитательной работы ко всем семестрам были прикреплены  

преподаватели. Прикреплены  преподаватели также  и ко всем ученическим  и 

общественным организациям и комнатам  в общежитиях. Были намечены к постановке 

для студентов педагогического техникума следующие доклады: 

1. Доклад о жизни и работе академика Павлова. 

2. Доклад о промышленности во 2-ой пятилетке. 

3. Доклад о химической промышленности во 2-ой пятилетке. 

4. Доклад о гигиенических требованиях  в организациях учебной работы. 

5. Доклад «Среда и воспитание» /протокол от 1 /III-35г./ 

6. Воспитательным же целям служила  и работа вокруг договоров о 

социалистическом соревновании и ударничестве, а также общеполитическая работа. 

7. Соцсоревнования 

        В отчете директора за 1932/33 учебный год  говорится, что учащиеся были 

охвачены на 100%  индивидуальными договорами  по соцсоревнованию, что договора 

были заключены  между курсами и приобретено красное знамя, которое передавалось 

по курсам за лучшие 

показатели в учебной 

работе после мониторинга 

работы за четверть 

учебного года; что 

ударничеством было 

охвачено 54,3%, 

премировано  25 учащихся 

и 2 преподавателя за 

лучшие показатели в 

учебной и общественной 

работе. 

         Учет работы 

ударников велся Отличники учебы  
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систематически. Велся точный учет и общественной работы учащихся. Общественной 

работой охвачены учащиеся на 78%, затрачено всего 3000 учебных часов в среднем 36 

часов на учащегося. 

         В докладе говорится, что учащиеся  в целях стимулирования  к работе и 

выявлению недочетов и достижений выпускают каждой группой стенгазеты.  В 

бюллетенях отмечаются результаты соцсоревнования, успехи в учебной, общественно-

политической работе и выполнение режима; указывается, что проведено 

соцсоревнование между комнатами в общежитии на лучшее состояние комнат и 

выполнение режима. Над лабораториями  в целях сохранения имущества было взято 

шефство отдельными курсами /ф.203, оп.2,д.159/. 

         В протоколе производственного совещания от 29 ноября 1933 года говорится о 

включении русского педагогического техникума на право участия в краевом слете 

ударников – учителей и студентов педагогических учебных заведений и принимаются 

решения  об устранении недостатков  в работе. 

         Протокол производственного совещания от 31 декабря 1933 года были выдвинуты 

ударники и учителя: 

1. Преподаватель столярного дела и методики политехнического труда И.К. 

Цибулин 

2. Преподаватель ИЗО К.А. Кашин 

3. Директор пед.техникума  Б.Н.Чурсин 

Педтехникум в 1933 году заключил договор соцсоревнования с колхозом 

«Пролетарий» с. Карковского . Бель-Агаченского  района Восточно-Казахстанской  

области. 

Представляем вниманию этот договор:  

 

 

Договор 

Между Семипалатинским русским педагогическим техникумом с одной стороны 

и колхозом «Пролетарий» с. Карковского  Бель-Агаченского  района Восточно-

Казахстанской  области с другой заключили настоящий договор. Величайшие успехи в 

области социалистического переустройства  сельского хозяйства достигнуты 

трудящимися  во главе с нашей партией. 

Впервые в истории человечества миллионные массы бедняков середняцкого 

крестьянства  покончили с кулацкой кабалой, объединились под руководством 

пролетариата  и его партии  в колхозы. Все это открывает перед советской деревней 

перспективы  невиданного    расцвета  повышения урожайности полей. 

Повышение урожайности немыслимо без культурного подъема колхозных  масс  

и без ожесточенной классовой борьбы. 

Это с одной стороны и  связь теории с практикой,  подчинение общественной  работы 

учебным  и воспитательным целям, с другой. Эти обстоятельства говорят о 

необходимости заключения договора. Семипалатинский русский педагогический 

техникум принимает на себя следующие обязательства: 

1. Коллектив техникума обязуется выполнять годовой учебно-производственный 

план. 

2. Каждую декаду посылать бригаду из 37 человек,  которые должны выполнить 

следующую работу: А) Проводить собрания в колхозе, на которых прорабатывать 

решения партии и правительства. Б) Выпускать за период с 11-го апреля по 15-е мая  4 

номера степных газет, в которых отмечать весь ход  посевной кампании, украсить избу-

читальню  плакатами и лозунгами. Г) Организовать стол справок по колхозному 

строительству. 
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3. Закупить политическую сельско-хозяйственную литературу на сумму 40 рублей 

и снабдить избу-читальню нашего села. 

4. С первого по десятое сентября послать в помощь на уборку урожая 50 человек 

учащихся. 

5. Оказать помощь по учету работы школы; за год провести инструктаж о 

переводных и выпускных  испытаниях школы. 

6. Провести работу среди учащихся к следующему учебному году. 

7. Организовать и провести работу на курсах по подготовке работников детских 

площадок. 

8. Выделить для работы в школе двух учителей, окончивших педагогический 

техникум. 

9. Помочь комсомольской ячейке правильно расставить силы в обеспечении своим 

влиянием решающих в проведении сева участках. 

10. Помочь в организации соцсоревнования и ударничества, особенно в учете его 

результатов, организовать красную и черную доску. 

11. Организовать политическую учебу. 

12. Организовать, а если имеется, проверить состояние ликбеза.  

Колхоз со своей стороны обязуется: 

1) Выполнить план недостающих семян, по полученным от Гос-в сем. Ссуды на 100% 

очистить и протравить их. 

2) Подготовить к посевной весь свой инвентарь и тягловую силу. 

3) Выполнить план посева в срок: количественно и качественно. 

4) Бережно относиться к общественному имуществу, тщательно ухаживать за 

колхозным конем и охранять семенной фонд. 

5) Прикрепить каждую бригаду к определенному участку работы. 

6) Засеять 1 га пшеницы, 1 га проса для техникума. 

7) Представлять питание приезжающим бригадам. 

Подписи от ячейки ВЛКСМ. 

Представитель от дирекции, представитель от профкома, председатель 

сельхозартели, от кандидатской группы ВКП(б), от ячейки ВЛКСМ/ф.203, оп.2, д.159/. 

В отчетном докладе директора за 1932-1933 гг. упоминается о частичном  

выполнении договора. В подшефный колхоз в поселок  Карповку  с апреля посылается 

бригада из учащихся через каждые 20 дней, которые ведут культурно-

просветительскую работу, послано было три бригады, которые  работают  в летнее 

время. 

9) Учительские организации  и общественная работа  педагогического 

техникума. В отчетном докладе директора за 1932-1933 гг. указывается, что 

общественно-политическое руководство  учащихся осуществляется  ячейкой ВЛКСМ. 

Под руководством ячейки работают ученические организации, которые ведут 

общественную и воспитательную работу. В материалах обследования педагогического 

техникума,  комиссией горкома  НКП (б) от 22 ноября 1931года, говорится, что в 

основном работа комсомольской ячейки  и руководство над профкомом 

осуществляется правильно, ячейка практически подошла к вопросу выполнения 

производственных программ, создавая через профком академические группы-бригады, 

ставящие себе целью выполнение учебных планов. Дает общее руководство по 

соцсоревнованию и ударничеству, проводит работу по политическому воспитанию 

своих членов комсомола и беспартийной молодежи, является руководителем в 

проведении всех общественно-массовых работ /ф.203, оп.2, д.159/. 

Профком состоит из следующих секторов: производственно-программный и 

методический сектор, политехнизации производственного обучения, сектор политико-

просветительной работы, бытовой сектор. Имеются кружки: радиокружок, хоровой, 
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ячейка ОДН. В 1933 году профком делится на следующие секторы: учебно-

производственный,  военно-физкультурный, ОСО, социально-бытовой. 

Одним из видов общественной работы является организация культпоходов. Так , 

9 сентября 1933 года организовался культпоход по маршруту: выполнение 

профсоюзного плана,  всеобуч, политехнизация и др. Для его проведения был 

организован участковый культурный штаб, в который входили представители от 

следующих организаций: русский педагогический техникум, семилетка №3, школа 1 

ступени №22, 16 район Семипалатинска, пимокатный завод, химический завод ОСО и 

сапожная мастерская «Кооперативный путь». 

В отчете директора за 1932-1933учебный год  говорится, что «общественно-

политическая и педагогическая работа техникума проводилась:  

а) с населением района;  

б) на предприятиях, с которыми техникум имеет договор;  

в) в подшефном колхозе.  

Работа с населением района, выражалась в привлечении населения на 

торжественные заседания и постановки, связанные с проведением революционных 

праздников, были организованы ликбезы и школы малограмотных, занятия по 

индивидуальному обучению неграмотных, обучено 330 неграмотных и малограмотных, 

организация  работы на предприятиях, подшефных техникуму: сапожная мастерская 

«Кооперативный путь»  и  завод ОСО, культурно-просветительная работа, организация 

работы с неграмотными в красном уголке. 

Педагогическая работа педагогического техникума с учительством заключалась 

в работе учителей в методических объединениях города, на конференциях и курсах для 

районных  инспекторов.  Посылали также бригады в подшефный колхоз, поселок 

Карповку. 

Таким образом, мы видим, что под влиянием ряда постановлений партии и 

правительства в работе педагогического техникума изживаются вредные методы 

преподавания, воспринятые благодаря некритическому подходу к методам буржуазной 

Западной Европы и Америки. Учебно-педагогический материал, преподаваемый в 

педагогическом техникуме более соответствует требованиям, предъявляемые партией и 

правительством к педагогическим техникумам. 

В педагогическом техникуме осуществляется политехнизация,  понимаемая не 

совсем правильно, которая наряду с положительными моментами имеет и много 

отрицательного. Значительно улучшилась методическая работа среди учителей. 

Учителя стараются овладеть методикой преподавания, изжить прежние вредные 

методы преподавания и овладеть методами, указанными в политических 

постановлениях ЦК и СНК. Если с вопросом посещаемости дело обстоит 

благополучно, то  с успеваемостью дело обстоит еще очень плохо, успеваемость  

крайне плохая. Учебно-воспитательная работа со студентами весьма обширная  и 

разнообразная. Ведется большая общественно-политическая работа, которая имеет и 

практические результаты в  виде ликвидации неграмотности и малограмотности.  

С 1936 года - это год принятия Сталинской конституции. 

 

Педучилище перед Великой Отечественной войной против фашистской Германии, 

в годы войны и первые послевоенные годы. 

Если в 1935-1936 учебном году контингент педучилища  был 173 человека, то в  

1936-1937  учебном году увеличивается до 256 человек, в 1937-1938 учебном году 

становится 347 человек, в 1938-1939 учебном году возрастает до 403 человек, а в 1939-

1940  учебном году достигает 412 человек. 

В учебном плане на 1937-1938 годы следующие дисциплины: 

1. Русский язык 
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2. Методика русского языка 

3. Казахский язык 

4. Литература 

5. Математика 

6. Методика математики 

7. Конституция СССР 

8. История 

9. Методика истории 

10. География 

11. Методика географии 

12. Естествознание 

13. Методика естествознания 

14. Физика 

15. Химия 

16. Педагогика 

17. Школьная гигиена 

18. Иностранный язык 

19. Рисование с методикой рисования 

20. Пение с методикой пения 

21. Физкультура 

22. Методика физкультуры 

23. Военное дело 

24. Чистописание 

25. Практика в школе 

 Таким образом, количество предметов сведено до 17-ти с добавлением частных 

методик и практик в школе. Такое количество предметов дает возможность глубже и 

прочнее усвоить основы наук и методику их преподавания в начальной школе. 

Педология была выброшена в мусорный ящик в начале 1936-1937 учебного года.   

На педагогическом совете завуч делает доклад о результатах работы его для курсов 

преподавания педагогики в педагогических техникумах, организованных для 

выполнения решений, вытекающих из постановлений ЦК ВКП (б) о педологических 

извращениях в школе. В докладе говорится: «Педология принесла огромный ущерб в 

школе, педагогика занялась теорией, а практика была всецело отдана педологии, была 

отстранена от основной воспитательной работы, началось отмирание учителя». 

Несмотря на унижение лженауки педологии и восстановление в своих правах 

педагогики, результаты педологических извращений могут сказаться в дальнейшей 

работе школы, а так же в педагогическом техникуме. Необходимо помнить о новых 

правах и обязанностях учителя, не только давать образование, но и воспитание. 

 Преподавателям нашего 

педагогического техникума необходимо 

полностью включиться в 

воспитательную работу, а не 

представлять это дело только дирекции 

и студенческой планерации. 

 Директор Б.Н. Чурин говорит: 

«Педология  в педагогическом 

техникуме не занимала  такого 

положения, какое она занимала в других 

учебных заведениях, но все же следы ее 

заметны и  в настоящее время, особенно 

со стороны воспитательной работы, 

кружки работали без участия педагогов. 

Подготовка к занятию 
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 В заключительном слове  «…преподаватели должны повернуть лицо к учащимся 

и в учебе и в воспитании, необходимо и самим учащимся обращаться к педагогам, и 

привлекать их к своей работе, необходимо вовлечь в работу всех учащихся, а не только 

актив: преподаватели должны составить планы воспитательной работы: в кружке, 

общежитии, курсе и т.д., необходимо полностью уничтожить все следы педологических 

извращений в школе». 

 Совет постановил доклад принять к сведению и выполнить все указанные 

предложения, указанные в выступлении и докладе». /Ф.203, оп 2, Д.178, св.12/ 

 Таким образом, выдвигается задача изжития  в преподавании всех последствий 

от преподавания этой лженауки – педологии и восстановления в своих правах 

педагогики. Правда, само постановление не конкретно. Отказалось педучилище и от 

лабораторно-исследовательского метода, как универсального, и от оценок знаний всей 

бригаде. В отчете директора педучилища за 1938-1939 учебный год подчеркивается, 

что учет успеваемости проводится по твердому расписанию. 

 В отчетном докладе за 1939-1940 учебный год  говорится, что по текущим 

оценкам составляется табель социалистического соревнования, обсуждение 

успеваемости производится на педсовете, заслушиваются и обсуждаются отчеты 

преподавателей, а затем происходит обсуждение на классных собраниях. 

 Работа педсовета в эти годы строится в более правильном направлении. Так, 

например, повестка дня 13-ти педсоветов, которые были проведены в 1939-1940 

учебном году: итоги нового набора, итоги осенних повторных испытаний, утверждение 

планов работы, рассмотрение новой сетки часов, обсуждение учащихся, проявивших 

отличные успехи; подведение итогов 

успеваемости за I-ую четверть, 

постановление Казнаркомпроса о заочном 

обучении; о ходе выполнения программы; 

предварительные итоги.  

 II четверть представляла собой 

обсуждение вызова на соцсоревнование 

за полугодие, отчеты преподавателей о 

выполнении учебных планов за 1-ое 

полугодие, об организованном 

проведении вечера в педучилище, вопрос 

о постановке военно-физкультурной 

работы, утверждение плана непрерывной 

практики, утверждение мероприятий по 

работе с отстающими учащимися; 

подведение итогов III-ей четверти; ход практики, обсуждение плана к подготовке и 

проведению летней сессии заочников, о допущении учащихся педучилища во время 

летних каникул по ликвидации неграмотности и малограмотности. Таким образом, 

педсовет занимается не только педагогическими вопросами текущей работы 

педучилища. 

 В отчет за 1938-1939 учебный год говорится, что все учащиеся охвачены 

политучебой, 250 человек изучают историю ВКП (б) и 157 человек политграмоту. Для 

изучения истории ВКП (б) были организованы следующие лекции: 

I. Методы работы с книгой. 

II. Основы диалектического материализма. 

III. О построении коммунизма в одной стране. 

IV. Книга Ленина «Шаг вперед, два шага назад» 

V. Книга Ленина «Что делать»; доклады, посвященные компаниям. 

В отчетном докладе за 1939-1940 учебный год указываются темы поставленных 

докладов для изучающих историю ВКП (б): 

Заседание комитета комсомола 
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1. Развитие капитализма в России.   

2. Развитие капитализма в Сельском хозяйстве.  

3. О государстве. 

Для всего училища были  сделаны доклады:  

1. Об Октябрской революции.  

2. Жизнь и деятельность В.И.Ленина.  

3. О Сталине. 

4. Об истории 1-го мая.  

5. О Западной  Украине и Западной Белоруссии.  

6. О Финляндских событиях.  

7. О Красной Армии.  

8. О Дружбе.  

9. О седовцах и другие.  

Ежемесячно выпускается 13 стенных газет. Ведется работа вокруг договоров по 

соцсоревнованию, слеты отличников. За год премировано 43 учащихся. В педучилище 

имеется агитколлектив из учащихся в количестве 41 человек,  который проводит 

большую агитработу окружающего населения в срок. За истекший период  (1939-1940 

уч.год) преподавателями педучилища были прочитаны 3 лекции на научные и 

антирелигиозные темы, проведено 6 организованных посещений театров, цирка, кино. 

Не реже трех раз в месяц демонстрируется в клубе училища кинокартина.  В училище 

организованы следующие кружки: музыкальный, хоровой, работа которых очень 

высоко оценивается. Так, музыкальный и хоровой кружки на городской и областной 

олимпиаде заняли 1 место. Систематически обслуживали вечера в педучилише, а также 

выступали в радиоузле. Также отмечена работа драматического кружка, который 

обслуживал вечера учащихся и население избирательных участков. Работал также и 

литературный кружок. В училище велась работа общества МОПР и СВБ. 

Особенно хорошо в этот период была поставлена оборонно- физкультурная   

работа, руководителем которой был В.Н.Рябов. Охват оборонно- физкультурной   

работой был полный. Всего в 1938-1939 

учебном году учащихся было 403 человек. 

Значкистов ГСО I ступени было 403 

человека. ПВХО значкистов - 403 

человека . ПВХО II ступени - 38 человек. 

Значкистов ВС I ступени 259 человек, 

значкистов ВС II ступени - 47 человек, 

значкистов ГТО I ступени - 63 человека, 

учлетов - 4, мастеров стрелкового спорта - 

39, пулеметчиков -1, ворошиловских 

всадников – 5 человек, членов ОСО - 175 

человек, членов РОКК - 245, стрелковых 

команд - 2. 

В стрелковых соревнованиях 

стрелковая команда девушек заняла 

первое место в городе. В физкультурном обществе состояло 118 человек, организовано 

физкультурных девяток - 4, волейбольных команд - 6, крокет команд - 6, шахматных 

кружков - 2.  

Работали следующие секции: гимнастическая, легкоатлетическая, лыжная. 

Сдавшие зимние нормы ГТО – 62 человека. Училище приняло участие в конкурсах им. 

ВЦСПС, им. Шверника, в обоих случаях училище заняло 1 место в городе. Также в 

соревнованиях 2-го мая училище поделилось с обществом «Динамо»  I и II местом.  

В последующие годы 1939/1940 оборонно- физкультурная работа поставлена 

также хорошо, как и в 1938/39 учебном году, причем в 1938/39 учебном году в кроссе 

Урок физики 
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профсоюзов педучилище заняло I место по городу. На городских студенческих 

соревнованиях, посвященных  XX -летию КССР и  окончанию учебного года, 

педучилище заняло I место.  

Таким образом, 1930-1931 учебный год является периодом дальнейших 

изживаний педологических извращений в педагогической работе, периодом 

дальнейших успехов в работе педучилища. В педучилище ликвидирована лженаука 

педология, педагогический процесс строится правильно, училище ведет большую 

воспитательную и оборонно-физкультурную работу, что вполне отвечает задачам, 

стоящим перед педучилищем в эпоху завершения строительства социализма и 

постепенного перехода от социализма к коммунизму в нашей стране.  

22 июня 1941 года враг фашистской Германии напал на Советский Союз. 

Положение педучилища сразу резко ухудшилось. В конце июля 1941года  решением 

Облисполкома здание педучилища было передано военному ведомству и поступило в 

ведение школы ВСС. Педучилище перешло в здание по улице Молотова №3. Учебный 

корпус состоял из 4-х классных комнат, зала и 3-х вспомогательных комнат, которые 

были отведены одна для учительской, другая - для бухгалтерии и в третью  комнату 

сложили имущество всех кабинетов, все книги, которых было 23тысячи томов, а так 

как все это в комнату не вместилось,  то часть имущества просто сложили в дровяной 

сарай.  

Директор Хомутов в своем отчете о подготовке к новому учебному году с 1 /IX -

1941 года за №67/ф.203, оп.2.д.327/ пишет: «Педучилище было поставлено в очень 

тяжелое положение, имея богатые кабинеты по физике, химии, физкультуре, военному 

делу, музыке, библиотеку, мы не смогли их разместить в нашем новом тесном 

помещении, поэтому военный кабинет перебросили в школу № 24, физкультурный 

кабинет сложили прямо в сарай. Переместить такое большое учебное заведение 

сложное дело, однако, ни Облисполком, ни 

Горсовет не оказали никакой помощи в 

переброске имущества педучилища.  

Но несмотря на неблагоприятные 

условия педагогическое училище не 

прекращает своей плодотворной работы в 

эти первые месяцы Великой Отечественной 

войны советского народа против 

фашистской Германии. На начало 1941/42 

учебного года в педучилище  учатся 263 

человек. На педсоветах в I четверти 

ставятся вопросы:  

1) организация учащихся в работе 

классных руководителей,  

2) утверждение плана учебно-

воспитательной работы за1941/42 учебный год.     Работа  классных руководителей в 

области развития самостоятельности учащихся, отчеты классных руководителей, о 

подготовительных мероприятиях к окончанию четверти. 

Все эти конкретные вопросы текущей работы педучилища.  Особое внимание  

обращается на работу класса, классного руководителя, на воспитание советского 

патриотизма в тяжелые первые месяцы войны. Эти же вопросы, воспитание советского 

патриотизма и вопросы помощи фронту, стоят и на общих собраниях учащихся. За 

период с 1-го августа по 30 сентября было проведено 4 общих собрания учащихся с 

повестками дня: о задачах педучилища в новом учебном году, о соцсоревновании, 

оборонной работы и создании оборонных кружков, о сборе теплой одежды для Красной 

армии, о культшефстве над госпиталем. Проводятся ежедневные политинформации. 

Заседание профкома 
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Поставлены лекции: «Великая Отечественная война», «Борьба с благодушием», 

«Тайны разбойничьего гнезда». 

В училище работают следующие 

кружки: 

1.Музыкальный кружок, 

задействовано 16 человек, работает 2 раза 

в неделю, подготовил номера: 

«Антифашистская песня  Максима», 

«Сулико», «Песня о Сталине», «Бейте с 

небес самолеты!».  

2. Хоровой кружок в количестве 40 

человек, занимался раз в неделю. 

3. Литературный кружок III класса 

состояло 30 человек, проведение 

докладов и читка на темы: «Житье 

Алексея», «О старце Герасиме», «Апокриф о сотворение человека», «Хождение 

богородицы по мукам», «Повесть об Александре Македонском». 

4. Литературный кружок I и II классов обсудил доклады: «Гамлет», «Король 

Лир», «Виндзорские кумушки». 

5. Исторический кружок II  класса. Поставлены доклады: «Ледовое побоище», 

«Суворов».  

6. Исторический кружок II и II класса 30 человек. Поставлены доклады: 

«Цусима», «Ранняя революционная деятельность Горького», «1905 год», «О 

произведениях Ленина». 

Учителями и учащимися была проделана большая работа в подшефном 

госпитале, где читались доклады, ставился вопрос также о теплых вещах, т.е. сборе 

фуфаек, брюк, шапок, ушанок и т.п. Проводились работы по торфоразработкам, по 

заготовке топлива. Усилилась еще больше 

военно-физкультурная работа. 

С 1-го декабря 1941 года деятельность 

педагогического училища была прервана. 

Согласно решению Облисполкома русское 

педучилище было закрыто. Все богатое 

имущество и учебное оборудование 

училища, которое накапливалось почти в 

течении 40 лет, в течении нескольких дней 

было роздано школам, детским домам 

области и госпиталям Семипалатинска. 

Педагогические кадры устроились по разным 

другим учебным заведениям. 

Уже в феврале 1942 года встал вопрос 

об открытии вновь этих учебных заведений русского и казахского педучилища, так как 

Совнарком Казахской ССР не санкционировал решение Облисполкома о закрытии 

педучилища. Открыть же вновь педучилище удалось только в августе 1942 года.  

В августе 1942 года приступили к восстановлению объединенного русского и 

казахского педучилища, розданное имущество при закрытии его возвращено не было. 

Не были  возвращены ни зеркала, ни мягкая мебель, ни столы, ни классные доски, ни 

парты. 

Практический урок арифметики в базовой 

школе 

Анализ практического урока 
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Первый год работы педучилища 

проходил в исключительно тяжелых 

условиях. В течение первого года удалось 

вернуть только часть библиотеки. Для 

педучилища оказалась потерянной большая 

часть художественной литературы  и 

учебников. Было возвращено оборудование 

кабинетов истории-географии, физики, 

химии-биологии, но были возвращены  

только лишь жалкие остатки. 

С большим  трудом, и то лишь 

частично, удалось вернуть прежних 

учащихся. Большинство из них работало на 

швейных  фабриках  «Большевичка  Украины»  и имени Володарского. Директора 

фабрики не отпускали их обратно в педучилище, т.к. на фабрике получился бы  отток  

рабочей силы. Трудно было и с 

педагогическими кадрами, педучилище не 

смогло  укомплектовать преподавателей  

музыки и пения, чистописания и рисования. 

Остальные же преподаватели были 

совместителями, т.к. нагрузка часов в 

педучилище для них была незначительной. 

В 1942/43 учебный год начался с 43 

человек. Был открыт один первый и один 

второй класс русского педучилища. 

Казахскую группу набрать так и не 

удалось за неимением учащихся. 

В  1943/44 уч. году обучалось в 

русских классах:  

                                    I класс                         II класс                          III класс  

1943/44             86                                 27                                  15 

1944/45             67                                 65                                  20 

1945/46             108                               69                                  40 

1946/47 

1947/48             36                                 105                                70 

1948/49 

 Казахское педучилище с 1948/49 уч. года было преобразовано в 

самостоятельное учебное  заведение со своим директором, бюджетом и т.п. 

Таким образом, контингент учащихся всѐ время неуклонно возрастает и всѐ 

более приближается к континенту довоенного времени. 

В 1942/48  году преподавались следующие дисциплины: 

1. Русский язык                                                        

2. Методика русского языка                                

3. Литература                                                           

4. Чистописание                                                      

5. Методика чистописания                                  

6. Казахский язык                                                   

7. Арифметика   

8. Пение 

9. Алгебра                                                                     

10. Геометрия                                                                

11. Методика арифметики                                         

В библиотеке 

Занятие по счету в старшей группе 

детского сада  
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12. История ССР                                                             

13. Новая история                                                         

14. Методика истории 

15. Конституция  

16. География 

17. Методика географии  

18. Физика   

19. Естествознание 

20. Методика  естествознания 

21. Педагогика 

22. Психология 

23. Рисование 

24. Методика рисования 

25. Методика пения 

26. Методика физической подготовки 

27. Практическая работа в мастерской по сельскому хозяйству 

28. Гидпрактика 

29. Военная  физическая подготовка 

Эти же дисциплины преподаются  и в  1948/49 учебном  году согласно учебному 

плану, разработанному Казахским 

министерством просвещения. 

  В связи с переходом училища на 4-

х годичный курс обучения учебный план 

несколько меняется, а именно, добавляются 

предметы: краткий курс истории ВКП(б) и 

логика. Такой учебный план дает 

возможность выпустить вполне 

квалифицированных, полноценных кадров,  

учителей начальных школ. 

  До 1947 года казахское и русское 

педучилище находилось по улице 

Молотова, где было всего 4 классные 

комнаты.  

   С 1947 года оно снова получило своѐ собственное помещение по улице 

Степной, 66. 

 Помещение школы имело одиннадцать классных комнат, клубный зал и девять 

маленьких комнат, где разместились  директорская, учительская,  педагогические 

кабинеты,  помещения  для хранения  оборудования химико-биологического кабинета. 

  В здании  размещены 2 педучилища - русское и казахское,  занятия  проходят в 

2 смены. Контингент  обоих училищ неизменно увеличивается,  свободных комнат уже 

нет. 

  В 1948-1949 учебном  году создалось уже такое положение, когда ни для 

русского, ни для казахского училищ не представлялось возможным  провести  

дополнительные занятия, или классные собрания, консультацию.  

Совершенно не было помещения  для устройств  кабинета физики,  для 

проведения музыкальных  занятий, для  проведения физкультурных занятий, занятия 

проходили  в корпусе  на втором  этаже  в коридоре. 

  С переходом в своѐ помещение значительно улучшилось положение  учащихся, 

с оборудованными кабинетами и мебелью, т.к. имущество расформированной школы 

ВВС перешло  в основном в педучилище  и  хорошо оборудованным  оказался кабинет 

физики. 

  Довольно богат оборудованием  и биологический кабинет. 

Политинформация в базовой школе 
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  Достаточно оборудования для проведения  уроков математики. Но 

недостаточно карт по истории и географии. 

  Нехватка парт – всего  140 парт  и 

столов.  

  Таким образом,  самой большой  

потребностью в училище являлась нехватка  

классных  помещений. Там, где в 

дореволюционное время в одиннадцати  

больших классных комнатах занимались 

четыре класса учащихся, оставляя за собой 

дополнительные классы для переплетного дела,  

музыкальный класс, класс  для лепки из глины 

и т.п. 

 Сейчас в этих помещениях занимается  

21 класс, не имея возможности даже провести 

консультации. 

  В 1948/ 49 учебном  году в связи с  приказом ОблОНО «делить всѐ» пополам,    

положение  резко ухудшилось, так как казахское педучилище выделило учебно - 

производственную  базу русскому педучилищу.  

С переходом Казпедучилища в своѐ здание,  русское педулилище остается с 70-

ю партами на 200 учащихся и с уменьшением вдвое количество мебели, оборудования,  

кабинетов и прочее. 

 Работа педучилища проводится строго по следующим видам планов: 

1. Полугодовой план учебно – воспитательной работы  педучилища;  

2. Календарные учебные планы по каждому предмету на полугодие                   

           (внеурочные планы); 

3. Планы работы цикловых методических комиссий на полугодие; 

4. Ежемесячные планы работы классных руководителей; 

5. Ежемесячные планы работы кружков. 

                                   Учѐт работы проводился  через: 

1)  Классные журналы.   

2) Протоколы педсовета.  

3) Протоколы  заседаний цикловых и методических комиссий.   

4) Дневники работы кружков.   

5) Дневники работы классных руководителей. 

Педагогические советы проводились один раз в месяц. В 1947 году-1948 

учебном  году на повестке  обсуждались такие вопросы: 

1. Итоги по четвертям и итоги учебного года. 

2. Утверждение плана учебно 

– воспитательной работы на I и II 

полугодие. 

3. Единые требования к 

учащимся. 

4. Идейно – политическое 

воспитание учащихся. 

5. Решение партии и 

правительства об учителе. 

6. Постановление Совета 

Министров и центрального комитета ВКП 

(б) о мерах дальнейшего развития 

высшего образования  в Казахской ССР. 

Географический кружок 

Методическая секция языка и литературы 
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Педучилище в эти годы в основном было укомплектовано полностью, причем 

высококвалифицированными педагогическими кадрами. Всего, по отчѐту директора,  за 

1947/48 учебный год  большинство преподавателей имели  соответствующее 

образование и большой стаж  педагогической работы.  Из 17  человек, высшее 

образование было у 12 человек. У половины преподавателей стаж  свыше 10 лет.  

Лучшие преподаватели педучилища в 1948/49 учебном году, согласно характеристике 

директора, были представлены на предмет награждения орденами и медалями ССР:    

Попов П.Ф. – заслуженный учитель школы  Казахской ССР, стаж 

педагогической работы 37 год. 

Кармалеев Н.П. – преподаватель истории, педагогический стаж -  7 лет.  

Кропотова Р.Ф  - преподаватель  математики, педагогический стаж - 6 лет.   

Хомутова З.П. -  преподаватель географии и методики географии, 

педагогический стаж  20 лет.  

Антропов Н.И. - воспитанник  данного педучилища, педагогический стаж - 14 

лет.  

 Стюхин Т.Ф. -  преподаватель  музыки и пения, педагогический стаж - 16 лет.  

Тюрин А.И. - директор педучилища и преподаватель истории, педагогический 

стаж - 20 лет, участник Великой Отечественной войны, награждѐн орденом и медалями. 

 Хорошими работниками являлись и молодые преподаватели  педучилища  

Боровикова В.А, Лихеева Н.А, Усачева А.К. 

Профессионализм педагогического коллектива естественным образом повлиял 

на качество успеваемости учащихся. Так, например, в 1942/43 учебном  году из 43-х  

учащихся не успевал один человек; в 1943/44 учебном году из 128 остались на 2-й год  

два человека; в 1944/45 учебном году из 271 учащихся  на конец  учебного года не 

успевали 23 человека. 

7. Ознакомление с инструкцией переводных и государственных экзаменов. 

 Методическая работа проводилась главным образом через цикловые 

методические комиссии. Их было организовано три:  

1. Физико-математическая;  

2. Языка и литературы; 

3. Историко-естественно-

географическая секция. 

 Методической комиссией физики 

и математики руководила Кропотова Р.Ф.  

В течение года было проведено 17 

заседаний и рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Утверждение планов работы 

секции на І-е и ІІ-е полугодие 1947-1948 

учебный год. 

2. Рассмотрение и обсуждение 

рабочих планов на І и ІІ-е полугодие по 

арифметике, геометрии, алгебре и 

физике. 

3. Обсуждение и рассмотрение открытых уроков. 

4. Распределение докладов методического характера среди членов секции. 

5.Утверждение конспектов открытых уроков. Анализ открытых уроков. 

6. Заслушивание методических докладов членов секции. 

7. Сообщение преподавателей о выполнении планов работы по предметам и 

успеваемости учащихся. 

8. Рассмотрение и обсуждение экзаменационных билетов и письменных работ по 

арифметике, геометрии и алгебре для І-х и ІІ-х классов. Было проведено 5 открытых 

Базовая школа 
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уроков. По арифметике во 2-х классах на тему «Умножение обыкновенных дробей» - 

Попов П.Ф., по алгебре в І-м классе на тему «Решение пропорциональных упражнений 

- Байжуманов, по геометрии в І-м классе на тему «Построение многоугольника 

дробленному данному» - Кропотова Р.Ф.   

По арифметике в ІІІ-м классе на тему «Понятие о периодических дробях» - 

Габитов.  

По физике в І-м классе на тему «Молекулы и их движение» - Максина. 

 Кроме этого были заслушаны три методических доклада: 

1. Методика решения задач на нахождение 2-х чисел по сумме и разности -

докладчик Попов П.Ф. 

2. Физика – докладчик Максина. 

3. Методика проверки домашних работ по математике - докладчик Кропотова 

Р.Ф. 

Каждый член секции посетил не менее 4-х уроков и о своих замечаниях 

докладывал на заседании секции. 

Помощь базовой школе выразилось в следующем: на педсовете был сделан 

доклад на тему: «Методика решения задач на нахождение 2-х чисел по их сумме и 

разности», приглашались учителя базовой школы на заседания методической помощи 

горкомам города. Член секции Попов П.Ф. принимал участие в методической работе 

для учительской конференции по вопросу «Методика разбора арифметических задач в 

начальной школе». Кроме этого Попов П.Ф. участвовал в комиссии по отбору работ по 

арифметике на областную выставку ученических 

работ. 

Педпрактика начинается со 2-го класса с 

первых дней начала учебных занятий в базовой 

школе. 

Учащиеся дежурят в школе, наблюдают 

уроки, проводимые учителями этой школы, и 

помогают учителям в организации перемен. В ІІІ 

классе 1947-1978 учебных годах практика 

начиналась с І-го октября, где учащиеся в течение 

недели знакомились с порядками обучения букв, 

цифр и счету в школе, после чего приступали к 

преподаванию практических уроков.  

Практика была 3-х видов:  

1.Практика по частным урокам, практикант давал по одному уроку по каждому 

предмету. 

2.Однодневная практика. 

3.Непрерывная 2-х дневная практика. 

Все виды указанной практики проводились последовательно друг с другом. 

Уроки практикантов по предметам обсуждались в группе при участии методистов и 

учителя базовой школы с соответствующей оценкой. Непрерывная практика 

проверялась руководителем практики и учителем соответствующей школы, давались 

консультации методистов. По окончанию непрерывной практики, школы давали на 

каждого практиканта характеристику. Практикант прилагал дневник практики и свои 

поурочные планы.  

Кроме проведения уроков, практиканты участвовали во всех видах занятий: 

методической, внеклассной, внешкольной работы школы, посещали педагогические 

советы, родительские собрания учащихся, групповые посещения кино и т.д. 

Политико-массовую работу в годы Великой Отечественной войны осветить 

полностью не представляется возможным из-за отсутствия архивного материала, 

однако работа проводилась большая. Так, например, в отчете училища за первое 

Физкультурная секция 
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полугодие указывается  изучение  преподавательским составом училища доклада о 

товарище Сталине, о ХХХ годовщине Октябрьской революции.  

Среди учащихся училища проведены следующие доклады и беседы: 

1.Собрание учащихся по организации ОСО - 20 октября. 

2. Собрание о сборе теплых вещей и 

подарков для Красной армии. 

3. Изучение доклада товарища 

Сталина на торжественном заседании 

Моссовета от 6  – 14 ноября 1942 года.  

4. Проведен антифашистский митинг 

молодежи – 18 ноября. 

5. Доклад о Дне конституции – 5 

декабря 

6. Обсуждение обращения казахского 

народа – 10 января. 

7. Доклад о годовщине смерти В.И. 

Ленина – 21 января. 

8. Доклад о дне Красной армии – 23 

февраля. 

9. Приказ № 95 верховного главнокомандующего – 20 февраля.   

В классах проводилась читка статей из газет: «Известия», «Правда», 

«Комсомольская правда»; прочитаны статьи: «В работе великих Лук», «Дневник», 

«Капля крови» и др. 

После последнего урока делается сообщение сводок Совинформбюро. В 

училище в основном работали два кружка: хоровой и музыкальный. В хоровом кружке 

20 человек, в музыкальном 12 человек. Организовано ОСО, но эффективной работы это 

добровольное общество не проводило. За первое полугодие 1942-1943 года велась 

работа  по оказанию помощи фронту. Были собраны подарки для бойцов, 25 вещей, 222 

рублей денег, отчислен 10 -дневный заработок в сумме 1330 рублей, отчислено на 

строительство авиоэскадры 370 рублей. 

 Подобная работа проводилась и в последующие годы.  

В 1947-1948 учебном году проведена следующая работа: систематически 

проводились лекции и доклады для учащихся. За год, кроме докладов о 

знаменательных датах и памятных днях, были проведены лекции:  

1.О международном положении - 4 лекции. 

2.Итоги 2-го пленума генеральной ассамблеи объединенных наций. 

3.Органы новой демократии. 

4.О советском патриотизме. 

5. 800- летие Москвы  

6. Устройство вселенной. 

7. Ушинский-великий русский педагог. 

8. Жизнь и деятельность Н. Островского, 125 лет со дня рождения.  

9. Советская наука-передовая наука в мире. 

10. 88-летие со дня рождения А.М. Горького 

11. Фальсификаторы истории. 

Кроме того было сделано ряд докладов по тематике выборной комиссии. За год 

было проведено 12 вечеров отдыха, 7 вечеров о знаменательных датах. 

Во втором полугодии своей кинопередвижкой были организованы                             

8 киносеансов. Вечера отдыха и киносеансы проводились преимущественно по 

субботам. На вечерах отдыха ставился доклад на общественно-научную тему, после 

которого учащиеся выступали с художественной самодеятельностью. 31 декабря был 

проведен новогодний вечер. Вечер имел не только увеселительную цель, но и 

Урок русского языка 
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практическую - показать учащимся, как нужно проводить новогодние ѐлки в начальной 

школе. 

По классам была проведена коллективная читка художественных произведений: 

«Молодая гвардия» - Фадеева, «Дни и ночи» - Симонова, «Как закалялась сталь» - 

Островского, «Люди с чистой совестью» - Вершигора. После проведения читок была 

проведена читательская конференция с общим докладом «Товарищество и дружба». 

Два человека выступали с докладом на тему «Товарищество и дружба в годы Великой 

Отечественной войны», «Дружба великих людей Маркса и Энгельса, Ленина и 

Сталина». 

Учащиеся педагогического училища принимали участие в общегородской  

читательской конференции, выступали с докладом на тему: «Моральный облик 

советской молодежи». 

Для изучения биографии товарища Сталина были созданы кружки, которыми 

были охвачены все учащиеся. Кружками руководили классные руководители. Занятия 

проводились систематически 1 раз в неделю. По всем классам было проведено 2 

собеседования по биографии товарища Сталина и в конце года все учащиеся сдавали 

зачѐт по биографии товарища Сталина. 

Были организованы политкружки с охватом всех учащихся педучилища. На 

политкружке довольно глубоко был изучен доклад товарища Сталина, Молотова, о 20-

й годовщине Октябрьской революции.  

Помимо докладов и лекций классными руководителями были проведены беседы 

и читка на темы: 

1. О съезде компартии в Польше; 

2. О Сталинской конституции; 

3. О Сергее Мироновиче Кирове; 

4. О Лондонском совещании 4-х министров иностранных дел; 

5. Борьба греческого народа за независимость; 

6. О бремени низкопоклонства перед Западом;. 

7. Девушки советской страны; 

8. О жизни и деятельности В.И. Ленина. 

Ряд бесед по правилам поведения учащихся в педучилище, вне стен 

педучилища, в общественных листах. 

В училище были организованы и работали кружки:  

1. Кружок художественный самодеятельности, который охватывает 65 человек, 

развернул свою работу только во ІІ полугодии и несмотря на это проделал большую 

работу.  

В кружке была хорошая группа, группа солистов и струнный оркестр. Было 

проведено несколько выступлений за стенами училища на областном совещании 

учителей отличников, в госпитале, в доме инвалидов. В городской олимпиаде 

художественной самодеятельности с пединститутом, коллектив самодеятельности 

нашего педучилища занял первое место и был награжден почетной грамотой 

комсомола. Многие участники самодеятельности также получили индивидуальные 

грамоты. Кроме того, кружок имел несколько выступлений по радио и получил 

высокую оценку. Кружком руководил преподаватель пения товарищ Цеханович.  

2 Литературный кружок, которым руководил преподаватель литературы 

Боровикова В.А. – охватывал 8 человек. На занятиях кружка были заслушаны доклады, 

сделанные учащимися на следующие темы: «Вечера на хуторе близь Диканьки», 

«Товарищество и дружба», (по произведению Фадеева «Молодая гвардия»). 

Н.Островский и анализ романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Роман Тургенева 

«Накануне», «Станционный смотритель» - А.С. Пушкина, «Лауреаты Сталинских 

премий».  
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В стенной газете не было литературного отдела. Не выпускался имеющийся в плане 

литературный журнал. Не проводили ни одного вечера на литературную тему. 

3. Исторический кружок с охватом в 25 человек работал только 1-ю четверть. 

Кружком была проведена работа по подготовке к проведению 800-летия Москвы. 

Членами кружка были подготовлены и сделаны доклады о Москве. На этом работа 

кружка остановилась. 

4. Физкультурный кружок, которым руководил преподаватель физической 

культуры Романовский,  охватывал 10 человек. В сентябре и октябре работали 

волейбольные и гимнастические секции, но с наступлением морозов, кружок почти 

прекратил работу. Никаких ощутимых результатов работы физкружка не наблюдалось. 

5. Педагогический кружок, которым руководил преподаватель педагогики Усачева 

Л.Х., охватывало 32 человека. Кружок провел 6 занятий, на кружке были сделаны 

учащимися следующие доклады:         

1. Советский патриотизм;         

2. Задачи эстетики;          

3. Товарищество и дружба;  

4. Советская дидактика; 

5. Воспитание нравственности. 

  Плодотворной и результативной работы кружок не смог продемонстрировать . По 

сути дела кружок находился в зачетном состоянии. Классными руководителями были 

проведены коллективные посещения кино. Каждый класс просмотрел 2-3 картины. 

Всего организовано 21 посещение  театра. Всеми учащимися педучилища была 

просмотрена кинокартина «Воспитание чувств». После просмотра было обсуждение 

кинокартины.  

    Комсомольская организация при педучилище насчитывает членов ВЛКСМ 89 

человек. Комсомольская организация организовала проведение вечеров, лекции и 

доклады для учащихся, организовала вечера самодеятельности, вечера отдыха. 

Большую работу проводила комсомольская организация по обслуживанию 

избирательной комиссии. Из комсомольцев и учащихся молодежи было выделено 120 

человек агитаторов, которые провели работу на избирательном участке. В день 

выборов в местные советы все мероприятия по избирательному участку обслуживались 

комсомольцами, учащимися и преподавательским составом. 

     Комсомольская организация мало занималась вопросами повышения их 

успеваемости, по этой причине на конец учебного года 6 комсомольцев получили 

дополнительные экзамены на осень. 

    Комсомольская организация ещѐ  не занимает авангардной роли во всей работе 

педучилища. Профком был организован только в III четверти. Членами профкома 

выпускалась раз в месяц стенная газета – детище комсомольской и профсоюзной 

организации. Каждый класс выпускал ежемесячно свою классную газету. Стенные 

газеты ещѐ не стали боевым орудием, способствующим улучшению работы в 

педучилище.  

     Общежитие педучилища занимает 2 корпуса: 2-х этажное здание - общежитие 

для девочек и 1-ое здание - общежитие для мальчиков. В 2-х корпусах  общежитий при 

нормальной загруженности можно разместить 120 человек, в настоящее время 

размещено 254 человека. В общежитии наблюдается большая скученность. Учащиеся 

спят по 2 человека на одной кровати. В некоторых комнатах места недостаточно, чтобы 

сделать проход между кроватями, поэтому кровати стоят сдвинутыми попарно. Русское 

педучилище в общежитии занимает 7 комнат, в которых размещено  100 человек и одна 

комната в общежитии мальчиков, где размещено 15 человек. Общежитие не имеет 

необходимого оборудования. Кроме кроватей и одного небольшого стола, 1-2 скамеек, 

в комнатах нет другой обстановки. Нет тумбочек, хотя бы стенных полочек. Учащимся 

негде хранить книги, тетради - все это складывается по подушкам, поэтому в учебном 
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корпусе были выделены классы для подготовки уроков. Дежурили преподаватели с 8 

часов вечера до 11 часов ночи, но учащиеся в первом полугодии неохотно шли 

заниматься в классы, т.к. в них была низкая температура. При педучилище имеется 

столовая, в которой учащиеся получают одноразовое питание. Столовая открыта 

трестом столовых. Дополнительное питание за счет продуктов подхозов организовано 

не было. И только 3 особо нуждающихся учащихся  с 3-го декабря по 9 января 

получали дополнительные завтраки за счет продуктов подхоза. 

Подсобное хозяйство ликвидировано, как совершенно не рентабельное (оно 

находилось в 120 км от города). От педучилища, на обработку земли и уборку урожая 

учащиеся затрачивали много учебного времени, а улучшения питания за счет подхоза 

не наблюдалось.  

 

Педагогическое училище в год юбилея 

Семипалатинское педучилище помещается в просторном светлом учебном 

корпусе, классы которого снабжены всем необходимым для учебного процесса. 

Ежегодно растѐт контингент учащихся и выпуск учителей для начальной школы и 

воспитателей для дошкольных учреждений. Сейчас в училище обучается 517 человек, 

т.е. в среднем в 7 раз больше, чем в 

дореволюционной учительской 

семинарии. 

За последние 3 года училище 

выпустило около 500 учителей и 

воспитателей. Это более, чем выпуск за 

весь дореволюционный период 

существования семинарии, за который 

было выпущено 231 человек.  

Из числа выпускников училища 

многие являются в настоящее время 

общественными, государственными 

деятелями, руководящими советскими и 

партийными работниками, Героями Советского Союза. Многие выпускники, 

окончившие училище, продолжают своѐ образование в вузах Москвы, Ленинграда, 

Алма – Аты, Казани. 

В училище учатся юноши и девушки, русские и казахи, украинцы и татары и т.д. 

В училище учатся 517 учащихся, из них 229 юношей – казахов и девушек – 

казашек. 

  В нѐм есть 2 отделения: школьное и дошкольное. Есть специально 

оборудованные  классы, готовящие учителей русского языка  для казахской школы. 

Постановлением правительства при педагогическом училище был создан заочный 

сектор для повышения квалификации 

учителей начальных школ без отрыва от 

производства. За это время заочное 

отделение выпустило учителей, которые 

работают в школах города и ряде областей 

республики. «…В настоящее время на 

заочном отделении обучается около 

человек…» 

Профессия учителя в нашей стране 

является почѐтной и стоит на такой высоте, 

на какой она еще не стояла. Эту профессию 

стремится получить большое количество 
Урок методики арифметики 

Урок рисования 
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молодѐжи. Об этом свидетельствует тот факт, что ежегодно в училище поступает по 5-6 

заявлений на одно место. В этом году на 120 мест поступило более 500 заявлений.  

Учебный план педучилища предусматривает всестороннее воспитание и 

образование будущего учителя и воспитателя. 

Является обязательными критериями, согласно учебному плану, овладение 

учащихся основами наук истории Коммунистической партии Советского Союза, 

истории народов СССР, языка, литературы, математики, физики, биологии и т.д., а 

также специальными методиками по предметам и методикой дошкольного воспитания. 

Учебный план уделяет большое внимание физическому и художественному 

воспитанию учащихся, политехнизации обучения.  

Училище укомплектовано высококвалифицированными, имеющими 

соответствующее образование и опыт, педагогическими кадрами. Так, например, 

преподаватель П.Ф. Попов является заслуженным учителем Каз.ССР, его 

педагогический стаж составляет 37 лет. Большой стаж работы имеет преподаватель 

Красильникова А.А  - 27 лет. 

Качественным проведением уроков с разносторонней политико – 

воспитательной работой среди учащихся, 

отличаются преподаватели т. Сахарова, 

Бабичев, Барлыбаев и др. Все 57 

преподавателей  систематически  работают над 

повышением  своей  квалификации  в цикловых  

методических  объединениях. 

В училище  работают секции русского 

языка  литературы, физико-математическая, 

естественно-географическая, историческая, 

секция  музыки  и пения, физвоспитания. 

Работая  в  секциях, преподаватели  

готовят  и обсуждают доклады  методического 

характера, проводят и обсуждают  открытые  

уроки, заслушивают  отчеты преподавателей  о  состоянии  успеваемости  по 

предметам, о состоянии  внеклассной  работы, о работе  кружков.   

Работе  преподавателей  с учащимися помогает  библиотека  училища, 

снабжающая  учащихся  учебниками  по предметам, дополнительной  литературой  к 

ним, художественной  литературой  и 

периодическими  изданиями. 

Книжный  фонд  библиотеки  составляет  

35 тысяч  книг. Библиотека  выписывает  50 

названий  периодических  изданий. 

В училище  имеются  кабинеты: истории 

КПСС, музыкальный, физико-математический, 

биологический, физкультурный, географический, 

педагогический. 

В 1952-1953 учебном году вновь 

пополнены физкультурный, музыкальный  и 

биологический  кабинеты на сумму 1000 рублей. 

Для осуществления политехнического образования  в свете исторических 

решений XIX съезда Коммунистической  партии  при  педучилище  организованы 

мастерские для практических  работ учащихся, создан  пришкольный участок, на 

котором учащиеся посадили  декоративные деревья и кустарники, плодово-ягодные 

культуры. 

На  участке учащиеся проводят опыты по скрещиванию растений, по посадке и 

посеву яровизированными семенами. 

Урок музыки 

Кабинет КПСС 
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На уроках физики, географии, биологии  учащиеся  получают  практические  

навыки  в работе с картой, по составлению плана местности, по проведению  опытов с 

помощью физических приборов и химических препаратов.   

Основная  цель всего коллектива  состоит в том, чтобы выпустить из училища  

грамотного  учителя и воспитателя, имеющего в то же время некоторые  специальные  

педагогические  навыки. Это цель достигается проведением  педагогической  практики  

в школах и дошкольных учреждениях  города. Училище  имеет базовую школу, в  

которой  в основном проводится педпрактика. 

Педпрактика  обогащает теоретические 

знания  учащихся по педагогике, психологии и 

специальным дисциплинам, содействует  

выработке  педагогических навыков и умений. 

Учащиеся  дают во всех классах  

начальной школы пробные уроки, своими  

силами готовят наглядные  пособия для  

начальной школы, ведут   большую  работу с 

пионерами, разъясняя мудрую национальную 

политику Коммунистической  партии 

советского правительства, провозгласившую 

равноправие  наций и мужчины с женщиной.   

В училище  учатся 517 учеников, из них  

229 юношей казахов и девушек-казашек. 

Педагогическая  практика  прививает  учащимся  любовь к выбранной  

профессии, недаром  практическая работа в школе  учащихся-практикантов зачастую  

оценивается на  «4»и «5».  

Классики   марксизма –ленинизма  неоднократно  отмечали величайшую  роль  

физического  воспитания   для  гармоничного  развития  человека. 

Нашей  трудовой  стране нужны миллионные  армии  физически  крепких  

людей, людей  воли, мужества, энергии, настойчивости. 

«Им  принадлежит  будущее,  их  руками  будет  завоѐвываться право  на  

строительство   новых  основ  человеческого  

общества » - писал  В.И.Ленин.   

Физкультурная  работа  в педучилище  

поставлена  хорошо. Перевыполняется  план  

подготовки значкистов I и II степени. Учащиеся и 

преподаватели физической культуры   

систематически  участвуют  во всех соревнованиях  

и  различных  спортивных  массовых  

мероприятиях. 

Только  за  последние  5 лет учащиеся и 

преподаватели физической культуры    75 раз  

принимали  участие в городских, областных, 

республиканских  соревнованиях, занимая  

призовые  места.  

В течение пяти лет  подряд  женская  команда  русского  отделения  на  приз 

«Екпинди» занимает  первое  место  в городе  и  занимала  одно  из  первых  мест в 

республиканских  соревнованиях. 

Три года подряд  лыжницы  училища   выигрывают  первенство  города. Только 

за последние  5 лет коллектив  училища  награжден  10 переходящими  призами   и 

имеет  более  100  командных  дипломов. 

В  училище  работают физкультурные секции: лыжная, конькобежная, 

легкоатлетическая, гимнастическая, спортивных  игр,  стрелковая  и др. 

Урок геометрии 

Физкультминутка на уроке методики 

арифметики 
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Традиционными  стали  внутриучилищные  осенние  и весенние  спартакиады, 

которые  являются  наглядным  свидетельством  массовости спорта  в  училище. 

За   последние  5 лет подготовлено  спортсменов  I разряда - 2 человека, II 

разряда - 39 человек, III  разряда - 61  человек  и  юношеского  разряда - 289 человек. 

Многие  учащиеся   педучилища  улучшали  рекорды  Каз.ССР  и  41 раз  

рекорды   области  и  города. В  настоящее  время  за   спортсменами  училища  в 

таблице  рекордов  области   числится  16  рекордов. 

В училище  проводится   большая  внеклассная  работа: функционирует много  

предметных и самостоятельных кружков: литературный, географический, 

биологический, исторический, педагогический, 

дошкольной педагогики, хореографический, 

хоровой, музыкальный, драматический. 

На  занятиях  в  предметных  кружках  

учащиеся расширяют  свои  знания по  

предметам, выступают  с  докладами на  

конференциях, вечерах. 

Педагогическим   кружком  в  1952-1953 

учебном  году  проведена  конференция   по  

произведению Антона Макаренко  «Флаги  на  

башнях». 

Литературный  кружок  провел  

конференцию   к  юбилею Н.А.Некрасова. 

Кружки   художественной   самодеятельности   готовили  содержательную  

программу   к   ученическим  вечерам  отдыха. 

В городской  олимпиаде художественной   самодеятельности  наш   коллектив  в 

1952-1953 учебном  году  занял  1 место среди   специальных  средних  учебных  

заведений. 

Активную  помощь  педколлективу  в деле  воспитания  учащихся   оказывают   

комсомольская   и  профсоюзная  организации  училища. 

В училище  420 комсомольцев  и членов  профсоюза.  

Комсомольская   и  профсоюзная  

организации  идут  в  авангарде организаций 

всех  культурно – массовых   мероприятий  

молодежи. В  1952-1953  учебном  году  

широко  были отмечены  юбилеи  

М.Лермонтова, А.Некрасова, М.Горького, 

А.Островского, часто  читались  доклады  и 

лекции   на  общеобразовательные  и 

воспитательные  темы. В этом  году  отметили  

юбилей Л.Н.Толстого.   

Комсомольцы активно участвуют в 

выпуске стенных газет. Особенно  большую 

работу проводят они во время избирательных компаний по  обслуживанию 

избирателей. Комсомольцы интересуются бытом учащихся, живущих в общежитиях, 

проверяют, как  выполняются  правила соседского  общежития, режим  дня. 

Педучилище  располагает  4–мя  корпусами  общежитий  для  учащихся, в 

основном  обеспечивая   нуждающихся  учащихся  жилой   площадью, постельными   

принадлежностями.  

Альбом: «Педучилищу 50 лет», 1953 г. 
 

 
 

Практическая работа в мастерских 

Общежития 
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СЕМЕЙДІҢ МҦҒАЛІМДЕР СЕМИНАРИЯСЫ  

(1903-1920 жж.) 

 
Семейдің мҧғалімдер семинариясы - Қазақстанның қазіргі шекара аймағындағы 

мұғалім мамандарын даярлаған алғашқы ашылған оқу орны. 

Семейдің мҧғалімдер семинариясы - Алаш идеясын жүзеге асыруға белсене 

атсалысқан, алаштық рухтағы оқушы жастар шоғырланған іргелі оқу орны. 
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О СЕМИПАЛАТИНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ  

            Ровно 100 лет назад в нашем городе была открыта учительская семинария, 

которая явилась первым педагогическим учреждением Казахстана и готовила 

преподавателей для народных школ не только для бывшего Степного края, но и для 

многих регионов Западной Сибири. 

       Попечитель Западно-Сибирского учебного округа Л. И. Лаврентьев в феврале 

1899 г. поднял вопрос об открытии в округе новой учительской семинарии, второй в 

Западной Сибири. Местом учреждения он избрал Семипалатинск. В своем письме на 

имя министра народного просвещения он привел существенные аргументы: «Нельзя не 

указать на особенно важное значение Семипалатинской учительской семинарии, как 

рассадника русской культуры среди полудиких кочевых киргизов (казахов- авт.) и 

других инородцев, которых насчитывается в настоящее время в семипалатинской 

области 555259 душ. Новая семинария тем более уместна будет в степном крае, что она 

будет отвечать и нынешним заботам правительства и местной администрации о 

просвещении и обрусении полукочевых народов этого края. Ожидать, впрочем, от 

семинарии желательного благотворного влияния на кочевников возможно лишь при 

том условии, если детям инородцев открыт будет свободный доступ в проектируемое 

учебное заведение. Для успешного выполнения учебно-воспитательных задач 

семинарии все иногородние воспитанники ее должны обязательно быть помещены в 

особо устроенном интернате». 

            Л.И. Лаврентьев своими аргументами смог убедить Степного губернатора об 

учреждении семинарии именно в этом городе: «Город занимает как бы срединное 

положение между киргизскими областями: Акмолинской, Семипалатинской и 

Семиреченской». Благодаря настоянию попечителя Западно-Сибирского учебного 

округа Лаврентьева, разрешение на учреждение учительской семинарии в 

Семипалатинске было получено 1 декабря 1902 г.- учредить с 1 июля 1903г. в 

Семипалатинске учительскую семинарию.    Вместе с ходатайством перед 

министром народного образования Л.И. Лаврентьев провел большую 

подготовительную работу и с властями Семипалатинска. Уже 17 ноября 1899г. 

городская дума выделила бесплатно участок земли для ее строительства. С 1 июля 

1903г. семинария начала финансироваться из государственного казначейства и 

получила в этом году 12 тысяч рублей: 5,3- на содержание личного состава, 3 – на 

содержание воспитанников и стипендии и 3,7 – на хозяйственные расходы. Со 

следующего года финансирование было удвоено. Остатки от сумм, отпускаемых на 

содержание семинарии, было разрешено использовать «на наем для нее помещения 

впредь до устройства собственного дома, а также на хозяйственное и учебное ее 

обзаведение» 

       23 сентября 1903 г. состоялось открытие Семипалатинской учительской 

семинарии. Для поступления в нее съехались абитуриенты «...из губерний: Томской, 

Тобольской, Воронежской, Орловской, Виленской;  областей Семипалатинской, 

Семиреченской и области Войска Донского. Съехалась, по-видимому, вся беднота...». 

После приемных экзаменов в первый год существования семинарии ее воспитанниками 

стали 35 мальчиков: в подготовительном классе – 13 и в первом – 22. Со следующего 

учебного года в семинарии уже функционировало 3 класса: подготовительный, 1-й и 2-

й, в которых обучалось 59 воспитанников. В это время при ней существовало 60 

казенных и 9 частных стипендий, по 100 рублей каждая. 

       В 1904г. при семинарии было открыто образцовое 2-классное училище, в 

которое поступило 24 мальчика. И только с 1905г. подготовка учителей началась во 

всех классах. Согласно существовавшему положению в семинарию принимались 

молодые люди: в подготовительный класс – не моложе четырнадцати и в первый – не 

моложе пятнадцати лет.  
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Какие уроки входили в учебный план семинарии? Закон божий и церковно- 

славянское чтение, русский и церковно-славянский языки, педагогика, арифметика, 

геометрия, история, география, естествознание и сельское хозяйство, физика, 

чистописание, рисование и черчение, пение, гимнастика и физические упражнения, 

практические занятия и ручной труд. При учительской семинарии имелось опытное 

поле-участок, на котором производилось практическое ознакомление учащихся со 

способами ведения огородничества и т.п. 

        Не имея собственной базы, руководство семинарии в первые годы своего 

существования вынуждено было организовывать учебный процесс в наемных 

помещениях, но средства для строительства нового здания были предусмотрены из 

казенных сумм в размере 90 тысяч рублей. 

    К началу 1906 г. на постройку было израсходовано почти 50 тыс. рублей, были 

закончены деревянные здания Учительской Семинарии и выведена кладка двух звеньев 

главного корпуса.   

5 октября состоялось торжественное открытие нового здания учительской 

семинарии, а со следующего дня здесь начались занятия. 21 марта 1909 г. в актовом 

зале Учительской семинарии было совершено богослужение по поводу устройства в 

ней домовой церкви- во имя Святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского 

Чудотворца. Средства на нее были получены от пожертвований купцов и мещан 

города. 

      Несмотря на то, что Омская учительская семинария была учреждена гораздо 

раньше (1872г.), Семипалатинская имела ряд преимуществ перед ней. Поэтому 18 

ноября 1905г. директор Омской семинарии обратился к руководству местной 

семинарии «с просьбой выслать в Омск положение о штатах Семипалатинской 

семинарии, программу и т.п. Эти сведения нужны Омской семинарии для возбуждения 

ходатайства о преобразовании трехклассной омской семинарии в четырехклассную, по 

образцу Семипалатинской, программа которой значительно больше программы Омской 

семинарии». 

      В связи с бедственным положением воспитанников на педагогическом совете 

было решено создать «Общество вспомоществования нуждающимся воспитанникам 

Семипалатинской учительской семинарии и учеников состоящего при ней 

двухклассного училища». 

        31-го мая 1906г. в помещении семипалатинской учительской семинарии 

состоялось первое общее собрание членов этого общества, на котором выступил 

директор семинарии А.В. Белый: «Причинами, побудившими педагогический совет 

семинарии основать общество, являются недостаточный размер казенной стипендии 

воспитанников (8 руб. в месяц прежде и 10 руб. теперь) и крайне бедственное 

положение воспитанников, не получающих стипендии, каковые воспитанники часто не 

имеют обуви и одежды, в которой они могли бы посещать классы». Средства в помощь 

воспитанникам стали поступать, хотя и не в том объеме, в каком ожидался. 

       Первым директором Семипалатинской учительской семинарии был надворный 

советник Александр Владимирович Белый, но он недолго руководил этим учебным 

заведением. 

       Со 2 сентбря 1906 года директором был назначен, окончивший курс в 

императорском Санкт-Петербургском историко-филологическом институте, учитель-

инспектор семипалатинской прогимназии, коллежский советник Михаил Николаевич 

Березников, который прослужил в этой должности вплоть до самой революции. 

      Второй после директора значимой фигурой был законоучитель, с 15 августа 

1903 г. им был назначен священник Воскресенской церкви Андрей Балашов, но также 

долго не проработал и с 1 июля 1905 г. его сменил священник Николаевской церкви 

Борис Герасимов, который с небольшим перерывом обучал воспитанников различным 

предметам вплоть до 1925г. 
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      Первыми наставниками семинарии были коллежские советники: Игнатий 

Михайлович Скорковский, Иван Апполонович Преображенский, Всеволод 

Александрович Федоровский, преподавателями: искусств - Илья Васильевич Волков, 

пения - Николай Вячеславович Чулков, гимнастики - Игнатий Михайлович 

Скорковский. 

      С 1-го июля 1905 г. при Семипалатинской учительской семинарии была 

учреждена должность преподавателя киргизского языка, которой был присвоен «оклад 

содержания в 750 рублей в год (при квартире в натуре), VIII-ой класс по 

чинопроизводству и право на пенсию по учебной службе из оклада в 600 рублей». 1 

августа этого же года на эту должность был принят учитель Кустанайского 

двухклассного русско-казахского училища Кульжанов Нургали Кульжанович, который 

прослужил в ней 10 лет. 

       Но не все было гладко в подборе учительского персонала и не все они 

полностью отвечали педагогическим требованиям. Вот что писала местная газета 

«Семипалатинский листок» о директоре семинарии А.В.Белом: «Как преподаватель г. 

Белый не представляет особого интереса. Это обычный тип тупого, напыщенного, 

мертвого педагога старой школы, на уроках которого вместо жизненных истин и 

нравственного влияния ученикам обычно преподавались мертвые догмы учебника и 

пресловутые сентенции и страха и преклонения пред начальством... Нужно было 

посмотреть, как вытягивались в струнку все служители, когда «начальство» проходило 

куда-нибудь, что совершалось по несколько раз в день, с какой страстностью бросался 

один одевать его, а другой отворять двери, когда директор возвращался домой и как все 

моментально исчезали со своих постов, когда он уезжал... В отношениях с 

воспитанниками г. Белый всегда давал понять свое всесильное положение в заведении. 

Беда тому ученику, который не оказывал достаточных, по мнению Александра 

Владимировича, успехов в предметах, преподаваемых директором. Такой ученик 

обыкновенно зачислялся или в «идиоты», или в «безнадежные» и таковым аттестовался 

каждую четверть... 

      В июне 1906 г. состоялся первый выпуск 15-ти воспитанников и всем им были 

выданы свидетельства на звание учителей начальных училищ. До сегодняшнего дня 

сохранились фамилии только 12-ти, которые являлись казенными стипендиатами: 

Андрей Батеньков, Николай Васильев, Евдоким Векшин, Прокопий Верещагин, Павел 

Кутов, Козьма Ларионов, Иван Молодов, Петр Переберин, Козьма Рогожников, 

Порфирий Русаков, Федор Торопов, Василий Тутаев. 

   Несмотря на тяжелейшее положение воспитанников, наплыв в нее был очень 

большой и не всем удавалось в нее поступить. Это видно из итогов приемных 

испытаний, которые были закончены в августе 1906 года. «Результаты их таковы: в 

приготовительный класс семинарии было подано 51 прошение, принято 30 человек, в 

т.ч. 4 киргиза; в 1-ый класс подано 3 прошения, принят- 1; в двухклассное образцовое 

при семинарии училище было подано прошений: в первое отделение- 41, принято – 10 

человек; во 2-е и 3-е отделения прошений было – 25, за недостатком места всем было 

отказано; желающих поступить в 4-е и 5-е отделения было- 20, принято – 7». Все 

воспитанники семинарии - народ бедный, дети крестьян и мещан, которые имеют 

возможность лишь доставить кое-как себя до семинарии, а затем они представляются 

самим себе и собственной изобретательности по изысканию средств к существованию. 

Вся надежда поступающего в семинарию - это попасть на стипендию. Но количество 

стипендий ограничено. На все классы семинарии лишь 50 стипендий по 120 рублей на 

каждого, причем на эти 120 руб. воспитанники должны и квартиру иметь, и стол, и 

быть прилично одеты. 

        В декабре 1906г. в учительской семинарии, по просьбе воспитанников и с 

разрешения попечителя Учебного округа, было введено преподавание языков: 



 52  
 

французского и латинского. Намечалось изучение и немецкого языка,  добровольно и 

во внеурочное время. 

         14 января 1913 г. при учительской семинарии была учреждена стипендия 

«имени Государя Императора Александра II, в память 50-летия освобождения крестьян 

от крепостной зависимости». А 1 августа 1914 г. ей было присвоено имя – 

«Августейшего Имени Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и 

Великого Князя Алексея Ивановича». 

        В 1916 г. учительская семинария имела уже 107 воспитанников и, кроме того, 

104 учащихся занимались в начальном двухклассном при ней училище. 77 

семинаристов пользовались казенными и частными стипендиями, размер которой 

возрос от 100 рублей в 1903 году до 180 рублей. 

      Этот период для нынешнего педагогического колледжа очень значителен: 

именно в этот период в учительской семинарии обучается известный в будущем 

писатель, драматург, общественный деятель, автор эпопеи «Путь Абая» Мухтар 

Омарханович Ауэзов, академик Каныш Сатпаев, писатель, драматург, общественный 

деятель Жусупбек Аймауытов и др. Также в формирование семинарии внесли вклад 

педагоги: братья Белослюдовы, Н.Я.Коншин, И.Я.Малахов, В.Н.Попов, супруги 

Нургали и Назипа Кульжановы, А.Сатпаев и другие.  

 

В.Н.Кашляк 

Май, 2003г. газета «Спектр» 

 

 
 

 

 
Батыс - Сібір оқу округіндегі  екінші ашылған оқу орны – Семейдің мҧғалімдер 

семинариясы 
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Халыққа білім беру министрлігі департаментінің Мемлекеттік хатшыға хаты                   

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 
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 Халыққа білім беру министрлігі департаментінің Семей қаласында 

мҧғалімдер семинариясын ашу туралы хабарламасы 

 (Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 
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Семей қаласында мҧғалімдер семинариясын ашуға Мемлекеттік Кеңестің пікірі 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 
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Батыс-Сібір оқу округінің картасы 

(Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1919 годь)  
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1903 жылдың 1 шілдесінен бастап Семейдің мҧғалімдер семинариясын 

қаржыландыру туралы мәлімет. Дерек кӛзі: Циркулярь по Западно-Сибирскому 

учебному округу. Годь ХҤІІ. № 1. 1903 г. с.103. 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 

 

 
 

Семей мҧғалімдер семинариясы ғимараты 
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«География» пәнінен оқу бағдарламасы 

ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 2 іс. 
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Жаратылыстанулық тарихтан бағдарлама 

ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 2 іс. 

 

 

Обзор Семипалатинской области за 1904 годь. с.103. 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 
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Мҧғалімдер семинариясының 1904 жылғы 10 наурыздағы педагогикалық Кеңес 

хаттамасы 

ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 3 іс. 
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1904–1905 гг. был поднят вопрос о введении в учебную программу киргизского 

языка [15, л. 59–61 об.]. Директор А. Белый запросил по этому поводу совета у своих 

коллег, директоров Казанской и Туркестанской учительских семинарий. Оба 

высказались скептически в отношении возможности обучения «инородческому» языку, 

но педагогический совет Семипалатинской семинарии все же решился на преподавание 

местного языка, включая изучение арабского алфавита, для чего специально был 

приглашен учитель и сокращены по часам некоторые дисциплины. Безусловно, 

дальновидное и мудрое решение педагогического совета семинарии нашло поддержку 

попечителя [15, л. 62]. 

М. П. Войтеховская, доктор исторических наук, профессор. 

Подготовка учительских кадров для начальных училищ в Западно-

Сибирском учебном округе. //. Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. - №107. – 

с.14-27. 

1904 жылы 6 желтоқсандағы үкімет қаулысы бойынша Семей мұғалімдер 

семинариясында 1905 жылы 1 шілдеден бастап қазақ тілі мұғалімі қызметі енгізілді. 

Семей мұғалімдер семинариясында қазақ тілінен алғаш сабақ бергендер Алаш 

қозғалысының кӛрнекті ӛкілі, ағартушы-ұстаз Имамбек Тарабаев, кӛрнекті ағартушы-

ұстаз, қоғам қайраткері Нұрғали Құлжанов  болды. 

 

Обзор Семипалатинской области за 1905 годь. с.102. 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 

 
Обзор Семипалатинской области за 1906 годь. с.111. 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 



 79  
 

 

 
 

ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 4 іс. 
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 Из адрес – календаря Семипалатинской области на 1907г. 

Семипалатинская учительская семинария. 
   Директор – колледжский советник Михаил Николаевич Березников. 

   Законоучитель – священник отец Борис Герасимов. 

   Наставники: физики и естествоведения – колледжский советник С.Н. Степанов,  

   истории и географии – Евгений Андреевич Крестинский, математики – Харченко,          

   русского языка - В.А. Федоровский. 

   Преподаватели: киргизского языка – П.К. Кульджанов, искусств -  В.Т. Винокуров,     

   ручного труда  -А.П. Брыков, пения – Е.А. Крестинский. 

   Преподаватели: 2-х клас. училища отец Борис Герасимов, А.П. Брыков и В.С. Усов. 

   Врач -  И.Г. Гурбанов. 

Адрес – календарь Семипалатинской области на 1907 г. 

(Развитие народного образования в Восточном Казахстане (ХІХ – начало ХХ вв.) 

Сборник документов. Часть 1. Семей, 2016.) 

 

1907 г., сентября, 20. – Статья в газете «Семипалатинский листок» об 

открытии общества вспомоществования учащимся Семипалатинской 

учительской семинарии. 
           В двадцатых числах августа закончились приемные испытания в 

Семипалатинской Учительской Семинарии. Результаты их таковы: в приготовительный 

класс семинарии было подано 51 прошение, принято 30 человек, в том числе 4 киргиза; 

В 1 – й класс подано прошений 3, принят 1 чел.; в двухклассное образцовое при 

семинарии училище было подано прошений: в в 1-е отделение – 41, принято 10 чел., во 

2-е и 3-е отделение прошений было 25, за недостатком места всем отказано; желающих 

поступить в 4-е и 5-е отделения было 20, принято 7. 

Таким образом, «предложение превысило спрос», и почти половине подавших 

прошение пришлось вернуться домой. Но не одни непринятые должны  вернуться 

домой. Несколько человек из выдержавших экзамены и принятых должны покинуть (и 

покидают) семинарию за неимением средств к содержанию. Все воспитанники 

семинарии – народ бедный, дети крестьян и мещан, которые имеют возможность лишь 

доставить кое-как сына до семинарии, а затем он предоставляется самому себе и 

собственной изобретательности по изысканию средств к существованию. Какие же 

могут быть доходные статьи у воспитанников семинарии? Уроков нет, а если и есть у 

некоторых «счастливцев», то грошовые. Других заработков нет. Поэтому вся надежда 

поступающего в семинарию - это попасть на стипендию. Но количество стипендий 

ограничено  сравнительно количеством нуждающихся в них: на все классы семинарии 

лишь 50 стипендий по 120 р. на каждого, причем на эти 120 рублей воспитанник 

должен и квартиру иметь, и стол, и быть прилично одетым, да кроме того по окончании 

курса прослужить 4 года учителем там, где прикажут. 

Многим, следовательно, приходится разочароваться в своих надеждах получить 

стипендию. Так, ныне, напр. на тридцать человек, поступивших в приготовительный 

класс семинарии, пришлось лишь 8 стипендий и то после того, как 5 человек 1-го 

класса, пользовавшихся стипендиями временно, лишили таковых и передали в 

подготовительный класс; в противном случае на этот класс было бы только 3 

стипендии. Следствием такого положения явилось то, что некоторые из поступивших 

принуждены были ехать обратно (да и на поездку домой денег нет), равно должны 

выйти из семинарии и те 5 человек 1-го класса, которые пользовались стипендиями 

временно и которые теперь лишены их. Установлен уже факт, что лишение стипендии 

воспитанника семинарии равносильно его увольнению. Тяжелое положение учеников и 

тяжелое положение  педагогического совета семинарии, принужденного прибегать к 

таким мерам, как лишение стипендии одних с целью отдать их другим, имеющим на 
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них большее право. Недавно открыто общество вспомоществования нуждающимся 

воспитанникам семинарии. Но общество это совсем еще молодое, средств никаких не 

имеет, а между тем на него многие воспитанники возлагают большую и  единственную 

надежду. Поэтому, нам кажется, наша прямая обязанность – пойти навстречу задачам 

этого общества и помочь воспитанникам, нашим будущим деятелям на поприще 

народного образования. Теперь так нужны хорошие учителя, так много на них 

возлагается и  вообще настолько велико значение народного учителя, что мы должны 

всеми силами постараться поставить теперь этих будущих учителей в возможно 

лучшие условия, при которых они могли бы отдаться всецело приготовлению себя к 

будущей, столь ответственной деятельности. 

К сведению сообщаем, что пожертвования и членские взносы в пользу общества 

вспомоществования нуждающимся воспитанникам семинарии принимаются 

представителем общества Н.Р. Пассевьевым (д. Усетенко), товарищем председателя 

П.В. Клепацким (д. Мамаева), казначеем Н.И. Суторихиным (соб. дом), секретарем Е. 

А. Крестинским (д. Высоцкой), В.А. Федоровским (д. Пивоварова), М.Н. 

Березниковым, о. Борисом Герасимовым, С.А. Косаревым (книжный магазин) и др. 

членами общества. 

        Повторяем – общество только что открыто, средства его более чем ограничены, а 

нужда – страшная. Поспешим же помочь ему! 

Газета «Семипалатинский листок», 20 сентября 1907 г., № 93. 

(Развитие народного образования в Восточном Казахстане (ХІХ – начало ХХ вв.) 

Сборник документов. Часть 1. Семей, 2016.) 

 

 

 

 

Адресь-Календарь Семипалатинской области 1908 годь. с.30. 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 
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Обзор Семипалатинской области за 1909 годь. с.116. 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 

  

Из адрес-календаря Семипалатинской области на 1910г.  

Семипалатинская учительская семинария. 
К числу учебных заведений для приготовления учительского персонала 

относится открытая в 1903 году в г. Семипалатинске учительская семинария. К концу 

1910 года всех учащихся в семинарии было 101, в том числе: в приготовительных 

классах -27, 1 кл. -22, 2 кл.-26, 3 кл. - 26. 

По сословиям и вероисповеданиям учащиеся распределялись: сыновей  мещан - 

35, крестьян - 32,  казаков - 21,  прочих-13. 

Православных - 94, магометан - 6, католиков -1. 

На содержание семинарии в 1910 году поступило 26715 руб.50 коп., в состав 

этой суммы из средств Государственного Казначейства, 24375 руб.50 коп, из земских 

сумм 1770 руб., из городских 120 р. и из сумм Сибирского казачьего войска 450руб. 

Для воспитаников семинарии имеются стипендии: 50 - казенных, 6 - земских,4 -

казачьих и 1 – городская. 

Адрес-Календарь Семипалатинской области  1910 годь. 

(Развитие народного образования в Восточном Казахстане (ХІХ – начало ХХ вв.) 

Сборник документов. Часть 1. Семей, 2016.) 

 

 
Циркулярь по Западно-Сибирскому учебному округу. Годь ХХҤ. № 1. 1910 г. с.43. 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайының қорынан алынды) 
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1913 жылғы 14 қаңтардағы Педагогикалық Кеңес № 17 Хаттамасы 

ГАТО ф.126, о.2, д.2897. 

 

1913 г. января 31 - Из представления директора Семипалатинской 

учительской семинарии М.Березникова господину попечителю Западно-

Сибирского учебного округа о ходатайстве об увеличении казенных стипендий. 

... Недостаточная материальная обеспеченность и нередко бедственные условия 

существования воспитанников семинарии, не пользующихся стипендиями, всегда 

составляли одну из тяжелых забот педагогического Совета, в частности директора 

семинарии, при увеличении же числа воспитаников заботы эти усугубляются. Уже в 

настоящем учебном году из 112 воспитаников считая в числе стипендиатов 76: 50 

казенных, 20 земских, 4 войсковых и 2 частных, без стипендий обучаются 36 

воспитанников, не пользующихся степендиями, возрастают до 50. 

Нельзя равнодушно смотреть на нужды бедных воспитанников, и 

существующих при семинарии обществ вспомоществования оказывало и оказывает им 

пособия. Само добывание средства для Общества составляет заботу семинарии, но  и 
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эта забота, при всей ее тягости, не удовлетворяет нужд учащихся, а тем более не в 

состоянии будет удовлетворить с увеличением числа учащихся. 

Ввиду вышеизложенного увеличения числа казенных стипендий во вверенной 

мне учительской семинарии с начала 1914 года на 10 воспитанников было бы 

благодеянием для семинарии. 

Директор Семипалатинской учительской семинарии М.Березников. 

 

ГАТО, ф-126, оп.2, д. 2897. л.19-20. Копия. 

(Развитие народного образования в Восточном Казахстане (ХІХ – начало ХХ вв.) 

Сборник документов. Часть 1. Семей, 2016.) 
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Семей мұғалімдер семинариясы директоры М.Березниковтың Батыс-Сібір оқу 

округінің басшысына хаты (31 қаңтар, 1913 жыл) 

ГАТО ф.126, о.2, д.2897. 
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Семей мұғалімдер семинариясы директоры М.Березниковтың Батыс-Сібір оқу 

округінің басшысына хаты (3 наурыз, 1913 жыл) 

ГАТО ф.126, о.2, д.2897. 
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Мұғалімдер семинариясы педагогикалық Кеңес отырысының № 4 Хаттамасы  

(2 қыркүйек, 1913 жыл) 

ГАТО ф.126, о.2, д.2897. 
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 Семей мұғалімдер семинариясы директоры М.Березниковтың Батыс-Сібір оқу 

округінің басшысына хаты (18 қыркүйек, 1913 жыл) 

ГАТО ф.126, о.2, д.2897. 

 

 
Воспитанники Семипалатинской учительской семинарии. 7 января 1913 г. 

(ШҚО ҚЗТҚО қорынан алынды) 
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Мұғалімдер семинариясындағы тарих пәнінің оқу бағдарламасы 

ГАТО ф.126, о.2, д.2897. 
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Из годового отчета директора Семипалатинской учительской 

семинарии  о количестве учащихся за 1904-1913 гг. 

К какому 

времени 

Число учащихся по 

классам 

Всего уч.в 

семинарии 

Число 

принятых 

Число 

окончивших 

Подгот. 1 

кл. 

2 

кл. 

3 кл. 

К 1 января 1904 г. 13 22 .. .. 35 35 .. 

К 1 января 1905 г. 22 18 19 .. 59 22 .. 

К 1 января 1906 г. 26 23 16 15 80 24 .. 

К 1 января 1907 г. 27 24 18 15 84 28 15 

К 1 января 1908 г. 31 27 22 17 97 32 15 

К 1 января 1909 г. 33 27 24 21 105 31 17 

К 1 января 1910 г. 25 27 26 22 100 26 20 

К 1 января 1911 г. 27 22 26 26 101 28 22 

К 1 января 1912 г. 35 29 19 26 109 37 26 

К 1 января 1913 г. 36 32 26 18 112 36 26 

 

ГАТО, ф-126, оп.2, д.2897, л.18. Копия. 

 

Программа по преподаванию истории в    приготовительном классе 

Семипалатинской учительской семинарии на 1913-1914 учебный год. 

Приготовительный класс 

1. Древняя история 

2. А. Краткий очерк истории древнего Востока. 

3. Египет 

4. Финикия 

5. Ассирия и Вавилония  

6. Персия 

Б. Краткий очерк истории древней Греции 

1. География и этнография древней Греции 

2. Мифический период Греции 

3. Религия древних греков 

4. Переселение дорян 

5. Лосканика 

6. Греко-Персидские войны 

7. Век Перикла 

8. Пелопонесская война 

9. Эпоха господства Спарты и упадка Греции 

10. Македония 

ГАТО, ф-126, оп.2, д.2897, л.17. Копия. 

(Развитие народного образования в Восточном Казахстане (ХІХ – начало ХХ вв.) 

Сборник документов. Часть 1. Семей, 2016.) 
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Адресь-Календарь Семипалатинской области 1914 годь. с.104 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайының қорынан алынды) 

 

 
ГАТО ф.126, о.2, д.3020. 
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Семей мұғалімдер семинариясы директоры М.Березниковтың Батыс-Сібір оқу 

округінің басшысына хаты (26 қыркүйек, 1914 жыл) 

ГАТО, ф. 126, оп. 4, д. 97, л.245-246 

 

 
 

Мҧғалімдер семинариясының ғимараты 
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Семей мұғалімдер семинариясы директоры М.Березниковтың Батыс-Сібір оқу 

округінің басшысына хаты (20 қазан, 1914 жыл) 

ГАТО, ф. 126, оп. 4, д. 97, л.245-246 
(Развитие народного образования в Восточном Казахстане (ХІХ – начало ХХ вв.) 

Сборник документов. Часть 1. Семей, 2016.) 
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Не ранее 1915 г. января 25 - Из сведений о преподавателях 

Семипалатинского имени цесаревича Алексея учительской 

семинарии. 
 

   Михаил Николаевич Березников. Окончил курс Императорского Петроградского 

историко-филилогического института в звании преподавателя славянства. Является 

директором семинарии. Предмет преподавания – педагогика во 2-х и 3-х классах. 

      Отец Борис Георгиевич Герасимов. Окончил курс Томской духовной семинарии. 

Законоучитель. Предмет преподавания - закон Божий в 1, 2, 3-х, приготовительных 

классах, в начальном училище. 

    Нургали  Кульджанович Кульджанов. Окончил курсы Оренбурской учительской 

школы. Преподаватель киргизского языка, киргизский язык в 1, 2, 3-х, 

приготовительных классах. 

 

      ГАТО, ф.126, оп.4, д.97.л.249. Копия. 

 (Развитие народного образования в Восточном Казахстане (ХІХ – начало ХХ вв.) 

Сборник документов. Часть 1. Семей, 2016.) 

 

 Из адрес-календаря Семипалатинской области на 1915г. 

                   Семипалатинская учительская семинария. 
 

Директор - статский советник Михаил Николаевич Березников. 

Законоучитель - священник  отец  Борис Герасимов. 

Наставники: статский советник  Сергей Николаевич Степанов, статский советник  

Николай  Михайлович Харченко и статский советник  Иван  Парфенович Никитин. 

Преподаватели: губернский секретарь Нургалий Кульджанович Кульджанов, не 

имеющий чина  Николай  Николаевич Багишев, не имеющий  чина Павел Степанович 

Котлов и не имеющий чина Лука Степанович Лялюков. 

Врач- статский советник Иван Георгиевич Гурбанов. 

Почетный попечитель- купец Иван Михайлович Ложкин. 

 

Адрес-календарь Семипалатинской области на 1915. 

(Развитие народного образования в Восточном Казахстане (ХІХ – начало ХХ вв.) 

Сборник документов. Часть 1. Семей, 2016.) 

 

 

Семейдің мұғалімдер семинариясы 1914 ж. 
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Не ранее 1 января 1915 г. – Годовой отчет по Семипалатинской 

имени цесаревича Алексея учительской семинарии за 1915 год. 

 
Семипалатинская учительская семинария открыта с 1-го июля 1903 года. В 1913 

году исполнилось первое десятилетие ее существования. Рост и развитие жизни 

семинарии за этот период шли в двух направлениях: необходимо было с одной стороны 

организовать внешние условия существования семинарии - обзаводиться обстановкой, 

учебным инвентарем, вырабатывать сообразный с задачами семинарии внешний 

распорядок жизни, в первое время насущнейшей заботой служила постройка 

собственных зданий семинарии. К концу 1906 года здания были выстроены, нужно 

было приспособляться к новым условиям жизни в собственных обширных 

помещениях, необставленных и требовавших больших расходов. 1906-07 и 1908-09 

года являлись самыми тяжелыми годами в жизни семинарии. Семинария поистине  

бедствовала, так как из скудных хозяйственных сумм ее приходилось до 1000 рублей в 

год выдавать в квартирное довольствие наставникам и преподавателям, не имевшим 

квартир в натуре, приходилось по необходимости ежегодно увеличивать инвентарь, так 

как число учащихся и в семинарии, и в начальном училище с каждым годом 

значительно увеличивалось; при обширности помещений и хозяйства нужно было 

увеличивать и число служителей, что составляло предмет нового расхода. Приходилось 

жить и направлять внешний ход жизни семинарии под постоянной угрозой недостатка 

средств к концу года и на сведение прихода денежных сумм семинарии с их расходом. 

            С бедностью семинарии гармонировала и бедность воспитанников. Число 

стипендий с 1906 года  к 1911 увеличилось на 12 и размер каждой стипендии 

увеличился с 120 до 180 рублей в год. В 1910 году впервые стала ассигноваться из сумм 

Государственного Казначейства необходимая сумма на выдачу квартирных денег 

чинам семинарии, не имеющим квартир в натуре. В 1912 году было испрошено пособие  

семинарии у г. Семипалатинска на  хозяйственные ее нужды в размере 200 рублей в 

год. При бедности семинарии много сил уходило на создание хотя бы относительно 

внешнего ее благоустройства. В этом отношении труд семинарии шел в одном 

направлении. Но за этими заботами не оставлялось без внимания и другая сторона ее 

жизни - ее внутреннее благоустройство. Предметом постоянной упорной работы 

являлась подготовка хороших народных учителей, добрых и верных пастырей тех сотен 

и тысяч юных существ, которые должны быть поручены воспитательному руководству 

питомцев семинарии по выходе последних из воспитывающей их школы. 

              В те тяжелые годы, казалось, не было просвета в будущем. Семинария не 

встречала поддержки и извне. Но Господь Бог не оставил ее Своим милосердием в эти 

годы: жизнь семинарии крепла, постепенно достигла полноты и к 1912 году приняла 

тот совершенно определенный положительный строй, при которым при добром 

усердии ей остается только совершенствоваться, выполняя бодро и уверенно, с верою в 

себя, свое назначение. В  этом последовательном пути по достижению 

усовершенствования внешней и внутренный жизни семинарии, сознательно и 

бессознательно взоры семинарии направлялись к двум источникам света  и опоры-

религии и родины, к Господу Богу и к Государю. В 1909 году в семинарии сооружен 

был храм - временный, с проходным иконостасом, который уже в 1910 году был 

заменен постоянным, и в этот храм, сооруженном во Имя Святителя Иннокентия 

Иркутского, Чудотворца, во все праздники, во все важные минуты в жизни  нашего 

отечества и в жизни и семинарии, а так же и перед учением в будничные  дни стали 

возноситься молитвы «Святителю Церкви пресветлому, озарившему лучами доброт 

своих  страну сию» к назиданию учащихся и к утешению и радости окрестных 

жителей, в большом числе и во все праздники приходящих в храм семинарии, 

призываемых туда звоном  церковного колокола  семинарии. В этом же храме 

возносятся молитвы и за Того, Кто олицетворяет нашему родину, и в семинарии 
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благодаря доступности и отзывчивости Державного Государя, создалась незримая связь 

с Ним и Его  семьей. В 1909 году, в день первого своего престольного праздника 

Педагогический Совет и воспитанники  семинарии поверглии чрез Господина  

Министра Народного Просвещения к стопам ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА чувства верноподданнической преданности и беспредельной любви к 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ и удостоились высокой  милости – ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ 

благодарности  ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. В дни великих отечественных торжеств в 1912 и 

1913 году от  семинарии, как и со всех концов нашего отечества к Престолу 

возносилось выражение чувств беспредельной любви к ЦАРЮ и ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ. 

Наконец, в годовщину 10 - летия существования семинарии, накануне дня 

престольного праздника семинарии, для закрепления и увековечения устаноленного в 

семинарии направления воспитания подрастающих поколений народных учителей, 

Педагогический  Совет и воспитанники семинарии вознесли Святителю Алексию, 

Митрополиту Московскому, моление о благословении нового начинания –о 

испрошении Царской Милости, соизволения  ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА на 

наименование  семинарии в честь АВГУСТЕИШЕГО Имени  ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА И ВЕЛИКОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА и к великому счастью семинарии это начинание 

по завету –за Богом молитва, а за Царем служба не пропадет - не оказалось не 

осуществленным ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕМУ  ГОСУДАРЮ благоугодно было 

снизойти к ходатайству семинарии и семинария получила наименование в честь  Имени 

Царственного Отрока. День 1 августа 1914 года, когда ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 

ВЕЛИЧЕСТВУ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ благоугодно было осчастливить семинарию 

соизволением на присвоение Имени НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА будет  

незабвенным в летописи семинарии, а день 5-го сентября, когда празднуется память 

Светлого Покровителя Царственного Отрока, и будет всегда днем светлого праздника 

для семинарии.  

           С 1 июля 1915 года семинария вступила в 13-й год своего существования. В 

состав семинарии входят 4-класса – приготовительный , 1-й, 2-й, 3-й. При семинарии 

состоит двухклассное мужское образцовое училище. 

 

Помещения 

 

     Главное здание семинарии располагает совершенно достаточным количеством 

помещений, как для основных классов, так и для всех учебно-воспитательных при 

семинарии  учреждений. В здании семинарии имеется помещение для класса ручного 

труда, для класса  переплетного мастерства, для класса рисования, для физического и 

естественно - исторического кабинета и для библиотеки. Лишь для гимнастических 

упражнений, для которых отведен нижний коридор, было бы желательно более 

обширное и более приспособленное пемещение, так как коридор этот узок и сверх того 

является проходным помещением. 

     Все помещения, предназначаемые для учебно-воспитательных целей, светлы и 

настолько обширны, что на каждого воспитанника воздуха в них приходится на менее 

2/3 куб. сажени, а в некоторых помещениях содержание воздуха на каждого 

воспитанника доходит до 1 сажени и более. 

        Для домовой церкви семинарии отведено наиболее обширное помещение, 

соединяющееся через створчатые двери с одним из классов, что значительно 

увеличивает ее размеры и позволяет разместиться в ней до 400 человек .  

Рекреационным помещением служит верхний зал, в который выходят двери из классов. 

Зал этот своим обширным видом, обилием в нем света и обстановкой производит 

прекрасное впечатление. Стены зала увешаны портретами Царей и Императоров из 

Дома Романовых, и в центре этих портретов в золотых рамах размещены портреты 
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ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 

ФЕДЕРОВНЫ  и АВГУСТЕЙШЕГО Покровителя семинарии НАСЛЕДНИКА 

ЦЕСАРЕВИЧА. Между портретами ИХ ВЕЛИЧЕСТВ в рамах выведены отпечатанные 

золотом тексты ВЫСОЧАЙШЕГО повеления о выражение ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ благодарности за выражение Педагогическим Советом и 

воспитанниками семинарии верноподданнических чувств и ВЫСОЧАЙШЕГО 

соизволения  на присвоение семинарии АВГУСТЕЙШЕГО Имени ЕГО ВЫСОЧЕСТВА 

ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА. 

 

Помещения , занимаемые начальным училищем при семинарии. 

        Так же, как и главное задание, задание, выстроенное для начального училища, 

может быть признано теплым , сухим и светлым ,но помещения  его не столь обширны 

,как в первых, в следствие чего на каждого ученика воздуха и пространства приходится 

меньшее количество , чем то, каким пользуются воспитанники семинарии. При составе 

училища в 104 мальчика, хотя размещающихся в 3 классных комнатах , воздуха на 

каждого приходится ,в недостаток и в общем, только около ½ кубической сажени. В 

начальном училище ошущается также недостаток и в рекреационных помещениях, для 

которых отведены, за отсутствием специально приспособленных помещений, нижний 

запасной класс и два коридора, один из которых  впрочем, служит и  раздевальной.  

       При семинарий, кроме начального училища с двумя квартирами для учителей, 

выстроены еще 2 отдельных задания: одно служит квартирой для директора семинарии 

и одно семинария располагает  четырьмя собственными удобными помещениями .  

Ремонт зданий семинарии в отчетном году обошелся в 292 рубля и состоял в побелке 

внутренних помещений всех жилых домов и в перекраске за один раз части плов в 

главном задании семинарии, в начальном училище и в одной из квартир наставников. 

                             

Учебно - воспитательные учреждения. 

Физический и естественно - исторический кабинеты оборудованы главным 

образом в 1904 году. И тот, и другой располагают важнейшими для преподавания 

пособиями. При составлении необходимых учебных пособий имелось ввиду устроить в 

собственном помещении музей наглядных пособий, который не только обслуживал бы 

нужды семинарии, но мог бы оказывать услугу и вообще учителям области, 

приезжающим не летние каникулы в Семипалатинск. За истекшие годы физический и 

естественно –исторический кабинеты постепенно пополнялись частью специально 

приобретаемыми пособиями ,частью же средствами учащихся, доставляющих для этой 

цели местные материалы и предметы растительного и животного царства, а также 

наглядными пособиями, изготовляемыми воспитанниками выпускных классов для 

практических уроков в начальном училище при семинарии. К 1 января 1916 года 

семинария располагала 148 названиями отдельных физических и 48 естественно –

исторических приборов на общую сумму 3350  руб.80 коп; в 1915 году поступлений по 

этим отделам не было. 

 

Библиотека семинарии. 

           Библиотека семинарии за 12  лет ее существования обогатились значительным 

числом полезных в учебно-воспитательном отношении сочинений и пособий. 

Благодаря постепенному приобретению книг в библиотеку семинарии, к концу 1915 

года в ней составилось 3111 названий сочинений в 9781 томах на общую сумму 10825 

руб. 32 коп. В библиотеке 1620 названий в 2589 томах приходится на фундаментальную 

библиотеку и 1620 названий в 7192 томах на ученическую; стоимость  первых 

составляет сумму 4812 руб. 27 копеек, стоимость вторых-6013руб. 05коп. 

В число указанного количества книг и в общую их стоимость входят: книги, 

приобретенные  в отчетном году для фундаментальной библиотеки – 11 названий в 19 
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томах на сумму- 74 руб.69 коп. и для ученической 28 названий в 456 томах на сумму 

402 руб. 85коп., а всего за истекший 1915 год семинарией приобретено 39  названий в 

475 томах на сумму 477 руб. 54коп. 

В частности, для удобства распределения и исполнения обязанностей по выдаче 

книг и их учету ученическая библиотека разделяется на общеученическую, учебную, 

сельскохозяйственную и музыкальную. В общеученической   библиотеке  к 1 января 

1916  года состоит 1063 названия в 1793 томах  на сумму  1765 руб. 33 коп; в том  числе 

в  отчетном  году приобретено 6 названий в 8 томах на 11 руб. 15 коп.; в учебной 

библиотеке - 263 названия в 4619 томах на сумму 3445 руб. 55 коп., в том числе в 

отчетном  году приобретено 422 учебника на 371 руб. 35 коп., в сельскохозяйственной  

библиотеке  -77 названий  в 139 томах на 165 руб.55 коп., причем  приобретений   в 

1915 году не было,  и в музыкальной библиотеке - 217 названий в 641 томе на 636 руб. 

62 коп.,  в том числе в отчетном году приобретено 22 названия в 26 томах на 20 рублей 

35 коп. 

С 1914 года в ученической библиотеке семинарии произведено следующее 

нововведение. До начала 1914 / 15 учебного года все книги для чтения учения 

учащимся находились в особом библиотечном помещении и выдавались для чтения 

воспитанникам преподавателем, которому был поручен этот отдел библиотеки. С 

начала 1914\15 учебного года, когда ученическая библиотека перешла в ведение 

наставника И.П.Никитина. При обсуждении данного вопроса в Педагогическом Совете, 

из всех книг ученической и педагогической библиотеки были составлены 4классных 

библиотеки для каждого класса семинарии, сообразно степени интереса и развития 

воспитанников к чтению того или другого рода книг. Вся ученическая библиотека с 

того времени находится в общем ведении наставника И.П.Никитина; в каждом классе 

им избирается помощник из числа воспитанников, который под его руководством 

выдает своим товарищам по классу книги и принимает от них эти книги. В конце 

учебного года эти помощники библиотекаря сдают ему отчет по своим отделам 

ученической библиотеки при общей  поверке книг этой библиотеки. В смысле удобства 

выдачи и приема книг, в смысле вообще быстроты обмена книг между помощниками 

библиотекаря и воспитанниками, пользующимися библиотечными книгами, 

нововведение это является весьма ценным в учебно-воспитательном отношении в 

жизни семинарии. 

                                

Учебные пособия по истории и географии. 

                К 1 января 1916 года по истории и географии числилось пособий: 50 названий 

на сумму 495 руб. 70 коп. ,в том числе в отчетном году приобретено одно название на 

сумму 23 руб. 40коп. 

 

                                             Музыкальный класс. 

Устройство музыкального класса в семинарии началось с приобретением для 

семинарии рояля и двух фисгармоний. Затем с целью распространения среди 

воспитанников  семинарии интереса к музыке, ежегодно приобретались скрипки, 

гитары, мандолины, балалайки, а в последние годы приобретены 3-я  фисгармонь, 

патефон, контрабас, виолончель ,альт ,корнет-а-пистон, флейта , кларнет ,тромбон и 

барабан. К концу  учебного года  семинария располагала  1 роялем, 3 фисгармонями , 1 

струнным контрабасом, 30 скрипками,18 гитарами , 13  мандолинами,  58 балалайками , 

1 кларнетом, 1 флейтой, 1 корнет-а-пистоном, 1 тромбоном и 1 барабаном, а всего 131 

инструментом на общую сумму 2233 руб. 80 к. в том числе в отчетном году 

приобретено 20 инструментов на 150 руб. 
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Класс ручного труда. 

          Класс ручного труда оборудован главным образом в 1905 году. К 1 января 1916 

года имущество по этому классу составляло общую стоимость 1280 руб. 54 коп., в том 

числе в отчетном году прибавилось имущество на 17р. 53 коп. 

 

Класс рисования. 

Имущество по классу рисования сотавлялось из постепенных приобретений. К концу 

отчетного года по отделу имущества состояло на сумму 574 руб. 46 коп. В отчетном 

году имущества по этому отделу не поступало. 

 

Сельскохозяйственный инвентарь. 

           Начало приобретения сельскохозяйственного имущества было положено в 1909 

году. К 1 января 1916 года движимого имущества и учебных пособий по этому отделу 

состояло на сумму 563 руб. 48 коп., в том числе в отчетнем году поступило имущества 

на 122 рубля. 

 

Хозяйственное имущество. 

           Хозяйственного имущества к 1 января 1916 года состоит на сумму 5454 руб. 32 

коп., в том числе в отчетнем году приобретено на сумму 235 руб. 

 

Имущество, числящееся по инвентарю начального училища. 

         Стоимость инвентаря начального училища при сминарии библиотеки, учебных 

пособий и физического и естественно-исторического кабинета составляет общую 

сумму – 458 руб. 37 коп. 

         Таким образом, к 1 января 1916 года семинария по всем отделам располагает 

имуществом на сумму 25226 руб. 53 коп., в том числе в отчетнем году приобретено 

имущества на суммуу 1025 руб. 47 коп.   

 

Метеорологическая станция. 

         Метеорологическая станция, находящаяся  в общем заведывании 

Екатеринбургской  обсерватории, переведена в семинарию по соглашению с этой 

обсерваторией  в  1911 году. Наблюдения на этой станции производятся три раза в 

день: в 7 часов утра, в 1 час дня и  в 9 часов вечера избранными для того  и 

руководимыми  наставников С.Н.Степановым воспитанники,  результаты наблюдения 

ежедневно по телеграфу отсылаются в Главную Николаевскую Обсерваторию в 

Петрограде и во Владивостокскую Обсерваторию, а подробные сведения с общей их 

сводкой ежемесячно  в  Екатеринбургскую обсерваторию. 

 

Ученические квартиры. 

          В отчетном году, сравнительно с предшествовавшими годами,  условия 

содержания учащихся в частных квартирах стали менее благоприятными.  В 

предшествовавшие годы воспитанники семинарии находили квартиры с платой за 

помещение и стол по 12-13 рублей в месяц;при наступлении дороговизны за эту цену 

хозяева уже отказывались держать на хлебах воспитанников семинарии,и им 

приходилось или увеличивать плату хозяевам до 14 и 15 рублей или приискивать  

квартиры  с худшими гигениеническими условиями; при различной степени 

обеспечения воспитанники семинарии избирали  тот и другой способы устройства на 

квартирах. В  лучших  вообще условиях  находились  воспитанники , обеспеченные 

стипендиями. Из общего колическими  проживавших в Семипалатинске воспитанников 

семинарии  /105/стипендиями были обеспечены 76 воспитанников /77 –й стипендиат 

Григорий Куликов находился в действующей армии; при размере стипендии в 180 

рублей в год эти последние в зависимости от того, могли ли им помогать особо родные 
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на неизбежные, сверх платы за квартиру и стол, расходы, как-то: на одежду, на мытье 

белья, на баню, или нет, были вообще обставлены более или менее благопритно; в 

особенно же тяжелых условиях находились воспитанники, не получавшие стипендий; 

таких было, не считая находящегося в действущей армии добровольца Михаила 

Куликова, 29, и  из них – проживавших  у родителей 8 и на частных квартирах – 21. В 

самых худших условиях находились большинство последних. На помощь к ним 

приходило Общество вспомоществования нуждающимся воспитанникам семинарии, 

которое 16 из них выдавало ежемесячные пособия от 4 до 7 руб., в том числе и 

некоторым, проживавшим у родителей, время от времени выдавало в пособие на оджду 

и обувь от 3 до 6 рублей. 

 

Деятельность начальствующих лиц и воспитательного персонала. 

          На обязанности  Директора семинарии в истекшем году, как и в 

предсшествовавшие  годы, лежало общее руководство учебно-воспитательной и 

хозяйственной жизнью семинарии. Кроме преподавания педагогики во 2 и 3 классах 

семинарии, на Директоре лежало руководство недельными занятиями воспитанников 3-

го класса во 2-м отделении начального училища при семинарии и общее наблюдение за 

всеми практическими уроками воспитанников 3-го класса в начальном училище. 

Свободные от этих занятий часы Директор посвящал посещению уроков наставников и 

преподавателей семинарии, так что у него была полная осведомленность о ходе учебнй 

жизни в семинарии. Кроме исполнения указанных обязанностей, директор пользовался 

всеми случаями для оказания на воспитанников семинарии благотворного 

воспитательного воздействия, внушая им правила доброго религиозно-нравственного 

поведения и сознание предстоящих им важных и ответственных учительских 

обязанностей. В круг обычных обязанностей Директора входило руководство 

заседаниями Педагогического Совета семинарии по всем вопросам воспитателей  и 

хозяйственной жизни семинарии и конференциями по поводу даваемых воспитанников 

3-го класса семинарии практических уроков в начальном училище при семинарии. В 

хозяйственном отншении на директоре семинарии лежало общее наблюдение за 

хозяйством семинарии, удовлетворение учебно-воспитательных и хозяйственных нужд 

семинарии в предлах отпускаемых штатных ассигнований и хранение имущества 

семинарии.    

         Почетный смотритель семинарии семипалатинский купец И.М. Ложкин, 

состоящий одновременно церковным старостой домового храма семинарии, в отчетнем 

году проявлял неизменно отзывчивое отношение к нуждам семинарии. Участливое 

отношение Почетного Попечителя к церковным нуждам воспитанников семинарии, ко 

всем вообще важным обятоятельствам и событиям в жизни семинарии, особый такт его 

– снискали ему всеобщее уважение, вносящее отрадный элемент в строй жизни 

семинарии. 

       Наличный состав навтавников и преподавателей семинарии принимал деятельное 

участие в направлении жизни семинарии к достижению поставленных ей учебно-

воспитательных задач. Наставники и преподавателя семинарии, помимо исполнения 

своих обязанностей по преподавателю порученных им учебных предметов, несли те 

или иные обязанности по различным отраслям воспитателей и хозяйственной жизни 

семинарии. 

        В частности Законоучитель семинарии о. Борис Герасимов усердно исполнял свои 

пастырские обязанности: заботился о торжественности Богослужения, обучал 

церковному пению певчих, певших на левом клиросе, в субботние дни еженедельно 

совершал понихиды по воином, павшим на поле брани, в пятницы разъяснял 

воспитанникам семинарии воскресные евангелия, а в прочие учебные дни во время 

общих молитв читал соответствующие места из Св. Евангелия, за Богослужением же в 
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праздничные дни, обращясь к пастве, произносил поучения и разъяснил празднуемых 

событий. 

       Наставник И.П. Никитин, помимо преподования обязательных для него предметов 

истории и географии, в течении всего года нес труд преподования русского языка  во 2 

и 3 классах семинарии и по обществу вспомоществования нуждающимся 

воспитанникам семинарии исполнял обязанности казначея Общества;  кроме того, в 

ведении И.П. Никитина находилась ученическая библиотека семинарии. 

       Наставник С.Н. Степанов, кроме преподования обязательных для него предметов- 

физики, естествования и гигиены, в течении первого полугодия нес труд преподования 

русского языка в первом классе а во второе полугодие сверх того русский язык в 

приготовительном классе. На нем не лежало и ознакомление учащихся с основами 

сельского хозяйства в теории и на практике. Немало труда и заботы для наставника 

С.Н.Степанова доставляло и несение обязанностей казначея семинарии при 

необходимости в течение всего года выдавать содержание не только чинам семинарии, 

но также стипендиатам и служителям. 

        Наставник И.М.Харченко в течении летних каникул, как и в предыдущие годы, за 

выездом Директора семинарии на каникулярное время по болезни сына в отпуск, нес 

труд по исполнению обязанностей Директора семинарии, кроме того в течении первого 

полугодия, помимо математики, преподавал русский язык в приготовительном классе 

семинарии и заведовал фундаментальной библиотекой семинарии. 

        Преподаватель Н.К.Кульджанов, кроме преподавания киргизского языка, 

заведывал воспитанниками семинарии учебников. 

       Преподаватель Н.Н.Багишев, сверх обязанностей по преподаванию пения, нес 

обязанности секретаря Педагогического Совета семинарии и заведывал музыкальными 

инструментами и музыкальной библиотекой. 

       Преподаватель П.С.Котлов в течении 2-го полугодия, сверх прямых своих 

обязанностей по преподаванию ручного труда в семинарии и учебных занятий с 

учениками 1 класса, преподавал методику чистописания в 3-м классе семинарии. 

       На учителе начального училища Л.С.Лялюкове лежало не только преподавание 

учебных предметиов во 2-м классе начального училища, но и воспитательное 

руководство учениками начального училища. Кроме того, ему, как и преподавателю 

П.С.Котлову, наряду с наставниками семинарии немало пришлось потрудиться по 

руководству воспитанников 3-го класса в их практических занятиях в начальном 

училище. Нельзя не отметить вообще полного единства в действиях наставников и 

преподавателей по руководству учащихся, следствием того в течении всего года жизнь 

в семинарии шла ровным темпом, за редкими исключениями чисто случайного и 

притом и чисто внешнего по отношению к общему строю жизни семинарии, характера. 

 

Деятельность Педагогического Совета. 

        В отчетном году Педагогический Совет имел 21 заседание. Заседания эти 

посвящены подведению итогов поведения, прилежания, внимания и успехов 

воспитанников семинарии по четвертям года, рассмотрению годовых успехов 

воспитанников, приемных, переводных и выпускных испытаний, обсуждению 

проступков и мере исправления воспитанников, рассмотрению сроков исполнения 

воспитанниками семинарии письменных работ, распределению между воспитанниками 

семинарии освободившихся стипендий, рассмотрению списков книг, учебных пособий 

и учебников, предназначавшихся для семинарии, составлению сметы прихода и 

расхода денежных сумм семинарии на отчетных год и ряду хозяйственных вопросов: 

вопросу о заказе необходимой для семинарии мебели, вопросу о ремонте зданий 

семинарии, о приобретении дров для нужд семинарии, рассмотрению счетов по 

поставке семинарии необходимых учебных и хозяйственных предметов, общей поверке 

денежной отчетности семинарии и поверке всего инвентаря семинарии. 
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Вакантные должности. 

        К 1 января 1916 года вакантных должностей по семинарии, как и предыдущем 

году, было 2: должность наставника русского языка и словесности и должность учителя 

рисования, черчения и чистописания. Обе эти должности были вакантны и в 1915 году, 

причем занятия по русскому языку и словесности, как уже было выше указано, велись 

наставниками И.П.Никитиным, С.Н.Степановым Н.М.Харченко, рисование же, 

черчение и чистописание за исключением преподавания методики чистописания в 3-м 

классе семинарии преподавателем П.С.Котловым, вовсе не преподавались за полной 

невозможностью распределить их между наличным составом наставников и 

преподавателей, не имевших на то или соответствующей подготовки для достаточного 

количества свободных от занятий часов. 

       Нельзя здесь не выразить пожелания о том, чтобы на обе вакантные должности 

нашлись, наконец, подходящие кандидаты, что придало бы течению учебно-

воспитательной жизни семинарии более планомерности и облегчало бы труд 

наставников, и продолжение целого ряда лет обременяемых преподаванием тех или 

иных учебных предметов по вакантным должностям. Нельзя также не прибавить здесь, 

что в столь печальных условиях семинария будет до тех пор, пока, наконец, они не 

будут сравнены в условиях материального обеспечения служащих в них лиц с другими 

учебными заведениями. 

       В отчетном году никаких отступлений от штатов семинарии и от таблицы       

недельных уроков не было, если не считать пропуска уроков по рисованию, черчению и 

чистописанию за отсутствием преподавателя этих предметов. 

 

Число учащихся и распределение их по классам с указанием распределения между 

ними стипендий. 

              К 1 января 1916 года в четырех классах семинарии числилось 107 

воспитанников, из них в приготовительных классах – 28, в 1-м – 27, во 2-м 26 и в 3-м – 

26. В числе этих воспитанников казенными стипендиями пользуются 50 стипендиатов 

один из них Куликов Григорий находится в действующей армии, земским - 2–, 

стипендиями Сибирского Казачьего Войска  - 4, стипендией Имени ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА II- 1, стипендией Имени Статс-Секретаря Милютина – 1 и стипендией 

Имени г. Усть – Каменогорска – 1. Всего обеспечено стипендиями 77 воспитанников. 

Размер всех стипендий 180 рублей на каждого воспитанника. 

 

Число вновь поступивших и выбывших воспитанников. 

  В отчетном году в приготовительный класс семинарии было принято 29 

воспитанников, в том же году выбыло до окончания курса семинарии 3 воспитанника и  

по окончании курса 24 воспитанника. К 1 января 1916 года в семинарии состояло 105 

воспитанников. Таким образом, за увеличением к концу отчетного года числа их на 2, 

общее количество их к 1 января 1916 года составило – 107 воспитанников, из них два: 

Куликов Григорий и Куликов Михаил числятся в отпуску, как добровольцы, 

участвующие в действующей армии. 

Из 3 воспитанников выбывших из семинарии в отчетном году, 1 – третьего 

класса выбыл для поступления в действующую армию, 1 – приготовительного класса 

переведен родителями в Барнаульскую учительскую семинарию, как более близко 

находящуюся к месту их жительства, и 1- приготовительного класса, без согласия 

матери и разрешения Педагогического Совета выехавший из Семипалатинска с целью 

поступить в войска в возрасте 15 лет, признан потому Советом выбывшим из числа 

воспитанников семинарии. Если не считать этого последнего случая, указывающего на 

незрелость и необдуманный порыв увлеченного примером взрослых юноши, случаев 

выбытия из семинарии воспитанников по мало успешности или вследствие 
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неодобрительного поведения в течении отчетного года в семинарии отметить не 

приходится.  

 

Вероисповедание воспитанников. 

Из общего числа воспитанников семинарии – 101 (94%) православного 

вероисповедания и 7 (6%) магометанского. В числе 101 православных 5 старообрядцев. 

 

Сословие воспитанников. 

По сословиям большая часть воспитанников принадлежит к крестьянам, казакам 

и мещанам, причем преобладающее число – 48% составляют крестьяне. Обстоятельство 

это за последние два года является характерным для семинарии, так как в 

предшествовавшие годы число крестьян, чем долее назад, тем более приближалось к 

числу мещан т казаков. Так, к 1 января 1912 года число крестьян (при общем 

количестве воспитанников семинарии 109) было 42, мещан 35, казаков 18; к 1 января 

1913 года (при общем числе воспитанников 112) крестьян было 39, мещан 31 и казаков 

- 25; к 1 января 1914 года (при общем числе воспитанников 113) крестьян было 46, 

казаков 24, мещан 31; к 1 января 1915 года (при общем числе воспитанников 105) 

крестьян было 51, мещан 19 и казаков – 22; наконец к 1 января 1916 года (при общем 

числе воспитанников 107) крестьян было 52, мещан 19 и казаков 21. Обстоятельство 

это, быть может, находится в связи с усилением переселенческого движения в 

Семипалатинской области, так как из поступающих в последнее время в семинарию 

молодых людей дети переселенцев уже не являются, как в предыдущие годы, 

исключением. Из прочих 15 воспитанников 7 принадлежит к детям чиновников и 

почетных граждан, 2 – дети лиц духовного звания и 6 – киргиз. 

 

Распределение воспитанников по возрасту. 

К концу 1915 года возраст воспитанников заключался между 15 и 27 годами; 

преобладающим возрастом был возраст между 16 и 20 годами. Под этим подходило 83 

воспитанника. По возрасту воспитанники распределялись следующим образом: 15 лет 

было 6 воспитанников, 16-15, 17-14, 18-28, 19-11, 20-15, 21-7, 22-7, 23-4 и 27-1. 

 

Распределение воспитанников по месту жительства. 

Главным контингентом воспитанников семинарии являются уроженцы или 

переселенцы Семипалатинской области – 54 человека (против 43 предшествующего 

года), затем следуют уроженцы Томской губернии – 37 (против 35 – предшествующего 

года), Тобольской губернии – 2 и по 1 воспитаннику уроженцы Акмолинской и 

Семиреченской областей и Воронежской и Полтавской губернии. Эти данные 

указывают на то, что в семинарии постепенно увеличивается число воспитанников, 

принадлежащих к уроженцам или переселенцам Семипалатинской области, и 

уменьшается число уроженцев других местностей: не лишнее отметить и уменьшение 

числа воспитанников из Областей Войска Донского: из числа уроженцев этой области – 

10, к воспитанникам трех первых классов принадлежат лишь 5 и 5 – воспитанники 3-го 

класса, ко времени заключения наступающего года уже выдержавшие досрочные 

выпускные испытания, так что на 1916 год в семинарии осталось всего 5 казаков 

Области Войска Донского. Не указывает или отмеченная группировка по областям и 

губерниям на то, что увеличение числа воспитанников из Семипалатинской области за 

счет уроженцев других местностей есть благодетельное следствие насаждения в нашем 

отечестве за последние годы значительного числа вновь открытых семинарий, что 

уменьшило приток в Семипалатинскую семинарию уроженцев отдаленных местностей, 

давши им возможность получить образование в ближайших к их родине семинариях. 
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Предшествующее поступлению в семинарию образование. 

        Большинство воспитанников семинарии предшествующее образование получили в 

высших начальных и 2-х классных МНП сельских училищах; из них в отчетном году 

учеников высших начальных училищ было 24 и 2-классных МНП  - 38 (в том числе 11 

окончивших курс начального училища при семинарии), затем следуют: окончившие 

курс русско-киргизских училищ, дающих вообще хороший контингент учащихся – 16, 

второклассных учительских школ – 5, 2-классных приходских – 7, 1 –классных МНП – 

6, 2-классных церковно-приходских – 1, земских училищ – 1, сельскохозяйственных – 

1, 1-классных приходских – 3, с прочим образованием 5. Опыт прохождения учебных 

курсов семинарии поступающими в семинарию из поименованных учебных заведений 

указывает на то, что типы учебных заведений из коих поступают в семинарию молодые 

люди, до настоящего времени существенной роли, в смысле показания успешности 

прохождения ими курсов семинарии, не играли, хотя нельзя все же не отметить, что 

сравнительно лучший контингент, в начале, по крайней мере, обучения в семинарии, 

дают окончившие курс высших начальных, двухклассных учительских, русско-

киргизских и 2-классных МНП училищ; в дальнейшем же прохождении курсов 

успешность молодых людей и из этих училищ постепенно дифференцируется главном 

образом в зависимости от прилежания и способностей учащихся; учащиеся в 

семинарии формируются по собственному ее типу и при окончании курса семинарии 

какую-либо разницу в зависимости от их предшествующей  подготовки. 

 

Пропущенные воспитанниками семинарии уроки. 

       В отчетном году наличным составом воспитанников семинарии (105) пропущено в 

общей  сложности 4137 уроков, из них 4012 по причинам, признанным 

удовлетворительными, и 125 по причинам неудовлетворительным или сомнительными. 

На одного воспитанника, в общем, приходится 39 уроков или, считая по 6 уроков в 

день, около 6 2/1 учебных дней. На аккуратное посещение воспитанниками семинарии 

в праздничные дни и накануне их присутствия за Богослужением и в будничные – для 

учебных занятий обращалось должное внимание, и у воспитанников в достаточной 

степени выработалось сознание необходимости посещать как совершаемое в храме 

семинарии Богослужение, так и уроки. Нередки были случаи, воспитанники приходили 

в семинарию на учебные занятия больными, и приходилось отпускать их домой в 

самом начале уроков. 

 

Число и возраст окончивших курс семинарии воспитанников 

       В июне месяце отчетного года был сделан десятый выпуск окончивших курс 

семинарии воспитанников в числе 24 молодых людей. Возраст окончивших курс 

семинарии распределялся следующим образом: 18-1, 19-2, 20-5, 21-6, 22-4, 23-4 и 24-2 

воспитанника. Из 24 окончивших только 4 учительствуют, 19 состоят на военной 

службе и 1 временно освобожден от военной службы по болезни. 

 

Занятие не обязательными предметами 

Как и предыдущие годы, ввиду сложности обязательных занятий, у 

воспитанников семинарии в течение отчетного года, за исключением каникулярного 

времени, оставалось мало досуга для занятий необязательными предметами; тем не 

менее, многие из них уделяли свободные часы на полезные занятия необязательными 

предметами. Воспитанники 3-го класса в неурочные часы изготовляли учебные 

пособия для начального училища при семинарии. С особенным интересом 

воспитанники к занятию музыкой. Семинария располагает значительным числом 

музыкальных инструментов, и это обстоятельсство, в связи с интересом воспитанников 

к музыке, давало возможность почти всем им играть на тех или иных инструментах. К 

сожалению, за недостатком средств у семинарии, до ностаящего времени не 
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представлялось возможности пришласить для занятий с ними учителя музыки, и они 

обучались игре на инструментах друг у друга. На всех частных квартирах 

воспитанников имелись музыкальные инструменты, так что они имели полную 

возможность часы отдыха посвящать занятию музыкой. Немалое число воспитанников 

свободное от учебых занятий время посвящало переплету книг. Исскуству переплетать 

книги большинство воспитанников было обучено во внеурочное время в 1914 году; с 

того времени, ползуясь выдаваемымм из семинарии принадлежностями переплетного 

мастерства, многие воспитанники переплетали свои собственные книги частью в 

семинарии, частью дома. Большую же часть свободного от занятий времени 

большинство воспитанников посвящало чтению книг из ученичкой библиотеки, 

настолько в общем богатой, что запросы учащихся удовлетворялись в совершенно 

достаточной степени. 

 

Внеклассные занятия воспитанников. 

 Для ознокомления с постановкой учебно-воспитательного дела и для развития 

навыка в обращении с учениками начального училища воспитанники 2-го класса 

семинарии в течении всего года поочередно назначились дежурными в начальное 

училище. На обязанности дежурных лежало наблюдение за учениками начального 

училища во время перемен, наблюдение за своевременным освежанием воздуха в 

классных и рекреационных помещениях училища и т.п. Во время уроков дежурные 

присутствовали в классах, следя за преподаванием учебных предметов, и потом 

представляли письменные отчеты, как о своих дежурствах, так и по поводу уроков, на 

которых они присутствовали. Каждому воспитаннику 2-го класса в начале учебного 

года была выдана специально изготовленная для записи замечаний тетрадь с 

установленным на первой странице ее вопросами, на которые они должны отвечать в 

своих отчетах; такая форма, введенная в 1913 году, внесла больший, чем в предыдущие 

годы, порядок в эти отчеты, причем и самые отчеты пишутся воспитанниками также на 

особо изготовленных печатных бланках. 

 Для постоянных наблюдений за метеорологическими явлениями избраны два 

воспитанника, живущие в семинарии, которые производят наблюдения и ведут записи 

поочередно; к этим воспитанникам присоединяются и другие, благодаря чему многие 

воспитанники имеют возможность ознакомиться с производством метеорологических 

наблюдений. Общий надзор за занятиями воспитанников метеорологическикми 

наблюдениями и за сводкой этих наблюдений делается наставником физики и 

естествоведения С.Н.Степановым. 

 

Практические уроки воспитанников 

 Воспитанники 3-го класса в течении всего года давали пробные уроки по всем 

предметам курса 2-х классных начальных училищ. Кроме того, в течении всего года 

воспитанники 3-го класса поочередно вели недельные занятия во 2-м отделении 

начального училища, выделенным для этой цели в особую классную комнату. Для 

пробных уроков практиканты составляли конспекты, которые просматривались 

соотвествующими преподавателями и наставниками. Данные практикантами уроки 

разбирались на конференциях в присутствии директора, наставников, преподавателей и 

всех воспитанников 3-го класса. Конференции обычно происходили в послеобеденное 

время в четверги, причем по расписанию в пятницу были уроки, не требовавшие 

подготовки, так что конференциями предоставлялась возможность посвящать весь 

вечер. Воспитанники 3-го класса внимательно относились к разбору уроков на 

конференциях и конференции являлись для них лучшей школой для подготовки их к 

ожидающей их учительской деятельности. Всех практических уроков в 1915 году дано 

279. 
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Занятия сельским хозяйством. 

 В отчетном году воспитанники семинарии теоретически на уроках 

естествоведения и практически на огороде при семинарии знакомились с садоводством 

и огородничеством; в огороде им разбивался отведенный для огорода участок на гряди, 

устраивались грядки, производилась рассадка семян и поливка посеянных семян и их 

всходов 

Поведение учащихся. 

 Поведение воспитанники в отчетном году не заслуживало особых упреков. 

Число проступок их было крайне невелико и сводилось почти исключительно к 

манкировкам по отношению к посещению уроков в семинарии, и к проступкам их не 

приходилось применять особо суровых мер взыскания. В установившейся в семинарии 

системе воздействия на учащихся в религиозно-нравственном отношении, а частью и в 

учебном меры предупреждения предпочитались мерам взыскания. Благодаря такого 

рода мерам, воспитанники отлично знают границы терпимого и нетерпимого в школе: 

создавшиеся таким оброзом традиции в значительной степени облегчают 

педагогическому персоналу семинарии достижение воспитательных задач. 

Характеризуя внешний строй жизни учащихся , общий их дух, будет правильным дух 

этот признать положительным, что обнаруживается многими данными, усмотреть 

которые лучше всего было бы, конечно, на месте. Общий дух воспитанников 

семинарии ближе всего было бы определить так: к сердцу их есть прямой путь. 

Замечания и выговоры, хотя бы и строгие, в сознании правоты их, они выслушивают с 

полным осознанием своей виновности и предпочитают такой путь воздействия на них 

косвенным наказаниям. Справедливым будет отметить и прямые положительные 

проявления общего направления учащихся. По отношению к ним можно с 

уверенностью сказать, что по всякому доброму делу с их стороны встретится 

неизменная отзывчивость. Из скромных своих средств они ежемесячно вносили свои 

посильные пожертвования, с самого начала современной войны и до аоследнего 

времени, на нужды, связанные с войной; в устраиваашихся однодневных 

благотварительных сборах, организованных с разрешения местной администрации на 

те или иные нужды, они принимали неизменное участие, как пожертвованиями своими, 

так и личным участием в качестве сборщиков. Неизменная отзывчивость встречалась 

со стороны их к товарищам их: никогда не отказывались они отказать ту или иную 

помощь своим товарищам в случаях, например, их заболеваний, когда охотно и 

извещали о заболеваниях их товарищей, живущих с ними на одних квартирах, охотно 

принимали на себя труд получения за больных товарищей лекарства из аптек и т.п. 

Нельзя, наконец, не отметить живейшего интереса их, поступивших на военную 

службу, в действующую армию, и сердечных наилучших пожеланий, которые они 

просили посылать этим товарищам при переписке с ними тех или иных членов 

педагогического персонала семинарии. Отмечаемые положительные черты 

внутренного строя жизни воспитанников не указывают6 конечно6 на то6 что в строе 

этом нет и слабых сторон, но эти слабые сороны не играли доминирующего значения и 

отнюдь не выходили за пределы, вообще свойственные молодежи: нельзя, например, не 

отметить служивших предметов нередких замечаний и выговоров случаев пропусков 

уроков или опаздывание воспитанников к Богослужению без достаточных оснований 

или по основаниям сомнительным случаев разговоров на уроках, наклонность иной раз 

повозиться, устроить несоотвествующую уже возрасту их борьбу на переменах, 

допускаемую иной раз неисправность в одежде, но для устраения этих проступков и 

улущений оьычно достаточно бывало замечаний, легких выговоров и в редких случаях 

сбавки поведения. Сбавку ибалов в пооведении в течении всего года приходилось 

применять исключительно за пропуски уроков без дастаточных оснований и за 

опаздывания на уроки. 



 113  
 

 

Выдающиеся дни в жизни семинарии. 

 Выдающимся днем в жизни семинарии за исткший год следует отметить день 

посещения семинарии в апреле месяце с.н. Преосвященным Епископом Сильвестром. 

Владыка предупредил семинарию о своем посещении; к назначенному времени 

педагогический персонал, авоспитанники семинарии и ученики начального училища 

собрались в храме семинарии. Преосвященный. После совершения чина встречи его, 

обратился к воспитанникам семинарии, как к будущим учителям, с глубоко 

назидательной речью, в которой все предстоящие им важные и отвественные 

обязанности были Владыкою рассмотрены по существу; изложенные трогательной, с 

чистл отеческой назижа-тельностью наставления Владыки не могли не оставить 

благотворного следа в сердцах учащихся; Владыка не забыл и учеников начального 

училища, и к ним обратил назидательнок наставление, после чего, благословив всех 

присутствовавших, отбыл из семинарии. 

 

Расходы на содержание семинарии с подразделениями источников 

 Расходы по содержанию семинарии падали главным образом на 

Государственное Казначейство. Из средств Государственного на нужды семинарии в 

истекшем году израсходовано 29447 руб. 16 коп. (в том числе 26957 руб. 28 коп. По см. 

1917 г., 639 руб. 37 коп. от сметных ассигнований на 1914 год, 772 руб. за выслугу 10 

летнего срока в Сибири и 1078 руб. 01 коп. в 20% добавочное жалованье) и из прочих 

источников 5334 руб. 50 коп., а всего израсходовано 34801 руб. 66 коп.; стоимость 

обучения 1 окончившего курс семинарии воспитанника обошелся таким оьразом в 1450 

руб. 07 коп. и стоимость обучения 1 воспитанника семинарии в 325 руб. 24 коп.; не 

считая того, что одновременно с воспитанниками семинарии за те же источники в 

начальном училище обучалось 104 ученика начального училища. 

 

Общество вспомоществования нуждающимся воспитанникам семинарии. 

 В 1905 году, по иницативе бывшего Директора семинарии А.В.Белого, при 

семинарии было учреждено Общество вспомоществования нуждающимся 

воспитанникам семинарии. К 1 января 1916 года Общество состояло из 23 

действительных и 10 почетных членов. Из отдельных поступлений 

(благотворительного концерта, пожертвований и членских взносов) в течении 1916 

года составилась сумма – 661 руб. 35 коп., а с остатком от 1914 года 787 руб. 37 коп., и 

с % за 1915 год общая сумма 1456 руб. 14 коп. Возвращено заимообразно выданных 

воспитанникам пособий 391 руб. 25 коп. В течении года выдано в пособие 

воспитанникам 1388 руб. 05 коп., из них в безвозвратное пособие 634 руб. 30 коп. и 

заимообразно 753 руб. 25 коп.; типографские расходы составили за год 13 руб. 85 коп., 

а всего с остатком от 1914 года и со всеми поступлениями за отчетный год составилась 

сумма 1855 руб. 57 коп., израсходовано 1417 руб.  и к 1 января 1916 года в классе 

Общества числилось 814 руб. 57 коп.; из них неприкосновенного капитала 65 руб. 11 

коп., запасного 200 руб. и расходного 173 руб. 46 коп. Считая числившиеся к 1 чнваря 

1916 года долгами за воспитанниками – 376 руб., Общество располагало расходным 

капиталом на 1916 год – 549 руб. 46 коп. В течении 1915 года Обществом было оказано 

198 пособий 78 воспитанникам, причем размер пособий определялся от 2 до 21 руб.  

  Как ни скудны средства Общества, для многих воспитанников семинарии оно 

является благодеянием, так как в течении всего учебного года до 15 воспитанников 

пользовались ежемесячными пособиями в размере от 3 до 8 рублей: без этой помощи 

значительная часть этих юношей не была бы в состоянии содержать себя в 

Семипалатинске до получения стипендии. 

 Нельзя, однако, не упомянуть, что изыскание средств на аоаолнение кассы 

Общества при существовании в Семипалатинске и других благотворительных обществ, 
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доставляет много забот, равно как доставляются заботыи ведением делопроизводства 

Лбщества при большом числе нуждающихся воспитанников и при часто 

встречающейся у них нужде в оказании им помощи. 

 

Двухклассное училище при семинарии 

 В двухклассном училище при семинарии к 1 января 1915 года числилось 110 

учеников. В течении отчетного года из училища выбыло: по ммалоуспешности 2 

мальчика, по домашним обстоятельствам – 10 и окончило курс училища 10 учеников. 

Всего в течении года выбыло 32 мальчика. Принято в 1-е отделение 14 мальчиков, во 2-

е – 8, в 3-е – 2, в 4-е – 1 и в 5-е – 1, всего 26 мальчиков. К 1 января 1916 года в училище 

числилось 104 мальчика, из них детей местных жителей – 97 и иногородних – 7. По 

возросту учащиеся распределялись так: до 10-летнего возроста – 10 учеников, 10 лет – 

14, 11 – 22, 12 – 19, 13- 16, 14 – 10, 15 – 8, 16 – 2, 17 – 1, и 19 лет - 1 уч–ник. 

 К 1 января 1916 года училище располагало 387 названиями книг для чтения на 

сумму – 10+ руб. 89 коп., 83 названиями естественно – исторических коллекций 

приборов и пособий в количестве 103 на сумму 164 руб. 20 коп., а всего на сумму 458 

руб. 37 коп. 

  

Директор Семипалатинской Имени  

Цесаревича Алексея Учительской Семинарии                                       М.Березников                                                                                                      

 

Семей мұғалімдер семинариясының 1915 жыл бойынша  қорытынды есебі 

ГАТО, ф. 126, оп. 2, д. 3117, лл. 3-19 (об). Копия 

(Развитие народного образования в Восточном Казахстане (ХІХ – начало ХХ вв.) 

Сборник документов. Часть 1. Семей, 2016.) 

 

 

 

 Семейдің мұғалімдер семинариясы 1914 ж. 
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Халыққа білім беру министрлігі құрылыс комитеті журналындағы Семей мұғалімдер 

семинариясына құрылыс салу қажеттілігі туралы ақпарат 

ГАТО, ф-126, оп.2, д.3020. Копия 

 

 

 

 

ГАТО ф.126, о.2, д.3020. 
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1916г. июня 4.- Из отношения директора Семипалатинской учительской 

семинарии М.Березникова в Семипалатинское областное правление об 

освобождении 6 земских стипендий. 

 

              Вследствие отношения от 3 июня сего 1916 года з №10954, честь имею 

сообщить Областному правлению, что к началу  1916-1917 учебного года во вверенной 

мне учительской семинарии из 20 земских стипендий освобождаются 6 стипендий, а 

остальные 14 заняты нижепоименованными воспитанниками, которые при отличном 

поведении и хороших успехах в науке продолжают учение в названной семинари: 

 

Аймаутов Жусупбек 

Григорьев Гавриил 

Зубков Павел 

Ошкин Василий 

Сатпаев Абдул-Галий 

Таранских Иван 

Калмаков Павел 

Лукашев Евгений 

Антонов Поликарп 

Устименко Александр 

Табельков Тихон 

Нурмухамедов Казы 

Новиков Петр 

Сейсембаев Ахметбек 

Директор Семипалатинской учительской семинарии М.Березников 

Преподаватель Н.Кульджанов 

 

ГАТО, ф-126, оп.2, д.2897. л.15. Копия 

(Развитие народного образования в Восточном Казахстане (ХІХ – начало ХХ вв.) 

Сборник документов. Часть 1. Семей, 2016.) 

 

 
 

Семей мұғалімдер семинариясы директорына Ахмет Әуезовтың ӛтініш хаты 

ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 1 іс.  
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1917 г., сентября, 23. – Статья в газете «Сибирская речь» о  

деятельности Общества вспомоществования нуждающимся  

воспитанникам Семипалатинской учительской семинарии. 

 

Семипалатинск. 10 сентября состоялось общее собрание членов Общества 

вспомоществования нуждающимся воспитанникам учительской семинарии для 

рассмотрения годового отчета Общества (за 1916 г.) и решения текущих дел. Отчет 

общим собранием утвержден. Деятельность Общества вкратце представляется в 

следующем виде: к 1 января 1917 г. В обществе числилось членов: почетных 11 и 

действительных 33. Состав Правления: М.Н.Березников (председатель), И.М.Ложкин 

(товарищ председателя), И.П.Никитин (казначей), Д.А.Юринский (секретарь), 

священник Борис Герасимов, Ф.И. Васильев и В.А.Любомудров. Состав ревизионной 

комиссии: Н.К.Кулджанов, председатель Семипалатинского кредитного товарищества 

Д.П.Ларин и С.Г.Кормин. заседаний Правления было девять. Созывались они для 

рассмотрения прошений воспитанников о выдаче им равных ссуд, поверки денежной 

отчетности и изыскания средств. В отчетном году было оказано пособий 72 ученикам 

на сумму 1174 руб. Из этой суммы взаимообразных пособий было выдано 42 

воспитанником на сумму 632 руб. (64 выдачи) и безвозвратных (100 выдач). Размер 

пособий колебался от 1 руб. и до 25 руб. Средства Общества составлялись из членских 

взносов, пожертвований и сборов с благотворительных вечеров. Жертвовали: разные 

кредитные товарищества, банки, Семипалатинская Городская Дума (100 руб.). На 

приход поступило 1353 руб. 60 к. с остатков 438 руб. 57 к. (запасный капитал 200 руб., 

неприкосновенный 63 руб. 11 к. и расходный 173 руб. 46 к.). Всего 1792 руб. 17 к. 

Израсходовано: выдано пособий 1174 руб. и типографских 12 руб., итого 1186 руб. с 

остатком в 606 руб. 17 к. (капиталы: запасный, неприкоснованный и расходный). Всего 

1792 руб. 17 к. Деньги хранились по книжкам в банках. Смета на текущий год такая; 

членских взносов 350 руб., пожертвования 250 руб. 31 к., остаток от 1916 г. 333 р. 69 к., 

итого 934 руб. Расход, выдачи пособий воспитанникам 912 руб.: типографские расходы 

12 руб., отчисление в неприкосновенный капитал 10 руб., итого 934 руб. Ревизионная 

комиссия, рассмотрев всю отчетность Общества, нашла, что денежная книга велась 

правильно и все расходы оправданы надлежащими документами. Устав общества 

признан не отвечающим требованиям современности и потому общим собранием 

членов избрана комиссия в составе – священника Бориса Герасимова, В.И.Попова и 

С.В.Успенского для переработки устава на недельный срок. Устав имеет быть потом 

представлен на рассмотрение общего собрания членов. 

Газета «Сибирская речь», 23 сентября 1917 г. №101. 

(Развитие народного образования в Восточном Казахстане (ХІХ – начало ХХ вв.) 

Сборник документов. Часть 1. Семей, 2016.) 
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1916,1917 жылдардағы кесте түріндегі ақпараттар 

ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 28 іс.29 
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1917 жылғы 1 қаңтардағы кесте түріндегі мәлімет 

ҚР ОММ 503 қор. 1 тізбе. 28 іс. 
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МҦҒАЛІМДЕР СЕМИНАРИЯСЫ  

ҺӘМ  

АЛАШ ТАРИХЫ 
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ҚҦЛЖАНОВ НҦРҒАЛИ (1869, Торғай у. – 1919, Семей) – 

ағартушы-ұстаз, қоғам қайраткері. Орынбордағы оқытушылар 

мектебін бітірген. 1905 жылдан Семей қаласындағы мұғалімдер 

семинариясында ұстаздық еткен. 1906 ж. 1 қаңтарда 3-дәрежелі 

Әулие Станислав орденімен марапатталған. 1908 ж. Бат. Сібір геогр. 

қоғамы Семей бӛлімшесіне мүшелікке қабылданған. Бӛлімшенің 

тексеру комиссиясының құрамында болып, ӛлке тарихына қатысты 

ежелгі тарихи, муз., фольклорлық мұраларды бӛлімше мұражайына 

жинақтап тапсырған. 1914 ж. Абай қайтыс болғанына он жыл 

толуына арнап Н. Құлжановамен бірге әдеби кеш ұйымдастырды. «Қазақ», «Бірлік 

туы», «Үш жүз» газеттерінде мақалалары жарияланып тұрды. Алаш зиялыларымен 

тығыз байланысқан.  

1919 ж. Колчак жендеттерінің қолынан қаза тапты. 

С. Смағұлова 

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы:  

«Арыс» баспасы, 2009.  

 

 

ҚҦЛЖАНОВА НӘЗИПА СЕГІЗБАЙҚЫЗЫ 
(Сағызбайқызы) (27.7.1887, Торғай қ. – 1934) – ағартушы-педагог, 

этнограф, журналист-аудармашы. 1902 ж. Қостанайдағы орыс-

қазақ гимназиясын бітірген. 1903-04 жж. Торғайдағы қыздар 

училищесінде, 1905–20 жж. Семей қаласындағы оқытушылар 

семинариясында ұстаздық еткен. 1913 ж. Орыс геогр. қоғамының 

Семей бӛлімшесіне, «Азамат серіктігі» ұйымына мүше болған. 

Орыс геогр. қоғамы Семей бӛлімшесінің атынан 1914 ж. 26 

қаңтарында Абайдың қайтыс болғанына 10 жыл толуына орай және 

1915 ж. 13 ақпанында Петроградтағы мұсылман ауруханасы мен 

мұқтаж қазақ шәкірттеріне қаржылай кӛмек кӛрсету мақсатында әдеби кештер 

ұйымдастырды. «Қазақ», «Сарыарқа» және «Алаш» газеттеріне әйел мәселесіне 

байланысты мақалалар жариялады. 1917 ж. Семей обл. қазақ съезіне қатысып, оның 

тӛралқасы құрамына енді. 1920 ж. Қырғыз (Қазақ) АКСР Оқу-ағарту халық 

комиссариатының қазақ тілінде оқулықтар, кітаптар шығару мен баспасӛз істері 

жӛніндегі арнаулы комиссия құрамының мүшесі болған. Осы қызметте жүріп, жаңа 

қазақ әліпбиін енгізу жӛніндегі ОК-нің құрамына мүшелікке енген. 1922 ж. «Еңбекші 

қазақ» газеті ред. алқасының мүшесі, 1923-25 ж. «Қызыл Қазақстан», 1925-29 ж. «Әйел 

теңдігі» журналдарында жауапты қызметтер атқарған. «Мектептен бұрынғы тәрбие» 

(Орынбор, 1923), «Ана мен бала тәрбиесі» (Қызылорда, 1927) әдістемелік кітаптарын 

шығарды. Ӛнертанушы А.А.Затаевич Н.Құлжановадан «Ғайни-ау, сәлем», «Қадыр 

зары» әндерін жазып алған. «Айқап», «Қазақ», «Бірлік туы», «Алаш» басылымдарынан 

оқу-ағарту, мәдениет мәселелері туралы мақалалар жариялаған. 

 

С.Смағұлова 

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы:  

«Арыс» баспасы, 2009 

 

...Менің атым Назипа, фамилиям Құлжанова. Ал жолдасымның аты - Нұрғали 

Құлжанов. Ол кісі школда сабақ береді. Бұл школды оқытушылар дайындайтын 

Учительская Семинария дейді. Мен ӛзім денсаулығым аз, қызмет істемеймін. Және 

кішкене баламыз бар, - деп арғы үйде Назипаның шешесі кӛтеріп жүрген кішкене 

баласын кӛрсетті. Сонымен әкемнің танысуы аяқталды. 

- Ал, Назипа қызым, мен енді мына баланы ӛздеріңе тапсырдым. Ақыл беріп,  
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оқуына бас-кӛз болыңдар, - деп әкем менімен де, Назипамен де қош айтысты. 

Мен сол күннен бастап Нұрғали Құлжанов пен Назипа Құлжанованың қолбала 

атшысы болып қалдым. Кешкілікте бір-екі сағат Назипаның ӛзі, кейде Нүкеңнің ӛзі 

сабақ үйретіп, жазу жаздырып, есеп кӛрсетіп оқытады. Күндіз Нұрғалиды Ертіс 

жағасындағы Городской школына алып барып салып, алып қайтам. 

Жаз да шықты. Қала мектептерінің оқуы аяқталатын уақыт та болып қалды. Бір күні 

Нұрғали ағай семинарияның ӛзінде беретін сабағын ӛткеріп келді де, маған: 

- Сапарғали, «кершені» жек. Екеуміз мына қайық аузына барып қайтамыз, -  

деді. 

Мен атты жегіп дайын еттім. Мені қасына отырғызып, делбені ӛзі ұстап, кершені 

томпылдата желдіріп тура қайық аузына келдік. Сол жерде паромға түсіп, қарасу мен 

үлкен Ертістің аралығындағы құрғаққа шығып, содан тура пристань жағындағы аралға 

шықтық. Аралды атпен жүріп аралап, сонда тұратын күзетші татарға сӛйлесті. 

«Алдымыздағы жексембіде мен осы аралға бір қонақ шақырсам, сіз қалай қарайсыз, 

біреу-міреу бӛгет істемей ме?» деп еді, «мин сізні білмәйім, әгәрки тәртип бұзмасаңыз, 

ешкім мұнда болмайды» деп татар қарты осы арал билігін ӛзі ала сӛйледі. 

Аралдың ішін тағы аралап, алдағы мәжіліс жасар жерін белгілеп Нұрекең арал 

тоғайының балуан терек, бұралаң қайыңдарын кӛріп, «мына жерге отырамыз, мына 

жерге қазан асылады» деп мӛлшерледі. 

Аралдағы татардың үйіне Назипа жеңгей ӛзі барып танысып, соятын қойын, басқа 

жабдықтарын күні бұрын апарып қойды. Семинарияда оқитын бірнеше жас жігіттер 

сол күні қызмет істеуге дайын болды. Заречный слабодкеден Мұстақым әйелімен, 

Дүйсебаев Кәрім деген орыс тілінен оқытушы әйелімен келетін болды. 

Біраздан соң шақырылған қонақтар келе бастады. Біреулер бержабай атпен келді, 

біреулер пароммен шығып аяңдап сейілдей жүріп жаяу келді. Сол күнгі мәжіліске 

ерекше бір әсем ӛнермен келген Әнияр Молдабаевтың баласы, менімен аттас яки 

Сапарғали Молдабаев. Ол ӛзінің келіншегі Кәкітайдың қызы Қабдыш сұлуды ертіп, 

балдызы сол үйде тұрып оқитын Кәкітайдың кенже баласы Данияр Ысқақовты ертіп 

және содан бір күн бұрын қырдан келе қалған Абайдың әншісі Әлмағамбетті ертіп 

Қарасудың бойымен желқайыққа мініп, гармондатып, ән салып, масайраған май күнінің 

арал алқабына тӛгілген нұрына ән сазын құйып келіп түсті. Сапарғалидың бойындағы 

ерекше ӛнері гармонды жақсы ойнайды екен. Оның үзілте, сызылта, құйқылжыта 

тартқан гармонының үніне Әлмағамбет сызылта шырқап әнін қосады. Аздаған абыр-

гүбір амандық айналасында сӛйленіп отырған от басындық әңгімені ән иіні, гармонь 

үні киіп алып, бір түрлі шаттыққа бӛледі. Ара-тұра татар әні де еркелене ырғақты нәзік 

үнін сызылтты. 

Абай шығармаларын ерекше құрмет тұтатын Назипа жеңгей сол күнгі аралдың әсем 

жаратылысынан, Ертістің ағып жатқан айдынынан сӛз қозғап, Абайдың: 

«Жазғытұрым қалмайды қыстың сызы, 

Масатыдай құлпырар жердің жүзі, 

Адамзат, жан-жануар анталаса 

Ата-анадай елжірер күннің кӛзі» - 

деген ӛлеңін айтып, Абай ӛнерін ерекше мадақтай келіп, Абайдың қолында болып, 

Абайдың әндерін барлық әсем ырғағынан айнытпай айтатын Әлмағамбеттен Абай 

әндерін айтуды ӛтінді. Әлмағамбеттің қаңылтақ жұқа ӛңінде ән саларда жиырыла-

жазылып отыратын қабақ пен еріндеріндегі ерекше қозғалыстарында Абай әні ұялап 

тұрғандай болады екен. Сапарғали Молдабаев гармоньмен Абайдың «Айттым сәлем 

Қаламқас», «Қор болды жаным», «Желсіз түнде жарық ай», «Татьяна», «Сегіз аяқ» 

әндерін нақыштай ойнады. Әлмағамбет ғажап бір ықыласпен айтты. Менің Абай 

әндерін тұңғыш рет естуім еді. Мынау қалқиған аласа тотан қара кісі Абай алдында ән 

салды-ау, деп ғажаптанам. 
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Бұл мәжілістегі менің олжам, Абайдың әншісі Әлмағамбетті кӛріп, Абай әнін ӛз 

аузынан естуім. Иә, ол менің Абай әнін тұңғыш естуім еді. Данышпан Абайдың бұрын 

ӛлеңдерін оқып: 

«Әсемпаз болма әрнеге, 

Ӛнерпаз болсаң арқалан. 

Сен де бір кірпіш дүниеге 

Кетігін тап та, бар, қалан!», - 

деген насихатын кӛкірегіме тоқып, алдыма нысана тұтатын едім. Енді сол дананың 

ішкі толғаныс сезімін ән сазымен, халықтың құлағына сіңіріп кеткенін естіп елжірей 

ұйып, ден қойдым. 

....Түскі тамақ та дайындалған екен. Ac ішіп болған соң Нүкең мені шақырып алып: 

- Сен қағазды алып Жаңа қала жақ шетте тұрған Қызыл школға бар. Онда школдың 

бастығы Овсянников деген учитель бар, соған хатты бер. Не дегенін айтып кел. Қалай 

болатынын сонан соң ақылдасамыз, - деп қолыма хатты ұстатты. Қуаныш қойныма 

сыймай тұра жӛнелдім. Школда оқиды деген атаққа қолым жетсе, дүниедегі барлық 

білімді ӛзім біліп алғандаймын. Онда бұл күндегідей трамбай, троллейбус зырлап 

тұрған заман ба, Семейдің құм басқан кӛшелерін кешіп, қызыл школға келіп, сыртынан 

сүйсіне де түйсіне де қарап біраз тұрдым. Сырттағы оқушылар класқа кіретін есіктен 

ішке кіре бергенімде, кӛзілдірігі бар орта бойлы орыс әйелі қарсы шыға келді. Ә, 

дегенде біраз бӛгеліп қалып, «саламатсыз ба?» деп едім, әйел сәлемді алып: 

- Кімге келдің? - деп жылы қабақпен сұрады. Мен қолымдағы Нүкеңнің қағаз 

қалтаға салған хатын кӛрсеттім. 

- Ә, Яков Игнатьевичке ме? - деп мені ертіп мектепке қайта кірді. Екі қабат үйдің 

үстіңгі қатарына кӛтеріліп, бір есікті ашып рұқсат сұрады. Орта бойлы, мейірімді 

сұрғылт кӛзі күлімдей қарайтын ақсары кісіге әйел мені кӛрсетті: 

- Мына баланы Нұрғали Құлжанович сізге жіберіпті, - деп хатты берді. Қағаз 

қалтаны ашып хатты оқып: 

- Жарайды, бұл бала бізде оқыр, сіз қайта беріңіз, - деп әйелді қайтарып, маған, - 

кәні, бері отыр, - деп бір орындыққа отырғызып, қазақша сӛйлесті. Жәй-күйдің бәрін 

сұрастырып: - Енді екі күннен кейін біздің школда оқу басталады. Таңертең ерте кел. 

Алдымен ӛзіме кел, қай класта, қайда отыратыныңды түсіндірем, - деп мені шығарып 

салды. Бағанағы Нүкең хат бергендегіден де бетер қуана-қуана Нүкеңнің үйіне барлық 

жайды айттым. 

- Ал, Сапарғали, оқуға түсетін болдың, жақсы оқып, білімді бол. Мына түскен 

школыңды бітірсең, аржағын ӛзің таба бересің ғой. Енді біздің үйде тұрып школдан 

оқуың қиын болады. Біз кісі тауып алармыз енді. Тұратын үйді қайтесің? - деп Назипа 

жеңгей сӛзді Нүкеңнен бұрын бастады. Мен бірден ашып айтпасам да, ішімде жазда 

әкеммен де ақылдасып келісіп қойған үйім болатын, соны тірек ете: 

- Сіздер рұқсат етсеңіздер тұратын үйім бар, - дедім. 

- Онда жарады. Ертеңнен бастап сол үйге бар. Оқуға керек кітап, жабдығыңды 

тауып ал, - деп Нүкең рұқсатын айтты. 

...От басынан озбайтын осындай оймен семинарияға, Нұрекең үйіне қош айтып, ана 

ӛзім оқуға түсетін школдың қасында тұратын жиендердің үйіне келдім. 

Менің осы мақтана айтып отырғанымның ерекше бір нәрі - Нұрекең мен Назипа 

жеңгейдің үйінде тұрған бір жылдық ӛмірім еді. Ӛйткені, ол үйде Нұрекең мен Назипа 

жеңгейдің адамгершілік ерекше қасиеттерін ӛзіме ӛнеге етсем, оның үстіне сол үйде 

тұрғанда жаңа заман сәулесіне ана тілімді құрметтей оқитын газет, журнал болды. 

...Ауылдан келісімен сәлемдесе, амандық білісе Нұрғали ағай мен Назипа жеңгейдің 

үйіне келдім. Ықыласты қарсы алып, туыс адамдарша шүйіркелесе сӛйлесіп біраз 

отырып мен қайтатын болдым. Назипа жеңгей әдеттегі сӛзді қадағалай сӛйлейтін 

әдетімен: 
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- Сапарғали, біз бір қиындау да, қызықтау нәрсеге талап етіп жүрміз. Соның сәті 

болар деп күтіп отырмыз. Сен арасын кӛп ұзатпай қатынасып отыршы. Мына Нұрғали 

Құлжанович екеуміз қазақтың ұлт ойынының кешін ұйымдастырамыз, - деп 

губернаторға ӛтініш жазып едік. Соған рұқсат болады деген хабар алып қуаныштамыз. 

Егер ондай рұқсат бола қалса, соған қолғанат бол, - деп тоқтады. 

Мен сондай қуанып кеттім. Әрине, бұл жерде мен оның мазмұнын да, қандай 

жобада жүретінін де білгенім жоқ. Бірақ газет, журналдарда қазақтың ӛнері сахна 

тӛріне кӛтерілмегенін арман етіп жазған мақалаларды оқығаным бар.                                                              

Алдағы жексенбіде тағы келіп едім, Назипа жеңгей қуана қарсы алды. 

- Жақсы келдің. Анадағы айтқан сауық кешке бізге рұқсат берді. Соған дайындық 

жүргізіп жатырмыз. Бүгін осында біраз адамдар келеді. Сауық кешінің тәртібін 

жасаймыз. Ішінде бол. Сен ӛзің де сол кешке қатынасасың, - деп күлімдей тоқтады. 

Ықтияр болып, бас шұлғып, үйдегі анадай-мынадай дайындыққа болысып кісілерін 

күттік. Бір мезгілде екі жас жігіт семинария формасын киген, солар келді. Ол екеуін 

ӛткен күзде осы үйде бір кӛргенім бар-ды. Бірі ашаң, ұзын бойлы жасӛспірім, сәл 

ұяңдау. Біреуі домбыра тартып, ән салатын, аласа шымыр денелі, семинарист. Оларды 

ықыласпен қарсы алған Нұрғали да, Назипа жеңгей де: 

- О, Біржан, қалай дайындық бар ма? - деп іле сұрай бастады. Анау шымыр денелі 

маңдайлы, сарысұр семинарист: 

- Шамамызша Қаныш екеуміз дайындық істеп жатырмыз, - деп салмақпен жауап 

берді. Мен аңғармаппын, бұл екі жігіт ауыздағы киім шешетін бӛлмеге бір домбыра, бір 

мандалин әкеліп сүйеп қойыпты. 

Біразда күйеуін ертіп Тұрар келді. Назипа жеңгей Тұрарды аса жылы дидармен 

қарсы алып, ӛзінің бӛлмесіне алып кетті. 

Енді біразда Есенбай Атамбаев, оның келіншегі күлкіші Рақия келді. Кәкітайдың 

қызы Қабышты ертіп және Абайдың әншісі Әлмағамбетті ертіп Әниярдың Сапашы 

келді. Заречный слабодкеден Ақымның баласы Ғабдиді ертіп Мұстақым келді. Осы 

адамдар келіп, бас қосып, алдағы ұлт ойыны кешінің тәртібі сӛз болды. Ойын тәртібі 

жӛнінде алдымен Назипа жеңгей ӛзінің кӛптен қорытып жүрген ойын ортаға салды. 

- Тек ән айтқызып, ӛлең оқытып қана қойсақ мәжілісіміз сұйық болғалы тұр. Менің 

ойымша Біржан мен Сараның айтысын кӛрсетсек. Оған қосымша, Жанақ пен Сабырбай 

айтысынан бір-екі ауыз қағысқан жерін берсек, тағы соған қоса ән айтқызып, Абай, 

Ыбырайлардың ӛлеңін оқытып қоюлатсақ деймін. Нәзекең осыны айтып тоқтап, 

басқалардың лебізін күтті. Ӛзінің аңқылдап отыратын әдетімен Мұстақым: 

- Нәзеке, жобаңыз кӛлемді кӛрінеді. Ӛлең оқу, ән салу жағы қиын бола қоймас. Ана 

айтыс жағына - Біржан болатын, Сара болатын ақын қыз, ақын жігітіміз кімдер? - деп 

тоқтады. Отырған жұрт біріне-бірі қарасып сәл кідіріп қалды. Назекең әдеттегі пенсне 

алтын кӛзілдірігін нәзік әдемі саусағымен түзете киіп алып: 

- Ой, тәңір-ай, мына Тұрар сияқты келіншек, мыналар сияқты әнші сері жігіттер 

тұрғанда Біржан - Сара табылмаушы ма еді. Ӛздерің әу деуді білмеген соң бәрін қиын 

кӛресіңдер, - деп Нүкеңе, Мұстақымға әзілін арнай айтқандай болды. 

- Е, онда, Біржан, Сараң саңқылдап тұрса, біз қарсы болмалық, - деп ол екеуі 

Нәзекеңе күлімдей қарасты. 

- Онда сіздің екі ақыныңызды кішкене шайқастырып тыңдасақ қайтер еді, - деп 

Рақила жеңгей саңқылдай күлді. 

- Байқаса несі бар, мына Тұрар сол Сараның ӛзінен кем емес. Сен ғой деймісің, 

сыңқылдап күлгеннен басқа қазақ ӛнерінен мақрұм қалған, - деп Назекең Рақиланы 

біраз шенеп алды. Сӛйтті де Тұрарды ертіп ӛзінің бӛлмесіне кетті. Біразда басындағы 

кәмшат бӛріктің үкісін бұлғақтата, үстінде шәйі шапан, қолында домбыра, шашы аш 

беліне түскен Тұрарды ертіп Нәзекең шыға келді. Нәзекең ӛзі қазақ келіншектерінің 

ашық кимешегін киіп, шаршы салынып, алтын сырғасын үзілте тағып, ұзын 

желбіршекті кӛйлек киіп алыпты. Ілездің арасында қаланың сол күндегі сәнді киімдерін 
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киіп отырған екі келіншек елдің алдына ауыл қыз-келіншегінің киіміне бӛленіп шыға 

келді. Осы сәтте үнсіз отырған екі семинарист тұра сап, екеуі ауыз бӛлмеге шығып 

қолдарына домбыра, мандалиндерін алып әндетіп шыға келді. 

«Осы үйде Сара бар ма, шықсын бері, 

Іздеген келіп тұрмын Біржан сері. 

Жолықпай сӛзі ӛктемге жүрген шығар, 

Ауылында Тұрысбектің ӛлер жері» - 

арналы ән иінін кӛтере шырқап, Сараға қарсы жүрді. Аңыра қалған елдің кӛзі Тұрар 

мен Нәзекеңе ауғанда, Тұрардың әнтек қисықтау құралай кӛзі күлімдей: 

«Сал Біржан кімге дәрі амандығың, 

Сӛз білсең бу да, сенің жамандығың, 

Қисасул әнбиедан естімеп пе ең ? 

Белгілі мәлім болды надандығың» - 

деп толқынып, именбеген ажарлы үнмен жауап қайтарғанда, отырғандар: 

- Назекең ӛзі тіпті бәрін дайындап қойыпты ғой. Мына семинаристер әнге де, ӛлеңге 

де жаттығып жүрген ӛнерлі ауыл жігіттері ғой. Бізге мына Тұрардың жүрексінбей 

шырқағаны ұнады. Қанша айтқанмен Базаралы батырдың ұрпағы ғой, - деп Әлмағамбет 

қаймақтай жұқа ерінімен тамсанып қойды. Осымен бұл күнгі байқау аяқталып, ойын 

күніне дейін осы үйде бірнеше рет байқау, жаттығу тәртібін жүргізетін болды. 

Ойынның программасын және билетін бастыруды Қабдиға тапсырды. Кӛп ұзамай 

ойынның болатын күні, тәртібі басылып әзір болды. Ойынды қалалық мекемелермен 

келісіп, приказщиктер клубына қоюға келісілді. Ән салуға шақырылатын адамдарды 

қарастырғанда Әміре қалада жоқ болды. Гармоньмен айтатын әншілерді қазақ ойын 

кешінде кӛрсетуге лайықты кӛрмей, сол кезде домбырамен ән салып жүрген Заречная 

слабодкенің бір саудагерінің баласы Қали Бекбергеновті лайықтады. Оған қоса жаңа 

қалада жүк таситын ат-арбамен кәсіп етіп жүрген бізге кӛрші Майықбай деген жас 

әншіні Ғұмар Жұмысов екеуміз тауып әкеліп Нәзекеңе кӛрсетіп, ән салғыздық. 

Қайықбай жасы жиырмаға жете қоймаған жас жігіт, әкесі жоқ, шешесінің үйретуімен 

домбыраға қосылып ән салатын еді. Оның әні Нәзекеңе ұнап, программаға аты кіріп, ол 

да айтатын болды. Бұларға қоса қазақ халқының ерекше бір музыкалық аспабы 

қобыздың үні ғой. Аспап қазір жоғалып барады. Соны білетін кісіні тауып осы кеште 

кӛрсетсе жақсы болар еді. Қазақ ӛнерінің тұңғыш кеші сахнада кӛрсету - десіп Қабди 

мен Мұстақым ой салды. 

- Бұл ӛте дұрыс болар еді. Бірақ сол қобызды ойнай білетін адам бізге осы қала 

маңынан табыла ма? - деген Нәзекеңнің ойлана айтқан жауабына Қабди: 

- Мен Нұрланнан сұрайыншы. Анада маған ана Бейсекеңнің Нұрланы: «Осында 

қобызды тамаша тартатын Берікбайдың баласы келіп жүр, кӛрсетейін бе?» дегенде, мен 

оған: «Немене, бақсы ойнататын жыннан аманмын» деп күлдім. Мүмкін сол табар. Оны 

мен іздетейін, - деді. Нәзекең қуанып кетті: 

- Онда, сен тапсаң ертіп кел. Кӛрелік, - деп Назипа жеңгей Қабдиге тапсырды. 

Кӛптен үндемей отырған Әниярдың Сапашы: 

- Осы қалада Абайдың скрипачы болып кӛп жыл қолында болған Мұқа да жүр. О да 

шақырылса қайтеді. Ол қазақ күйлерін скрипкеге тамаша ойнайды, - деді. 

- Ол да шақырылсын, оны сен тап, - деп Нәзекең Сапашқа тапсырды. Бұл күнгі 

дайындық мәжілісі осымен аяқталып, тапсырма алғандар оларды тапса Нәзекеңе ертіп 

келетін болды. Айтқан қобызшыны, скрипачты тауып әкеліп, олар да программаға 

кірді. Ойын тәртібі қоюлана түсті. Аз күнде билет те дайын болды. Үлкен Семей, 

Заречная слабодке, Жаңа қала атанатын Семейдің солтүстік бӛліміндегі қазақ 

жатақтарына жаяу жүріп билет тараттық. Қазақтың ән-күйін, ұлт ойынын аңсаған 

халық билетті қуана, құштарлана алды. Ойын февральдың орта кезінде қойылды. 

Қырдан қала шыға келген, қысқы қала қызығына келген дала адамдары түскен үйде 
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кездескен адамдар арқылы естіп олар да тұңғыш ойынға кӛп келді. Тіпті билет жетпей, 

приказщиктер клубы лық толып кетті. 

Ойын шымылдығы ашылар алдында Нәзекең қазақ ұлт ойынының осы кешінің 

ерекше мазмұнын және мақсатын түсіндіре, сонымен қатар қазақ халқының асқақ ән, 

күңіренген күйінің сахнаға шығып, ӛзіміздің туысқан елдеріміздің ӛнері, әдебиеті 

қастарында бұған да жол ашатын уақыт жеткенін айтып ӛтті. Сонан ойын шымылдығы 

ашылып, алдымен сәнді киінген сал жігіттер, қолдарында домбыра, олар шықты. Енді 

сахнаның бір бүйірінен бұрала басып қасына қыз, келіншектерді ертіп Сара 

тұлғасындағы Тұрар шықты. Олар екі жағына дайындалған кемерлі тақталарға 

отырмастан айтысты бастай жӛнелді. Бұл ұлт ойыны кешінде маған тиген қызмет  

суфлердің міндеті. Бұрын сахнаға шығып жаттықпаған қазақ жастарына, жаудырап 

отырған қалың қауымның алдында сайрай жӛнелу оңайға түскен жоқ. Мен де қабақ 

қақтырмай сәл мүдірген жерін құлағына құйып отырмын. Біржан болып ойнаған жігіт 

салмақты кербез үнмен, ә дегеннен-ақ елді үйіріп алды. Қасындағы кӛтермеші сал 

жігіттерді бастаған Қаныш, Қалилар қоздыра айқайлап ду кӛтеріп отыр. 

Қолына ұстаған домбырасын әнге келтіре шертпегенмен, құлақ күйін тартқан болып 

Тұрар да құйқылжыта жӛнелді. Ел аузындағы аңыз-айтыс дастаны болып келген 

Біржан-Сара айтысы тұңғыш сайланып сахнаға шықты. Кейде шаһар халқының 

дәстүрімен ӛзімен қатар отырған татар адамдарының үлгісімен қол соғып, кейбір қызба 

табан қазақ жігіттері «Соқтырт! Серілер!» - деп айқайлап та жібереді. «Мына Сара 

болып сайрап отырған қайдағы ақын қыз?» деп дабырлаған сӛздер де естіледі. 

Ойынның бірінші бӛлімі Біржан-Сара айтысымен аяқталып, демалыс жасалды. 

Бірін-бірі кимелеп, бірінен-бірі жамыраса сұрағандары халықтың - «Біржан болған кім? 

Сара болған кім? Олар қайдан келген?» деп ӛндіршектейді. 

Ойынның екінші бӛлімінде Жанақ пен Сабырбай айтысының шағын елесі берілді. 

Жанақ болған Әлмағамбет қолында қобызы бар жарбиған шағын бойымен: 

- Мен-ақ, кедей болайын, сен-ақ бай бол, 

Сен ӛзің тӛре қара бұлғақтай бер, 

Сӛзіңнің анау-мынау керегі жоқ 

Былтырғы берем деген жамбымды бер, - 

деп әлі де азғындамаған үнін күңгірлете тоқтады. Сабырбай бейнесін орындауға 

дайындалған Әбілхамит Шойынқұлақ қолына домбыра алып Жанаққа сұрғылт кӛзімен 

тесірейе қарап, Сабырбайдың жауабын іркілмей айтып жіберді. Ел аузындағы аңызда 

Сабырбай Жанақты бір ауыз ӛлеңмен тоқтатты деген дақпырт болатын. Сол аңыз ізімен 

Жанақ қобызын тастап жантая кетті. Сахнада отырған әлгі думан нӛкерлері «Жанақ 

жеңілді» деп айқайлап жіберді. Бұл кӛрініс осымен аяқталып, программа бойынша 

Абайдың «Жігіттер, ойын  арзан, күлкі  қымбат» деген ӛлеңін, Ыбырай Алтынсариннің 

«Насихат» деген ӛлеңін Назекең мәнерлендіре оқыды. Бұдан кейін жеке әншілерге 

кезек тиіп, Бекбергеннің Қалиы екі ән айтты. Дауысы шырылдап шығатын, әнді 

айтқанда ұшып-қонып тыпыршып айтатын Қалидың әні жеңілдеу болып орындалды. 

Онан кейінгі кезек Қайықбай балаға берілді. Қазақтың жұпыны ғана киінген жас 

баласы домбырамен: 

«Қайықбай менің атым қалықтаған, 

Айт, дейсің қандай ӛлең, халық, маған? 

Қатпаған қауырсыным мен балапан 

Ұшам деп желге қарсы шарықтаған», - 

деп бір әсем әнді орындағанда, халық ӛнерпазының жас үні кӛпке сондай ұнады. 

Бұлардан кейін Берікбайдың баласы күңірентіп қобыз тартты. Ол бақсының сарыны 

емес, Нысан абыздың үнін сарнатты. Онан кейін Қорқыт күйінің бір бӛлімін ойнады. 

Ойынның ақырында Абайдың скрипкашысы Мұқа Абайдың екі әнін скрипкамен ойнап, 

Ақылбайдың бір әнін ойнады. Халық сондай разы болып, осы ойынға қатынасқан татар 

зиялылары Рахметолла Елкібаевтар Нәзекеңе айрықша үлкен рақмет айтысты. 
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Еңбектері жанғандай, әскери губернатор Тройницкийдің есігінде екі ай бойы телміріп 

рұқсат алған сауық кеші жақсы ӛтіп, Нұрғали ағай мен Нәзекең сондай қуанысты. 

Ойынды аяқтап, қазақ ұлт әдебиеті - ойын кешінің тұңғыш шымылдығын ашқан 

саналы зайыптар Семей жұртшылығына бұрынғыдан да абыройлы кӛріне бастады. 

Бұрын от басында, Затон астындағы госпитальдің фельдшерінің ғана келіншегі Тұрар 

Семей жұртшылығына сахна кӛркі болып танылды. Ойынның артынан сол кешке 

жиналған 918 сом ақша қазақтың мұқтаж оқушыларына таратылды. Мысалы, 

Петербургта оқитын, Томда, Омбыда, Қазанда, тағы басқа жерде оқитын мұқтаж 

оқушылардың тізімі жасалып, соларға жіберілді. Осы ойынның қаржысын басқарған 

баспаға уәкіл болған Ақымның Қабдиы сол ақшаны тарату қызметін атқарып, үлкен 

алғыс алды. 

Түнек заманның түнерген бұлтынан жылт еткен сәуледей Семей оқытушылар 

дайындайтын мектептің оқытушысы Нұрғали Құлжанов, оның жары қазақтың сол 

кездегі аса мәдениетті оқыған қызы Назипа Құлжанова осындай бір игілікті істі бастап 

еді. 

...Училищені бітірдім. Жақсы бітірдім. Училище басқарушысы Яков Овсянников 

дейтін қазақша жақсы білетін ұстазымыз, училищеден аттандырарда куәлік қағазды 

бере отырып: 

- Кім, қайда барғысы келеді, оған біз жолдама жазып беріп тілек қоямыз - деді. Мен: 

- Семинарға түссем - деп тілек айттым. 

- Онда, саған дайындығына түсуге тілек етіп қағаз жазамыз. Ана ӛз ұстазың Нұрғали 

Құлжанович та кӛмектеседі - деп мені кӛңілдендіріп қойды. 

Иә, менің де семинария жаққа бет алып отырғандағы бар сүйенерім  Нұрекең. 

Училищені бітіріп, куәлігімді алып, Нұрекең мен Нәзипа жеңгейдің үйіне келдім. 

Еңбектерін ақтап, дұрыс оқу бітіргеніме ол кісілер де разы болып қуанысып қалды. 

Ендігі ілгергі оқу жайында талабымды айтып едім, Нұрекең ойланып: 

- Семинарияның негізгі класына түсуге училищеден алған білімің жеткіліксіз, 

дайындығына түсіп тағы бір жыл оқуың керек. Және ол мектепке түсу үшін туған жыл, 

әл-ауқат жайында жан-жақты анықтама ретінде жазылған болыстың мӛрі басылған 

куәлік және болыстың атынан жолдама қағаз жақсы болады. Онсыз стипендия 

берілмейді, - деп ендігі маған керекті белгі қағаздардың жӛнін айтты. 

Нұрекеңнен ақыл-кеңес алып, ауылға оралуға қамдандым.  

...Қырдан келген күн ертеде Нұрекең мен Нәзекеңе келіп сәлемдестім. Ақкӛңіл, 

жарқын ұстаздар, жылы дидармен қарсы алды. Менен Петроградтағы жағдайларды 

сұрап, жай-күймен танысты. Мен бұл келуімде Нұрекең үйіндегі үлкен бір кӛңілсіздік - 

ана жылғы зарығып кӛрген Әулет деген жалғыз баласы сол қыста ауырып қайтыс 

болып, қатты қайғыруда екен. Бірақ, бұл адамдар сырын сыртқа жариялай бермейтін, 

сабырлы, ойлы жандар ғой. Қайыспай қарсы алды. Мынау болып жатқан жаңалық 

жайлы ол кісі айырықша ой айта қойған жоқ. 

- Патша түсті ғой, басқару ісі қалай болары тайталаста. Россиянин бұл күнді 

күткеніне кӛп болған. Сонау мемлекет думасының маңындағы зиялы дейтін қауымдар 

бір ауызды болып, дұрыс пайдаланса, еркіндік қолға тиді ғой. Солар ӛзара тіл тауып ел 

басқаруға келісе ала ма, жоқ па? - деп тоқтады. 

Нұрекең айтып отырған ойларға менің ойымның ӛресі жете қойған жоқ.  

...Асығыс жұмыстарымды ыңғайлап, қаланың жай-күйін, жаңа тәртіп жайын 

білмек болып Нүкең үйіне тарттым. Қабағы түскен, жүдеу, мұңайған Назекең есік 

ашты. Ерекше сыйлап үн қататын Назекеңе амандық айтудың ӛзіне сӛз табу сондай 

қиын болып, біраз тұрып қалдым. Назекең мені Нүкең жайын естіген шығар деп ұқты 

ғой деймін, жәй ғана басып орындығына барды. Осыншалық күйзеу қабақтан үлкен 

уақиға болғанын сезіп, қипақтай келіп отырдым. Менің жайыма түсінген Назекең ӛзінің 

сабырлы үнімен: 
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- Ағаң жайын естіген боларсың. Құтырған қасқырдай қағынған ақтың жауыз 

жендеттері ақыры түбіне жетті, – деп кӛзіне жас алып бетін басып отырып қалды. Мен 

не айтарымды білмей тӛмен қарап бозарып отырмын. 

- Асыл ағаның түбіне жауыздар жеткен екен ғой. Қайран ағайым-ай, - деп  

қайғыра үн қатып, кӛңіл жұбатқан болдым.  

Назекең аз сӛйлеп, кӛп ойланатын әдетін істеп: 

- Нұрекең қаза болғалы біраз болып қалды. Ӛзің қайда болдың? - деп сұрап 

қалғаны.                                                                                                                                                 

Мен шешемнің сырқат жайымен қырға кетіп, сонан келгенімді айтып кешірім сұрадым. 

- Біз осылай сорлап қалдық. Ӛзің ағаңның мінезін білесің. Ӛз ойлағаны болмаса, 

илікпейтін еді ғой. Сол сақтанбайтын бірбеткейлігі түбіне жетті. Ақтардың, 

ұлтшылдардың ӛшпенділігі күшейіп қатер тӛнген кезде, менің «сақтан, тіпті, қырға 

шығып кет» дегеніме кӛнбей қойғаны. «Жан сақтай алмай сүмеңдеп қашып-пысып 

жүрген ақтың азғындарынан қорқып қырға шықпаймын» деп ешбір қауіпті ойына 

алмады. Сол ақтар қашып дүрліге бастаған кезде, айтқанына болмай, үйден 

шығармадым. Тек, ана Затон астындағы тері заводының жұмысшылары келіп ӛздерінің 

дайындық жиналысына апарып әкеліп салып жүрді. Нұржан анадағы гүбірналық съезде 

алаш адамдарының бетіне қарсы шыққаннан бастап олармен үйлеспей қойған. Сонан 

ана ішкі жақтан келген С.А.Яковлев деген жұмысшы революционермен танысып, 

солардың ұйымымен қатынасатын. Анада жауып қойғанда да соларға, ана 

Петроградтан кӛшіп Алтайға барған коммуна адамдарына байланыстырып ақтың 

Сидоров сияқты жасауылына кӛрсетіп жаптырған болатын. 

Сол тергеуге алынғаннан бастап үнемі бақылауда болды ғой. Оның үстіне 

кейінгі қатынасып жүрген тері заводының жұмысшыларынан ұйымдасқан 

большевиктердің арасына жасырынып, эсер партиясының жансызы бір қатын кіріп, сол 

жасырын жұмыстың бәрін жеткізіп отырған. Сонан ол ұйымның басшылары тегіс 

тұтқынға алынып, ана жансыз қатынды ұйымның мүшелері сәтін тауып жоқ еткен. 

Осындай шиеленіскен күреске кіріп алып Нұржан кейінгі кезде мүлде ширығып алды. 

Ӛзі екі сӛзінің бірінде: «Біздің мына қазақ оқығандары ақтың қашқындарына иланып 

босқа адасып отыр. Біздің қазақ сияқты кӛшпелі ӛмірден қол үзбеген езілген елге теңдік 

беретін большевик партиясы» деп жұмысшы табының күресіне, большевик партиясына 

ғажап сенетін. Ағаңның мінезі ӛзіңе мәлім, бір ұғынған бетінен кім айтса да қайтпайды 

және ойын айтуға келгенде оқтаулы мылтықтан қорқып именбейтін. Маған бір күні ӛзі 

айтып келді. «Мені ана жасауыл Сидоровтың жендеттері мылтықпен иментіп 

жалындырмақ болып дікілдейді. «Сен қазақтың оқығанысың, бір топ жұмысшымен не 

жаңалық жасамақсың?» деді. Мен оған: «біздің мақсатымыз мына сендер бастаған 

қанішер байлар мен бандыларды құртпақпыз» дедім. Жауап алып отырған 

прокурордың кӛмекшісі орнынан атып тұрып мылтығын ыңғайлағанда сырттан бір 

офицер келіп: «Бұларға мылтықтан оқ шығармаңдар, тірідей ӛртейміз» деп тыйым 

салды. «Ӛздері сондай есуас» деп күліп келді. Ақыры сол ағаңның тағдыры осылай 

болды. 

Содан бақылауда болды. Бір күні кешкілікте екі әскери адам келіп: 

- Нұрғали Құлжанов сіз ғой? Сіз бізбен жүресіз. Штабқа шақырып жатыр, - 

деді. 

Мен: «мыналардың түрі жаман екен, барма» деп едім, «жоқ, барам» деп киініп 

тұра жӛнелді. Түнімен күттім, жоқ. Бір сұмдық болғанын білдім. Ол түнде атты деп 

ойламадым. Жауып қойды ма деп таң ата штабына барсам, онда ешкім білмейді. Сонан 

үйге қайттым. Үйге келсем, есік алдыңда бірнеше адамдар күтіп отыр. Олар 

Нұрекеңнің жолдастары, мені күтіп отыр екен. Менен олар бұрын хабарланыпты. 

Нұрекеңді сол үйден шыққан бетінде штабқа да, ешқайда да апармай кӛшеде атып 

тастапты ғой. Мына жолдастары хабарланып, сүйегін алып, енді үйге әкелуге келіпті. 

Сӛйтіп, ағайың қапылыста қаза болды, - деп тағы да ӛкси жылап, бетін басып отырып 
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қалды. Уатқан болып айтқан сӛздің ешқайсысы, ердің ӛкінішті ӛлімінің ӛксігін басуға 

тӛтеп берер емес. Ұзақ отырып Назипа жеңгейдің қайғы-қасіретіне ортақтасып 

қайттым. 

 

Сапарғали Бегалин. «Замана белестері» кітабынан ҥзінді,  

Алматы, «Жазушы», 1975. 
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Ғалым Қайым Мұхамедхановтың жеке қорынан алынды 
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ТАРАБАЕВ ИМАМБЕК ТАРАБАЙҦЛЫ (1862, Қарқаралы у., Балқаш болысы 

– 1937) – Алаш қозғалысының кӛрнекті ӛкілі. Мұғалімдер семинариясын бітірген. 

1890–1893 жж. мұғалімдік қызметте, 1893–1899 жж. іс жүргізуші, ал 1899–1919 жж. 

аралығында Семей округтік сотында аудармашы қызметтерінде болған. Семей 

облыстық қазақ комитетінің, Семей уездік Земство жиылысының мүшесі және 

большевиктерге қарсы үгіт-насихат әдебиеттерін тарату жӛніндегі уездік 

комиссиясының мүшесі қызметтерін атқарған. 

Н.Шаяхметов 

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы:  

«Арыс» баспасы, 2009.           

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алаш қозғалысының кӛрнекті ӛкілі, ағартушы-ұстаз, мұғалімдер семинариясында қазақ 

тілінен алғаш сабақ берген И.Тарабаевтың жеке карточкасы. 

ЦДНИ ВКО г.Семей, ф.415, о.1, д.496, с.125 
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ӘУЕЗОВ МҦХТАР ОМАРХАНҦЛЫ - ұлы 

жазушы, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым. 1914 ж. 

Абайдың қайтыс болғанына он жыл толған күнге арнап, 

Н.Құлжанова мен Н.Құлжанов ұйымдастырған әдеби 

кешке, 1915 ж. «Біржан – Сара» айтысы кӛрсетілген 

ойын-сауық кӛрмесіне қатысады. Жас Мұхтар сол 

кездердегі қалалық спорт жарыстарына да белсене 

қатысып, «Жарыс» футбол командасының жартылай 

қорғаушысы болады. Семей мұғалімдер 

семинариясында оқып жүріп шығармашылықпен 

айналысады. Шәкәрім Құдайбердіұлының «Жолсыз 

жаза» дастанының негізінде «Еңлік-Кебек» пьесасын 

жазып, оны 1917 ж. маусым айында Ойқұдық деген 

жерде Абайдың қызы Кенже мен Әйгерімнің тіркестіріп 

тіккен киіз үйінде сахнаға шығарады. Мұхтардың ӛзі 

режиссер әрі суфлердің міндетін атқарады. Бұл қойылым оған үлкен шабыт беріп, 

ӛнерін ұштап, жетілдіруге мүмкіндік жасайды.  

Ресейдегі саяси тӛңкерістер, Уақытша үкіметтің, Алашорда халықтық кеңесі 

(тамыз, 1917) мен үкіметінің (желтоқсан, 1917) құрылуы Әуезов ӛміріне де үлкен 

ӛзгерістер әкеледі. Ол Семейде «Алаш жастары» одағын құрып, түрлі үйірмелердің 

ашылуына ұйытқы болады. Аймауытовпен бірігіп жазған "Қазақтың ӛзгеше мінездері" 

аталатын алғашқы мақаласы да 1917 ж. 10 наурызда «Алаш» газетінде басылады. Бұдан 

кейін «Сарыарқа» газетінде «Адамдық негізі – әйел», «Оқудағы құрбыларыма» 

М.Әуезов Семей жастарының ӛкілі ретінде 1918 ж. 5–13 мамырда Омбы қаласында 

ӛткен Жалпы қазақ жастарының құрылтайына қатысып, оның орталық атқару 

комитетінің мүшесі болып сайланады. Құрылтайда «Алашорда» үкіметі мен Алаш 

қозғалысының бағытын ұстанған «Жас азамат» атты Бүкілқазақтық жастар ұйымы 

құрылды. Әуезов Семейде «Абай» ғылыми-кӛпшілік журналын шығарады 

(Аймауытовпен бірге).  1918 ж. ақпан–қараша айларында журналдың 13 саны жарық 

кӛріп, қаражаттың жетіспеуіне байланысты сол жылы жабылып қалады. «Абай» 

журналы оның журналист ретінде қалыптасуына тікелей ықпал етіп, журналда 

«Ғылым», «Будда», «Абайдың ӛнері һәм қызметі», «Қазақ ішіндегі партия неден?», 

«Мәдениетке қай кәсіп жуық», «Философия жайынан», «Абайдан соңғы ақындар», 

«Ғылым тілі», «Қазақ әйелі», «Қазақ қашан жетіледі», «Мәдениет һәм ұлт», «Ӛліп 

таусылу қаупі», «Оқу ісі» іспетті ғылыми-кӛпшілік, танымдық, әлеуметтік мәні бар 

мақалалар жариялайды. Бұл мақалаларында ол ұлттық демократиялық үрдіске 

негізделген ӛркениетті мемлекет идеясын насихаттады, қазақтың ғылыми ойы мен 

танымы қалыптасу мәселелерін талдады. 

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы:  

«Арыс» баспасы, 2009. 

ТОПЖАРҒАН 

Мен Мұхтармен қатар ӛстім. Бірге оқыдық. Балалық шақтың қызық та қиын 

кезеңдерін бірге кешірдік.  Біздің Семейде оқыған кездеріміз 1905–1907 жылдар арасы 

еді. Ол кез халықтың, әсіресе, оқыған қазақ жастарының серпіле, ояна бастаған тұсы 

болатын. Бостандыққа ұмтылу, ӛнер–білімге талпыну, алдыңғы қатарлы ел қатарына 

жетуді аңсау, адамгершілікке, арлылыққа, туған халқына адал қызмет етуге пейіл қою – 

ол кездегі арманшыл, ілгерішіл жастардың мұрат–мақсаты еді. Осындай үлкен арман 

иесі, кӛбімізге ӛнеге болған жастардың бірі – Мұхтар. Ол шәкірт кезінен бастап 

халқына пайдалы адам болуды мұрат тұтты. Мұқаң сол кездің ӛзінде-ақ «біз бұратана 

халықпыз деп еңсемізді түсірмей, ӛзімізді қорсынбай, кем тұтпай, әрқашан да тәкаппар 

ұстауымыз керек. Ол үшін оқу да болсын, ойын сауық та болсын, артпасақ, кем 
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түспейік»,- деп уағыздап отыратын. Сондықтан біз оқуға бар ынта–жігерімізді салдық. 

Мұқаң бұл жӛнінде бізге ӛзі ӛнеге  кӛрсетті. Барлық баланың алды болды. Біз де одан 

қалыспауға тырыстық. Оның үстіне мектеп ішіндегі бүкіл жұмысқа араластық, сауық 

кештерін ӛткізуге қатыстық, бірталайымыз сурет салу ӛнерімен шұғалдандық. Қазақ – 

татар жастарынан футбол командасын құрдық. Біздің мұндай әр алуан жұмыстарға 

құлшына араласуымыздың екінші бір сыры бар еді. Ол – жастық романтикасы. Біз ол 

кезде әр нәрсені қиялдайтынбыз. Елімізге ӛнер-білім шашуды, ағартушы болуды, жер 

қойнауының кӛзін ашар инженер болуды аңсайтынбыз. Ғаламат ерлік істерге де 

барғымыз келетін. Бесаспап ӛнерлі болсақ дейтінбіз. Ӛйткені, еліміз солардың бәріне де 

шӛліркеулі еді.  

Мұхтардың ерекше бір қасиеті – сол кездің ӛзінде ел тұрмысына, әдет-ғұрпын 

білуге, халық ауыз әдебиетіне, ел ішіндегі аңыз–әңгімелерге ӛте құштар болатын. Ол 

елге барып қайтқан сапарында талай қызықты әңгімелер жинап кетуші еді. Абай 

ӛлеңдерін түгелдей жатқа білетін. Мұхтар бала жасынан қазақ даласының жібек 

желімен, салқын самалымен тыныстады.  

Мұхтар ӛз талантының үлкен үлесін педагогикаға жұмсаған адам. Еңбектері де 

мол. Әсіресе, ол педагогиканың биік мұраттарын қатты қадірлеп, қатардағы мұғалімнің 

озық рӛлін терең түсінетін еді.   

Архивте 20-жылдардан қалған некен-саяқ материалдарда Мұхтар 

Омарханұлының түрлі ғылыми қоғамдарда, Семей губерниялық методика советінде 

атқарған қызметтері туралы там-тұм анықтамалар ғана сақталыпты. Сондағы 

жиналыстағы сӛйлеген сӛздерінде ол педагогика тақырыбына кӛп кӛңіл бӛлетін. 

Методикалық совет мәжілісінің бірінде ол мектептен тыс жұмыстардың кең 

мүмкіншіліктеріне тоқтала келіп, оқушылар арасында сабақтан тыс жүргізілетін 

жұмыстарды саралап кӛрсетті. Педагогтық техникум оқулықтарына арнап Мұхтар 

«Халық творчествосының үлгілерін жинау жӛнінде жазға тапсырма» жасады. Ол 

«Әлденеше арнаулы экспедиция да атқара алмайтын жұмыстарды оқушылар күшімен 

жүргізуге болады» - дейтін. Педагогикалық теория мен практика мәселелерімен 

шұғылданып жүрген біздерге Мұхтар Омарханұлы ӛзіне тән мысқылымен «баланың 

жан дүниесінен алыс жүрсіңдер, жұмысты жаңа бастаған жас мұғалімнің шын мүддесін 

білмейсіңдер» деп әзілдеп алып, әрбір ауыл мұғалімінің жан-жақты білімді болуы үшін 

не істеу керек екені жӛнінде кеңес беріп отыратын.  

Бірде ол мұғалімдер арасында менің кӛбірек болатынымды ескеріп, ұстаздар 

жӛнінде образ болатындай штрихты қызықты әңгіме айтуды ӛтінді. Мен оған Мәннан 

және Масғұт Қадірбаевтар туралы, олардың айрықша педагогтар екендігін айттым. 

Жаңа Семейдегі ӛзі депутат, қоғам жұмысында белсенді жас мұғалім Махмұт туралы, 

Бұқтырмадағы ағайынды Валитовтар, т.с. туралы айттым. Ал осылардағы ортақ 

қасиетті, кейіпкерлік мінездерді, олар ӛміріндегі қызықты оқиғаларды уағыздай 

алмадым. Сӛзімді әбден тыңдап болып Мұхтар: 

 – Ал осы мұғалімдердің жан сезімі қандай, қабілеті, педагогикалық мәнері, 

қоғамдағы орны, заманға лайық істері, мұраттары не? – деп сұрақ қойды.  – Мен  бұл 

сұрақтар тӛңірегінде күні бұрын ойламаған екенмін, күмілжіктей бердім... Кейін ӛзі 

редактор болған «Таң» журналынан (Семей, 1925 жылы) арнаулы педагогикалық бӛлім 

ашып, оның бетін ауыл мұғалімінің кәдесіне жарарлық материалдармен толтырып 

отыруды бізге тапсырды. Оның қолдауымен осы журнал бетінде бастауыш оқу 

пәндерінің методикасының мазмұны жӛнінде менің де мақалаларым жарияланып 

отырды.  

1927-1929 жылдары Мұхтар Омарханұлы ӛзінің аспирантурадағы оқуымен, 

әдебиет және ӛнер мәселелерімен шұғылданды. Қазақ совет мектебінің тарихында 

бірінші рет колхоз жастарының мектебіне (ШКМ) арнап қазақ әдебиетінің 

программасын жасады. Оқулық болмаған, программаға ұқсас алдын ала жасаған нұсқа 

жоқ жағдайда, оның тыңнан жасаған материалы қаншалық творчестволық күш 
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жұмсағанын дәлелдейді. Аталған программа 1927 жылы басылып шыққан ШКМ 

программаларының жинағынан орын алды.  

Мұхтар Омарханұлы ӛзінің қаладан алыс ауылда жүріп орыс тілін қалай 

үйренгенін есіне алатын. Мысал ретінде революцияға дейін басылып шыққан 

Михеевтің оқулығын келтіретін. Коля деген бала, оның үй ішіндегі, мектептегі ӛмірі, 

оның қыста, жазда әуестенетін ермегі, айналасындағы табиғат. Осының барлығын да 

Коляның ӛзі аңғарады, олар туралы ӛз пікірі болады, қысқа тақпақ, мақал-мәтел 

жаттайды. Бала мұндай оқулыққа мұғалімсіз-ақ құштар болды. Мұхтар Омарханұлы 

оқушыларға осындай қарапайым тілмен жазылған оқулықтардың қажет екенін айтып 

отыратын.  

М.Әуезовтің педагогикалық мұрасы аса зор. Әдебиетіміз бен ӛнеріміздің, 

ғылымымыздың топжарғаны танылған оның мұраларын тереңдей зерттей түсу қажет.  

 

Әміржан Сытдықов, 

                                                                      педагогика ғылымының кандидаты.   

ӘУЕЗОВТІ ШЫҢДАҒАН ҦЛАҒАТ МЕКТЕБІ 

 

  Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің қайраткерлік, оқытушылық, жазушылық 

еңбектерін сӛз еткенде шығармашылығының бастау шағы Семейде білім алған, қызмет 

еткен мұғалімдер семинариясы, кейіннен атауы ӛзгерген Кирпедтехникум жӛнінде 

айтпай кету мүмкін емес. Қазақтың талай марқасқасының шыңдалар мектебі болған  

бұл оқу орнының ұлтымыздың мәдени, ағартушылық тарихында алар орны зор екені 

күмәнсіз. Жазушы мұғалімдік семинарияға келіп түсіп, ӛзі айтқандай «бірлі-жарымды 

ауырып жүріп» 1919 жылы аяқтаған. Қ.Мұхамедхановтың, М.Сұлтанбековтың тағы да 

басқа ғалымдардың зерттеулерінде семинарист Әуезовтің ӛміріне қатысты біршама 

дерек келтіріледі. Біз бұл мақалада араға бірер жыл салған соң саясат майданына енген 

саясаткер, оқытушы, қайраткер боп қалыптасқан Әуезовтің Кирпедтехникуммен 

байланысы жӛнінде сӛз етпекпіз. 

  М.Әуезов шығармашылығының алғашқы жылдарында ХХ ғасыр басында кеңес 

ӛкiметiнiң алға қойған басты мiндеттерiнiң бiрi – сауатсыздықты жою iсiне байланысты 

жаппай қарқынды жұмыстар жүргiзiлiп жатты [1,7]. Жаңа социалистiк кӛзқарастағы 

кеңес мектебiн құруда халық ағарту саласындағы мамандарды қайта тәрбиелеп, жаңа 

кадрлар даярлау iсi, кеңестiк бiлiм беру iсi жандана түстi. 1920 жылдың күзiнде 

Губерниялық халыққа бiлiм беру бӛлiмiнiң жанынан педагог мамандар даярлайтын 

Семей Халық ағарту институты (СИНО) ашылды [2]. М.Әуезов те осы институтта 

оқып, кейiннен ӛзi де ұстаздық етедi. Педагог мамандарды қайта даярлау негiзiнде 

бiлiм беретiн бұл институтқа қабылданушылардың бұған дейiнгi алған бiлiмi  ескерiлiп, 

институттың I-IV курстарына емтихан арқылы қабылданды. Оқуға ниет бiлдiрген 

М.Әуезов 1920 жылдың 10 желтоқсанында институттың IV курсына алынады [3, 20]. 

Әуезов оқуға қабылданғаннан кейiнгi аз уақыттан соң, Халық билерi кеңесiне мүше боп 

алынғандығына орай жүктелген кӛп мiндеттiң шырмауынан шыға алмаған соң, 

институттағы оқуын үзе тұруына мәжбүр болып, Халық ағарту институттың 

педагогикалық Кеңесiне мынадай ӛтiнiш жазады: "Курсты тәмәмдау мақсатында мен 

таяуда тӛртiншi класқа қабылданып, оқу жылының аяғына дейiн оқымақ ниетте 

болдым. Алайда, дәл қазiргi уақытта мен институттағы оқуымды келесi себептермен 

үзуге мәжбүрмiн. Бiрiншiден, губревкомның бұйрығы негiзiнде, екiншiден, жалпы 

қазақ съезiнiң қаулысы негiзiнде қазақ зиялылары мобилизацияланды. Осы мәселелерге 

сүйене, губаткомның қырғыз бӛлiмi менiң ниетiме қарамастан қызметке тағайындады. 

Институттағы оқуымды үзуге мәжбүр болғанмен, мүлде тоқтатпақ емеспiн. Сондықтан, 

ӛз бетiммен дайындалып, негiзгi мамандыққа байланысты және жалпы бiлiмдiлiк 

пәндерден емтихан тапсырмақпын" [4, 19]. Бұл ӛтiнiш желтоқсан айында жазылғанмен, 
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1921 жылдың 25 қаңтарындағы педагогикалық кеңестiң отырысында талқыланып, 

қанағаттандырылады. Халық билерi кеңесiне М.Әуезов губаткомның қазақ бӛлiмiнiң 

ұсынуымен мүше болып алынады. Ол тұстағы қазақ бӛлiмiнiң меңгерушiсi Ыдырыс 

Мұстамбаев едi. Ал 1921 жылдың ақпанының аяқ шенiнде Халық ағарту институтының 

қазақ бӛлiмi ашылады. Қазақ мамандарының жетiмсiздiгiне қарамай тасы қаланған 

институттың қазақ бӛлiмiнде оқу сабақтары орыс тiлiнде жүрдi. Аты қазақша, заты 

орысша бұл оқу орны жайында Әуезов "Қазақ тiлi" газетiнiң 1921 жылдың 17 

наурызындағы санында "Қазақ институты" атты мақаласын жариялайды. Онда қазақ 

бӛлiмiнiң үлкен күшпен ашылып, сапалы бiлiм беретiн мұғалiмдердiң, тиiстi 

оқулықтардың жоғынан оқыту пәндерiнiң уақытша орыс тiлiнде жүргiзiлетiндiгi 

айтылады [5, 2, 32]. Мәселенiң мәнiн түсiндiре келе автор мұғалiмдердiң iсiн де сынай 

ӛтедi: "Мұғалiм қылып сайланатын оқығандарымыз да, оқушыларымыз да 

қызметтерiнiң бiр иығын саясатқа сүйеп жүр. Жалғыз оқу жұмысымен тұрған жоқ. 

Сондықтан, оқыту оқулықтарының да тұрлауы болмайтын болды. Оқуға белгiленген 

уақыттың жартысы оқылмай ӛтетiн болды. Оқушылардың кӛп уақыты бос жүрiспен 

рәсуа болатын болды" [5, 33] делiнiп, орыс тiлiн енгiзуге себеп болған жай баяндалады. 

М.Әуезов институттың соңғы курсында жүрсе де қазақ бӛлiмiнiң тӛменгi негiзгi және 

даярлық курстарына дәрiс бередi.  

М.Әуезовтiң семинария шәкiртi кезiнде ауылда бала оқытып, бiршама тәжiрибе 

жинақтауы халық ағарту институтындағы қызметiнде үлкен септiгiн тигiзгенi хақ, оның 

губревкомның кӛп iсiне қатысып, жаңару жаңа қоғам орнатуға бағытталған iстердiң 

басында жүргендiгiне заң бӛлiмiндегi қызметi де дәлел бола алады.  

Осы жылдың күзiнде М.Әуезов Ленинград мемлекеттiк университетiнiң 

қоғамдық ғылымдар 

факультетiнiң әдеби 

лингвистикалық бӛлiмiне 

қабылданады [7,4]. 

Желтоқсан айында оқудың 

алғашқы семестрiн 

тәмамдағаннан кейiн Семейге 

қысқы демалысқа келедi. Бұл 

тұста Әуезовтей 

мамандығының бiлгiрi ел 

ӛмiрiне аса қажет болуы 

себептi, Семейдiң оқу-ағарту 

орындарына бiр жылға 

қызметке қалдырылды. 

Әуезов қызмет еткен 

Семейдiң Қырғыз педагогикалық техникумы 1922 жылы ашылып, оның тұңғыш 

директоры болып Әбiкей Зейiнұлы Сәтпаев тағайындалған. Бұл Қазақстандағы 

мұғалiмдер даярлайтын тұңғыш оқу орны едi [8, 34].  

  Мұрағат құжаттары мен естелiктерiн саралай келе М.Әуезовтiң 1924 жылдың 

қысында Ленинградтан оралғаннан кейiн тек қыркүйек айында ғана қоғам қызметiне 

араласқанын кӛремiз. Әуезовтiң кӛңiлi тола, бар ықтияр-ыждаһатымен кiрiскен iсi оның 

орыс географиялық қоғамының Семейдегi бӛлiмiне мүше болуы едi [9,162]. 1902 жылы 

Семейде Батыс Сiбiр императорлық орыс географиялық қоғамының бӛлiмшесi 

ашылып, кейiннен, 1924 жылы 8 наурызда Орыс Географиялық қоғамының 

Қазақстандағы Семей бӛлiмшесi деген атпен ӛзгертiледi. Мұхтар Әуезов 1924 жылдың 

1 қазанында осы қоғамға толық мүшелiкке алынады [9, 3].
 

Орыс географиялық 

қоғамының осы жылғы қазан-желтоқсан айларының есебiнде, қоғамның толық 

мүшелiгiне М.О.Әуезов, Ш.А.Айманов, А.Н.Белослюдов, П.И.Гридчин, Б.М.Пинегин, 

В.В.Плешков, В.Д.Халдеев, Ж.Т.Шаниндер сайланғаны айтылған [10]. Қоғамның iсiне 

1924-1925 оқу жылдарындағы педтехникум 

оқытушылары 
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бiлек сыбана кiрiсiп, ғылыми-шығармашылық iзденiстерi, баспасӛздегi еңбектерi 

арқылы үлкен беделге ие болған М.Әуезов географиялық қоғам тӛрағасының 

орынбасары болып тағайындалады. 

 Жасынан Абай ӛлеңдерiн жаттап ӛскен Әуезов Абайтану iлiмiне мән беріп, орыс 

географиялық қоғамына мүше боп кiрген алғашқы күндерде-ақ Абайдың қайтыс 

болуына 20 жыл толуына орай Абай күнiн атап ӛту жӛнiндегi ұсынысын ортаға салады. 

Географиялық қоғамның 1924 жылдың желтоқсан айының есебiнде қоғамның дарынды 

қазақ ақыны Абайдың құрметiне 27 желтоқсан күнi салтанатты жиын ӛткiзiп, онда 

Абайға арналған баяндамалар оқылғаны және қырдан келген бiрқатар әншiлердiң 

Абайдың ӛлеңдерi мен әндерi орындалғаны жӛнiнде жазылған. Ал, 29 желтоқсанда 

Луначарский атындағы клубта қоғамның күшiмен қазақ тiлiнде әдеби кеш ӛткiзiлiп, 

онда Абай құрметiне Ғаббасов пен Әуезов қазақ тiлiнде баяндама жасайды [14,162]. 

Х.Ғаббасов А.Құнанбаевтың ӛмiр тарихы жӛнiнде баяндама жасаса, Әуезов "Абайдың 

қазақ әдебиетiндегi орны" деген тақырыпта баяндама оқыған. Кештiң ұйымдастыру, 

бағдарламасын түзу iсi Мұхтар Әуезовке жүктеледi де ол кештiң жоғары дәрежеде, 

салтанатты түрде ӛтуiне бар ықтиярын сала кiрiседi. Географиялық қоғамның Абай 

Құнанбайұлы құрметiне жасаған тағы игiлiктi iсi – жалпы жиналысындағы тӛмендегi 

үш келелi мәселе жӛнiнде қаулы шығаруы едi: 1. Абайдың бұрын баспа кӛрген 

шығармалары мен жарық кӛрмеген шығармаларын қосып жинақ шығару. 2. Абай 

Құнанбайұлы жӛнiнде мақалалар жинағын бастыру. 3. Жергiлiктi шаруашылық басқару 

мекемесiне Солдат кӛшесiн Абай кӛшесi етiп ӛзгерту турасында ұсыныс жасау. 

"...Мұхаң Ленинградтағы оқуынан қайтып Семейге келiп тұрды да, 1924-1925 

жылдары бiзге қазақ әдебиетiнен, I-II курстарға әдебиет теориясынан, III-IV курстарға 

әдебиет тарихынан сабақ бердi. Оның тап сол бiрер жылғы педагогтiк, әдеби-

творчестволық жұмысының қат-қабат келiп, ӛте қауырт, кӛп болуының үстiне мол 

жемiстi болғанын айтсаңызшы!" деп, таңдана еске алады Ғайса Сармурзин [15, 366]. 

Педагогтiк қызметтiң бар ауыр жүгiн кӛтере жүре, шығармашылықпен 

айналысқаны жӛнiнде айта отырып: "Ол сабақ беруге әсте дайындықсыз, конспектiсiз 

келмейтiн. Бағаны қоюға келгенде қатал да сараң едi. 1-курста Шаймерден 

Тастамбеков, 2-де Мұратбек Бӛжеев, 3-те Рахымжан Жаманқұлов, 4-де Әлкей 

Марғұлан сияқты бiрен-саран студенттер ғана "жақсы" деген баға алатын. Ал "ӛте 

жақсы" деген баға ешкiмге қойылмайтын" [16, 366] деп, Әуезовтiң педагогтiк 

қызметiнiң қырын аша түсiп, тиянақты, талапшыл ұстаз болғандығын айтады. 

1924 жылдың 15 қазанына дейiнгi Семей және Алаш қалаларындағы оқу 

орындары мұғалiмдерiнiң тiзiмiнде Әуезовтiң Семейдегi ӛмiрi мен қызметiнде елеулi 

орыны бар Н.И.Белослюдов, Б.Г.Герасимов, В.И.Попов, М.Т.Тұрғанбаев, 

Ғ.Т.Тӛребаевтар сынды азаматтардың аты кӛрсетiлген, Әуезов бұл тiзiмге 9-шы болып 

енген. 

Губерниялық оқу-ағарту бӛлiмi ӛз iсiнiң пәрмендi жүруi мақсатында 

губернияның ағарту саласындағы олқы тұстарды жою, мектептер, орта буынды оқу 

орындары, партия мектептерi деңгейiн кӛтеру мәселелерiн алдыңғы орынға қояды. 

Сондықтан да осы мәселелердi жүйелеп, бiр iзге салып отырушы әдiстемелiк кеңес 

құрылды. 1924 жылдың соңғы айларында әдiстемелiк кеңестiң құрамында 

педагогикалық техникумның мұғалiмдерi Моргайлик, Иванов, сонымен қатар ГубОНО-

ның барлық бӛлiмдерiне меңгерушiлiк етушi және жұмысшы кәсiподағының мүшесi 

Әуезов болған [17, 1]. 

Жаңа экономикалық саясаттың алғашқы жылдарында ағарту iсiне айтарлықтай 

кӛңiл бӛлiнiп жатқанымен 1924-25 жылдары Семей губерниясында 14 пен 30 жас 

аралығындағы 370 мыңдай сауатсыз адам тiркелген екен, мұның жартысынан кӛбi 

кӛшпендi халық ӛкiлдерi едi. Сондықтан да ГубОНО сауатсыздықты жою iсiне мықтап 

кiрiстi. Халық ағарту саласының жауапты қызметкерi ретiнде мұндай iстердің жӛн-

жобасына М.Әуезов те араласып отырды. Оның ықпал етуiмен уездiк жерлерге 
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халықтың сауатын ашу үшiн педтехникумның тәрбиеленушiлерi жiберiлiп отырды. 

Жаздыгүнi таңертеңгi сегiзден кешкi тӛртке дейiн, ал қысқы уақытта күнiне үш 

сағаттан сауат ашу жұмыстары жүргiзiлу керек болып, оқу орны ретiнде киiз үйдi де 

пайдалану кӛзделдi [7, 419]. Әуезов елдiң сауатын ашуды кезек күттiрмейтiн iс санады. 

Тiптi, "Қазақ тiлi" газетiнiң 1922 жылдың қарашасындағы санында "Елдi түзу жолға 

жетектейтiн азаматтар, қазақ елiн қатарға кiргiзудi мақсат еткен азаматтар, оқу 

жұмысын қарастырыңыздар, оқу жұмысы қасиеттi жұмыс екенiн, саясатқа құрбан 

болуға жарамайтын жұмыс екенiн еш уақытта кӛңiлдерiңiзден шығармаңыздар. Оқу 

бӛлiмдерiне қазақ азаматтары кiрiп, қазақ мектептерiн ретке салулары керек" [5, 2, 59] 

деп, жұрт басына қандай қиындық орнағанымен, оқу iсiне ден қою керек екенiн айтады. 

Семей губерниялық халық ағарту бӛлiмiнiң 1925 жылғы 25 кӛкегiндегi 

әдiстемелiк кеңес отырысында оқытушылық iске жаңа келген мұғалiмдердiң педагогтiк 

және әдiстемелiк iске әлсiз болғандықтан, оларды комиссия арқылы аттестациялау 

мәселесi кӛтерiлдi. Комиссия құрамына инспекторлар, ағарту үйi, жергiлiктi комитеттiң 

ӛкiлi, орыс мұғалiм Иванов пен қазақ Әуезовтi енгiзу жӛнiнде шешiм қабылданды [18, 

44]. 

М.Әуезов Семей қаласында 1919-22 жылдары Больничная, кейiннен Комиссар 

кӛшелерiнде, ал 1924-25 жылдары Ом кӛшесiндегi 103-шi үйде тұрған екен. Әуезовтiң 

Семейдегi ӛмiрi мен қызметiне қатысты мына бiр-екi құжатқа да тоқтала кетудi жӛн 

санадық. Қырғыз педагогикалық техникумы қызметкерлерiнiң 1925 жылдың 25-

ақпанындағы тiзiмiнде [19]: М.Әуезов 1921 жылдың 1 қазанынан қырғыз әдебиетiнiң  

мұғалiмi, Семей уезiнiң Дос болысында туған, әйелi 24 жаста, қызы 4 жаста, iнiсi 12 

жаста, туысы 13 жаста, партия қатарында жоқ, жұмыс стажы жоқ деп жазылған. Ал 

екiншi құжат 1925 жылдың 25 наурызында толтырылған қырғыз педтехникумының 

мұғалiмдерiнiң тiзiмi. Мұнда жанұялық жағдайы жӛнiнде: әйелi 23 жаста, қызы 3 жаста, 

3 күн деп жазылған [20, 27]   

Мұхтар Әуезовтiң Семей қаласы баспасӛздерiндегi қызметi "Сарыарқа", "Абай" 

журналымен, "Қазақ тiлi" газетiмен шектелмейдi. Әуезов Семейде 1925 жылдың 

наурызынан шыға бастаған "Таң" журналының техникалық редакторы болып қызмет 

етiп, онда бiрқатар әңгiмелерiн жариялаған. 

Семей губерниялық атқару комитетiнiң тiлi болған "Таң" журналы әдеби бағыт 

ұстанған. Қазақ баспасӛз тарихын зерттеген Х.Бекхожин: "Таң" әдеби журналы болды. 

Мұндағы ең негiзгi – әдебиет бӛлiмi едi. Бұл бӛлiмде фольклорлық мұралар, белгiлi 

ақын, жазушылардың ӛлеңi, әңгiмелерi жарияланып тұрды деген. Журналда ел ӛмiрiнiң 

саяси шаруашылық жағдайы, әдеби, мәдени мәселелерi қамтылып, экономика, оқу-

ағарту жӛнiндегi мақалалары жазылды [21,10]. 

"Таң" журналына Мұхтар Әуезов кӛп жазды. Оның "Қайғылы жетiм", "Қазақ 

қызы", "Бүркiтшi" атты шығармаларынан үзiндiлер осында жарық кӛрдi. Мұхтар 

Әуезов ел аузынан кӛптеген аңыз-әңгiмелердi жинап бастырды деген Х.Бекхожиннiң 

сӛзiн ғалым Қ.Мұхамедханов: "1925 жылы январь айынан Семейде шыға бастаған 

"Таң" журналының ашылуына атсалысып, оның жұмысына белсене қатынасады. "Таң" 

журналының бiрiншi санынан бастап тӛрт нӛмiрiнде Мұхтардың "Жетiм", "Қанды түн" 

(қазiр "Барымта" деп аталып жүр), "Кiнәмшiл бойжеткен" (әуелгi аты "Қазақ қызы"), 

"Бүркiт аңшылығының суреттерi", "Қаралы сұлу", "Ескiлiк кӛлеңкесiнде" әңгiмелерi 

және "Қобыланды батыр" жырын зерттеп жазған еңбегi жарияланады. Абайдың бұрын 

жарық кӛрмеген кейбiр ӛлеңдерiн, қара сӛздерiн, XVIII-XIX ғасырдың ақын-

жазушыларын "Таң" журналында бастырады" [5] деп толықтырған. 

"Таң" журналы Семей губаткомының губерниялық РКП(б) комитетiнiң және 

кәсiпшiлер кеңесiнiң тiлi болып есептеледi. "Таң" саяси шаруашылық, мәдени, әдеби 

журнал болғанымен де алдына қойған мақсатты iсiнде ӛзiн-ӛзi тежемеген. Журнал 

редакциясында қаламы жүйрiк белгiлi журналистер Ш.Тоқжiгiтов, М.Тұрғанбаев, 

Ш.Жантiлеуов, У.Забировтар қызмет жасап, әр бетiнде құнды да қызғылықты 
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деректердiң, әңгiмелердiң болуына үлкен күш жұмсалған. Губерниялық атқару 

комитетiне "Таң" журналы мен "Қазақ тiлi" газетiн қатар шығару ауыр тигендiктен, 

1925 жылдың маусымында небәрi 4 нӛмiрi шыққан "Таң" журналы жабылады [21,111]. 

Мұхтар Әуезов "Таң" журналына кӛркем шығармаларымен қатар ел арасынан 

жиналған ауыз әдебиетi үлгiлерiн де жариялап отырған дедiк. Қазақ педагогикалық 

техникумының шәкiрттерi құрамына енген экспедиция ұйымдастырып, халық арасынан 

фольклорлық нұсқалар жинау iсiне басшылық етiп отырған Мұхтар Әуезов бұл 

үлгiлердi халық арасына кеңiнен таратып насихаттау iсiн де ӛз мойнына алғанға 

ұқсайды.  

Орыс Географиялық қоғамы Семей бӛлiмiнiң 1925 жылдың екiншi жарты 

жылдығының есебiнде, осы жылдың 1 қазанында қоғам тӛрағасының орынбасары 

М.О.Әуезовтiң қыркүйек айының басында Ленинградтағы оқуын жалғастыру 

мақсатында Географиялық қоғамнан шыққаны жӛнiнде жазылған [24,36]. М.Әуезов 

1925 жылдың 18 маусымында Семей губерниялық оқу-ағарту бӛлiмiне ӛтiнiш жазып, 

оқуын жалғастыруына рұқсат беруiн сұрайды. Әуезов ӛтiнiшiнде 1 жыл iшiнде 

педагогикалық, журналистикалық және ӛлкетанушылық қызметтер атқарғанын, ағарту 

саласындағы ендiгi қызметiне бұл теориялық бiлiмiнiң аздық ететiнi айтылады. 

Губерниялық ағарту бӛлiмiнiң, Губаткомының, Ленинград университетiнiң қабылдау 

комиссиясына ӛзiн әдеби лингвистикалық бӛлiмiнiң 2-курсына қайта қабылдау жӛнiнде 

ӛтiнiш етуiн сұрайды [23,93]. Оның ӛтiнiшiне орай Ленинград университетiне Семей 

губаткомы мен ағарту бӛлiмi атынан мiнездеме жазылады. Онда Әуезовтiң оқу-ағарту 

саласында кадрлардың жетiспеуi салдарынан университеттегi оқуынан уақытша қол 

үзгенi, әдебиеттен техникумде сабақ беретiн бiлiмi мол және ӛз бетiмен зерттеушiлiк 

қабiлетi бар адам бұл ӛлкеден табылмағаны айтылады [25,28]. 

Алғашқы оқытушылық қадамдарын жасап, елдегi оқу-ағарту саласындағы 

кемшiлiкке кӛзi жеткен Әуезов әлi күнге шешiмiн таппаған бiлiм, ағарту мәселелерi 

жӛнiнде бiрнеше мақалалар жариялайды. Абай журналында жарияланған «Ғылым», 

«Ғылым тiлi», «Қайсысын қолданамыз», «Оқудағы құрбыларыма» т.б. мақалаларының 

маңызын айрықша айтуға болады. Әуезовтiң пiкiрiнше қазiргi мектепте бала оқытумен 

айналысып жүрген мұғалiмдердiң  бiлiмi, даярлығы сын кӛтермейдi. Оқулықтың жоғы 

ерiксiз түрде орыс тiлiнен тәржiме жасауға мәжбүр етедi. Аз ғана бiлiмi бар шала 

сауатты мұғалiмнiң аударма жұмысында бiлiктiлiк танытатынына күмән келтiредi. Әр 

оқытушының аударма жұмысымен айналысуын, оқу iсiндегi бiркелкiлiктiң жоғын 

үлкен кемшiлiк санай отыра, Алашорданың оқу бӛлiмiн бұл iспен мықтап 

шұғылдануын сұрап, оқу iсiне ӛз жобасын ұсынады. Ол – кiтап аудармасымен жүйелi 

түрде айналысу, саясат майданында жүрген ұлт зиялыларын оқу iсiне жұмылдыру, 

жоғары бiлiм алуға мүмкiндiк беру, қара халықты оқыту. Даярланған мұғалiмдер 

халыққа газет-журналдар, оқудың маңызы, сӛйлеу жӛнi, кiтапхана ашудың жӛнi, театр 

жасаудың жӛнiн түсiндiру керектiгiн айтып, оқу саласындағы кемшiлiктi, олқылықты 

жойып, игiлiктi iс атқаруда барлық мұмкiндiктi пайдалануға шақырады [26,136]. 

Мұхтар Әуезов «Әдебиет ескiлiгiн жинаушыларға» атты мақаласында: «Шаң 

басып жатқан ескiлiктi жинап, басын құрып, кӛпшiлiктiң мүлкi қылып беру, жалғыз 

ғана әдебиеттi сүйетiн қазақ оқушысына ой, сезiм азығын беру болса, одан кейiнгi зор 

пайдасы қазақ тiлiнiң қалыптасып, нығайып, ӛзiне бiткен кӛркi мен күшiн жинау үшiн 

керек деп, әдебиет үлгiлерiн жинаудың маңыздылығын айтады. Бұл iс бiр-ақ беттегi 

адамдардың мiндетi емес, оқи бiлiп, жаза бiлген бар қазақ баласының мiндетi. Бұл 

жолда ең алдыңғы тiлектi ел iшiнде ескi сӛздi бiлетiн кәрi құлақтарға айтамыз» дей 

келе, Кирпедтехникумның 100 шәкiртiне ауыз әдебиетi үлгiлерiн жинау жӛнiндегi 

нұсқау берiлгенiнен құлағдар еткен. Ел iшiнде кең тарап, кӛп айтылатын батырлар 

жыры, ақындар айтысы, шешендiк сӛздер, тарихи ӛлеңдер, әр рудың шежiресi, хандық 

дәуiрдi белгiлейтiн әңгiмелердi, яғни әдеби-тарихи маңызы бар ұлттық құндылықтарды 

жинауды ұсынады. Жазушы ӛзiндiк ой түйiндеулерiн, пiкiр, кӛзқарас, кеңестерiн 
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«Халық әдебиетi туралы» (1924), «Қазақ әдебиетiнiң қазiргi дәуiрi» (1922), «Әдебиет 

естелiгiн жинаушыларға» (1925) сынды мақалаларында бiлдiрiп, ӛзi редакциясында 

қызмет еткен. «Таң» журналында ел арасынан жиналған ертегi, аңыздар жӛнiнде, 

ескiлiкте тарихта болып, аты аңызға айналып кеткен ұлттық батырлар, сал-серiлер, 

бақсылар, ақын-жыраулар жӛнiндегi құнды деректердi жариялап отырды. Бұл жүйелi 

зерттеуi, фольклорлық нұсқаларды жинаудағы ерен еңбегi «Әдебиет тарихы (1927) 

атты еңбегiнде тұжырымдалды. Мұхтар Әуезовтiң ауыз әдебиетi үлгiлерiн жинап-

бастыруы, толымды ғылыми зерттеу жүргiзуi, қызғыштай қорып, қамқорлық жасауы – 

халық игiлiгi үшiн жасалған ерен еңбегiнiң бiр кӛрiнiсi.  

 

Раушан Мҧқажанова,  

Ф.ғ.к., әуезовтанушы.  
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АЙМАУЫТОВ ЖҤСІПБЕК - жазушы, драматург, 

аудармашы, зерттеуші, публицист. 1914 жылы Семейдегі 

оқытушылар семинариясына түсіп, оны 1918 ж. аяқтайды. 

Семинарияда оқып жүрген жылдары қоғамдық-саяси жұмыстарға 

белсене араласады. «Алаш» партиясына кiрiп, «Абай»  

журналын шығаруға атсалысады. Ж.Айма уытовтың 

қатысуымен осы журналдың 12 нӛмiрi жарық кӛредi.  

«Екеу» деген бүркеншік атпен, Әуезовпен бірлесіп, «Абайдың 

ӛмірі және қызметі» (1918, №2), «Абайдан кейінгі ақындар» 

(«Абай», 1918, №3) деген мақалалар жазды. 1915 жылы ұйымдастырылған әдеби -

музыкалық қайырымдылық кешінде Біржан салдың рӛлін сомдап, бірнеше 

әндер орындады. 1919-22 жж. Респ. Халық ағарту комиссариатында алқа мүшесі, 

Семей губ. оқу бӛлімінің бастығы, «Қазақ тілі» газетінің редакторы. 1922-24 жж. 

Қарқаралыда мұғалім, 1924-26 жж. «Ақ жол» газетінде әдеби қызметкер (Ташкент), 

1926-29 жж. Шымкент пед. техникумының директоры қызметтерін атқарған. 1929 ж. 

басталған кеңестік қуғын-сүргін кезінде қамалып, 1931 ж. атылды. Ӛзінің  қысқа 

ғұмырында артына аса бай әдеби, ғылыми мұра қалдырды.  В.Шекспир, В.Гюго, 

Г.Мопассан, А.Дюма, А.С.Пушкин, Р.Тагор, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, Дж.Лондон 

шығармаларын, «Интернационалды», бірқатар ғылыми еңбектерді қазақ тіліне аударды. 

«Қартқожа», «Ақбілек» романдарын, «Күнікейдің жазығы» повесі, «Шернияз», «Ел 

қорғаны», «Мансапқорлар» пьесалары, «Комплексті оқу жолдары», «Жан жүйесі», 

«Ӛнер таңдау», «Мағжанның ақындығы туралы» ғылыми еңбектері – күрделі дарынның 

қазақ әдебиеті тарихындағы ӛлмейтін орны бар шығармалары. Оның педагогика, 

психология және методика саласында жазған ірі еңбектері ӛз уақытында елеулі рӛл 

атқарды. Олардың ішінде «Тәрбиеге жетекші» (1924), «Психология» (1926), «Жан 

жүйесі және ӛнер таңдау» (1926) т.б. бұл бағыттағы ғылымның бастауында тұрған ірі 

ғылыми еңбектер. 

Алаш орда баспасӛзі және Жҥсіпбек Аймауытҧлы 

 

 Жүсіпбек Аймауытов - 1914 жылы, жиырма тӛрт жасқа аяқ басқан кезінде 

Семейдегі мұғалімдер семинариясына түседі. 1902 жылы іргесі қаланып, 1903 жылы 

ашылған мұғалімдер семинариясы «ӛзіндік дәстүрі, үлгі-ӛнегесі қалыптасқан, салиқалы 

білім ошағы болатын»/16/. Ағайынды Белослюдовтар, Н.Коншин, ерлі-зайыпты Нәзипа 

және Нұрғали Құлжановтар, Н.Ильинский, В.Морозов, Ә.Сәтбаев, Н.Сулима-

Грузинский, В.Попов сияқты білімділер, ғалымдар сабақ берген оқу орнында оқи жүріп 

Жүсіпбек қоғамдық істерге, мәдени шараларға белсене атсалысқан. 1914 жылы 

Абайдың қайтыс болғанының он жылдығына арналған Семейде ӛткен еске түсіру 

кешіне қатысады. Алғашқы оқып жүрген оқу жылында – 1915 жылдың 13-ші февралі 

күні ерлі-зайыпты Құлжановтардың басшылығымен приказчиктер (саудагерлер) 

клубындағы қазақ жастарының әдебиет кешінің әсерлі ӛтуіне жас Жүсіпбектің де кӛп 

ықпалы тиген. «Қазақ» газетінде «Перде ашылысымен-ақ алаңның оң жағынан басында 

шоқпардай үкі таққан құндыз бӛрік, үстінде жібек шапан, белінде күдері белбеу, 

қолында үкілі домбыра, қасында 4-5 бозбаласымен әсемденіп, ән салып, Біржан сал 

шыға келді... Біржан болған семинарияда оқитын шәкірт Жүсіпбек мырза Аймауытов 

Біржанның ӛлеңін ӛзіндей болып-ақ айтты»,- делінеді. Қойылымнан кейінгі концерт 

бағдарламасына, әншілерге тоқтала келіп автордың: «Әсіресе Жүсіпбектің «Ғалия» 

деген әнге салғанына жұрт қатты сүйсінді» деп жазғаны да бар. «Айтыстың сахналық 

жүйесін (инсценировка) түсіріп әрі оны сахнаға қойған режиссер Ж.Аймауытовтың 

1915 жылы осылай европалық үлгіде спектакль қоюды қолға алып әрі соның режиссері 

болуы қазақ топырағында бұрын-соңды болмаған сахналық ӛнердің тууына ерекше 

ықпал жасады» деп баға береді театртанушы Б.Құндақбаев /20/. «Қазақтың» келесі 
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санында Н.Құлжанова осы кештен түскен ақшаның жартысы Петербордағы 

мұсылмандар ашқан соғыс ауруханасына аударылғанын, жартысы әр жерде оқитын 12 

қазақ студентіне берілгенін, оның ішінде 10 сом Ж.Аймауытұлына тигенін жазады /21/.  

 Архив құжаттары семинарист Аймауытұлының земство стипендиясын алып 

оқығандығын растайды /22/. «Қыс оқысам, жаз елге шығып, бала оқытып, қаражат 

жинадым» /14/ деп қаламгердің ӛзі еске алғанындай, жаздың күндері ел ішінде бала 

оқытып, мұғалім де болған. «Қазақ» газетіндегі шағын хабарландыру мұны растайды: 

«Семей семинариясында жүрген Жүсіпбек Аймауыт баласы 15-ші ауғысқа шейін қазақ 

ауылында қымыз ішіп, орысша балаларын оқытпақшы. Керек қылған кісілер тез мынау 

адреспен хабарлассын: Семей қаласы, мұғалімдер семинариясы, Аймауытовқа» /23/. 

Кейінгі жылдары да семинария шәкірті тұрмыс салмағын ӛзі кӛтерген. «Біз сияқты 

қазақтың екі аяқты ағаш арбасын, киіз үйдің сүйегін (уық, шаңырақ) жасайтын, ер 

шабатын, домбыра жасайтын, етік тігетін. Ӛзі домбыра тартып ән салатын. Ойынан 

ӛлең шығаратын, ол ӛлеңді ӛзі шығарған әнге қосатын» /24/ деп еске алады Зейтін 

Ақышев.                                             

         Бірінші жер-жаһан соғысы басталған жылы мұғалімдер семинариясына түскен 

Жүсіпбектің 1916 жылғы жаз айында осы оқу орнының екінші класын аяқтаған кезі еді. 

Бұл кезде біршама ӛмірлік тәжірибе кӛрген, тауаны қайтпаған, танымы мол, семинария 

оқушысы Жүсіпбек Аймауытұлы Кӛлбай Тӛгісов Ташкентте шығарып тұрған «Алаш» 

газетіне алғашқы кӛсемсӛз туындыларының бірі болып саналатын «Қазақтың ӛзгеше 

мінездері» /49/ деген мақаласын бастырады (Мұхтар Әуезовпен бірігіп жазған). 

«Қазақтағы неше түрлі болып тұрған ауыр халдердің түпкі негізі, тамыры қайдан тарап, 

бұл күйге ұшырағанын ешкім қолға алып, мәтбұғат жүзінде қозғап кӛрген жоқ. Соның 

үшін, – деп жазады Жүсіпбек, – бұл терең сауалды жұрттың есіне салып, жүректерді 

қыздыруға сӛз бастап отырмыз». Алаш елін аздыратын нәрсе – Ресей патшасы 

ӛкіметінің отарлау саясаты, оның қазақ ұлтының тұтастығын бұзатын әкімшілік 

құрылымы деген түйінге келеді. Жүсіпбек мақаласының аяқ жағында «үмітіміз, 

қаруымыз – оқығандарда» деп зиялыларға үміт артады. Мақаласының соңында зиялы 

қауым ӛз ұлтын «адамшылықтың жарық жағына сүйреуге міндетті» деп ӛзінің айрықша 

пайымын, жаңаша кесімін айтады. 

            Сібір автономшыларының Том қаласында ӛткен съезінен қайтып келе жатқан 

Ә.Бӛкейханов Семей қаласына тоқтап, 12-13 октябрь күндері елмен кездесу ӛткізіп, сӛз 

сӛйлейді. Сұлтанмахмұттың «Ғалиханның Семейге келуі» деген кӛлемді мақаласында 

мынандай жолдар бар: «...Жұрт қадыр кісісін кӛргенде мұндай сүйсінбес. Ғалихан 

жұртқа аман-сәлем қылып отырған соң қара халық атынан Шанжы Мұсатаев келгеніне 

құтты болсын айтты. Онан соң комитет атынан Ахметжан Қозыбағаров сӛйледі. Онан 

соң учительдер атынан Мәннан Тұрғанбаев айтты... Онан соң оқушылар атынан 

Аймауытов сӛйледі: «Қараңғыда қан жылап қаңғыған күнде басыңды алаш жолында 

құрбан қылған ағамыз, асқар беліміз! Сізді кӛргендегі жүректің қуанышын тіл айтып 

жеткізерлік емес. Ӛміріңді жіберген жолың – біз, інілеріңе жағып қойған шамшырақ. 

Жасасын сүйреген алашың! Жаса, сабазым» /67/. Міне, алаш баласының Әлихан 

Бӛкейхановқа деген сый-құрметі қандай болғаны Жүсіпбектің осы сӛзінен-ақ 

аңғарылмақ. ...  

                           Тап осы уақыт Бүкілресейлік құрылтай жиналысының қарсаңы болғандықтан  

қоғамдық-саяси ӛмірде оған қызу дайындық жүріп жатыр еді. «Құрылтай сайлауы 

таянған себепті ел аңдаусыз қалмасын деп облосной қазақ комитеті Павлодар, Семей 

һәм Ӛскемен уездеріне 7 кісі шығарды, – деп жазады «Сарыарқа» газеті, – Семей уезіне 

шыққандар – Мұстақым Малдыбаев, Мұхтар Әуезов, Шанжы Мұсатаев, Құрман 

Есенболов, Әшім Мақатаев, Қазы Нұрмұхаметов; Ӛскеменге барып, ондағы ақсақалдар, 

азаматтармен сӛйлесіп, сайлау мәселесін түсіндірушілер шығару үшін Сыдық 

Дүйсембин кетті; Павлодарға да осы мақсатпен кеткендер – Юсуфбек Аймауытов һәм 

Қаныш Сәтбаев» /68/, «Сарыарқадағы» бұл хабарды архив құжаттары да растайды /69/. 
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Бірақ онда бұл кісілермен қатар Тайлыбай Есенбаев пен Ахметбек Сейсенбаевтың да 

есімдері аталған. Жүсіпбекке берілген мандаттың орыс тіліндегі негізгі мәтіні мынадай: 

«Павлодар уезінің комиссарына. Облыстық комиссариат Сізден қазақ тұрғындарын 

ұйымдастыру жұмысы үшін уездерге іс-сапармен жіберілген қазақ комитетінің 

делегаттары Аймауытов Жүсіпбек пен Сәтпаев Қанышқа заң жүзінде әр түрлі жәрдем 

беруіңізді және Сізге сеніп тапсырылған уездегі барлық болыстық комитеттерге де ӛз 

тарапыңыздан осы туралы ӛкім шығаруыңызды сұрайды. Облыстық комиссариат 

тӛрағасы үшін Троицкий, тұрақты мүше міндетін атқарушы полковник Киниц» /70/. 

Бұл мандаттан анық аңғарылатын нәрсе: Алаш партиясының облыстық комитетінің 

тапсырмасымен жүрген Жүсіпбектің сол партияның мүшесі болғаны, Алаш партиясын 

қолдағаны, Павлодар уезінің қазақтары арасында Алаш партиясының бағыт-

бағдарымен таныстыру жұмыстарын жүргізгені. «Қазақтың ӛзгеше мінездері», «Тұр, 

бұқара! Жиыл, кедей! Ұмтыл, жастар!», «Азық-түлік жайы», «Партия», «Жуан 

білектік», «Мемлекет құрылысы», «Газет-журнал оқушыларға» деген алғашқы 

мақалалары жарияға шыққан Жүсіпбек Аймауытұлының қайраткер-қаламгер 

дәрежесінде ӛз ортасына біршама танылған мезгілі де – осы тұс. 

Орыс әскери гарнизонының мейманасы тасыған, шовинизммен уланған озбыр 

солдаттары милиция бастығы болып жүрген, мұғалімдер семинариясының оқушысы 

Қазы Нұрмұхаметұлын атып ӛлтіреді. Ертеңіне ел кӛп жиылып, марқұмның жаназасын 

шығарып, арулап жерлейді. Жаназада Қазының бірге оқып жүрген жолдасы Жүсіпбек 

еңіреп тұрып:– Жан бауырым, жолдасым! Хош бол! Жасаған алдыңды ӛзіңе, артыңды 

бізге қайырлы қылсын. Талаптандың, талпындың, оқып қатарға кірдің. Бұл күнде 

мынадай мезгілсіз қазаға душар болдың. Ӛкінбе! Ұлтың үшін туып едің, ұлтың үшін 

ӛлдің. Кеудеңде бір-ақ арманың кетті, ешкімге оқ атып, қылыш суыра алмай, жазықсыз 

оққа ұштың. Тым болмаса ұлтыңның бақытының шетін кӛре алмай кеттің. Хош, 

бауырым, жолдасым. Хош! – деп кӛзінің жасын тия алмай, сӛзін әзер тоқтатты. 

Жүсіпбектің осы сӛзінен-ақ оның қай жолды таңдаған, қандай мақсат ұстанған азамат 

екенін аңғару қиын емес. «Ұлтың үшін туып едің, ұлтың үшін ӛлдің. Ұлтыңның 

бақытының шетін кӛре алмай кеттің..». Осындай сӛздер елін сүйген, ұлтын ойлаған, 

ӛресі биік, ӛрісі кең адамның ғана аузынан шықпақ.  

             «Менің ойымша, қазір бар күшті жұмсап, қауырт кірісетін екі нәрсе деп білемін. 

Бірі – милиция-ғаскер жасау, екіншісі – оқу жағы, – деп Алаш Орда үкіметінің саяси 

бағыт-бағдарын «Қазір екі нәрсе керек» деген мақаласында Жүсіпбек барынша ашып 

кӛрсеткен, – Милицияның керектігі: заман – күштінікі, қару-жарақтынікі, атты-

тондынікі. Ғаскер жасап алмасақ, осындай астан-кестең, аударыспақ заманда елімізді, 

жерімізді, мал-басымызды қорғап ала алмаймыз, кӛрінгеннің аузында кетеміз, 

жұрттығымыздан айрыламыз, Бұл – бір; сыртқа елеулі ел бола алмаймыз; сыбаға ала 

алмаймыз; осы күнде ұялғаннан бермейді, қорыққанынан сыйлайтын заман – екі; 

Милициямыз болмаса, елге айбарлы, әмірін тыңдатарлық, тәртіп, тыныштық 

орнатарлық хүкімет бола алмаймыз. ...Ұлт намысын ойына алып, қазақтың 

жігерленетін мезгілі жетті. Сол себепті ең керек нәрсенің біріншісі – милиция, бар 

күшті милиция жасауға салу керек». Осы жолдардан алаштың кӛсемсӛзшісі 

Аймауытұлының мемлекет саясатын толғайтын, алаш мұратын ойлайтын ел азаматы 

болғандығына тағы бір мәрте кӛз жеткізуге болады.  

Қазақ баспасӛзінің дүниеге келу, қалыптасу процесін тездету үшін XX ғасыр  

басында қазақ зиялылары шама-шарқынша ӛз үлесін қосты. Сондай жолды ұстаған 

Жүсіпбек Аймауытұлы алаштың алғашқы журналдарының бірі – «Абайдың» негізін 

қалап, оның жауапты шығарушысы болды. «Абай» журналын шығару жӛніндегі 

алғашқы ұсыныс қазақ зиялыларының арасында 1914 жылдың ӛзінде-ақ қабыл алынып, 

ұлы ақынның қазасының он жылдығына байланысты Семей қаласында ӛткізілген үлкен 

жиылыс үстінде бекітілген болатын. Алайда «бірінші дүниежүзілік соғыстың 

басталуына және патшалық Ресей тарапынан отарлау саясатының бұрынғыдан да 
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күшейе түсуіне орай журнал шығару міндеті орындалмай қалғаны» /50.Б.46/ мәлім. 

Семей қаласында 1918 жылдың февраль және октябрь айлары аралығында, алғашқы 

кезде «Жанар» ұйымының, кейін уақ қарыз серіктігінің қаржысымен шығып, облыстық 

қазақ комитеті баспаханасында басылған «Абай» журналы қазақ халқының әлеуметтік 

және мәдени ӛмірінің ӛзекті мәселелерін қозғап, ұлтымыздың рухани тыныс-

тіршілігіне ықпал етуге атсалысқан басылымдардың қатарынан орын алады. Бұны 

«Сарыарқа» газетінен оқимыз: «Алаш дуанында (Семей қаласын айтып отыр – Н.Қ.) 15-

ғинуардан шыға бастайтын «Абай» атты қазақша ғылыми, әдеби, шаруашылық 

журналына жазылу дәптері ашылды. Журналдың жобасы кең. Жазушыларға сай, нағыз 

қазақ тілінде ай сайын екі рет шығады. Ылғый жазып тұрушылар: Мәннан Тұрғанбаев, 

Юсуфбек Аймауытов, Сұлтан-Махмұт Тор-Айғыров, Мұхтар Әуезов, Сәбит Дӛнентаев, 

Сеиітбаттал Мұстафин. Адресі: Заречная слободка»/107/. Қазақтың тұңғыш ғылыми-

кӛпшілік, әдеби журналының алғашқы санын бастыруға жәрдем еткен «Жанар» 

мәдени-ағарту ұйымы туралы «Абайдың» 3-санында «Аш, жалаңаш қазақ-қырғыз 

бауырлары жұрттан жеткілікті жылу жинап, рулы елімізді ӛлімнен сақтап қалу 

мақсатымен Семей облысының Алаш қаласында қазақ комитеті һәм жастардың 

«Жанар» атты ұйымы басшылық етіп қауым жасады. 5-мартта қауым ортасынан іс 

басқаратын бес кісілік комитет сайлап шығарды. Қауымның бастығы – Әлихан 

Бӛкейханов, жәй бастығы – Мұқыш Поштайұлы болды. Комитет председателі – 

Міржақып Дулатов. Орынбасары – Жүсіпбек Аймауытов, хатшысы – Мұхтар 

Әуезов...»/108/ деп жазылған. «Жанар» ұйымының мақсаты жас азаматтардың басын 

қосып, ұлт мәдениетін ілгерілету, әлеумет жұмысын реттеу еді. Журналға қазақтың 

белгілі қайраткері, Алаш Орданың басты адамдарының бірі Халел Ғаббасов басқарған 

уақ қарыз серіктігі де кӛмек кӛрсетіп тұрғанына кӛз жеткіземіз. «Осы журналды 

бастырып отырған уақ қарыз серіктігі, – деп жазады қаламгер Аймауытұлы, – 

журналдан пайда кӛрейін, ақша табайын деп шығарып отырған жоқ. Халықтың кӛзі 

ашылсын, мағлұмат алсын, ағарсын деп, игілік істің бірі деп, ел қамын ойлап шығарып 

отыр»/110/ Айына екі рет шығып тұрған журналдың тұрақты редакторы Жүсіпбек 

Аймауытұлы болған. Басылымның тек 2-ші және 3-ші сандарында ғана мұқабаның 

сыртында «шығарушы – Басқарма» деп кӛрсетілсе, қалған барлық нӛмірлерінде 

«шығарушы – Жүсіпбек Аймауытов» екені тайға таңба басқандай етіп жазылған. 

Сондықтан, қазіргі ұғыммен айтқанда, басылымның бас редакторы қызметін атқарған 

Жүсіпбектің журнал шығарудың бар ауыртпалығын ӛз мойнына алғанын аңдауға 

болады. «Журнал туралы» деген мақаласында Жүсіпбек Аймауытұлы: «Халықтың 

ӛнерлі болып жетіліп кетуіне де әлгідей кӛп себеп, кӛп шарттар бар. Кӛп шарттың бірі – 

баспасӛз: газет, журнал, кітаптардың кӛбеймегі, баспасӛздің қандай керек екені 

газеттерде талай жазылып келеді. Осы уақытта газет те оқып, дүние жүзінен хабар 

біліп, бірсыпыра кӛзі ашылып жүрген, ашық пікірлі адамдарымыз бар. Олардың ендігі 

кӛксейтіні – ғылымның қыр тарауынан берерлік мағлұмат. Адам баласы осындай зор 

ӛнер, ғылымды қалай тауып, бұл басқышқа жеткен? Міне, ол адамдар осыны білуге 

сусап отыр. Шӛлдеген қиялға сусын болатын қыр тараулы мағлұмат, қазіргі қазақ 

тілінде шығып тұрған газеттер саяси хабарларды жазудан артық босанбайды, 

сондықтан хәр түрлі мағлұмат жазылып отыратын бір журнал ӛте керек» деп алдағы 

мақсаттарынан хабар берді /118/. Ал журналдың неліктен «Абай» деп аталғаны туралы 

кӛрнекті қаламгер былай дейді: «...басқа жұрттар Абайдай адамның атына ескерткіш 

орнатады, ...журналдың атын Абай қойғандық – Абайды құрметтеп, атын тарих жүзінде 

кӛрсетіп нығайтпақ»/118/.   

Мұғалімдер семинариясын түгесіп қалған қаламгердің бұл уақытта жүйелі білім 

алып, кӛп нәрседен хабардар болып қана қоймай, әр салаға, тіпті Еуропа ӛнегесіне сын 

кӛзімен қарауы оның рухани негізде жан-жақты толысқанын, сыни кӛзқарасы 

қалыптасқанын аңғартса керек. Кейінгі жылдарында «Психология», «Жан жүйесі мен 

ӛнер таңдау», «Тәрбиеге жетекші» деген іргелі зерттеу еңбектерін жазған Аймауытұлы 
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осы алғашқы мақалаларының бірінде-ақ адам тәрбиесінің ғұмыр жолында аса маңызды 

екендігін жете біліп, онысын айрықша атап ӛтеді. «Білімді орнына жұмсататын не? Ол 

– тәрбие» деп айқындай отырып, ары қарай былайша сабақтайды: «Тәрбие кӛрмеген 

білімді жауыздың надан жауыздан зияны жүз есе артық. Мұны ӛмір жүзінде кӛріп 

отырмыз... «Тәрбие» атты ғылыми-танымдық кӛлемді мақаласында ӛрісті ойларын одан 

әрі тамаша ӛрбіткен. «Тәрбие екі түрлі: дене тәрбиесі, жан (рух) тәрбиесі, – деп жазады 

публицист, – адам баласына дене тәрбиелеудің үстіне жанын (рухын), ақылын, 

сезімдерін, жігерін-мінезін тәрбие қылу керек». Жалпы, Жүсіпбектің педагогика 

саласындағы жүйелі кӛзқарастарынан адамға, оны тәрбиелей алу мүмкіндігіне деген 

зор сенім байқалады. Үш мақсатты тексере келіп, ұлтшыл, отаншыл болу – міндет, 

әсіре ұлтшыл болған да кісілікке жатпайды, тыныштық әкелмейді деген ойлар айтады. 

Тәрбие – адамды бақытты қылу десе, ол бақыттың ӛзін әр түрлі мінез-құлықты адам әр 

түрлі түсінеді дей келе, мінезді түзеу қалай болмақ деген қызықты әңгімеге жетелейді. 

Енді бір маңызды жайтқа үңілейік. Алғашқы санға шыққан осы мақалаларының 

соңында, жалғасы 2-сандағы «Тәрбие» мақаласының аяғында редактор Аймауытұлы 

«Жүсіпбек» деп есімін атап кӛрсетеді.  

             1918 жылы Алаш қаласында 2 жылдық қазақ педкурстері ашылады /137.9-п/. 

Ауылдық жерлерге деп қазақ мұғалімдерін даярлайтын қысқа мерзімді бұл 

педкурстерге меңгеруші болып Мәннан Тұрғанбай сайланады /137.16-п/. Құжаттарға 

зер салсақ, М.Тұрғанбайдың атына 1919 жылы Жүсіпбек орыс тілінде мынадай 

мәтіндегі ӛтініш жазған: «Жазғы қысқа мерзімді курстерге мұғалімдікке 1-майдағы 

шақыртуларыңызға орай ӛзімнің келісімімді беремін. Юсупбек Аймауытов. 1919 ж., 6-

май /137.22-п/». Жүсіпбекті бекітуді сұрап, бұл ӛтінішке қосып, М.Тұрғанбай Семей 

облыстық земство басқармасындағы халық ағарту бӛліміне ӛтініш түсірген /137.21-п/. 

6-майда осы бӛлімнің меңгерушісі Жүсіпбекті жазғы педкурстерге мұғалім етіп 

бекітеді /137.23-п/. Айта кету керек, М.Тұрғанбайдың ӛтініші қазақ тілінде жазылған, 

одан соң орыс тіліне аударылған /137.46-п/. Бұл орыс тілін ӛте жақсы білсе де, қазақ 

зиялыларының ана тіліне айрықша құрмет кӛрсеткендігін аңғартады. Ж.Аймауытұлы 

тӛмендегі пәндерден сабақ беріпті: «Екі курске орыс тілінде – 159 сағат; қайталау 

курстеріне әдебиеттен – 24 сағат; саяси және экономикалық география - 42 сағат 

/137.74-п/». Алғашқы айларда ол бірнеше педагогикалық кеңеске хатшы да болыпты 

/137.66 -п/. 7-июньде курс меңгерушісі М.Тұрғанбай оқу бӛліміне орыс тілінде ӛтініш 

түсіріпті: «4-июльдегі берген 289 /5302 хабарларыңызға орай мынаны мәлімдеймін: ән 

сабағынан беруге оқытушы Юсупбек Аймауытов кандидат болып отыр, курстегі I және 

II кластарға ғана ән сабағынан бермек, оқу барысында 10 сағат қана рұқсат етсеңіз, 15-

нен бастамақ» /137.113~п/. Сүйтіп, ән сабағынан Жүсіпбек оқытушы болып 

тағайындалады /137.114-п./. Әйткенмен оны ән сабағынан оқытушы етіп тағайындаған 

облыстық басқарма кейін еңбекақысын мезгілінде бермеген сияқты. Осыған орай Қазақ 

комитеті облыстық земство басқармасына тӛмендегі нұсқада қатынас қағаз 

жіберіпті:«Семей облыстық земство басқармасына. Ән-күй пәнінен берген он сабағына 

еңбекақысын сұраған мұғалім Аймауытовтың арызын және қысқа мерзімді 

педкурстардың меңгерушісі М.Тұрғанбаевтың осы жылдың 29-авгусінде жазылған 326-

нӛмірлі қатынас қағазын жібере отырып, бӛлімшеміз облыстық басқармадан әр 

сабағының бір сағатына 20 сом есеп бойынша, ән пәнінен берген 10 сабағына 

Аймауытовқа бар-болғаны 200 сом еңбекақы беруін сұрайды»/137.139-п/. Осы орайда 

шынында да мұғалімдердің еңбекақысы уақтылы тӛленбегенін білдік.  Мәселен, сол 

жылғы 7-июньде Жүсіпбек бастаған С.Мұстафин, А.Күзембаев, 80, А.Иманбеков, 

Н.Күзембаев деген курс мұғалімдері земство басқармасына әр сағатқа 20 сомнан 

ӛздеріне тиесілі еңбекақыларын беруді сұраған ӛтініш жазыпты /137.90-п/. Сол жылғы 

4-июньде мұғалімдер тізімі жасалғанда Жүсіпбек Аймауытұлы ӛзінің отбасында 5 жан 

бар деп кӛрсетіпті. Бұл анықтамаға Мәннан Тұрғанбай, іс жүргізуші Ыдырыс 

Мұстамбаев қол қойған /138/. 
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Осы тұстағы «Сарыарқа» газетінде, «Абай» журналында жарық кӛрген 

мақалаларын оқи келе, Аймауытұлының қоғамдық-саяси кӛзқарасын, әлеуметтік 

дүниетанымын аңдауға болады. Оның мақалаларынан әдебиетті, ғылымды жан-тәнімен 

сүйетін, жоғары талғам иесін кӛреміз.  

 

                                               Нҧржан Қуантайҧлы. «Алаш Орда баспасӛзі және       

                                 Жҥсіпбек Аймауытҧлы» атты кітабынан ҥзінді. - Ӛскемен, 2013. 

 

«ЖАҢА БАТЫР» 

 

Жүсіпбек ағаның әдебиеттегі орны, жазушылық шеберлігі, ел игілігіне атқарған 

қыруар еңбегі жайында айтылып та, жазылып та жатыр. Солай бола тұрса да, ӛзім куә 

болған кӛпшілікке жете таныс емес мына бір жайды айтуды жӛн кӛрдім. 1920 жылы 

Баян қаласындағы орыс мектебінің VI класында оқыдым. Қазақ мектебі ӛз алдына жеке 

отау еді. Ол кезде Баянда қазақтың сауатты, оқыған азаматтары кӛп болды. Осы 

азаматтардың күш-кӛмектерімен және ересек оқушылардың қатысуымен шағын 

спектакльдер, концерттер жиі ӛткізілетін. Бірде Жүсіпбек ағайдың «Жебір болыс» 

спектаклі қойылды.  

Спектакльді қойған Қаныш ағайдың немере інісі Кәрім Сәтпаев ӛнерпаз жігіт 

болатын. Баянға арнайы шақыртумен келген. «Жебір болыс» деген атының ӛзі 

шақырып тұрғандай, жергілікті тұрғындар мен қалаға жақын елді мекендерден 

кӛрермендер ӛте кӛп келген еді. Спектакль концертке жалғасатын. Кәрім оқушыларды 

іріктеп алып, бұрын бізге беймәлім, кӛркем сӛзді мәнерлеп айтудың тәсілдерімен 

таныстырып, кӛптеген оқушылар, Абайдың, Мағжанның, Сұлтанмахмұттың, 

Жүсіпбектің ӛлеңдерінен тақпақ айтқаны есімізде. Мен Мағжанның «Жәмила» деген 

ӛлеңін оқыдым. 1921 жылы Семейде бір жыл рабфакта, сонан кейін келесі жылы 

ашылған педагогика техникумында оқыдым. Директорымыз Әбікей Сәтпаев пен 

Жүсіпбек ағай екеуі біздің жатақханамызға келіп, оқушылардың хал-ахуалымен 

танысып, сапалы білім тәрбие алуымызға жанашырлық ниетімен ақыл-кеңес айтып 

жүретін. Әбікей ағай Семей семинариясын Жүсіпбек, Қаныш, ағайлардан бұрын 

бітірген, білім, тәжірибесі мол, іскер педагог болатын. Әбікей ағай әрі аталас туысы, әрі 

Қаныштың немере ағасы болғандықтан шығар демалыс күндері Жүсіпбек Аймауытов 

оның үйіне қатынап тұратын. Келген сайын жатақханамызға соқпай кетпейтін. Әнші 

жігіттерге домбырамен де ән айтқызатын, жетпей жатқан тұсын дұрыстап жіберетін. 

Ӛзі домбыраны шебер тартатын, аздап ән айтатыны бар. Ішімізде ақындыққа, 

жазушылыққа қабілеті бар талапкерлермен әңгімелесетін, ақыл-кеңес беретін. 

Семейде Жүсіпбек ағай қысқа мерзім ішінде «Жаңа батыр» атты пьеса жазып 

үлгергенін білеміз. Ол – совет құрылысына байланысты жазылған пьеса. «Жаңа батыр» 

театрда қойылуға жолдама алу үшін ең алдымен М. Әуезов, Ж. Шанин, Ш. Тоқжігітов 

сияқты білікті азаматтардың қатысумен жан-жақты талқылаудан ӛтті. Мұқаң сол 

жылдар Ленинградта оқып жүрген студент болатын. Денсаулығына байланысты екі 

жыл академиялық демалыс алған. 1923 жылдың жазынан 1925 жылдың күзіне дейін, 

осы екі жыл бойы біздің техникумда әдебиеттен сабақ берді. 

Сонымен, «Жаңа батыр» пьесасын театрда қоюға дайындық басталды. Техникум 

жанынан құрылған қазақ труппасы бұл шараны іске асырады. Оқушылардың күшімен 

Мұқаңның сол кездегі пьесалары, Жұмат ағайдың «Арқалық батыры» бұрын қойылған 

еді. «Жаңа батырды» Жұмат ағаймен автордың ӛзі бірлесіп қоюға жұмылды. Ал оған 

қатысушылар техникумның ӛнерге қабілетті оқушылары мен театрда бұрындары ойнап 

жүрген қызметкер жастар болған. Спектакль Луначарский атындағы үлкен театрда ӛтті. 

Ол кезде спектакль, концерттің жаңадан шыққан таңсық кезі, театрға кӛрермендер кӛп 

келетін, билет жетіспей қалатын. Сахнада спектакль жүріп жатқанда, Жүсіпбек ағай 
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орындыққа отырмастан, кірер есік жақта, оңаша қадағалап, қарап тұрғанын байқадық. 

Ӛз туындысының сахнадан қалай кӛрінетініне толқып тұрған сияқтанады. 

Алайда, осы «Жаңа батыр» жайында, Жүсіпбек творчествосы мен ӛмірі жайында 

естелік жазғандардың, не сӛйлегендердің аузынан естімедім. Неге екені түсініксіз... 

«Жаңа батырды» аузына алған бірден-бір ақын Сәду Машақов болды. Ол былай дейді: 

«Газет, журналдарда басылған ӛлең, әңгімелердің аяғында «Жік», «Жаңа батыр», 

«Танашпай», т.б. бүркеншік аттардың (псевдоним) Аймауытов екенін соңынан білдім» 

дейді. Ол кездері Сәду қолына қалам ұстай бастаған жас талапкерлердің бірі еді. Бірақ 

Сәду айтқандай «Жік» емес «Жібек» деп бүркеншік ат қоятын. Ал «Жаңа батыр» 

бүркеншік ат емес, сол Семейде жазған жаңа пьесаның аты екенін ӛзім куә 

болғандықтан айтып отырмын. 

 

Әйтікен Айманов.«Лениншіл жас» газеті, 1990 жыл, 7 сәуір. 

 

 

СӘТБАЕВ ҚАНЫШ ИМАНТАЙҦЛЫ - кӛрнекті ғалым 

геолог, қоғам қайраткері, Қазақстан ҒА-н ұйымдастырушылардың 

бірі және тұңғыш президенті, КСРО ҒА-ның акададемигі. Қаныш 

Сәтпаев 1914 ж. Семейдің  мұғалімдер семинариясына оқуға түсті. 

Онда Ж. Аймауытов, М. Әуезов сияқты кӛрнекті қайраткерлермен 

бірге оқыған. Семинария  қабырғасында ӛз әріптестерімен  бірге 

Семейде ұйымдастырылған қайырымдылық  мақсатындағы 

шараларға қатысты. 1915 ж. Семейде Н. Құлжановтың жетекшілік 

етуімен ӛткізілген кеште Абайдың ӛлеңдерін оқумен кӛзге түседі. 

Ол Ш.Құдайбердіұлымен тығыз байланыста болып, оның шығармашылығын жоғары 

бағалады. 1917 жылғы Ақпан тӛңкерісін зор қуанышпен қабылдап, жаңа ӛкімет 

қазақтарға бостандық әкеледі деп түсінді. Соған орай сол тұста құрылған Семей 

облыстық Қазақ комитеті жұмысының нәтижелі жүруіне септігін тигізді. «Алаш» 

қозғалысы қайраткерлерінің іс-әрекетіне қолдау кӛрсетті. 1918 ж. семинарияны бітірген 

соң Семейдегі пед. курста мұғалім, 1920-21 жж.  Баянауылда халық судьясы болды. 

Қанат ҧшқанда қатаяды 
 

Мұғалімдер семинариясы Семейдің терістік бӛлігінде, қаланың даламен 

шектесетін қиыр шетіне орналасқан. Кӛшесі де сол себепті Степная аталған (Қазіргі 

Шоқан Уәлиханов атындағы кӛше). Әділін айту керек, семинария үйі сол күннің ӛзінде 

қаладағы еңселі, іші-сырты ою-ӛрнектермен безенген, тіпті қақпа, шатыр жиектеріне 

дейін неше түрлі нақыштармен кӛркемделген екі қабат әдемі тас ғимараттардың бірі 

еді. Алды-арты ат шаптырым кең алаң, дӛңес жерге тұрғызылған-ды. Ту баста, 1902 

жылы іргесі алғаш қалана бастағанда ол діни семинарияның оқу корпусы болады деп 

жобаланған-ды. Бірақ генерал-губернатор кеңесі әлдеқандай себептен оны сол қарсаңда 

ашылған (1903 ж.) мұғалімдер семинариясына береді.     

 Демек, Қаныш келген кезде бұл ұя шаңырақ кӛтергеніне он жылдан асып, 

ӛзіндік дәстүрі, ұстаздық үлгі-ӛнегесі қалыптасқан салиқалы білім ошағы болатын.

  Бұл табыстың негізін тегінде семинарияның оқытушылар құрамынан іздеген 

жӛн сияқты. Олардан бізге белгілері – ағайынды Белослюдовтар, Н.Я.Коншин, ерлі-

зайыпты Нәзипа және Нұрғали Құлжановтар, Н.П.Ильинский, В.М.Морозов, 

Ә.З.Сәтбаев, Н.Сулима-Грузинский, В.Н.Попов...   

...Ағайынды тӛрт Белосюдовтардың үйіне жиі келетін Семей зиялыларының бірі – 

Әбікей Зейінұлы Сәтбаев. Белослюдовтардың екеуімен ол бірге істейді, үйлерінің де 

арасы екі-ақ кӛше. Екі семьяның ӛзара жақындасу себебі, ӛмірлеріне мұрат қып ұстаған 

ағартушылық кӛзқарастары мен ниет бірлігінде.  Біздіңше, бұдан кӛбірек «пайда» 
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кӛрген Сәтбаевтардың екінші толқыны – Кәрім, Қаныш тәрізді оқушы жастары. 

Ағайындылардың бай кітапханасын олар еркін пайдаланады, қырға шыққанда 

жолбасшы, тілмәш болып қастарына ереді, музей үшін экспонат іздеседі. Ӛнерге 

ынтызар шәкіртке мұндай сұқбаттың берері аз емес, әрине...  

Этнографиялық үйірме. Абайдың дүниеден қайтқанына он жыл толуына 

байланысты Семейде ӛткен әдебиет кеші. Қазақ фольклорын жинау. Абай ӛлеңдерімен 

орыс жұртын таныстыруға талап. Мұның бәрі де сол күнде Семейде тұратын ат 

тӛбеліндей зиялы қауымның ӛз халқын ӛрге сүйреп, дүние жаңалығына еншілес ету 

мақсатынан, замана кӛшінен кенжелеп қалмау ниетінен туған әрекеттер-ді. Кешті 

Нұрғали, Нәзипа Құлжановтар бастаған ұйымдастырушылар ӛздеріне кӛмекшілерді 

тегінде семинария шәкірттерінің  арасынан тапқан. Олардан біздің нақты білетініміз екі 

шәкірт. Бірі оның – Қаныш Сәтбаев, кӛбіне ол мандолина тартып, ия ақындар жырынан 

үзінділер оқиды; кӛргендердің айтуынша, кейде «Топайкӛк», «Баянауыл», «Кӛзімнің 

қарасы» әндерін шебер орындаған; ойынның соңғы бӛлімдерінде шәкірт жігіт үстіне 

сауыт киіп, қолына айбалта, найза ұстап, қазақтың этнографиялық ескі салт-үлгілерін 

бейнелеуге қатысқан... Нақ осындай кӛпшілік сахналарында, топ ішінде шәкірт Мұхтар 

Әуезовтің де жүргені анық. Мысалы, жоғарыда сӛз болған «Қазақша бастапқы ойын» 

кешінде Мұхтар Омарқанұлы суфлер міндетін атқарған. Ал бертінде ол сауық 

кештерінің белсенді ұйымдастырушысы атанады, тіпті кейбірінің әдеби программасын 

жасауға қатысады. 

Сол жылдары семинарияда сабақ берген ӛзге оқытушылар туралы біздің 

қолымызда нақты деректер санаулы ғана. Бірақ бір жай анық: солардың қайсысы 

болсын, ағайынды Белослюдовтар, Сәтбаев, Коншин, ерлі-зайыпты Құлжановтар 

сияқты ізгі жанды, ұстаздық қызметті міндет деп қана емес, жүрек қалауымен атқарып 

жүрген  ұлағат иелері; бәрі де терең білімді, ӛз пәнін жетік білетін, жұмысына да аса 

ұқыпты адамдар. 

Қаныш келген жылы Семейде қырық мыңнын аса адам тұратын. Екі жүз жылда 

қарапайым бекіністен облыс орталығына дейін ӛскен жасамыс қалаға бұл кӛп емес. Ол 

күндері Семейдің Алтайдан Алатауға, Ертістен Еділге дейінгі орасан зор аймақты алып 

жатқан ұлан-ғайыр ӛлкенің әкімшілік орталығы екенін естен шығармаңыз. Алты уезд, 

ондаған болыстардың генерал-губернатор кеңесі де осында. Ол кездегі Семей - Сібір 

мен Шығыстың ӛзара пұл айырбастап, сауда-саттық жүргізетін шекаралық алтын 

қақпасы іспетті. Бұл қаланың ұланғайыр далаға мәдени орталық болып танылғаны да 

ертеден. Қазақ сахарасындағы тұңғыш ғылыми мекеме облыстық статистикалық 

комитет 1878 жылы шаңырақ кӛтерген. Ал ӛлкетану музейі мен Гоголь кітапханасы 

1883 жылы ашылып еді. Бұлардың кітап қоры, ғылыми экспонаттары да кӛңіл 

толғандай қарамды және сан алуан. Дүние жаңалығына құмартып келген Қаныштай 

жасӛспірімге осының бәрі ӛзгеше әсер еткені даусыз. Рас, бұл қарсаңда ол да ӛзгерген: 

талғамы ӛскен, алды-артына ой жүгіртіп қарайды; оны енді городки ойнаған балалар 

арасынан сирек кӛресің; каток пен биге де күнде бармайды, таңдап, талғап әредік 

қатынайды... Шәкірт жігіт ӛнер қызығын жаңа аңғарғандай, білім құпиясын енді ғана 

ашқандай зор ынтамен, құныға шұғылданады. Шынайы ұстазға да жаңа жолыққандай. 

Білген сайын тағы да біле түскісі келгендей. Кітап оқуға мүлдем құныққан. Сонан ӛзге 

ермекке тіпті зауқы жоқтай... Семинарияның ӛзінде де дербес кітапхана болатын, бірақ 

іздемпаз шәкірт оны місе тұтқан жоқ. Алғашқы жылы-ақ Гоголь кітапханасының 

тұрақты оқушысы болып алды. Оның Белослюдовтарға ұқсап, қолына басы артық 

тиын-тебен түсе қалса кітапқа салып, құныға жинау әдеті де нақ сол жылдарда 

басталған.   

Оқу мерзімі тӛрт жыл. Тӛрт жылда семинарист орыс әдебиеті мен тарихтан, 

география, жаратылыс тану, математика, физика, сызу мен сурет, дін сабағы мен 

музыка, педагогика, заң ғылымдары және басқадай да түрлі-түрлі ілім негіздерінен 

жүйелі білім алуға тиіс. Ол үздік оқыды. Бір курстан екінші курсқа әрдайым ӛте жақсы 
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бағалармен кӛшіп отырған. Алғашқы жылдарды Қаныш немере ағасының үйінде 

тұрады. Демек семинарияға бару үшін Ертістің биік жарлы тастақты жағасынан 

қиғаштай жүріп, бұрынғы бекіністің Ямышев қақпасын басып ӛту керек. Жаяуға бұл 

едәуір жер. Әсіресе толарсақтан сусыма құм кешкен жаз күндерінде қиын-ақ. Қақаған 

боранды қыс айларында да оңай емес. Бәлкім, осы жай себеп болды ма? Бәлкім, есейіп 

қалған шәкірт жігіт жеке тұрып, ӛз бетінше ӛмір сүруді қажетсінді? Қалайда екінші, иә 

үшінші курстан бастап Қаныш пәтерге шығады. Ауылдастарының айтуынша, ол 

Мұхтар және Жекей есімді шәкірттермен бір пәтерде, Ханиса деген татар әйелдің 

үйінде тұрған. Халық жиын отырған облыс орталығына жаз айларында кӛшпелі-

цирктер жиі келіп, ӛнер кӛрсететін. Қала тұрғындары оның күрес ойындарына ӛзгеше 

әуес. Қызды-қыздымен солардың атақты палуандарымен белдесуден тайынбайтын 

қызбалардан да құр алақан емес-ті. Мұндай жүректілер кӛбіне жүкші, ӛзенші 

қазақтардың арасынан шығады. Әлбетте шәкірт жастар ондай үлкен аренаға 

жоламайды, бірақ соларды қызықтаушылардың, қошемет білдіріп, қолдаушы кӛптің 

ортасында. Кейде олар да Бұзау аралдағы (орысша Полковник аралы) кӛкке шығып, 

болмаса қымызхана алдындағы құмжайда күш сынасып, тайталасқа түсіп жатады. 

Семинария шәкірттерінің белдісі Жекей екен. Күреске ол тегінде үзеңгілес досы 

Мұхтармен барған. Ахмет Омарханұлы Әуезовтың айтуынша, бұл екі дос сол 

жылдарда Семейде тұрған белгілі спорт жаттықтырушысы Николай Николаевич 

Куприяновпен жақындасып, күрес тәсілдерін арнайы үйренеді. 

Тарих  бізге сол жылдардан тағы бір қызықты дерек сақтаған Семейде 

ұйымдасқан «Ярыш» атты футбол командасының фотосуреті бұл: жеңі шынтақтан 

келген, жағасыз сұр кӛйлек киген кілең жастар – қазақ пен татар жігіттері; жас 

мӛлшерлері он тӛрт пен он сегіздің аралығы, жиыны жиырма тӛрт адам. Мұхтар Әуезов 

бұл суретте үшінші қатарлардың оң қанатында тұр. Ал осы қатардың солынан 

санағанда екінші тұрған бұйра шаш, ашаң ӛңді, бойшаң жас, біздің шамалауымызша, 

Қаныш Сәтпаев. Күресті қызықтап, иә футболмен әуестену – болыстық бастауыш 

мектептерге мұғалім болуға әзірленіп жүрген семинария шәкірттерінің оқудан 

қажыған, иә жастық желеңмен ойынға, жаңалыққа аңсары ауған кездегі ермегі делік. 

Ал сауық кештеріне қатысу немесе кӛркемӛнерпаздар үйірмесіне мүше болып, әдеби 

шығармалардан «Жанды ойын» кӛрсетуге талаптану, тіпті үш достың Ханиса 

ханумның тӛргі бӛлмесін басына кӛтеріп дауласып, қыстың ұзақ кештерінде жетілік 

шамның сығырайған жарығына жақындай отырып, қазақ ӛмірінен шағын сценарий 

жасап, күлкілі кӛріністер, әзіл–скетчтер әзірлеу ше?.. Ал кейде түннің бір уағына дейін 

ұйықтай алмай, неше алуан қиял тербеп, арман шертіп ӛзара айтысқа да түсетін:  

«...Әнге бай, ақын–жырауы, эпос, қисса, жыры мол, сал–серісі, бақсы–балгері де әр 

ауылдан шығатын ӛнерлі сахара Европа мәдениетінің озық үлгілерінен ӛзіне 

лайықтысын неге үйренбейді?  Даланың кӛшпелі марғау тірліктен оянып, отырықшы ел 

атанып, мәдениеті ілгері, ілімі озық халықтармен терезе теңестіретін мезгіл жетті. Иә, 

біздің болашақ мәдениетімізге Европаның цирк ӛнері, театры, әлденеше музыка 

аспаптары бір сазды қосылып орындайтын оркестрі, кӛп дауысты хоры да керек. Тіпті 

футболшы, волейболшы, палуан спортшылар да керек. Жаппай сауат ашар бастауыш 

мектептер, тілмаш дайындайтын курстар ғана емес – терең білім беріп, салиқалы ӛнерге 

баулитын семинария, гимназия, профессиональдық училищелер керек. Оянған қазақ 

ӛлкесінің мұндай ӛнерге, білімге, ғылымға құштар болғаны қашаннан... Оны жаңа 

жағалауға, соны тірлікке бастайтын кӛшбасшылар – мына біздер, қазақтың жас 

оқығандары. Демек алдағы мұрат – мақсатымыз, ӛміріміз осы жолға арналуға тиіс. Ол – 

ағарту жолы! Туған халқыңа қалтқысыз қызмет ету. Ӛз білгеніңді, бойыңдағы барыңды 

салып ӛнер жолына сүйреу!» 

Ӛмірдің ащы-тұщысын әлі кӛрмеген, асқақ романтика жетегінде шалқып жүрген 

арманшыл шәкірттер тегінде құрғақ қиялға малданған утопистер емес-ті,  хал қадірінше 

нақтылы іспен шұғылданғысы келетін. Сол үшін де Мұхтар сауық кештерінің 
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программасын әзірлей жүріп пьеса жазумен әуестенеді. Ондағы ойы халық үйінің 

кӛркемӛнерпаздар үйірмесіне репертуар жасап беру. Сол талабының алғашқы 

қарлығашы 1917  жылы Абай аулының жайлауы Ойқұдықта ойналған «Еңлік-Кебек» 

спектаклі. Актерлері Абай аулының оқыған жастары. Ал Қаныш ӛз қабілетіне орай  

музыкалық концерттер ұйымдастыруға бейімделеді. Тӛр жайлауға ауылдың қонған 

кезі. Қыс бойы шаруа қамымен жүріп бір-біріне қатыса алмаған жамағайын жаңа 

қонысқа құтты болсын айтуға келіп, жапа-тармағай қауышып жатқан қуанышты мезгіл. 

Күн қызылиектеніп батып барады, тӛңірек жайқалған кӛк, ауыл алдында жалтыраған 

айдын кӛл. Кенет отау үйлердің бірінің іресінен жайлаудың саф ауасын діріл қақтырып 

желпігендей, маужыраған табиғатты, шаруа күйлеген ауыл адамдарының назарын ӛзіне 

еріксіз қаратқандай сазды үн құйқылжи шығып, жан жүйеңді елітіп тарта жӛнеледі. 

Желсіз тымық кеште азан-қазан болып шулап жататын қотан да бүгін осынау әсерлі саз 

әуеніне елітіп жым-жырт тына қалған, тіпті қыбыр еткен жан-жануар болсайшы. Ал 

суырып салма концерт жаңа басталғандай қыза түседі. Кенет тыңдаушылардың бірі 

тыныш тұра алмай, қатты дауыстап: «О, бәрекелді! Тусаң ту, Сәтбайдың тӛрт арысы! 

Ӛнер деп осыны айтыңдар, оқысаңдар осылай оқыңдар!» деп қошемет білдіреді. Тӛрт 

арыс дейтіні – концерт беріп тұрған ағайындыларға білдірген мадағы; Әбікей – 

гармоньда ойнаса; Әбдікәрім (Кәрім) – скрипканың дүлділі; Бӛкеш – домбыраға 

жүйрік; ал Қаныш – мандолина мен гитарды бірдей тартады... Ағайындылардың 

концерті әдетте түннің бір уағына дейін созылады. Мұндай жиынды оқыған жігіттер 

әлбетте бос ӛткізбейді: қаладан кӛрген, білген жаңалықтары жайында майын тамызып 

әңгіме айтып береді; кейде дауыстап Абай ӛлеңдерін оқиды; ауыл ӛмірінің кейбір 

кӛлеңкелі жақтарын ажуалайтын сықақтарды ойнап, жиналған жұртты күлкіге қарқ 

қылады...  

Қазақ оқығандарының арманы жүзеге асып, ұлт театры шаңырақ кӛтерді. Сол 

театрдың шымылдығын тұңғыш ашқан спектакль – «Еңлік-Кебек», авторы – кешегі 

«Қазақша бастапқы ойынның» суфлері М.О.Әуезов. Ал ұлт театрының алғашқы 

қадамын, табысы мен кемшілігін жанашыр кӛңілімен қуаныштап, әрі сәт сапар тілеп 

тебірене жазған тұңғыш сыншысы – кен инженері Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. 

«...Қазақ ұлт театрының келешегіндегі жолына тӛменгі үш бағыт негіз болуы керек деп 

білеміз: бірінші, театр – ел ӛмірінің түзу айнасы; екінші, театр – ел міндетінің құрулы 

тезі, тӛреші ұстазы; үшінші, театр – қазақтың салт-сана, күйі, сарындары сияқты 

мәдениет, ӛнер кендерінің терең ошағы, ұйытқысы» деп жазған («Еңбекші қазақ» газеті 

24 январь 1927 ж.).  

Шәкірттік жылдар зымырап ӛтіп жатыр. Қоңыр күз бен қытымыр қыс Семейде, 

жаз елде, кӛбіне жайлауда болады. Соғыс тауқыметі де қала халқын әбден титықтатып 

еңсеріп барады. Дүние түгел қымбатшылық. Рас, пұлың болса, базардан іздегенің түгел 

табылады. Шәкіртке қанша нәрсе керек? Үсті-басы бүтін, тамағы тоқ болса, жетіп 

жатыр. Соның бәрі бірақ қыруар бейнетпен келеді. Семинария ай сайын он бес сом 

стипендия тӛлейді. Бұл, әрине, айналымға жетпейді. Барлық үміт - арымайтын ауылда 

қысқа қарай ӛткен-кеткеннен қоржындап, қаптап ет, қарындап май жібереді, 

стипендияға сеп болсын деп қаражат да жӛнелтіп тұрады. Баянауылдың Семейден 

жырақ тұрғаны қатынасқа қиын-ақ... Шәкірттер ӛзара қоғамдасып, бір-біріне жең 

ұшымен жалғасып, сенікі-менікі демей қоржын түбін бірге қағысып, қоңыр тӛбел 

тіршілікпен жүріп жатыр. Сӛйтсе де қаланың жүдеу тұрмысы оларды тоғыз айға 

созылатын оқу жылында мейлінше титықтатып, әбден қажытып шығаратын.  

... 1917 жылдың таңы атты. Алақандай Семейде аз уақыттың ішінде толып жатқан 

комитеттер мен одақтар, партиялар ұйымдасып, олардың атқару, басқару органдары – 

газеттер мен листоктар бір-бірімен тайталаса туып, жауыннан соңғы кӛктей қаулап 

шыға келсін. Мұғалімдер семинариясының сабағы да бұрынғы қалыпты, жүйелі 

күйінінен айнып, кӛп жиын, кӛп комитеттің оңды-солды тартқылаған қисапсыз 

дүрмегіне тап болған. Оқу мезгілінде ӛтпейді. Үзілістер сағаттар бойы емес, кейде 
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әлденеше күнге созылады. Шәкірттер ішінен «кӛзі ашық зиялылар», «от тілді 

тілмарлар» шықты. «Ӛзің ғана оқымай, ӛзгені де оқыт!» деген ұран семинария 

шәкірттерінің күн сайын талқылайтын тақырыбына айналды... Сол кӛктемде жасы он 

сегізге толған Қаныш Сәтбаев осы ұрандардың қайсысын жақтады, қай топтың 

ықпалында болды, қай жолды ӛзіне мұрат етіп ұстады?.. Мұның жӛнін біз білмейміз, 

сірә, іздеудің де қажеті жоқ сияқты. Ӛйткені қар кетіп, кӛк кӛтеріле-ақ ол сырқаттанып 

қалған. Дәрігердің айтуынша, ӛкпесіне суық тиген, қаранбаса асқындырып алады. 

Амалсыздан ауруханаға жатқан. Емтиханға шәкірт сонда жатып әзірленді. Алайда 

семинарияның педсоветі оның жыл бойы үздік оқығанын ескеріп, тӛртінші курсқа 

сынақсыз кӛшіруге қаулы алады. Ойда жоқта мерзімінен бұрын каникулға шыққан 

шәкірт Баянауылға жүретін кӛлікке ілесіп, қырға аттанады. Ондағы мақсаты – у-шулы, 

жүдеу тұрмысты қаладан алысырақ кетіп, туған аулында денсаулығын түзеу. Кӛктемгі 

сырқаттың сыры күзде ашылады. Амал қанша, оқу кӛксеген шәкірт семинария 

аудиториясын тағы да ауруханасының палатасымен ауыстырады. Ауруханада ол ауыр 

халде, қан түкіріп айдан аса уақыт жатады. Ақыры дәрігерлердің кӛмегімен қан 

тыйылады. Он сегіз жасар жігіт үшін шын қасірет, азапты күндер бірақ сонан соң 

басталған. Әбікей Зейінұлының ӛтінуімен ауруханаға келіп, науқасты қараған білікті 

дәрігер С.Н.Разумов Қаныштың дертін ӛкпе туберкулезінің ашық түрі деп тауып, тез 

арада қаладан кетпесе – ӛміріне қауіп екенін ескертеді. Оқуға құныққан, қаланың сол 

күндегі дүрмек-шуына да қызыққан албырт жас үшін бұл ауыр жазаға кескен сот үкімін 

тыңдағанмен бірдей кесік болады. Заңғар биікке самғар шақта қанаты сынған қырандай 

қамығып, аурухананың ақ тӛсегінде күн-түн сарылып жатқаннан артық қандай азап 

бар?.. 

... Шіркін, қырдың қымызы асыл дәрі ғой, науқасты екі-үш айда-ақ аяғынан тік 

тұрғызып, ӛңіне қызыл жүгіртті. Кӛктем шықты. Қаныштың кӛңілі де бұл кезде кӛктем 

шуағындай сәулелі, мерейлі шырайға ауысқан. Жасы сол кӛктемде он тоғызға толды. 

Қылшылдаған жігіт шағы. Осы күнге дейін алғанын, ойына тоқығанын еселеп 

қайырып, аулы күткен биіктен кӛрінер кезі. Соны сезбейді емес, сезінеді-ақ. Ӛзін барар 

жеріне жетпей, орта жолда тоқтап қалған жолаушыдай кӛреді. Қырда жүргенімен кӛңілі 

қала жақта. Ақыры әкесін кӛндіріп, Семейге аттанды. Шынында да, сар жамбас болып, 

қыстай тӛсек тартып жатқан шәкірт оқуды ғана емес, оқу ӛтетін аудиторияларды да 

сағынып қалған екен... Емтиханды қиналмай еркін тапсырды. Арманына қол жетті, 

семинарияны тамамдап, аттестат алды. Жанын күйзелткен дерттің де беті әрі қараған. 

Кӛңілге мықтап ұялаған кӛк шымшық та маза бермей әртүрлі қиял тербеп, алыс 

қиялдарға жетелейді: оқығысы келеді!.. кӛздеген жері – Сібірдің Том қаласы. Семейге 

ұрымтал тұрған, іргелі оқуы бар ӛнерлі шаһар. Онда университет те, институт та бар: 

университетті қаласа – математика факультетіне барады; институтты таңдаса – кен 

инженері болып шығады. Екеуі де жақсы мамандық, бұл заманның маңдай алды 

ӛнерлері. 

 

Медеу Сәрсеке. «Қазақтың Қанышы» роман-эссе  

-Алматы: «Атамҧра» 1999. 

 

Нҧрмҧхамедҧлы Қазы (1896-1918) – Алаш қозғалысының қайраткері, Алаш 

сарбазы 

1896 жылы Семей уезі Еңірекей болысында дүниеге келген. Семейде екі 

сыныптық мектепті бітіріп, бірер жыл елінде мұғалім болып істейді. 1915 

жылы Семейде мұғалімдер cеминарияға оқуға түседі. 1917 жылы семинарияда оқып 

жүріп, Алаш мүддесіне қызмет етуді мұрат етеді. Алаш қайраткерлерін қолдаушы 

азамат 1918 ж. қысында Семейдегі Алаштың атты милициясына бастық етіп 

тағайындалады. 

http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/2012-04-28-10-01-56/semej-alasy.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/2012-04-28-10-01-56/semej-alasy.html
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1918 жылы 6 наурыз күні таңертең Қазы күндегі әдетінше Алаш қаласында атты 

милицияның сарбаздарын жаттықтырып жүреді. Бұл жай ғана денешынықтыру 

машығы болғандықтан, олар қарусыз жүрген. Кенеттен 15 солдат келіп, Алаш 

әскерлерінің жаттығу жасауына қарсылық кӛрсетеді. Қарусыз дене машығымен 

айналысып жүрген Алаш жігіттері қорқып қалады, алды қаша бастайды. Қазы - 

жастайынан ақкӛңіл, талапты, ұлтшыл болып ержеткен, ұлт мүддесі үшін аянбайтын 

қызу қанды ақылды азамат. Қызылдардың сұсынан қорқып қашқан солдаттар елге 

қорған бола алмайтынын түсініп, жігіттердің намысын оятып, жауларының алдында 

тӛменшіктемеуге үйреткісі келеді. Жігіттерге тоқтау айтып, жазықсыз бола тұрып, 

қызылдардың алдында қоян жүректік кӛрсетпеуге шақырады. Бұл жай ғана тоқтау айту 

емес, азаматтарды жүрек тоқтатуға, батылдыққа жетелегендік, рухани күш беру еді. 

Соны сезген қызылдың солдаттары Қазыны атып кетеді. 

1918 жылы 7 наурызда Алаштың ұлт үшін жанын қиған тұңғыш құрбаны Қазы 

Нұрмұхамедұлы жерленеді. Жерлеу кезінде Шәкәрім қажы елдің алдында сӛз сӛйлеп, 

Қазы ӛлімін қасиетті ӛлім деп бағалайды. М.Дулатов Алаш ұлын жоқтаған ӛлеңін 

оқиды. Райымжан Мәрсеков, Жанғали Қажы, Мұстақым Малдыбаевтар сӛз сӛйлейді. 

Қазы Нұрмұхамедұлының бірге оқып жүрген жолдасы Жүсіпбек Айтмауытұлы жоқтау 

сӛзін айтып, Сәбит Дӛнентайұлы «Алаштың алғашқы құрбанына» деген ӛлеңін арнаған. 

Қазы ӛлгенде Алаш үкіметі марқұмның басына белгі тас қояды, ақша жинап отбасына 

кӛмектеседі, інісін оқыту үшін стипендия бӛледі. Алаш басшылары Қазы ӛліміне 

байланысты большевиктерге наразылық білдіреді. Бұл оқиға Алаш тарихында «тұңғыш 

құрбан» деген атпен қалады. 

ҚАЗЫНЫҢ ҚАЗАСЫ 
 

«Мұхтар ақпан айының соңғы он күндігінің басында ғана Семейге оралған  

болатын. Бұл уақытта қала ішіндегі ӛкіметтердің ӛзара қырқыстары шегіне жетіп келе 

жатқан. Олар бір-бірлеріне күш кӛрсетумен елді ӛздеріне бағындырып алуға 

жанталасып жатты. Кӛше арасында түн баласы түгіл, күндіздің ӛзінде жүру қиындады. 

Үлкен Семей мен Алаш қаласының арасында ат жалдаушылардың да жүрістеріне 

тыйым салынып, жаяулар ӛтетін жол бойларына да күзетшілер қойылды. Бір емес, 

әлденеше жерлердегі тексерудің кімге бағынатындарын да біліп болмайтын. Осындай 

жағдайлардан «Алаштағы» Ӛтегеннің үйіне қайта алмайтын болған Мұхтар 

семинарияның жатақханасынан ұзап шыға алмайтын хәлге жетті. Оқу кестесін кӛз 

айырмай қарап отыратын Мұхтар, босатқан сабақтарынан кемшілік кӛрмес үшін, ӛз 

бетінше дайындығын жасаудан жалыққан жоқ. Жатақханадағы ӛте келеңсіз жағдай – 

пештерге оттың жағылмайтындығы. Семинарияның сабақ ӛтетін бӛлмелеріне үш-тӛрт 

күнде бір жағылатын от, жатақханада мүлдем жоқ... Ескі-құсқы қағаздармен пешін 

тұтатқаны сол еді, қырау басқан мұржа тартпай, жатақхананың ішін түтін алып кетті. 

Осындай әуре-сарсаңға түсіп жүріп ақыры пешін жаққан Мұхтар дабұр-дүбір етісіп, 

бері келе жатқан біреулерді байқады. Мұнартқан қою түтіннен оларды жӛнді байқай 

алмаған ол: 

- Мұхтар, аманбысың? От жағамын деп жатақхананы ӛртеп алып жүрмегейсің? – 

деген дауысқа жалт қарап, семинарияның үшінші класында оқитын Қаныш 

Имантайұлы Сәтбаев пен Қазы Нұрмұхамбетұлын кӛрді. Қазы әлі де сӛзін 

жалғастырды:  

- Біз бас сұға тұратын бӛлмеңнің есігін ашсаңшы? 

  - Ӛздерің де саумысыңдар? Кезекшілік міндетімді атқарудамын. 

Кӛрмеймісіңдер, әбден әуре болдым, - деген Мұхтар бӛлмесінің есігін ашты: 

- Тӛрлетіңдер. 

Мұнда суық болғанмен жатын орын түтіннен таза еді. Мұхтар енді байқады. Қазының 

киген киімдері бұрын ӛзі кӛріп те, естіп те білмеген ерекшелік танытады. Бас киімі 

тымаққа да, малақайға да ұқсамайды. Елтіріден жел ӛтпейтін болып тігілген екен. 
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Қайырылған маңдайында Алаш туының ӛңіне орай ақ матадан белгі қадалған. Бас 

киімнің құлақтары салыңқы емес, артқы етегі желкеден жел соқпас үшін, дӛңгелене 

тігіліп, әрі ықшам, әрі жылы екені бірден аңғарылады. Қоңыр драптан тігілген шинелі 

тік жағалы. Мұның да екі білек тұсында тағы да ақ матадан жапсырылған белгілер 

кӛрінеді. Аяғындағы етігі де қыс күніне орай жылы астармен тігілгендігі кӛрініп тұр. 

Мұхтар ӛзінің киген киіміне таңдана қарап қалғанына орай Қазы әзілін де араластыра 

сӛз бастады: 

- Алаштың милициясына жазылсаң, саған да осындай киімдер беріледі. Үлгісін 

ұнатамысың? Бұл әлі талай сыннан ӛтеді. Кем кетігін жүре түзетпек болып жатыр. 

Қазы қоңырқай жүзді, биік маңдайлы келген ажарлы жігіт болатын. Кең иықты, 

түзу денелі бойшаңдығына орай киген киімдері де тұлғасынан жарасымдылық тауып, 

еңселендіреді.  

- Біз ӛзіңді бәріміздің ортамыздан Алаш милициясына бастық болуға жарайды 

деп жіберген болатынбыз, - деген Мұхтар, - Солай емес пе, Қаныш? – деді. Жай 

сӛйлейтін жарқын жүзді ажарынан зор байсалдылық танытатын Қаныш: 

- Бәріміз бірдей милицияға жазылып кетсек, басқадай елімізге қажетті 

мамандықтар жайы ойсырап қалмай ма? – деп қойды. 

- Қаныш дұрыс айтады. Ел болсақ, бәрі де керек қой, - деп орындыққа жайланып 

тізесін бүккен Қазы баяу ғана сӛйлеп отырды: 

 - «Алаштың» Семейдегі басшыларының неліктен маған ықыластарының 

түскенін білмеймін. Туған еліңді қорғау үшін «Алаштың» ӛз милициясын құруымыз 

қажет. Сол милицияның бастығына ӛзіңді қолайлап отырмыз, - деп ақсақалымыз 

Шәкәрім қажы және қаладағы ақсақалдарымыз Қаражан мен Жақия да салмақ салды. 

Қаражан бай мені ӛзіңнен де сұрапты ғой. 

- Сұраған, - деді Мұхтар, - Біздің семинаристердің арасында жинақы ӛжеттік, 

басқаларға ӛзін тыңдата алу жағынан да сенің жӛн-жосығың бӛлек.  

- Бұл жұмысқа ӛзім тіленіп бармағаным сендердің екеулеріңе де мәлім,- деді 

Қазы. - Орынбордағы Әлиханның да сәлемін Жүсіпбек пен Міржақыптан естідім. 

Кӛптің тілегін аяққа таптан кетсем, жолым бола қоя ма? Семинарияның ендігі қалған 

бір жылын кейінірек жалғастырармын деп ойладым. Туған елімнен қасиетті нем бар? 

Дүниеге халқым үшін келген перзенті емеспін бе? Ендеше кӛптің тілегінен ӛзімді алып 

қашуым жӛн емес деп ақыры кӛнуіме тура келді. 

    - Бәрін де түсінеміз, - деген Мұхтардың сӛзін Қаныш та қостай түсті. 

    - Еліміздің жақсылыққа жетуін тілегеннен басқа бізде не мақсат болушы еді. 

Жолың болсын. 

Қазы Жүсіпбек, Қанышпен семинарияның үшінші класында бірге оқитын. 

Жолдастарының әлгі жылы лебіздеріне рахмет айтқан ишаратын жасай отырды да 

әлден соң Мұхтарға бұрылды: 

- Еліңде болып қайтқаныңды Жүсіпбектен естігенмін. Абай аға, Әйгерімнің 

қайсымызға жаттығы бар? Әрине, бәрімізден де ӛзіңе туған анаңдай жақын екені рас. 

Саған амандасу ойымда болғанмен келуге уақыт таба алғам жоқ. Қарусыз милиционер 

жігіттерді салт атпен жүргізіп үйретемін. Әскерлік ойындардың әртүрлері бар ғой. 

Кейде жаяу жүгіртіп шынықтыруды да кӛздеймін.  

Ол жолдастарына кезек бұрыла түсіп отырды да, күлімсіреген бойда басын 

шайқап, ойын жалғастырды:  

- Жігіттер күні бойы ойыннан шаршап қалады білем, кешке аттарын күтуді 

бәрінен де ауыр кӛреді. Достарым-ау, сендер түгіл ата-бабаларымыз ат үстінде 

ӛмірлерін ӛткізген жоқ па? Ерлерше қару асынып, жауға шапқан апаларымыз да аз 

болды ма? Ендеше сендер «Ер қанаты – ат» деген халқымыздың ӛсиетін неге 

ұмытасыңдар деймін. Дегенмен, еріншектерді де халқымыздың тілек-ниеті тәрбиелеп 

келе жатыр. 

- Уақыт бәрін де үйретеді,- деген Қаныштың сӛзін Мұхтар жалғастырды: 
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- Милициялыққа жазылған жігіттердің бәрінде де елге деген сүйіспеншіліктері 

ерекше болуға тиісті. Сондықтан да олар жағымсыз істерден бойларын аулаққа салмай 

қоймайды. Осыдан кейін Қазы сағатына қарады да орнынан сӛйлей тұрды: 

- Ертіс үстінен біздің адамдарға аттарымен жүру ӛте қауіпті. Күніне Семейден 

«Алаш» қаласына ӛтіп, біздің жаттығуымызды кӛруге әдейі келетіндер аз емес. 

Қызылдардың да, ақтардың да солдаттары бар ғой. Олар кӛше бойына сыймай ӛтіп бара 

жатса да таңырқаушылық жоқ. Ал Алаштың жиырма шамалы жігіттері жаттығу 

ойындарын жүргізіп жатса-ақ болды. Оларды кӛрушілер милиционерлерден бес-алты 

есе кӛп болып қамалап тұрады. Тамашалай ма, жоқ әлде қызғаныштан туған жат 

ойлары бар ма, оны кім біледі? Түзу, қисық қыңыр болса да әйтеуір кӛз кӛп.  

Қазы түрегеліп тұрған бойында үсті-басына кӛз жіберіп: 

- Мына киімнің ӛзі де кӛзге тез түсетін болса керек, - деді, - кӛпшіліктің де бізге 

бойы үйреніп, біздің де қалыптасып қатарға қосылғанымызша жақындар қуанып, 

жаттар жатырқайтын шығар. Бәріне де тәуекел деп бет түзедім.  

Ол қолғабын кие беріп, жолдастарына күлімсірей қарады да:  

- Мына Қаныш арғы-бергі тарихтардағы оқымыстылардың еңбектерін аударып, ӛз 

елін ғылымға жетілдірудің жолын іздейді-ау деп шамалаймын. Ал, Мұхтар, сенің 

жазғандарыңа таныстығымды ӛзің білесің. Абай аға ауылынансың ғой, жазатының аз 

болмаса керек. Жүсіпбектің де ӛлең жазумен кӛз майын тауысып жүргенін кӛріп, кейде 

оған: 

- Ӛзің орыс қыздарының маңынан шықпайсың, байқаусызда шіркеуге кіріп кетіп 

жүрмегейсің, - десем. – Тілеуің не деген жаман еді, алла сақтасын, - дейді. Ана 

Міржақыпты да оқып жүрем. Ол менің қатты қалжыңыма бойы үйреніп алып, кездесе 

қалсам, сӛйлемес бұрын күлімсіреп:  

- Тағы не айтарың бар? – деген соң, таяудағы бір жолыққанымда:  

- Сен: Қазақтар ояныңдар! – деп дабыстап жүрсең, мен ұйқысы келмегендерді 

тәртіпке шақыруды міндетіме алдым деп едім. Рахаттана күлді де:  

- Шектен шығып кетсем-ақ, сенің құрығыңа ілінетін болдым ғой, - деп  құшақтай 

алды... 

Осылайша ойын бір аяқтап, жолдастарына әлі де кезек бұрыла түсіп тұрған ол, 

сағатына бір қарады да:  

- Қаражан бай Нығыметті бір шаруасымен қалаға жұмсаған екен, - деді, - сендерді 

сағынып әрі семинарияны да кӛргім кеп, аңсам ауып, оның шанасына отырып жүріп 

кеттім. Тәртіпті ӛзімнің бұзуыма болмайды ғой. Мен ӛздеріңдей жолдастарымның 

барлығын мақтаныш етемін. Туған елден аяп қалар неміз бар. Ӛзімнің халқым үшін, 

нендейлік қиыншылық кездессе де, тартынарым жоқ. Аман болыңдар! 

- Тілектеспіз!.. 

- Жолың болсын!.. – деген Қаныш пен Мұхтар Қазымен бірге сыртқа шыққан еді. 

Нығымет те тұр екен.  

Жолдастарының Нығыметпен сәлемдесуінің соңынан шанаға отырар алдында: 

- Уақыт болса, кездесіп тұрамыз ғой, дегенмен хош айтысып та қоялық, - деген ол 

жолдастарына қолын ұсынды. Шана кӛше бұрышын айналғанша соңынан қарап тұрған 

жолдастарына артына бұрылып та, қолын бірер рет кӛтеріп, тағы да жаңағы «Хош!» 

деген сӛзін қайталап айтып бара жатқан сияқтанды... 

Осыдан соң арада біраз уақыт ӛтті. Наурыздың бас шені. Кенеттен сыртта айқай-

ұйқай кӛбейіп, сапырылысқан жүріс-тұрыстарда асығыстық ұлғайды. Ауладағы бұл 

ерекше қарбаласқан дүрбелең бұрын семинарияда болып жүрген бір де бір қимылға 

ұқсамады. Мұндағы айқай-шумен ерсілі-қарсылы жан алып, жан берісіп қиналысқан 

тығыз-таяңдық күтілмеген бір оқшау күйді аңғартады.  

- Бұл не? – деп ойлаған Мұхтардың кӛз алдына қала кӛшелерінде жиі болып 

жататын ереуілдердің алуан түрлері елестеп кетті. Мылтық даусы естілмесе де, қауырт 

қозғалыс бір жаманшылықтың белгісін аңдатпай қоймайды. Жалма-жан қырау басқан 
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терезенің ашық саңылауынан сыртқа кӛз жіберген ол әсіресе қазақ жігіттерінің ерсілі-

қарсылы жүгірісіп, жанталасуын кӛрді. Бір-бірлерін емеуріндерімен түсінісіп естерінен 

айрылып қалғандай, ілгерінді-кейінді теңселе ұмтылысып, дегбірсізденеді.  

- Бір сұмдық болған екен! – деп ойлаған Мұхтар сырттағы үрейлі кӛріністің енді 

жатақхана ішіне де еніп үлгергенін байқады. Ұзын бодамда жүгіріскендерден едендер 

солқылдап, сарт та сұрт ашылып-жабылып жатқан есіктердің шиқылы мен қажалысы 

да үлкен үрей тудырады... 

- Қанішерлер түге!.. 

- Не жазығы бар еді. 

- Дұшпандық! 

Мұхтар бӛлмеден шығып үлгергенше, Ғабдылхақ кіріп келді.  

- Бұл не айғай!? 

- Атып кетіпті! 

- Не дейсің, кімді?! 

- «Алаш» милициясының бастығы, ӛзіміздің Қазыны.  

- Сұмдық!.. Кім?!.. Қашан?! – деген сӛздерді айтуға ғана мұршасы жетіп, тыныс 

бітіп, кӛзі жасқа толып, булығып тұрып қалды. Қозғалуға да шамасы жеткен жоқ. Қазы 

мен Қаныш үшеуінің соңғы кездесуі кӛз алдына елестеп, ӛзінің не болғанын білмей 

кетті. Талай ауыр қазалар мен ӛлімді кӛріп жүрген Мұхтарға Қазының мына қазасы 

тіпті ерекшеленіп, бір халықты тегіс күйзелтетін қасірет болып елестей берді. «Халқым 

үшін нендейлік қиындық кездессе де арман етерім жоқ» деп еді-ау!.. 

Ӛз ойларымен ӛзі арпалысып, біразға дейін бойын жинай алмаған Мұхтардың 

күйінішіне бірге реніш білдіріп тұрған Ғабдылхақ баяу үнмен естігендерін сӛйлейді: 

- Қарусыз атты жігіттерге Қазы жаттығу ойынын ӛткізіп жатқанда, он бес шамалы 

большевиктердің солдаттары келеді де, ешбір себепсіз бірнеше дүркін оқ атады. Бірақ 

оқ ешкімге тимейді. Мылтық даусы шығып, солдаттардың ыңғайынан шошынған қазақ 

жігіттерінің бір-екеуі жалтарып қашуға айналғанда Қазы Нұрмұхамбетұлы айқайлап:  

- Қайда барасыңдар? Жазықсыз ӛлсек ӛлейік! – деп, ӛзі  орнынан тапжылмайды.  

Бұл кезде  мылтық тоқтаусыз  атыла береді, ақыры Қазының ӛзіне де, атына да оқ тиеді. 

Дәлдеп атқан оқ жүрекке қадалып, Қазы сол жерде жан тапсырыпты...  

  Осыдан аз уақыт бұрын семинарияға келіп Мұхтар екеуімен әңгімелесіп кеткен 

Қазының енді бүгін бұл жарық дүниеден кӛшуі орны толмас қаза екендігін ойластырған 

достары тағы да ӛздері мен ӛздері сырласқан бір сәтке кідірістеп қалған болатын. Осы 

кезде есіктен орташа бойлы, дӛңгелек жүзді келген қысқа мұрт ӛсірген жасы 

жиырмалардың ішіндегі жігіт келіп кірді. Оның соңынан 12-13 жастар шамасында 

қағылез бала да кӛрінді. 

- Амансыңдар ма, жігіттер!.. - деген Сәбит Дӛнентайұлы бұларға қол беріп есен-

саулық жасай жүріп, - екеуіңді де бір-ақ жерден таптым. Жақсы болды, - деді. – 

Қазының оққа ұшқандығын естіген боларсыздар. Оны жазықсыз атып кеткен 

солдаттардың соңынан шұбыра қуған қазақтар бұрынғы генерал-губернатор кеңсесінің 

алдыменен Александр кӛшесіндегі қызылдардың сайда саны, құмда ізі жоқ 

басшыларының тұрақтарын таба алмай сандалулы. «Алаштың» басшылары Сәлкен, 

Ғалел Ғаппасұлы және Қаражан Шугаев пен Никитинге назарылық жасауға қалаға 

келді. Оларға қосылғандардың ішінде Жүсіпбек те бар. 

- Сұмдық оқиға! – деді Қаныш, - әлдінің әлсізге жасайтын озбырлығы 

большевиктерден де бұрқ ете түскенін кӛре отырып, халқымыз нендейлік күйге 

ұшыраймыз демей қайтеді? 

Әлден соң Сәбит қайта қозғалды: 

  - Мені ӛздеріңізге Жүсіпбек жіберді. Ертең Қазыны «Алаш» қаласында 

жерлейтін болыпты. Жаназасына қатысатын шығар, хабарсыз қалмасын деп тапсырды. 

Бүгін күндегіден қатал, Ертістен ары-бері кісі ӛткізбейді. Жол-жолдың бәріне ақтардың 

адамдарымен қоса қызылдардың солдаттары тұрып қалған. Қазақтардан жанжал шығып 
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кете ме деп, үлкен Семейден «Алаш» қаласына қазақтарды ӛткізбеуге жол бойына 

күзеттерді әдейі топтап қойып жатқан сияқты. 

- Қазы марқұмның жаназасына қатысамыз, - деді Мұхтар, - түнде болса да 

аржаққа ӛтетін шығармыз. 

...Бүгін Рақыммен кездесіп қалған Жүсіпбек Бейімбеттің Әлімбай үйінде 

болатынын естіген соң, Мұхтар менен Қанышқа да жолығып, Қазының жерленетін 

уақытынан хабардар етуді арнайы тапсырған еді. Жанына еріткен баласымен Қаныш 

пен Мұхтарды таныстырып отырған Сәбит сӛзін тағы да жалғастырды: 

- Жоламан жатағынан бергі Ертіс үстіндегі жолдармен ертең ешкімді жүргізбеуі 

анық. Түнге қарай қайық аузына апаратын жолдармен қатынас жасағысы келетіндерге 

солдаттар мылтық атпай қоймайды. Сондықтан Мұратқа аман-есен жетіп алсақ, ертең 

сол жақтан Қазының жаназасына бәріміз де қатысамыз... 

 ... Осы бір сәтте Тінібай мешітінен: 

        - Әссалата жаназа! – деген дауыс аула ішінен әлденеше қайталанып еді, 

сығылысқан жұрт, ілгері-кейінді лықси берісті.  

         - Қазы Шәһит? Оның жаназасына кірудің сауабында ӛлшеу жоқ. Ей, тәңір тағала! 

Мүһ мин Мұсылман баласы дұға етіңдер, халқымыздың арманда кеткен перзентіне!  

 Сәлделі, мәзеңнің бұл сӛзіне еңселерін беріп, етбеттеген адамдардың: 

 - Иләһи аумин! – деген жалбарынулары бір-бірлеріне ұштаса бастады. Мыңдаған 

адамдардың бір-бірлерінде жұмыстары жоқ, тек мешіт иелерінің дыбыстарына құлақ 

түрісіп, аза тұтқан жандардың күйзелісін аңдатады. Осы кезде: 

- Арысым... м! Боздағым... м! – деген үлкен адамның зарлы үні естіліп еді, оған әйел 

даусы да қосылды:  

 - Не пиғылымнан зарлаттың?! Қолдаушы тәңірім, қайдасың сен?! – Қайғылы бұл 

дауыстар әркімнің-ақ кӛзіне жас үйірілтіп Мұхтарлардың маңындағылардан:  

 - Әке-шешесі бар дескен, сол сорлы бейбақтар шығар, - деген сӛздер де естіліп 

еді, шырылдаған жас әйелдің қарлыққан үні талықсып жетті: 

 - Нәрестеңді қайда тастап кеттің?! Бізді де ала кет! Тастама артыңа?! 

 - Бір жасар баласы мен келіншегі бар деген. Алла есіркесін демесек, біздің 

қолымызда не бар,- деген аяушылық сезім тұс-тұстан шығып барып, үлкендердің 

тоқтам жасауына ауысты: 

 - Құдай да кӛптен үлкен емес деген. Осыншама жұрттың тілек-ниеті далада 

қалмас, сабыр етіңіздер!  

 Осыншама жұртты қайғыға батырып, тыныстарын тарылтқанда қандай күш? 

Бәрі де жүздерін тӛмен берісіп, Қазымен соңғы кездесуін кӛз алдына келтіре берген 

Мұхтар, кластас досы Қаныштың қуқыл тартқан ажарынан оның ішкі ауыр 

тебіреністегі күйін аңдамай қойған жоқ. Бейімбеттің Қазымен араластығы кӛп 

болмағанмен мына сан мыңдаған халықтың күйзелісі оған кӛпті аңдатады... Қаралы 

шерудің екі жағында да Қазының үйретуіндегі милиционерлер, қорғаушылар сап түзеп 

келеді.  

- Қазының атылған жері осы еді, - деді Жүсіпбек, - жан-жаққа қарата ілінген ақ тулар 

бүкіл қазақ баласын бірігуге шақырамыз деп тұрған жоқ па? Қайран елім-ай!.. жан 

досым Қазы!.. Мұхтар Жүсіпбектің кӛзіндегі жасты кӛрді...  

 Халықтың алды-арты жиналып, енді мәйітті қабырға салуға әзірлеп қойған кезде 

қою бұлыңғыр айналаны тұншықтыра басып, бағанағы бір әзірде кӛріністеген қаланың 

шеткі үйлері де енді жым-жылас боп, тұманға сіңіп жоғалып кеткен-ді. Ӛздерінің ең 

таңдаулы ұлының бірінен қас дұшпанының қастандығынан айрылған жұрт табиғаттың 

мына мылқау меңірейген күйіне де ажарларын жуған жастарын сүртпестен бір-

бірлеріне иіндерін сүйеністіре қозғалмастан қалыпты. Айналаның қазіргі кӛрінісі де 

Қазының қасіретіне халқымен бірге қайғы кешулі екенін аңдататын тәрізді. Тынысын 

тарта тыныштыққа кӛмілген туған жер де енді перзентін жоқтайтын елдің соңғы сӛзін 

тыңдауға құлақ түріп қалғандай кӛрініс атаулының бәрі мүлги түсіп қалғиды. Осы бір 
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сәтте елін де, жерін де күңіренткен зор дауыс естілді. Бұл жігерлі де күшті дауыстың 

Шәкәрімдікі екені кӛпшілік ішін қақ жарып, бірден бірге ілезде мәлімденіп жатты: 

 - Әлеумет! Мынау жатқан кім, білесіңдер ме?- деді Шәкәрім. Қажының осы бір 

сӛздері кӛтеріңкі естіліп, кӛпшіліктің еңсесін бір кӛтеріп тастағандай әсер етті.  

- Қазы - ұлты үшін шыбын жанын құрбан қылған Алаш азаматының тұңғышы. Мұны 

ӛлді демеңдер, бұл ӛлген жоқ. Бұл қаза бүгінгі және бұдан кейінгі ұлтым дейтін қазақ 

азаматтарына мен сияқты болыңдар деп жар салады. Қазы ӛзінің ұлтшылдығын сӛзімен 

емес, ерлік ісімен кӛрсетті. Марқұмның аты да Қазы еді. Қазы - би деген сӛз. Қазы 

билігін айтып кетті.  Қарағым, Қазы, ӛліміңе ӛкінбе! Арманың жоқ! Құдай алдында да, 

жұрт алдында да сенің орның бӛлек... Алашқа шын ұл бергеніне бүгін ғана кӛзім жетті. 

Алпыс жасқа келгенде, мұндай ұлт үшін жанын қиып, құрбан болатын азаматты 

кӛремін деген үмітім жоқ еді. Кӛрдім. Енді бүгін ӛлсем де арманым жоқ. Қарағым, 

Қазыжан, қадіріңді біліп құрметтей алмасақ, кешу қыл. Хош! Қабірің нұрлы болсын!» - 

деді... Бұл 1918 жылғы наурыздың жетісі. Бейсенбі күні болатын. Ардақты азаматымен 

қош айтысып болған жұрт оны жерлеуге кірісті...   

Бұл ауыр қазаның дақпырты Семей ӛңіріне жай оғындай жылдамдықпен тарап, 

сахара ӛңірін де дүр...р сілкіндіріп жіберді. Міне, дәл осындай қараңғылықтың бұлты 

қайта тӛніп, зілдей салмақпен халықты жаныштап, езгілей бастаған уақытта наурыз 

айының ортасынан аса бере «Сарыарқа» газетінде «Тұңғыш құрбан» деген Бейімбет 

Майлиннің мақаласы жарыққа шыға келді:  

- Алаш аман болса, бұл тұңғыш құрбан ұмытылмас, 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!  

Қазының бұл қазасы газет беттерінде ғана жарияланып қоймай, қазақ халқының 

жүрегіне айықпас дерт болып байланғанын марқұмның рухы әлі күнге біліп те жатқан 

шығар.  

Қазы бізбен бірге ӛмір сүріп келеді емес пе? – деп, оның қаны сіңген туған 

сахарасы әрқашан да күрсіне түсіп, күңіреніп жататынын сезбейтін қазақ баласы бар 

деймісің?  

Кәмен Оразалин. «Абайдан соңғы арыстар» романынан ҥзінді.  

-Астана, «Елорда»,  2005. 
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Қ.Нҧрмҧхамедов атындағы атаулы кабинеттің ашылуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СӘРСЕНОВ БИАХМЕТ (1885, Семей обл.., Зайсан уезі – 

17.07.1921, қазіргі Шығыс Қазақстан обл. Ақсуат ауд.) 1905–1909 

жж. Семей мұғалімдер семинариясында оқып, бітірген соң 5 жыл 

мұғалім, 3 жыл болыстық кеңесте қызметкер болған. 1917 ж. Ақпан 

тӛңкерісінен кейін Семей облыстық Қазақ комитетіне мүше болып 

сайланып, Павлодар уезінде жергілікті комитеттер құруға 

атсалысқан. 1917 ж. Орынборда ӛткен І-ІІ жалпықазақ съездерін 

ұйымдастыруға және ӛткізуге белсене қатысады. ІІ жалпықазақ 

съезінде Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің тапсырмаларын 

орындап отырған Білім комиссиясының құрамына сайланған. 

Семей облыстық жер басқармасы халық ағарту бӛлімінің қазақ 

бӛлімшесіне басшы болып тағайындалады. Семейдегі мұғалімдер курсында, 

мұғалімдер семинариясында оқытушы болып, мәдени іс-шараларды ұйымдастыруда 

атсалысқан. «Қазақ», «Сарыарқа» газеттеріне «Автономия кеңесі», «Біріккен елде 

береке бар», «Азық-түлік», «Русияда осы күнде зор мәселе – азық-түлік» т.б. 

мақалалары жарық кӛрген. 1920 ж. Орынборда Қазақ автономиялық республикасы 

құрылған соң астанаға қызметке шақыртылып, алғаш кезде соғыс комиссариатының 

саяси білім бӛлімін басқарды. Колчак үкіметі тұсында абақтыға да отырған. Кейінірек 

Ескерткіш тақтаның ашылуы. Семей қалалық «Қазақ тілі 

қоғамы» тӛрағасы Д.С.Арғынғазин 
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Халық ағарту комиссары А.Байтұрсыновтың шақыруымен білім саласына ауысып, 

комиссариат алқасының мүшесі, әлеуметтік тәрбие бӛлімінің басшысы, мектеп істері 

бӛлімінің меңгерушісі жауапты қызметтерін атқарды. Осы уақытта Орынбордағы 

мұғалімдер курсында, Қазақ халыққа білім беру институтында (КИНО) ұстаздық етеді. 

Ғалым-ұйымдастырушы ретінде Қазақ ғылым комиссиясының, Академиялық 

орталықтың негізін қалауға атсалысты. «Қазақ тілі» газетінде (1921, 22 тамыз) оның 

қайтыс болуына орай Ж.Аймауытов пен М.Тұрғанбаевтың «Бияш» деген мақаласы 

жарияланған.  

 

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы:  

«Арыс» баспасы, 2009.  

 

Биахмет Сәрсенов 

 

Ӛзінің саналы қысқа ғұмырын қазақ ұлтының бостандығы мен тәуелсіздігі 

жолындағы қасиетті қызметке бағыштаған үш жүзге ортақ зиялылардың бірі – Биахмет 

1885 жылы бұрынғы Семей облысы, Зайсан уезі, Нарын облысында (қазіргі Ақсуат 

ауданы, «Ақсуат» совхозы жерінде) дәулетті отбасында дүниеге келді.  

Биахмет әкесі Шегедек екі әйелінен 7 ұл (Шарахмет, Бірахмет, Жанахмет, 

Биахмет (бәйбішесінен), Қалел, Дәлел, Салық (кіші әйелі – Қасиеттен) және 7 қыз 

кӛрген. Шегедек ұлдарының бәрін оқытқан. 

Әкесі ауыл мұғалімінен қазақша да, орысша да оқытып, сауатын ашқан аса зерек 

Биахмет 1905 жылы Семейдегі мұғалімдер семинариясының даярлық бӛліміне түсіп, 

1909 жылы семинарияның толық курсын ӛзімен сабақтас 19 европалық шәкірттер 

арасында жалғыз қазақ бола отырып, ең үздік үлгіріммен бітіріп шығады.  

Әсіресе математикадан үздік оқып, ұстаздардың назарына ілінеді. Оның ӛз 

қолымен 1917 жылы жазылған архив документтерінің бірінде: «Семинарияны 

бітіргеннен кейін 5 жыл педагогтік қызметте, 3 жыл қоғамдық қызметте болдым», - 

делініпті (Ф.р.-13-98, ОП-1,154). 

Осы уақыт ішінде ұстаз ретінде жүздеген баланың сауатын ашты. Кейбіреуінің 

одан әрі оқуына да жетекші болды. Кейін үш жыл болыс болған кезінде де ауыл-ауылда 

мектептер ашып, қаражатын ӛзі бастап дәулеттілерге кӛтертіпті.  

Мүрсәлім Бектеновтың 1916 жылғы Қытайда жүріп елге арналған ұзақ ӛлеңінде: 

«Ер еді Биахмет ӛр таласқан, 

Байлыққа Манақ баймен кім жанасқан», - дегені Биахметке берілген әділ баға 

екенін кӛреміз.  

Биахмет сол кездегі зиялы азаматтардың бірі, Мұрын елі бойынша алғашқы 

оқыған адам дәрігері, атақты Шәкі бидің немересі Хасен Әппас ұлының жалғыз қызы 

Бануға үйленген. 

1917 жылы Семейге қызметке шақырылып, жаңадан құрылған Семей облысы, 

Қазақ комитетіне мүше болып сайланады, бүкіл қазақ даласын қамтыған Алаш 

қозғалысына белсенді түрде қатысады.  

Алаш қозғалысының 1917 жылғы 5-13 желтоқсанда Орынборда ӛтетін 

құрылтайында ол Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Елдес Омаров, Телжан 

Шонановтармен бірге құрылған оқу комиссиясы құрамына сайланды. Бұл қызметке ол 

оқу-ағарту саласындағы ұйымдастыру, практикалық-шаруашылық жұмыстарының 

тізгінін ұстайды. 

1919 жылы аз уақыт Семей облысында Земство басқармасында халық ағарту 

бӛлімінің қазақ бӛлімшесін басқарған Биахмет аумалы-тӛкпелі жылдың 

қиыншылықтарына қарамастан, оқуға ынталы қазақ балаларын әр сатыдағы оқу 

орындарына орналастыру, мұқтаждарын оқулықтармен, қаражатпен қамтамасыз ету 

ісімен шұғылданады. Әрі Семейде ашылған мұғалімдер курсына, ӛзі білім алған 
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мұғалімдер семинариясына дәріс беріп, ұстаздық етеді. Журналистік қабілеті бар 

Биахметтің сол кездегі «Қазақ», «Сарыарқа» газеттерінде жарияланған «Автономия 

кеңесі», «Біріккен елде береке», «Азық-түлік», «Россияда осы күнде зор мәселе азық-

түлік» т.б. мақалалары уақытпен үндес, дер кезінде жазылуымен құнды. Биахметтің аса 

кӛрегендікпен қазақ халқын 1920-1921 жж. ашаршылық апатына ұрындырмауды 

ертерек ойлағандығы байқалады. 

Қазақ Республикасы құрылғаннан кейін ол алғашқы астана Орынборға қызметке 

шақырылды. Алғашқы соғыс комиссариатында саяси білім бӛлімін басқарып, кейін 

Ахмет Байтұрсынов басқаратын оқу комиссариатына ауысып, Республикаға танылған 

жан-жақты білімі мен қабілеті арқылы зор беделге ие болуын орыс зиялысы Авдеев: 

«Биахмет Сәрсенов қазақ ӛлкесіндегі алғашқы кеңестік мектептер мен әр түрлі қысқа 

мерзімді курстар ашуға, мектеп, интернат үйлерін салуға, жабдықтауға орасан зор 

еңбек етті, тіпті, қазақ ӛлкесіндегі алғашқы әскери оқу орындарын ашып, жабдықтауға 

да оның қажымас күш-жүгері, іскерлігі керек болады», - деп жазды.  

Оған жоғары мектеп оқушыларына физика-математика пәндерінен оқулықтар 

жазу да тапсырылғанын қазір архив деректері кӛрсетіп отыр. 

Бірақ 1921 жылы 17 шілдеде Орынборда 36 жасында оба ауруынан тосыннан 

қайтыс болуы оның ол міндетті аяқтап шығуына дес бермейді. Кейін мұны Биахметтің 

достары Елдес Омаров пен Әлімхан Ермеков жүзеге асырды. Халық ағарту 

комиссарының орынбасары Ж.Аймауытов барлық губерналық қалаларға телеграмма 

жолдап, Биахметтің мезгілсіз қазасын хабардар етті.  

Түркістанның бас газеті «Ақжол» басқармасы: «Қазақ елінің кӛгіндегі үркердей 

аз ғана жұлдыздардың бірі сӛнді. Биахмет сол санаулы жұлдыздардың арасындағы ең 

жарық, нұрлы кӛрінгендерінің біреуі еді. Оның ӛлімі қазақ жұрты үшін орны 

толмайтын қаза, қаруы қайтпайтын шығын», - деп ӛкіне, қайғыра жазса, досы Ғалымбек 

Бірімжанов: «Оның алдан кӛздеген нысанасы, жүрек түкпіріндегі мақсұты қазақ 

халқының ӛз тізгіні ӛзіне тиіп, ӛзін-ӛзі билеу дәрежесіне жеткізу еді. Бұл жолда жанын 

аямай, ӛлімге басын байлап қызмет етті», - деп білдірді.  

Семейдегі губерналық «Қазақ тілі» газетіне жарияланған газет редакторы 

Мәннан Тұрғанбаев пен Жүсіпбек Аймауытовтың «Бияш» атты кӛлемді мақаласы, 

Биахметтің азаматтық биік тұлғасына мәңгілік ескерткіш десе болғандай ... «Қандай 

жұмысқа кіріссе де тереңнен біліп, тез бітіретін Бияш болатын... оның тағы бір қасиеті: 

нашарға, мұқтаж шәкіртке, жолдас арасында жүрегі қайырымды, қолы ашық болатын... 

Оқу комиссариатының қандай ісі болсын бір ӛзі басқарып бара жатыр еді. Хакімшілік 

жұмыстан арқасы босағандай Ахаң (Ахмет Байтұрсынов) Бияшқа сеніп отырушы еді. 

Енді... Сол мақаладағы осы бір жолдар арқылы-ақ Биахметтің аяулы асыл бейнесі кӛз 

алдыңа келеді» 

Талантты ақын Бернияз Күлеев қолжазбаларының қорында (Ә.Ӛ 802 папка) 

сақталған Биахметтің қабірі басына жазылған 15 жолдық эпитафиялық жыр былайша 

аяқталыпты: 

«Арыздаспай, қоштаспай, 

Туған ата-анамен. 

Туысқан аға-інімен, 

Еңбегі елге сіңе алмай. 

Құмарынан шыға алмай, 

Ойламаған арада. 

Отыз алты жасында,  

Қайтыс болды қапыда». 

Ал Ақсуаттағы ағайын-жұртының, қалың елінің ауыр қайғысы Биахметтің жар 

қосағы Банудың жоқтауында былайша бейнеленген: 

Орынборда сүйегі, 

Ішім бір оттай күйеді. 
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Жазған да хаты бар ма екен, 

Қолыма қашан тиеді?! 

Орынбор, Мәскеу қаламыз, 

Алыс та болды-ау арамыз. 

Ел жұртың ауыр қайғыда, 

Тағдырға болмай шарамыз. 

Аңырап қалды-ау артында, 

Ғаріп бір болған анаңыз. 

 

Қарпық Егізбай. «Тағлым» кітабынан ҥзінді. Семей-2001. 

 

Ахаңның оң қолы 

 

Биыл Кӛкпекті ауданына сексен жыл толып отырған соң осы ауданның түлегі, 

қазір аты ұмыт болған ірі қайраткер Биахмет Сәрсенов туралы бірер ауыз сӛз айтуды 

жӛн санадық. 

«Қиын-қыстау, қияға салатын, дәнекер болатын ӛзгеше жаралған жан еді. Ондай 

кісі қазақтан кем шығады» деп жазады ол туралы Жүсіпбек Аймауытов. Есімін қазіргі 

қазақ тарихы енді-енді танып жатқан Биахметті, ӛкінішке қарай, әзірге ӛз ауданы да 

біліңкіремей отыр. Әйтсе де, ХХ ғасырдың 10-20-жылдарындағы қазақ білімпаздары 

оны маңдайалды азаматымыздың бірі деп таныған. 

Биахмет Шегедекұлы Сәрсенов – халық ағарту комиссариатында Ахмет 

Байтұрсыновтың оң қолы болған адам. Тіпті 1921-1926 жылдары Орынбордағы балалар 

үйіне осы Сәрсеновтің аты берілген болатын. 

Ретімен таратайық. 

Мәскеуде, 1918 жылы Лениннің қабылдауында болып, енді Алаш Орда тарайды, 

ал совет ӛкіметі Алаш Орда қозғалысына қатысқандарға кешірім жариялап, 

қудаламайды деп екеуара келісімге келген соң Ахаң – Ахмет Байтұрсынов Орынборға 

келеді. Келіп, Лениннің тапсырмасы бойынша Ресей құрамындағы жаңа автономиялық 

құрылымның басқарушы органы болуға кіріскен Қазақ революциялық комитетіне 

(Кирревком) мүше болып кіреді. 1919-1921 жылдары Байтұрсынов халық ағарту 

комиссары болып тағайындалады. Міне, осы уақытта осы комиссариатта оның 

орынбасары, сенімді адамы Биахмет болған.  

Архивтегі деректер де растап отырғандай, 1909 жылы Семейде мұғалімдер 

семинариясын бітірген (Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытовтың алдында), кейін 

Алаш Орданың кӛрнекті қайраткері болған Биахмет Сәрсенов 1920 жылдың 12-

мамырынан бастап сол комиссариатта әлеуметтік тәрбие секторын және қазақ 

мектептері бӛлімін басқарған. Биахметті ӛзі де осы халық ағарту комиссариатында 

басшылық қызметте жүрген жазушы Жүсіпбек Аймауытов ӛте жақсы білген. 

Араларынан қыл ӛтпес жолдас болған. 

Содан, 1921 жылдың 8-шілдесінде Жүсіпбек Қазобком тӛралқа мәжілісінің 

қаулысымен бір жарым ай еңбек демалысын алып елге кетеді. Елі дегеніміз – туған 

жері Баянауыл ғана емес, ӛзі оқыған, ат жалын тартып мінген Семей қаласы да еді. Сол 

Семейде жүріп ол Биахметтің оба дертінен қайтыс болғанын естиді. Естиді де жақын 

досының кенеттен болған қазасына қатты қайғырып Семейде шығып тұрған «Қазақ 

тілі» газетіне «Бияш» деген мақала жариялайды (Мәннан Тұрғанбаймен бірге). 

Биахметті замандастары Бияш деп атаған екен. 

«Бияштың орны үңірейіп қалды» деп айрықша баға береді Жүсіпбек. Сегіз қырлы, 

бір сырлы Бияштың ӛжеттігіне, алғырлығына, ұлтшылдығына, адалдығына, 

мейірімділігіне жеке-жеке аялдап, «Оқу комиссариатының қандай іс болсын бір ӛзі 

басқарып бара жатыр еді. Хәкімшілік жұмыста арқасы босағандай болып, Ахаң (Ахмет 

Байтұрсынов) Бияшқа сеніп отырушы еді» дейді. 
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Биахметтің ата-бабасы Кӛкпекті ӛңірінің Тассай, Үшкӛмей тӛңірегінде қыстаған 

екен, ал жаз жайлауы Қалбаның Қаражал, Балажал жондары болыпты. Ӛкінішке қарай, 

есіл азаматтың фотосуретін әзірге қолға түсіре алмай отырмыз. 

Ал Биахмет Сәрсенов туралы зерттеу еңбек жазамын деген талап иесі болса, ол 

жӛніндегі мәліметтер Қазақстан Орталық мемлекеттік архивінде, 81-қордағы 7, 34 және 

697-істерде бар екенін құлаққағыс етеміз. 

 

Нҧржан Қуантайҧлы 

Ақын, прозашы, Мемлекеттік «Дарын» сыйлығының, Қазақстан Жастар 

Одағы сыйлығының лауреаты, ф.ғ.к. 

 

ЖАНАХМЕТ СӘРСЕНОВ 

Жанахмет 1886 жылы Зайсан уезінің Нарын 

болысында, қазіргі Ақсуат ауылында, дүниеге келіп, 

саналы ғұмырын ұстаздыққа, ұрпақ тәрбиелеуге 

арнаған. Ол Нарын ауылдық мектебінде 3 жыл оқып, 

Семейдегі 4 жылдық қалалық училищеде және 

осындағы мұғалімдер семинариясында білім алған. 

Ерекше атап ӛтерлігі, Жанахмет Сәрсенов 

семинарияда 20 ӛзге ұлт ӛкілдерінің арасынан шолпан 

жұлдыздай жарқырап, жалғыз қазақ болып бітірген. 

Бұдан әрі қарай Семей уездік атқару комитетінің 

халыққа білім беру бӛлімінде инспектор және осы қаладағы тұтынушылар одағында 

мәдени нұсқаушы болып еңбек еткен. 

Бір қызығы, Жанахметке «сіздің революциялық және қоғамдық жұмысқа 

қатысуыңыз?» деген сұрақ қойғанда: «17-ге дейін мұғалім, 17 жылдан кейін әр түрлі 

мекемеде жұмыс атқардым» деп қысқа ғана қайырыпты. 1917-1924 жылдар 

аралығындағы жұмысын айтпаған себебі, «Алашордашы» деген айып тағып, қуғын-

сүргінге сала ма деп қауіптенген. Ӛйткені Ж.Сәрсенов Алашорда үкіметі шындап 

жұмысқа кіріскен 1918-1919 жылдары алаш қайраткері Ахметжан Қозыбағаров 

жетекшілік еткен Семейде құрылған уездік земство басқармасының білім беру 

бӛлімінде қызмет атқарған болатын. 

Қызметінің кӛп бӛлігін Семей шаһарында ұстаздық еткен Жанахмет Сәрсенов 

аса мәдениетті, мұсылманшылыққа берік жан болған деседі. 1928-1931 жылдары 

Жанахмет Семей кооперативтік техникумында орыс тілді студенттерге қазақ тілінен 

сабақ беріпті. Бұл туралы педагог ӛз қолымен жазған есебінде былай деп тоқталып 

ӛтіпті: «Біз Шонановтың қазақ тілі оқулығы бойынша әр сабақта 10 сӛз үйреніп, 23 

сабақ ӛткіздік... Топта қазақ тілінде сӛйлей алатын 2 адам болды, 5-6 адам түсінетін, 

бірақ сӛйлей алмайтындар болды... Әуелде араб қарпімен жаздық, сабақ аяқталуға бір 

ай қалғанда латын қарпіне кӛштік. Бұл әліпби қиындық тудырмады, тез меңгеріп 

алдық...», - деп жазып, соңына «G. Sәrsen» деп қол қойыпты. Еліміз бір ғасыр араға 

салып, латын қарпіне қайта кӛшіп жатыр.  

Ең бастысы, педагог қолжазбаларында ана тілімізге деген ерекше құрмет пен 

ӛзге ұлт ӛкілдеріне тілімізді үйретуге деген ӛзгеше ынта-ықыласы айқын байқалады. 

Бұған дәлел мына жазбасы: «Ең негізгісі, қазақ тілін оқу – бұл салмақты, мәні терең, 

санамен келетін дүние. Егер олардың санасында ӛзгеріс болмаса, еңбегіміздің еш 

кеткені. Сондықтан әр оқушы қазақ тілін оқудың саяси маңызын түсінуі керек. Қазақ 

тілін басқаша оқытудың жолдары бар ма? Әрине, бар. Орыс балаларын қазақ 

балаларымен етене араластыру керек. Оларды қазақ аудандарына жіберу керек. Бұл 

қазақ тілінде еркін сӛйлеуге, сабақты жеңіл ӛткізуге мүмкіндік береді. Олар оқуды 

Жанахмет Сәрсенов жары 

Зылихамен 
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бітірген соң қазақ тілінде ойын еркін жеткізе алатын, оқи алатын, ресми құжаттарды 

толтыра алатын, бір сӛзбен айтқанда, қоғамға қажетті маман болуы керек!». 

Қазақ тілін орыс балаларына үйретем деп шырылдаған Жанахмет Сәрсенов, 1934 

жылы абақтыға қамалып, сырқатқа шалдығып, сол бойы оңалмай, 48 жасында кӛз 

жұмады.   

 

БАРЛЫБАЕВ АХМЕТОЛЛА (1888, Павлодар 

уезі, Қызылтау болысы – ӛ.ж.б) – Алаш қозғалысының 

мүшесі. 1899-1904 жж. Павлодардағы тӛменгі ауыл 

шаруашылық мектебінде, 1904–1908 жж. Семейдегі 

мұғалімдер семинариясында оқыған. 1908–1917 жж. 

Павлодар уезіндегі ауыл мектептерінде, 2 сыныпты орыс-

қазақ училищесінде қызметте болған. Орынборда ӛткен ІІ 

жалпықазақ съезіне Семей ұйымынан делегат болып 

қатысқан. 1917 ж. мамырдан 1920 ж. дейін Павлодарда 

уездік Атқару комитетінде, уездік Земство басқармасының 

тӛрағасының орынбасары, кейін тӛрағасы және халыққа 

білім беру бӛлімінің бастығы қызметтерін атқарған.   

Н. Шаяхметов 

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы:  

«Арыс» баспасы, 2009.  

 

ДҤЙСЕБАЕВ АБДҦЛКӘРІМ (т.ж.б., Зайсан – ӛ.ж.б.) – «Алаш» партиясының 

белді мүшесі. 1909–1914 жж. аралығында Семей мұғалімдер семинариясын бітірген. 

«Жанар» атты жастар ұйымында, Семей облыстық қазақ комитетінде белсенді 

қызметтер атқарған. Алаш қаласындағы Уақ қарыз серіктігінің тӛрағасы ретінде 

танылған. Семей облыстық қазақ съезіне кандидаттыққа ұсынылған. Бұдан кейінгі 

тағдыры белгісіз. 

Н. Шаяхметов 

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы:  

«Арыс» баспасы, 2009. 

 

 

ҚР ОММ. 503 қор 1 тізбе.  
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ӘЛІМБЕКОВ ИМАМ (1883 ж. - 17.09.1937 ж.) - ―Алаш‖ 

партиясының қайраткері, ағартушы, публицист. Семей губерниясы 

(қазір Шығыс Қазақстан облысы) Қарқаралы уезі Ақсары 

болысында дүниеге келген. Оның шын есімі Имаммағзұм. 

Қарқаралыдағы орыс-қазақ училищесін, Семей мұғалімдер 

семинариясын бітірген. Қазан тӛңкерісіне дейін Семей мектептері 

мен гимназияларында мұғалім болды. 1917-18 жж. Семей ӛңірінде 

―Алаш‖ партиясының облыстық және уездік ұйымдарын құруға 

белсене қатысты. Облыстық қазақ комитетінің мүшесі, ―Алаштың‖ 

Семей обкомы тӛрағасының орынбасары, ―Қазақ‖ газеті басқармасының қызметкері, 

―Сарыарқа‖ газетінің редакторы, Алашорда атты әскерлер полкін жасақтаушылардың 

бірі, Семей уездік Кеңесінің мүшесі болды. «Қазақ газетінде «Шын керектің бірі» (1914 

ж., №66) «Қазақ халқының тұңғыш съезі» (1917 ж., №225), «Сарыарқа» газетінде 

«Естиярлық сыналатын болды» (1917 ж., №3) сияқты мақалалары жарық кӛрген. 

1919 ж. кӛктемінде колчакшылардың абақтысында отырып шықты.  Кеңес 

ӛкіметі кезінде И.Әлімбеков ағартушылық қызметке ден қойды. 1920 жылдан бастап 

Қарқаралы педтехникумында, Бесоба, Милыбұлақ, Қу болыстарындағы, Ақтоғайдағы 

мектептерде, Қызылжар ауылшаруашылық  техникумында оқытушы болды. 1933 жылы 

―Алаш ісі‖ бойынша Мағжан Жұмабаевпен бірге 10 жылға сотталып кетеді, бірақ 1935 

ж. босап шығады. Қарқаралыға қайтып, бір кездері ӛзі ашқызған Бесоба мектебінде 

оқытушы болып жұмыс істеп жүргенде қайта ұсталады. Семей облысы УНКВД 

үштігінің үкімімен 1937 жылы 17 қыркүйекте ату жазасына кесілді. 1990 жылы 15 

наурызда ақталды.
  

Ж. Сүлеймен 

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы:  

«Арыс» баспасы, 2009. 

 

МҦЗДЫБАЕВ ҚҦРМАНБАЙ – Алаш қозғалысының ӛкілі. Семей мұғалімдері 

семинариясында 1903-1907 жж. оқып, қазақтар арасындағы ең алғашқы түлегі ретінде 

бітіріп шыққан. Мұғалімдікпен қатар, қоғамдық істерге де белсене араласқан. 1917 ж. 

Семей уездік Земство жиылысының мүшесі болып сайланған және қаржы-бағалау 

комиссиясының құрамына енген. 

Н. Шаяхметов 

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы: 

 «Арыс» баспасы, 2009. 

 

ЖАРҚЫНБАЕВ ТҦРСЫН МҦСТАФАҦЛЫ (1894-1950) – Алаш полкі 

офицері. 1894 жылы Семей облысы Шұбартау ауданында дүниеге келген. Бақты 

ауылындағы орыс-қазақ мектебінде оқиды. Семей қ. мұғалімдер семинариясын 

бітірген.  Отыншы Әлжановтың жетекшілігімен Алаш полкы қоймасының меңгерушісі, 

атаман Анненков штабында хатшы болады. Барлық құжат – есептер, кіріс-шығыстар, 

әскери жоспарлар Тұрсын Жарқынбаевтың қолынан ӛтетін. Азамат соғысынан кейін 

аудандық комсомол комитетінің бірінші хатшысы (1922-1926), аудандық сот (1926-

1928) қызметтерін атқарды. 1928 жылы Тұрсын  Жарқынбаев қуғын-сүргінге 

ұшырайды. Кейін ол 30 жігітпен бірге Қытайға ӛтеді. 1950 жылы Қытай ӛкіметі  Кеңес 

Одағының сұрауымен халық алдында атады. Т.Жарқынбаев жазушы Қ.Жұмаділовтың 

«Соңғы кӛш» романындағы Тұрсын Жанабаевтың прототипі болып табылады.  

 

http://www.wikiwand.com/kk/1883
http://www.wikiwand.com/kk/1938_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88
http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/2012-04-28-10-01-56/semej-alasy.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/2012-04-28-10-01-56/shigis-kazakstan-oblysy.html
http://www.wikiwand.com/kk/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D2%B1%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D2%B1%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://www.wikiwand.com/kk/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D3%A9%D2%A3%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81%D1%96
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%9C%D2%B1%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://www.wikiwand.com/kk/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://www.wikiwand.com/kk/1919
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81_%D3%A9%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81_%D3%A9%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%90%D2%9B%D1%82%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%B9
http://www.wikiwand.com/kk/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%80
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D1%96%D1%81%D1%96
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%9C%D0%B0%D2%93%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/2012-04-28-10-01-56/semej-alasy.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/kz/d-alashkz/87-.html
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Семей мҧғалімдер семинариясы 1920 жылдың 1 қыркҥйегінде 

халыққа білім беру институты болып қҧрылды. 

 

Из отчета Главпрофобра КАССР о состоянии высших и средних специальных 

учебных заведений республики за вторую половину 1921-1922 учебного года. 

г. Алма-Ата                                                                                                       31 августа 

1922г.  

Семипалатинский  институт народного образования 

Семипалатинский ИНО действовал на основании прежнего устава об институтах 

народного образования 1920г., определявшего переход бывших учительских  

семинарий в  повышенного типа педагогические учебные  заведения. В закончившемся 

1921-1922 учебном году Семипалатинский ИНО имел отдел по подготовке учителей 

для  I ступени и работал в составе 4 курсов с подготовительным к ним отделением и 

киргизской параллелью с первым и с подготовительными отделениями. 

 Всех  работников в институте было 32 человека, из них 26 русских и 6 киргиз 

для киргизской параллели. Общее  число слушателей   на 1 января 1922 г. на русском 

отделении было 121 человек. 

 По социальному  положению учащиеся распределяются: 

дети крестьян (занимающиеся хлебопашеством) 83 человека 

рабочих 1 

советских служащих 28  

других категорий (сироты и дети инвалидов) 9 

Киргизское отделение Семипалатинского института народного образования имело 

слушателей  на 1 января 1922 г. 50 человек.  Все слушатели - дети трудового  

киргизского (кочевого) народа. 

  Из учебно-воспомогательных учреждений при Семипалатниском ИНО к 1 

января текущего года существовали: 
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а) Библиотека, классифицированная по десятичной системе с применением 

кетторовских таблиц, содержание 3500 названий. 

б) Физический кабинет, состоящий  из 144 названий 

в) Химический кабинет, содержащий 51 название. 

г) Естественноисторический кабинет, содрежащий зоологические, палеонтологические, 

ботанические и минералогические коллекции и картины. 

 Метод преподавания в Семипалатинском ИНО был лекционным. 

 С материльной стороны условия минувшего года были для Семипалатинского 

ИНО сравнительно удовлетворительными, т.е. Семипалатинская область не была 

поражена голодом, подобно другим местностям России. Однако, жалование 

выплачивалось преподавателям несвоевременно и недостаток  ден ( ежных) знаков 

чувствовался чрезвычайно остро. 

 

Председатель Кирглавпрофобра и уполномоченный Главпрофобра РСФСР Маркевич 

Зав.[отделом]  вузов Лебедев  

ЦГА РК, ф. 81, оп.1, д. 321, лл. 126 – 135. Подлинник. 

Развитие народного образования в Восточном Казахстане (ХІХ – начало ХХ вв.) 

Сборник документов. Часть 1. Семей, 2016.  

 

Годовой отчет о деятельности Семипалатинского губернского отдела народного 

образования  за время с 1 января 1922 года по 1 января 1923 года. 

Не ранее 1 января 1923 г. 

2. Практический институт народного образования преобразован в 1922 году из 

Института Народного Образования, открытого в 1921 году. Имеет два отделения: 

физико-математическое  и специально-историческое. Курс 3-х годичный. Учебный 

план и программы согласно Положения о Практических институтах. 

 Несмотря на сопричисление ПИНО к ВУЗам, до сей поры пока не получено 

следуемых на него 26 трудоединиц и ПИНО поддерживается за счет 71 единицы 

Губпрофобра, что достигается лишением части средств от прочих учебных заведений и 

чрезвычайно отягощает и без того слабый бюджет последних. В смысле оборудования 

кабинетов и пособий, а также библиотеки, ПИНО относится к разряду 

удовлетворительных. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦДНИ ВКО, фонд №203, опись №3. 
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Семейдің халыққа білім берудің практикалық институты мен техникумының 

мұғалімдер құрамы туралы мәлімет (1922 ж) 

ЦДНИ ВКО, фонд №203, опись №3. 

 

 



 171  
 

 

 

 



 172  
 

 

 

 

Семейдің халыққа білім берудің практикалық институты мен техникумының 

мұғалімдер құрамы туралы мәлімет (1922-1923 оқу жылы) 

ЦДНИ ВКО, фонд №203, о.2. д.26.с.2 
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Семейдің халыққа білім берудің практикалық институты мен техникумының 

меңгерушісі А.Я.Михайловтың есеп карточкасы 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.2. 

 

 

Педагогикалық курс оқытушылары туралы мәлімет 

ЦДНИ ВКО, фонд №203, опись №3. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНИКУМ КЕЗЕҢІ (1922-1937 жж.) 

 

      1922 жылы Семейдің халыққа білім берудің практикалық институты негізінде 

орыс және қазақ педагогикалық техникумдары құрылды. Педагогикалық орыс 

техникумы 1922 жылы 1-сатылы мектептерге мұғалімдер құрамын дайындау үшін 

ашылды. Үш жылдық курстан тұрды және техникум жанында тындаушылардың 

практикалық сабақтары үшін 1-сатылы дайындық мектебі болды, сондай-ақ дайындық 

бӛлімі де қызмет жасады. 

      Педагогикалық қырғыз (қазақ) техникумы да 1922 жылы Кеңестің ІV 

Губерниялық сьезі қаулысы бойынша, ХББИ қырғыз бӛлімінің және 9 айлық қырғыз 

педагогикалық курстары орнына, тӛменгі қырғыз мектептері үшін мұғалімдерді 

дайындау мақсатында ашылды. Қазақ педагогикалық техникумы директорының 1924-

1925 оқу жылындағы есебі бойынша оқу орны 1922 жылы 4 желтоқсанда ашылған. 

Техникумда оқыту үш курста жүргізілді, оқу жоспары мен бағдарламасы орыс 

педтехникумы туралы ережеге сәйкес келді. Қырғыз педтехникумы жергілікті қаражат 

есебінен қамтамасыз етілді және «Хлебопродукт» акционерлік қоғамының 

қамқорлығында тұрды. 1935-1936 оқу жылында қазақ педагогикалық техникумының 

сырттай бӛлімі ұйымдастырылып, ШҚО бойынша 14 оқу-кеңес беру пунктерінің басын 

біріктірді. 

 
ЦДНИ ВКО г.Семей. 
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Семей орыс педагогикалық техникумы оқытушылары мен қызметкерлерінің тізімі  

(1926 ж. 27 наурыз) 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д-368, с.1. 

 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1. 
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Қазақ педагогикалық техникумы ғылыми-әдістемелік Кеңес отырысының №18 

Хаттамасы (1924 ж. 3 қыркүйек) 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1. 
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1922 жылы орыс педтехникумын бітіруші куәлігі 

 ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.2, д.57. 

 

 

Қазақ педтехникумының әкімшілік құрамы туралы анықтама (1925-1926 оқу жылы) 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д-240, с.52. 
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Семей қазақ педтехникумының әкімшілік мүшелері туралы мәлімет 

 ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д-240, с.52. 



 179  
 

     

 

Қазақ педагогикалық техникумы оқытушылары мен қызметкерлерінің тізімі  

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д-368, с.4. 
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Қазақ педагогикалық техникумы оқытушыларының 1924-25 оқу жылында бӛлінген 

сағаттық жүктемелері 
 ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д.313, с.129. 

 

Қазақ педагогикалық техникумы оқытушыларының сағаттық жүктемелері 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д.313, с.156. 
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Қазақ педагогикалық техникумы оқытушыларының сағаттық жүктемелері 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д.313, с.163. 

 

Сәбит Дӛнентаевты қазпедтехникумға оқытушылық қызметке шақыру туралы  

телефонограмма 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д.412, с.1. 
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Семей қазақ педагогикалық техникумының 1925-1926 оқу жылындағы жылдық есебі 

 ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д-240, с.47. 
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Семей орыс педагогикалық техникумының 1926-1927 оқу жылындағы оқушылар 

туралы мәліметтері 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д.363, с.57-59. 
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Қазақ педагогикалық техникумының 1926-1927 оқу жылындағы оқушылар туралы 

мәліметтері 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д.363, с.64-65. 
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Семей ГУБОНО коллегия отырысының 1927 жылғы №2 хаттамасы 

 ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д-240, с.39. 
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Семқазпедтехникум меңгерушісі Ә.З.Сәтпаевтың баяндамасының қарары 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д.331, с.144. 
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Семей қазақ педтехникумы педагогикалық Кеңесі отырысының №8 хаттамасы (30 мамыр, 1927 жыл) 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д-412, с.20. 

    

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д-412, с.4.                             Семқазпедтехникумының оқу  

ісінің меңгерушісі О.И. Рутковскийдің  

жеке іс қағазы 
                                                                                 ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.2, д-491, 

с.1. 
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ТӚЛЕУЖАН МУСИН – Семей қазақ педтехникумының түлегі, 

1937-1941 жылдар аралығында Семейдің Абай атындағы қазақ 

педучилищесінде оқу ісінің меңгерушісі, директорлық қызмет 

атқарған. «Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген зоотехнигі», еңбек және 

соғыс ардагері, республикалық дәрежедегі дербес пенсионер. 

 

 

Алтын ҧя 

 

Үлкен Семейге ӛтіп, армандаған техникум табалдырығын аттадым. Мен сияқты 

балалар иін тіреседі. Бәрі де оқуға түсу талабында. Кімнің қайдан келгенін киімінен 

айыруға, әсіресе тымақтарынан білуге болады. Кӛбі Абыралы, Қарқаралы, Баянауыл, 

Ақкелін, Ақбеттау, Кереку, Шыңғыстау, Зайсан, Тарбағатай болыстарынан келіпті. 

Білім дәрежелері әртүрлі. Байқаймын, олардың кейбіреулері менен әлдеқайда сауатты, 

енді біреулері менің алдымда тымақпен соғып алатын жерде жүрген сияқты. Оқуға 

арыз қабылдау жүріп жатыр. Біліміне, қал-ахуалына, денсаулығына, жасына қарай 

сұрыптап тіркейді. Кӛбінің «үрерге иті жоқ» жалшының, кедейдің баласы», болмаса 

«әке-шешесіз жетім, батырақ» деген куәліктері бар. Менің куәлігім манағы АУКОМ 

бастығы берген қағаз.  Бірақ сол жылы мен Казпед-ке түсе алмадым. Білімім жетпеді. 

Кӛптен күткен арманым Казпедке түсу болса, сол күн де жақындады. Түсу 

емтиханында қиналмай ӛткен сияқтымын. Ендеше, ол ӛнер қайдан келді? 

Оның мәнісі мынада. Ӛткен жылы түсе алмай қалсам да, ауылға қайтпадым. 

Елге баруға ұялдым. Бір ай бойы техникумның есігін босатпайтын күндерім текке 

ӛтпеді. Күннен–күнге шыңдалып, ширай берген сияқтымын. Балалардың емтиханға 

жазғандарын қолыма түсіріп алып, соларды қайта-қайта кӛшіріп, жаттыға бердім. 

Арифметикадан шығарған есептерімен айналыстым. Кӛптеген орыс сӛздерін жазып 

алып, жаттаумен болдым. Сӛйтіп, біз ӛзара орысша сӛйлесіп, келсін-келмесін 

қысылмай, қысқа-қысқа тақпақтарды жатқа айтатын болдық. Сонымен ӛшімізді келесі 

емтиханнан қайтаратын болып бекіндік.  

Қыс бойы Жаңасемейдегі апамыздікінде жаттым. Кӛршісіндегі бір орыс әйелі 

тӛрт-бес қазақ баласына тілден сабақ береді екен. Белгілі: ақы тӛлейді. Менде олардай 

тӛлейтін қаржы жоқ. Бірақ сабақ алуым керек. Дегенмен мұның да амалын 

тапқандаймын: оның оқу жасына жетпеген қыз баласы бар. Ол ылғи қол шана тепкенді 

ұнатады. Бұл қызметке мен әбден жарап тұрмын. Қол шанаға кӛршінің әлгі баласын 

отырғызып аламын да, әрлі-берді сүйретіп, сырғанатып, әбден құмарынан шығаратын 

болдым. Кейде сол қол шанамен осы күнгі Киров аралынан шӛмшек пен томар теріп 

әкеліп, мұғалиманың үйіне түсіремін. Кішкене баланың ӛзімен де нобайлап 

орысшыласамын. Менің бұл ісіме риза мұғалім ынтамды байқап, қаражатымның жоғын 

біліп, ақысыз-ақ ана балаларға қосып оқытуға айналды. Кӛктен тілегенім жерден 

табылды. Мен сабақ алуға бар ынта-жігеріммен кірістім. Сол сабақ ақыры мені 

техникумға әкеп түсірді. 

 

Шегіністер 

 

Кәрілікке жеңдірмеймін дегенмен, қарт кӛкіректің қойнауындағы кәрі тарихтай 

қозғалған сырлар күн сайын жаңғырып жатуы да жарастық-ау деп ойлайсың. Кӛп 

жасағандардың бірі болмағаныма да шүкіршілік деймін. Жарты ғасыр жолықпай жүріп, 

кездесе қалған жолдастарыммен ұшырасқанда, еске түсер сыр қандай? Кәрілік мақтан 

емес, дастан екені ойдан шығармай-ақ, ӛмірде кӛргеніңнің ӛзі-ақ жетіп жатыр. Тақауда 

тағы бір тұстасымды кездестірдім. Кӛзіме оттай басылды. Кӛңілде оянған сыр 

қаншама?!.. 
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Кӛңіл адал, жүрек таза болғандықтан да болар, 1928 жылы Қарқаралыдан 

Ташкентке кетіп, одан оқуымды аяқтап, Семейіме қайтадан оралған кезім. Дереу 

ӛзіммен бірге оқыған, біте қайнасқан жолдас, таныстарымды қала мен даладан іздестіре 

бастадым. Кӛбі жоқ, біреулері басқа қалалар мен аудандарға, облыстарға, ауылдарға 

кеткен. Педтехникумнан алған білімдерімен, мәдениет және оқу–ағарту, партия, совет, 

комсомол, кәсіподақ ұйымы мекемелерінде қызмет істеп жүргендерінің біразын 

анықтадым. Солардың бірі атақты Құнанбайдың немересі Шәкәрім ұлы Ахат 

Құдайбердиевті сұрастыра келе оның Киров атындағы аралдағы лагерьде, бас 

бостандығынан айрылғандар ішінде белгіленген мерзімді ӛтеуде екендігін білдім. 

- Ахатпен бірге оқып жүргенбіз. 1926-27 жылдары техникумге келіп-кетіп жүрді. 

Сонда кӛрдім. Ұзын бойлы, денелі, қою, ұзын сақалды, ӛткір кӛзді, қыран қабақты, 

қалың қасты адам екен. 

- Баласы да бойшаң ғой,- деді Анна Владимировна. 

- Әкесі одан да бойшаң, зор еді. Мен адам аласасы мен биігі кездескендегісінің бір 

қырын айтайын, - дедім. Менің бойымды ӛзің кӛріп жүрсің, - деймін. Сонан бір күні 

«ақын келді, ақын келді» деген соң коридорға шықтым. Әдебиет үйірмесі бар, қабырға 

газетінің редколлегия мүшесімін. Сол газетке оқушылардың шығармаларын басамыз. 

Ақыннан газетке байғазы сұрадым сәлемнен соң. «Қағазыңды әкел», - деген соң 

дәптерді алдына ұстап едім, ана кісі тым еңкейіп иіліп кетті. Сонан табуретканы әкеп 

қойып, үстіне ӛзім шығып, дәптерді алдына тосқанымда, жазуға қолайлы ыңғай тұсына 

дәл келгені, - дегенімше, серігім күлкіге батты. 

- Қойшы, - дейді сеніңкіремей. 

- Қоятыны жоқ. Шыны сол, - деймін мен. – Жазбасын алдым. Оны ӛлеңмен жазды. 

Газеттің кезекті санына бастық та. Ақын тек баласының оқу жайын білейін деп 

келмейді. Сол уақытта техникумда оқытушы боп сабақ беретін Әбікей Сәтбаевпен және 

Мұхтар Әуезовпен әңгімелесіп, техникум педагогтарымен дидарласуға, келешекте 

қараңғы қазақ еліне пайдасын тигізер, топты жарып шығар жастарды танып, олардың 

жағдайларын ӛз кӛзіммен кӛріп кетуге келеді екен ғой. Семей баспаханасына ӛз 

жазғандарын бастыруға келеді екен. 

Міне, жарты ғасырға жуық уақыт ӛтіпті. Баяғы ӛзіміз отырған Семейімде Ахат 

Шәкәрімұлы Құдайбердиевтің үйінде отырмыз. Ахаңның нақақтан айыпталғандығы 

әлдеқашан анықталып ақталған. Сонау кездесуден кейін бас қосып, шүйіркелесе 

әңгімелесуіміз – осы. Сексенге екі-ақ жасы қалса да, еңкеймеген, тіп-тік, қуатты, тың. 

Қасында домбырасы, алдында қағазы. 

 

Ӛнегелі ӛрендер 

 

Мен жазушы емеспін. Алайда, Мұхтар Әуезов сияқты жан-жақты зор білім иесі, 

кӛркемсӛздің асқан зергері туралы есте қалған кейбір жайлардан әңгімені қозғауға 

тәуекел етіп отырмын. 

Дүние тануыма тікелей қатысы болып, зор ықпал еткен аяулы да асқаралы 

адамдардың бірі, әдебиет майданындағы алып тұлға, ғалым Мұхтар Омарханұлы 

Әуезовтың алдынан тәлім-тәрбие, дәріс алдым. 

Мұхаң 1924-1926 жылдарда Семейдегі Казпедтехникумда біздерге қазақ 

әдебиетінен сабақ берді. Сол уақытта-ақ ол кісінің ұшан-теңіз білімін былай қойғанда, 

сүйкімді келбеті мен сабырлы қалыпта жайымен басып класқа кіргендегі бүкіл жүріс- 

тұрысының ӛзінен-ақ кӛп мән аңғарғандай болатынбыз. Оның айрықша ажар-

келбетінен, жарқыраған ай маңдайлы жүзінен зор парасаттылық байқалатын. 

Ол қайта түлеп жаңарған елінің әдебиет майданында таң шолпандай жарқырап 

дара кӛрінді. Әлемдік талант шоқ жұлдыздарының бір үлкен жарығына айналды. 

           Мұхаңның Семейдегі техникумда, одан Ташкенттегі және Алматыдағы 

институттар мен университеттердегі жасаған баяндамалары мен оқыған лекцияларын  
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әлденеше рет тыңдадым. Мұхаң орыс тілінде болсын, қазақ тілінде болсын сӛйлеген 

сӛзіне қыстырма, бӛгде ешнәрсе қоспайтын. Таза сӛйлейтін шебер еді. Қатпар-қатпар 

қалың ой, ұшан-теңіз білім, аса мол әрі жетік білетін мағлұматтар бірін-бірі кимелеп 

кететін болар. «Мені айт та, мені айт» дегенде кібіртіктеп, бӛгеліңкіреп тұрар еді. 

Айтайын деген ойы екшеліп, толғаныспен жүйеленіп алғанынан кейін бір жӛткірініп 

қойып, тӛрт аяғын басқан жорғадай-ақ кӛсіліп сала беруші еді.   

Семей – тарихи қала. Мұнда қазақтың тұңғыш ағартушы – демократ ғалымы 

Шоқан Уәлиханов пен саяси сенімсіздігі үшін жер ауып келген орыстың атақты 

демократ–жазушысы Ф.М.Достоевский тұрып еңбектенгені мәлім. Қазір қалың 

кӛпшілікке белгілі екеуінің суретке бірге түскен жері де осы қала. Сондай-ақ, ұлы 

Абайдың оқып-білім алып, әдеби творчествосының бүр жарып, гүл жайнап әлемге 

қанат қаққан жері де: ғұмыры жастай сӛнген, мәңгілік мұра қалдырған Сұлтанмахмұт 

Торайғыровтың талай-талай жыр жолдары жарық кӛрген мекен де – осы Семей. Міне, 

сол Семейде біздің абзал Мұхаң оқыды, творчестволық еңбегінің кӛпшілігінің оты 

Семейде жанды. Дүние жүзіне тараған Мұхтар Әуезов туындыларының негізгі арқауы 

– Семей мен Семей атырабында қатысты тарихи оқиғалар мен тағдырлар сыры. 

 Мұхаң қайырымды, оның адамға деген қамқорлығы ӛте ерекше болатын. Талабы 

бар, ӛсуге тырысқан жастарды әрқашан да қамқорлығына алып, үйретіп, баулитын, 

күш-кӛмегін аямайтын. Қазір республикамызда қалам тербеп, әдебиет майданында 

жүрген жастардың кӛбі - Мұхаңның шәкірттері. 

 1924 жылдың қысы болса керек. Бір күні мені, Бегалин Масғұт және 

Тастанбеков Шәймерден үшеуімізді Мұхаң техникумның бір бӛлмесіне шақырып алды 

да:  

- Мынаны жақсылап таза қағазға кӛшіріп әкеліп беріңдер, - деп ӛзінің бір үлкен 

қолжазбасын бӛліп берді. 

Алғашқыдай емей, соңғылардың екпіндер қатты, қимылдары ширақ, кӛңілдерінде 

қуаныш ойнайды. Әп-сәтте екі топ бір-біріне қосылып, дүйім жұртқа айналды. Кӛмескі 

шырақтар лаулаған факельдер тасасына қалып, мүлгіген қараңғылық серпіліп сала 

береді.  

Қабырға газетіне кӛз жүгірткен шәкірттердің бәрі дана Мұхтардың астарлы сӛзін, 

айтар ойын анық аңғарды. «Қараңғылық құрсауында қалып, ӛмірге енді-енді қадам 

басқан қазақ халқының жанашырлары да, қамқоршысы да, білім нәрін беретін де, үлгі-

ӛнеге кӛрсететін де сендерсіңдер, жастар. Сендер азаттық алған елдің кеудесіне қадаған 

байғазысыңдар. Сондықтан, кӛпшіліктің үмітін, ел сенімін ақтауға тырысыңдар»... 

«Байғазының» әр оқушысы абзал ағаның ақылын ӛз жүректеріне осылайша түйді. 

Мұхаңның тағы да бір ерекшелігі: сүйікті, мағыналы әңгімелерді, ән мен ӛлеңдерді, 

халық аузында тарап жүрген ертегі-аңыздарды, әсіресе, музыканы ықылас қойып, 

сүйсіне тыңдар еді. 

Техникумның Мұхаң және Әбікен Зейінұлы Сәтбаев сияқты мұғалімдері бізді 

мәдениет пен ӛнерге баулуға айрықша кӛңіл бӛлетін. Соның арқасында ән, би, музыка 

үйірмелеріне қатысып, скрипка, домбыра, балалайка, пианино, гитар сияқты 

аспаптарды нотамен ойнайтын дәрежеге де жеттік. Музыка жӛнінде Мұхаңның бірде 

айтқан мына бір әңгімесі әлі есімде. «Грек халқының бір мақалы: Сымға жақын болсаң, 

одан аулағырақ отыруды да ұмытпа» дейді екен деген Мұхаңның астарлы сӛзін 

алғашқыда ұға қоймадық. Аңғарып қалғанымызды байқаған Мұхаң музыка 

аспаптарының кӛпшілігін жасауда сым пайдаланатынын айтты.  

Тӛлеужан Мусин 

«Ӛмір баспалдақтары» кітабының қолжазбасынан ҥзінді, Целиноград – 

Семей. 1976-1983ж. 

(Абайдың «Жидебай-Бӛрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби - 

мемориалдық қорық-музейі қорынан алынды) 
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Распорядок учебного дня Семказпедтехникума 

 

1/ Все учащиеся обязаны к 7 час.30мин. явится к занятиям. 

2/ Учебные занятия начинаются в 8 часов утра. 

3/ Занятия разбиваются на академические часы, по 45 мин. каждый. 

4/ По окончании академического часа устанавливается перерыв в 10 минут. 

5/ По окончании четвертого академического часа устанавливается перерыв в 30 минут 

/с 11 час.30 мин до 12 часов/. 

6/ Вся клубная  работа /работа кружков/, а также работа комсомольской организации и 

добровольных Обществ, проводится с 6 часов дня, установленные особым 

расписанием. 

 

Правила внутреннего распорядка 

 

Категорически воспрещается плевать на пол и загрязнять помещение. 

Курить в помещении запрещается, за исключением курильной комнаты.  

Учащиеся во время перерывов не могут оставаться в классах /лабораториях/. 

Все классы и лаборатории во время перерывов проветриваются.  

Зал и коридор проветриваются во время занятий. 

Учащиеся, опоздавшие по каким - либо  причинам на занятия, лишаются права 

посещения лаборатории до следующего академического часа и ожидают окончания 

академического часа в зале. 

Все учащиеся верхние платья и головные уборы должны оставлять в раздевальне. 

Категорически воспрещается выходить из классов во время занятий. 

Отлучаться с занятий по уважительным причинам учащиеся могут только с разрешения 

Директора или Завуча. 

 

Дежурный по техникуму 

 

1. Дежурный наблюдает за сохранением верхнего платья учащихся, для чего во время 

занятий находится у вешалки. 

2. Дает звонки к началу и концу перерывов. 

3. До окончания занятий не выдает вернее платье без предъявления записки на уход. 

 

Дежурный по курсу 

 

1. В помощь курсовому старосте, ежедневно назначается дежурный по курсу. 

2. На обязанности дежурного лежит: 1/ следить за чистотой и порядком в лаборатории, 

2/ проветривать в перерывах лаборатории, 3/ не допускать учащихся в лаборатории 

во время перерывов, 4/ не допускать учащихся в лабораторию в верхнем платье, 5/ 

сообщать курсовому старосте о всех поломках мебели,  стекол и проч.  

 

Дежурный по кухне 

 

1/ Ежедневно назначается дежурный по кухне. 

2/ Дежурный по кухне участвует в приеме продуктов по ордеру Административного 

Завхоза. 

3/ Безотлучно находится в кухне и следит: 1/ За расходованием и распределением 

продуктов, 2/ За правильным распределением порций интернам, 3/ дает звонок на обед 

в установленное время. 
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Распределение дня интернов 

1. Учащиеся встают в 6 часов 30 минут утра.  

2. С 6 час.30 мин. – 7 час. умываются, чистят зубы  и прибирают постель. 

3. С 7 – 7 ½ час. пьют утренний чай. 

4. К 8 часам утра все учащиеся должны быть на занятиях. 

5. По окончании занятий – в 2 часа обед. 

6. С 6 до 7 час. чай и ужин. 

7. С 7 до 10 час. все учащиеся занимаются подготовкой заданий. 

8. Не позднее 11 час. учащиеся ложатся спать. 

 

Правила  внутреннего распорядка 

 

1. В помещении общежития запрещается курить, плевать и сорить. 

2. Постели интернов должны быть прибраны. 

3. Запрещается лежать на кроватях в ботинках. 

4. Верхняя одежда должна быть на вешалках. 

5. В общежитие запрещается вход посторонним лицам. 

6. В 11 часов свет в общежитии гасится, за исключением дежурных ламп. 

 

Дневальные по общежитию 

 

1. Для наблюдения за порядком в общежитии, ежедневно назначается двое 

дневальных. 

2. Дневальные поочереди безотлучно находятся в общежитии и следят за 

целостностью имущества в Общежитии. 

3. Дневальный следит: 1/ чтобы постели были прибраны, 2/ чтобы в баках везде 

была кипяченая вода. 

4. Дневальный не допускает в общежитии посторонних. 

5. Носит воду в умывальник. 

6. В день дневальства оба дневальные лишаются права отпуска со двора. 

7. Список дневальных вывешивается на месяц.  

 

 

Директор техникума                                            / Сатпаев/ 

Зав.Учебной частью     /Рутковский/ 

 

 



 215  
 

   
Жаратылыстану және табиғаттану әдістемесінен ӛтілген оқу материалы туралы есеп (1926-1927 оқу 

жылы) 

ЦДНИ ВКО г.Семей, ф.415, о.1, д.331, с.52. 

   
Қазақ тілінен ӛтілген оқу материалы туралы жылдық есеп (1926-1927 оқу жылы) 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д.331, с.69. 
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ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д-337, с.2. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Инспектора Казнаркомпроса Каикова по обследованию Семипалатинского 

русского педтехникума 17-18 апреля 1928 года. 

 

А. Материального база техникума 

 

      I Размер стипендии – 13 руб. 75 к. является недостаточным.  

С будущего бюджетного года необходимо довести его до 16 руб.   в месяц. 

    2. Жилищная площадь общежития также мала. Только 30% стипендиатов могут быть 

размещена при данных условиях. Площадь необходимо расширить с тем, чтобы 

общежитием могли пользоваться все стипендиаты. 

 

Б. Служащие 

 

           Состав админ. –педагог персонала вполне удовлетворительный.  

В будущем желательно только, чтобы хозяйственные дела и естествознание было 

сосредоточено в одних руках. 

 

В. Учебно- воспитательные учреждения 

 

        Состояние уч. – восп. Учреждении для данного момента удовлетворительное. 

Можно только посылать дооборудования физического и педагогического кабинетов. 

 

Г. Постановка педагогической работы 

 

 1.   Учебный план построен на основе учебного плана ГУС а с применением к местным 

условиям. Необходимо только ввести краеведение, как предмет, отсутствующий в 

данное время. Следует также поставить вопрос о переходе с 36 часов на каждом курсе 

до 40 часов в неделю. 

2.   Работа кружков и клубная удовлетворительны. Надо только приложить все силы к 

организации краеведческого кружка. Желательно также вовлечь учащихся в 

библиотечную работу, тоже путем организации кружка. Наконец, в стенгазету надо 

вовлечь всю ученическую массу. 

3.  Большим достижением в методах работы является введение лабораторно-

исследовательского метода. Необходимо только сделать последнее усилие к полному 

переходу на лабораторную систему. 

/ Дальтон – план/, как это и намечено педтехникумом в ближаищее время. 

4.  Были посещены уроки следующих преподавателей: Рутковскои / ботаника –         I 

кл./, Кожакина /рус. язык тоже/, Никольского / физика – тоже/, Нефедова / основы 

педагогий – 11 кл./, Моргаба /методы работы рус. язык – IV кл./, Якимова / методы 

работы – там. – тоже/. даны указания: Рутковскои – о необходимости с. –хоз. практики 

в совхозе. Кожакину – о желательности устоновления связи с ассоциацией 

пролетарских писателей. 

 

Выводы и необходимые мероприятия 

 

1.  Семипалатинский русский педтехникум вполне соответствующий со времени 

постановки педагогического образования в Казакстане именно в русской его части. Для 

будущего Семипалат. округа  его соответствие указанной цели остается в полной силе. 

Принимая во внимание налаженную работу и окрепшую реальную базу, можно считать  

нецелесообразным переброску означенного педтехникума в будущии Павлодарский 

округ. 
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2. Принять меры к организации совхоза при педтехникуме для ведения в нем с. – хоз. 

уклона и в первую очередь организовать с. хоз. практику на одном из  ближних 

совхозов. Обеспечить также одной школе при педтехникуме земельный участок. 

3. По открытии соответствующих кредитов дооборудовать физический и 

педагогический кабинеты. Поставить обязательным условием начало организации 

школьнего музея. 

4. Усилить подшефную работу. Вовлечь население в имеющиеся при педтехникуме 

добробольные общества. Организовать связь в плановом порядке с массовым 

учительством. Ввести в систему созыв конференции учащихся. Организовать 

краеведческий кружок. Поставить вопрос о кино-работе. 

5. Увеличить стипендии учащихся до 16 руб. в месяц. 

6. Установить связь с учебными заведениями / 7 – летка, ШКМ/с целью информации их 

об академических требованиях при поступлении в педтехникум и давать по указанным 

заведениям сведения о  результатах приема. 

7. Установить, как правило, проведение отчетов по работе по организациями. 

8. Желательно установление ежегодной живой связи педтехникума с Казнаркомпросом 

путем посещения инспектуры и созыва через каждые два года краевых совещаний 

работников техникумов. 

Инспектор Казнаркомпроса 

19/IV 1928 г.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

инспектора Казнаркомпроса КАИПОВА по обследованию Семипалатинского 

Казакского Педтехникума. 

19-20 Апреля 1928 года. 

 

А. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ТЕХНИКУМА 

 

1.  Большие затруднения в жизни техникума вызывает помесячное открытие кредитов 

по Госбюджету, особенно при производстве хозрасходов, в частности расходов по 

закупке дров и освещению. 

2.   Помещения требуют капитального ремонта, особенно деревянное    здание №58. 

3.  Размер стипендий в 13 р. 53к. является недостаточным. 

4.  Оборудование общежития нуждается в пополнении 

 

 

Б. У Ч А Щ И Е С Я 

 

1.  Всего учащихся 253 чел. Из них девушек 19, или 7%. Процент для педагогического 

учебного  заведения весьма небольшой. 

2.  Параллели основных классов – II и III немногочисленны:  во II –м кл. – 21 и 17 чел., 

а в III – м 28 и 14 чел. 

Можно вполне «объединить означенные параллели, что даст большую экономию в 

средствах по Госбюджету.»  

3.Связи окончивших курс с техникумом не было. 

 

В. С Л У Ж А Щ И Е 

 

1.  Заседания совета очень мало посещаются представителями партийных и 

профессиональных организаций. 

2. Большинство преподавателей имеет чрезмерную нагрузку и часть работает по 

совместительству. 
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Сельско-хозяйст.и  естествознание  разделено между двумя лицами, из которых ни 

одно не может руководить практикой  / одно по болезни /.  

 

Г. УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

I.   В общем кабинеты и библиотека являются достаточно оборудованными.   

Желательно только организация опытного земельного участка. 

 

Д. ПОСТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

1.   Учебный план построен применительно к учебному плану предложенному 

Казнаркомпросом. Отклонения заключаются в отсутствии предмета краеведения и в 

продвижении общеобразовательных дисциплин на старшие курсы, что обясняется 

невозможностью в подготовительных группах за два года проработать минимальную 

программу, обуславливающую нормальную работу на основных курсах. 

2.  В методах работы наблюдается значительный сдвиг в сторону активных методов. 

Были посещены уроки следующих преподавателей: в старшем подготовительном отд. – 

Шныревой / рус. язык/, в I-м парал, классе Мертвецова / математика/, Козака / химия /, 

во II –м основном кл. Троицкой / с / х  естествознание/,  в III – м  парал. классе 

Шайманова / программы Гус» а/, в IV кл. – Левченко / педпрактикум во II –м парал.  

классе – Нефедова / основы педалогии/, в  III – м осн. кл. – Сулима – Грудаинского / 

русский язык и литература/.  

        Преподавателям Шныревой и Сулима – Грудзинскому были даны указания: 

первой о переходе в преподавании грамматики на формальную точку зрения; второму – 

о желательности установления связи с ассоциацией пролетарских писателей. 

3. На каз. языке, не считая родного языка, преподаются комплексные программы; 

подобное положение обуславливается отсутствием квалифицированных 

преподавателей – казахов. 

Казпедтехникум еще много сделал в вопросе перехода на каз. язык преподавания. На 

каз. языке, не считая родного языка, преподает только один Шайманов / комплексные 

программы./. 

 

 

Е. ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

1.    В общем работа протекает удовлетворительно. Необходимо только ускорить 

организацию краеведческого кружка и музея. 

2. Участие в работе по переподготовке массового учительства малозаметно. Работу эту 

необходимо наладить.  

 

ВЫВОДЫ И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Семипалатинский казахский педтехникум в общем соответствует современной 

постановке педагогического образования в Казахстане, именно в казахской его части. 

2. Для будущего Семипалатинского округа это соответствие остается без перемен. 

3. Необходимо организовать для педтехникума опытный земельный участок. По 

этому вопросу можно войти в контакт с рус.  педтехникумом, который также нуждается 

в этом деле. 

4. По открытии соответствующих кредитов приступить к ремонту помещений 

техникума. 
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5. Усилить связь с Союзом Рабпрос и организовать тоже в плановом порядке с 

массовым учительством в деле его переподготовки. 

6. Организовать краеведческий кружок и положить начало школьному музею. 

Поставить также вопрос, совместно с рус. педтехникумом, о киноработе. 

7. Приблизить существующий учебный план к нормальному учебному плану. 

8. Усилить переход к активным методам преподавания, в частности к 

лабораторной системе. 

9. Принять дальнейшие меры к постепенному переходу на каз. язык преподавания. 

10. Провести подготовительную работу по открытию с осени 1928г.  Татарского 

отделения при педтехникуме. 

11. Наладить связь с окончившими техникум. 

 

              ИНСПЕКТОР КАЗНАРКОМПРОСА          / К А И П О В /  

 

БАҒФУР  ӘЛІМҚҦЛҦЛЫ (1913-1981) – Абайдың шӛбересі. 1930 жылдары 

Казпедтехникумда оқыған. Қ.Мыңбаев атындағы Қазақ мал шаруашылығы ғылыми-

зерттеу институтының бас маманы болып 25 жыл қызмет етті. Ол М.Әуезовтің ағасы 

Разақ Омарханұлының қызы Ғафурға үйленген. М.Әуезовпен сырлас іні, сыйлы күйеу 

бала ретінде етене араласып тұрған. Құнанбайдың, Абайдың, Мұхтардың пайдаланған 

заттарын тиянақтап, ұлы ақынның Семейдегі мұражайына тапсырған. Соның ішінде 

Құнанбайдың Меккеден киіп келген тақиясы да бар. 

Б.Ерсәлімовтың «Құнанбайдың қуғын-сүргін кӛрген ұрпақтары кітабында 

Бағфур Ақылбаевтың 1933 жылы Жарма жақта қамалғандығы туралы айтылады. 

 

 

1928 жылғы түлектер 
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1933 жылғы түлектер 

 

1935 жылғы түлектер 
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Қ.Хамитовты Семей қазақ педтехникумының директоры қызметіне тағайындау туралы бұйрық 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.645, о.1, д.86.            ЦДНИ ВКО г.Семей ф.685, о.1, д.86, с.21. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семей қазақ және орыс педтехникумы 

түлектеріне берілген куәлік 
ЦДНИ ВКО г.Семей, ф.415, о.1 
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Қазақ педагогикалық техникумының мұғалімдері мен оқушылары 



 224  
 

 

Қазақ педагогикалық техникумының ӛнерпаздары 

 

1933-1934 жылғы бітіруші түлектер 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 

 

Оқытушылар тобы 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 
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Редколлегия және қабырға газетінің мүшелері 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 

 

 

Ағаш шеберханасында 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 

 

Екпінді студенттер 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 
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Биология сабағында 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды) 

 

 

Математика сабағында 

(Семей облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайы қорынан алынды)  
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СЕМЕЙДІҢ ҚАЗАҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ТЕХНИКУМЫНЫҢ ОҚЫТУШЫЛАРЫ - 

АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ 
 

 
  СӘТПАЕВ (ЗЕЙІНОВ) ӘБІКЕЙ (Әбухұрайра) Зейінұлы 

(1881 ж., Павлодар у., Ақкелін бол.– ӛ.ж.б.) – Алаш қозғалысының 

кӛрнекті ӛкілі. 1904–1908 жж. Семей мұғалімдер семинариясында 

оқып, білім алған. 1908–1910 жж. Павлодар уезі болыстарында, 

1910–1917 жж. Павлодардағы 2 сыныптық орыс-қазақ 

училищесінде ұстаздық еткен. 1917 жж. Орынборда ӛткен І 

жалпықазақ съезіне қатысып, Петроградта ӛтетін жалпы мұсылман 

кеңесіне ӛкіл ретінде және Құрылтай жиналысына Ақмола және 

Семей облысының Алаш партиясы атынан депутаттыққа кандидат болып сайланған. 

1918–1920 жж. Семей облыстық Земство басқармасының мүшесі, әрі оқу бӛлімінің 

меңгерушісі, Семей облыстық Алашорда кеңесінің мүшесі және Уақытша Сібір 

үкіметінің Әскери штабының жанындағы Алашорда ӛкілі қызметтерін атқарған. 

1920–1921 жж. Семейдің губерниялық халыққа білім беру бӛлімінің тӛрағасы, 

ӛзі оқыған мұғалімдер семинариясында оқытушы болды. 1922–1927 жж. Семей 

педагогикалық техникумының директоры қызметін атқарды. 1927 ж. соңында 

Омбының жұмысшылар факультетінде оқытушы болды. 1930 ж. Алашорда 

қозғалысына қатысқаны үшін қатаң сынға түскеннен кейін Қырғызстанға кӛшіп, 

Бішкек қаласындағы педагогикалық институтта жұмыс істеді. «Таң», «Сана» 

басылымдарында оқу-ағарту мәселелеріне арналған бірқатар мақалалар жариялаған. 

1937 ж. алашордашы ретінде тұтқындалып, ату жазасына кесілген.  

     Е. Тілешов  

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы: 

 «Арыс» баспасы, 2009. 

 

 

В ПЛЕЯДЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛА ХХ ВЕКА ВАЖНОЕ 

МЕСТО ЗАНИМАЕТ АБИКЕЙ ЗЕИНОВИЧ САТПАЕВ (1881-1937 ГОДЫ) 

 

 Абикей родился в 1881 году в ауле Шадра Аккелинской волости Павлодарского 

уезда. Он одаренный сын Зеина, одного из четырех сыновей деда Сатпая из богатой и 

состоятельной семьи. 

 В степи шло соперничество между русской и мусульманской школами 

образования. Получив новометодную систему знаний, в которой сочетались светские и 

богословские науки и знания, Абикей все-таки выбрал русскую школу.  

 В биографии и творчестве А.Сатпаева при всей его талантливости много 

разногласий, противоречий, которые вызывают в настоящее время споры и трудности. 

Он поступает в Семипалатинскую учительскую семинарию, готовившую специалистов 

для Семипалатинской области. Здесь особое внимание уделялось роли и значению 

миссионерства и русификации туземных школ, внимание культурно-просветительской 

деятельности.  

 Большую роль сыграло знакомство с талантливым востоковедом, миссионером 

А.Е. Алекторовым. Вначале это были отношения учителя и ученика, а позднее – коллег.  

А.Сатпаев после окончания семинарии получил диплом первого разряда 

(диплом с отличием), став одним из первых учителей среди казахов, дипломированных 



 228  
 

специалистов по русскому языку и словесности. А.З.Сатпаев работал в Павлодарском 

русско-казахском училище, а позднее во вновь открытой Семипалатинской 

учительской семинарии. Положительная оценка дана ему как педагогу 

А.Е.Алекторовым. В ноябре 1910 года в Семипалатинской учительской семинарии 

состоялся вечер памяти, вызванной смертью Л.Н.Толстого. В числе организаторов 

вечера, который надолго запомнился горожанам и ученикам, был А.Сатпаев. В ноябре 

1918 года в клубе приказчиков состоялся утрениий спектакль И.С.Тургенева  - к 100-

летию со дня рождения. 

В тот период страна и ее лучшие представители – интеллегенты мучительно 

искали выход из кризиса. Молодой и талантливый педагог А.З.Сатпаев активно 

сотрудничал с движениями, искавшими выход из трудной ситуации, разделял многие 

взгляды и мнения учения Л.Н.Толстого, был членом областной земской управы 

(выборная должность), активным сотрудником и членом партии «Алаш-Орда». 

Документы свидетельствуют: А.Сатпаев избирался делегатом на съезд партии, 

участвовал в совещаниях организации Шураи-Ислам и делегировался на 

Всероссийский мусульманский съезд. Шураи-Ислам (Свет Ислама) создан в Ташкенте 

в 1917-1918 годы преставителями интеллигенции с целью поддержки Туркестанской 

автономии. А.З.Сатпаев написал ряд статей – и как публицист, и как педагог. Его 

исследования, поиски и размышления  не списаны в архив. Они представляют большой 

интерес и как история науки, и как философское исследование. Амнистия, объявленная 

советской властью, дала возможность многим представителям интеллигенции заняться 

культурно-просветительской деятельностью, и А.З.Сатпаев стал продуктивно работать 

в области просвещения и образования.                            В 1920-1921 годы А.З.Сатпаев – 

председатель Губернского отдела народного образования. 4 декабря 1922 года в 

Семипалатинске открывается педагогический техникум, А.З.Сатпаева назначили 

директором. Затем с 1927 года работал на Омском рабфаке – читал русскую и 

зарубежную литературу. Из-за преследования А.З.Сатпаев с большой семьей и 

родственниками вынужден был покинуть Омск и переехать во Фрунзе (Бишкек), где 

работал в местном пединституте. Здесь его арестовали и расстреляли без суда и 

следствия.  

Первый Президент Академии наук К.И.Сатпаев в одной из анкет написал: «За 

полученное образование считаю обязанным на всю жизнь двоюродному брату, старому 

интеллигенту Абикею Зеиновичу Сатпаеву».  

Абикея Зеиновича лично знал и высоко ценил его участие в то время – в начале 

ХХ века – в движении Алаш Орда известный писатель, революционер и 

государственный деятель Сакен Сейфуллин.  

В техникум для преподавания истории казахской литературы на год был 

приглашен учившийся тогда в Ленинградском университете М.О.Ауэзов.  

Писатели С.Сейфуллин и М.О.Ауэзов составили письменные свидетельства 

талантливости А.З.Сатпаева, жизнь и твочество которого требуют дальнейшего 

изучения.  

М.ГАЛИЕВ, заведующий отделом историко-краеведческого музея 

Использованы фонды краеведческого музея 

 

ОҚЫТУШЫ ДЕГЕН KIM? 

 

Бұл ат қазақ ішінде жаңа ғана естіліп тарай бастаған, әлі анық құлаққа сіңбеген 

бір белгі. Жаңадан шыққанына қарағанда ауыздан түспеске жӛні бар еді, бірақ ӛзі де 

ойлағандай болып шықпады. Естіген құлақ, кӛрген кӛз бұл аттан ат-тонын ала 

қашқандай түрге мінді деуге ауыз барады. Кейбіреулерден: «Оқытушы құрысын, әйел 

бұзып алудан басқа ештеңе бітірмейді. Тегін қазынаның ақшасын алады» дегенді 

естисің. Енді кейбіреулер: «Оқытушы деген - шайтандық! Балаларды бұзады, кӛңілге 
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ұнарлық бір қылығы жоқ» дейді. Тағы осындай жалпақ қалың қазақ ішінде 

оқытушыларға тағып жүрген атақты жинаса, қолға ұстарлық недәуір кітап болар еді. 

Бұл атақтар неден шығып отыр, неден оқытушы «қойшыға қор, жылқышыға жыр» 

дегендей болып, осынша ауызға ілінді? Бұдан қанша пайда, қанша залал күтуге 

болады? Оқытушының ӛзі болсын, үкімет болсын оқытушы турасындағы теріс пікірді 

немен түзей алады?  

Мектепте, тҥзде оқытушы қандай болуы керек? 
Жаратылыстың неше түрлі, неше тарау қарастырып сынға салып, кӛз жеткізіп, 

салмақтап келсе адам баласы жаумен жағаласарда қаруланған әскердей әр түрлі 

ӛнермен қаруланады. Сондықтан қанша заман бастан кешсе, соншама ылғи ойлауда, 

іздеуде, табуда, ілгері басуда. Бұл басты шатастырып отырған кӛп құралдардың атын 

білім дейміз. Жаратылыстың ұшығына жеткізбейтін қаншалық кӛп сыры болса, сонша 

тарау білім бар. Барлық білімнің тарауларын бір адам қандай ӛнері болғанымен түгел 

білуге ӛмірі жетпейді. Бірақ әр түрлі қып жеңілдеткен білім арқылы жайлы, жеңіл деп 

тапқан жолмен, әдіспен жүріп отырып, әр білімнен сезім алып, соның ішінен бірін ғана 

оңдап біліп ұстап алады. Осы білімді адам баласына егетін, ӛсіретін, адам баласына 

анық адам атын кигізетін адамдарды оқытушы деп айтады. Оқытушы жалғыз бұл 

заманда бізде ғана болып отырған емес. Әр дәуірдің, әр елдің ӛз тұрмысына, біліміне 

қарай оқытушы да болмақ. Бұл заманның оқытушыларын ӛткен замандардың 

оқытушыларымен салыстыруға болмайды. Ӛмір ілгері басқан сайын, білім де ілгері 

басуда. Онымен бірге оқытушы да ілгері баспақ. Білім жүзінде үздік, ілгері жүрген 

жұрттың оқытушылары да ілгері: ӛнерлі, әдісті. Мұндай жұрттар істің негізіне кӛз 

салып, оқытушыларын басқадан артық құрметтейді, бірінші орын олардікі болады, 

қазақша айтқанда, бұла болады. Біздің Ресей одағының қазіргі беті осы сияқты 

оқытушыны құрметтеп, қадірлейтін бет. Бұл қадірді оқытушыларға қолмен ұстатып, 

кӛзбен кӛрсетпей отырған шаруамыздың аз уақыттық кемсіндігі. «Ер қосы жүре 

түзелер» дегендей, шаруашылық түзелгенге қарай тұрмыстың басқа тарауындағы бетке 

тіккен нысанаға да созылған қол жетуге айналып, таяй бермек. Тек оқытушылар ӛз 

аттарын қадірлей біліп, еңбегі қайда баратынын жаңылмай, қиындыққа шыдаса, сонда 

ғана ынтасы мен талабы жанбақ. Қалаған биігіне жетпек. Ойды анықтап, тереңірек 

салып қарасақ, жалпы білім иелерінің арасында кім құрметті, қадірлі болуға жӛні бар? 

Әрине, оқытушылар. Себебі, барлық жаратылысқа ие болып жүрген, келешекте 

жүретіндердің бәрі кімнің қолынан ӛткен һәм ӛтпек?! Жаратылыстың сом, домбал 

қалпынша берген адам атты жан иесін, жақсы ұстаның дүкеннен істеліп шыққан нәзік, 

сүйкімді сұлу нәрселері сияқты түрлендіріп шығаратын жалғыз – оқытушы. Оқып 

жүрген жас баланы ӛзіндей түрленген адамдармен жаратылысқа ие болу жолына 

жарысқа қосатын – оқытушы. Сондықтан адам ӛз басын қадірлесе, алдымен 

оқытушыны қадірлеуге міндетті екендігі осыдан шығады. 

Жоғарыда айтып кеткен оқытушыларын қадірлейтін елдер осыны тұрмыс 

негізіне алғандығы байқалады. Енді ӛз елімізге, ӛз оқытушыларымызға келейік. Бізде 

жұрттың ішінде бастапқы айтып кеткен кӛңілсіздік неден туып отыр?..Бұл 

кӛңілсіздіктің түп тамыры елде де, оқытушыларда да бар. Бірақ екеуінің күнәсін қатар 

салмақтап келгенде, ел оқытушылардай жазықты болмай шығады. «Жүк түйеге 

келмейді, түйе жүкке келеді» дегендей, оқытушы елге икемденуге, жақындауға керек 

еді, біздің оқытушылар бұл жерден табылмады. Елдің сезімін, білімін, әдетін, 

тұрмысын естен шығармай, ойға қатты тоқып, істің негізіне тіреулі қылу керек еді. Осы 

айтқандардың бәрін еске алған адам оқытушы ішінде жоққа жақын болды. Бұл 

оқытушылардың шалалығы, білімге анық піспегендігі, саясатқа соқырлығы, қолға бір 

жапырақ қағаз алып, тұнық жатқан елге тұтқиылдан шауып барып, 20-жылғы болған 

милициядай елдің үрейін ұшырып, «істесең де істейсің, істемесең де істейсің» деушілер 

ӛткен жылдар түгіл, бүгінде де толып жатыр. Мұндай іс оқу-білім бетіне, жалпы негізге 

қайшы әдіс. Ең әуелі елдің қай жылдан бері білім іздей бастағанын ойға алу керек емес 
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пе еді? Шалағайлық әдісін қолдану, елді біржола қасқыр шапқан қойдай үркіту білім 

беру орнына білімнен қуумен бір есеп емес пе? Қазақтың бұл уақыттағы тиынын аямай, 

қаладан қала қоймай, жаяу-жалпылы жүргені ненің белгісі? Бұрын баласына бұл 

шығарудың орнына үйден шығармай «пәлен болып қалар ма екен, түлен болып қалар 

ма екен» дейтіннің бәрі жоғалмаса да, аз-аздап аяқси бастағандығының үлкен белгісі 

емес пе? Қырдан баланың қалаға келуі ел оқытушыларының кемдігіне үлкен дәлел емес 

пе? 

Әрине, жалпы-жалпақ даланың балаларына оқытушы жазалы емес, жалғыз ӛз 

аймағына иелік қылып, ӛз бағасын ӛзі түсіргендерге айтылып отыр. Бұдан соңғы бір 

кемшілік – аз оқып, елге барсақ, қара бұқараны менсінбейтіндігіміз тағы бар. Бұл 

әдетшенің кесірі жоғарыда айтқандардан артық болмаса, кем емес. Қара байырғы елдің 

сырт қарағанда сезімі оқығандардікіндей «нәзік» кӛрінсе де, іші аса сезімді, сынампаз, 

ат таққыш, мысқылшыл екеніне бір адам дау айтпас. Міне, осы себептерден бастапқы 

айтқан атақтарды киіп отырмыз. Оқытушы осындай кӛп сыншының ішіне бара тұрып, 

барлық елмен байланыс жерін қарастырмай, жағымсыз-жағымдылықты сақтамай, 

әдістің қай жері ұнамсыз, қай жері ұнамды екенін ойға мықтап тоқымай, «ордым-

бардым» жолмен ӛткен уақыттағыдай жүре берсек, елдің баласын жиып алып, білім 

жолына бет қойғызуымызға, қай уақытта болсын бір мықты декрет керек қылмай 

қойғызбайды. Бала жиып оқыту үшін декрет керек қылсақ ұрылғанымыз, оңбағанымыз. 

Елдің барлық баласын қалаға жиып алып, тәрбие, оқу беруге болмайды. Дала 

баласын далада оқытып, кӛңілі соққанын, оқуы жеткенін қалаға жіберуіміз керек. 

Балаларды, баланың жақындарын оқытушы ұғыныс, адам сүю жолымен ӛз айналасына 

үйір қылу, бауырына тартуға міндетті. Жақсылық іс адамды қол бұлғап шақырмайды. 

Жан иесі жақсылықты ӛз сезімімен сүйіп, ӛз бетімен керек қылып, жақсылыққа 

жабырламақ. Балға, басқа тәттіге қонған, үймелеген масадай тоймақ, татпақ. Жақсылық 

негізі – білім.  

Бұлай болғанда білім де, оны егуші де ӛзіне тартып жабыстыратын магнитше 

ӛзіне қарай икемдеп тартып біліммен ғана еркін алу керек. Бірден мұндай болып кете 

қалу, әрине, қолдан келмейтін іс. Бірақ ойын осы жобаның ізіне салып, тайғақтатпай, 

тайғызбай, дәл магнит болмасам да соған жақындайын деген ой естен шықпауға тиіс. 

Сонда ғана оңа бастаймыз, оңамыз. Егер бұл айтылып отырған нұсқа ойға тоқылмаса, 

құлаққа ілінбесе, ең артығы білім жолында басты болып, еңбек сіңіріп жүрмін деген 

ӛтірік атақты босқа кимей, тезінен құтылудан басқа айла жоқ. Оқу жолы сауда-саттық 

жолы емес, анау-мынау алдап күн кӛретін. Бұл жол кіршіксіз таза жол: таза ынта, таза 

терді ғана сүйетін. Тегі мақсұтымыз біздің жаңа ғана ынталанып келетін елдің ынтасын 

жою, сӛндіру емес қой.  

«Қаз-қаздап» баланы жүруге үйреткендей біртіндеп ілгері бастыру, басқан 

сайын жанға жайлы тигендікті білгізіп қуану. Бұл уақытта елге біз жалынышты 

болуымыз керек. Себебі, біздің еңбектеріміз әлі елге сіңген жоқ. Елге жақсы мінез, таза 

білім, басқа тұрмыстарына керек жеріне еңбек сіңірсек, сонда ғана ӛзіміздің түпкі 

ойымызға жетуімізге кедергі аз қалады. 

Елге жағу деген сӛздерді бұрынғы уақыттағыдай ұғынуға болмайды. 

Молдакеңдерше, кӛбі молдасымақтарша тұрған үйінің шайын қойып, малын күтісіп, 

басқа осындай ӛзіне лайық емес жұмыстарын істеп жағын деген емес, әл келгенше елге, 

аймаққа біліммен кӛмек кӛрсетіп, кӛзін ашу, тұрмыстың жүйесін тауып беру, 

адамшылық адамды ӛзіндей сүюшілікке түсіндіру, қысқасы, тұрған аймаққа үлгі болу. 

Мұның бәрі бірдей орнай қалатын іс емес, бірақ ойға салып жүрісін, тұрысын, істейтін 

ісін жоспарлап тоқып алса, қолдан келмейді деуге болмайды. Ынта, жігер жеңбейтін 

жаратылыста нәрсе жоқ.  

Сол себепті, бұл іс оқытушыларымыздың талапты, ынталы, жігерлі болуына 

байланады. 
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Мұндай оқытушыларымыз кӛп пе, аз ба, қалай қылсақ кӛбейеді, ол кімнің 

міндеті келешекте жазылмай кетпес.   

 

                                                                   Сәтпайұлы 

«Таң» журналында жарияланған Әбікей Сәтпаевтың мақаласы 

 

 

      

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.2, д.510, с.3. 

 

   

Семей мұғалімдер семинариясының түлегі, Семей қазақ педагогикалық техникумының 

алғашқы директоры Ә.З.Сәтпаевқа қатысты құжаттар. 

 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д.412, с.5-6. 
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Семей мұғалімдер семинариясының түлегі, Семей қазақ педагогикалық техникумының 

алғашқы директоры Ә.З.Сәтпаевтың ӛтініш хаты 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.1, д.412, с.8. 

 

 

ҒАББАСОВ ХАЛЕЛ (ХАЛИУЛЛА) АХМЕТЖАНҦЛЫ (1888-

1931) – Алаш қозғалысының қайраткері. 

1988 жылы 1 қазанда Семей облысы Семей уезі Шаған болысында 

дүниеге келген. Семей қаласында бастауыш приход мектебінде, 

орыс-қазақ мектебінде оқыған (1898-1901). Семей ерлер 

гимназиясын бітірген (08.1901-06.1909). 1909 жылдан бастап 1910 

ж. күзіне дейін Семей уезі Сейтен болысында ауыл мектебінде 

мұғалім болып қызмет істейді. Мәскеу университетінің заң 

факультетінде оқиды. 1911 жылы кӛктемде студенттер толқынына қатысқаны үшін 

университеттен шығарылады. Осы жылы Мәскеу университетінің физика-математика 

факультетіне оқуға түсіп, оны 1915 жылы алтын медальмен бітірген. (1910-кӛктем 

http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/2012-04-28-10-01-56/semej-alasy.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/2012-04-28-10-01-56/semej-alasy.html
http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/2012-04-28-10-01-56/semej-alasy.html
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1911, күз 1911-1915). 1915-17 жж. ортақ «Уақ» қарыз басқармасының Семей 

қаласындағы бӛлімшесіне есепші, мемлекеттік банктің Семей бӛлімшесінде инспектор 

болып қызмет атқарған.  

1917 жылы 22 маусымда – Қазақ комитеті атынан Семей облыстық жер комитеті 

мүшесі. 1917 ж. қазан айынан бастап жергілікті қазақ комитеттерінің белсенді 

қолдауымен облыстық «Алаш» бӛлімдерін ұйымдастыру басталады. 1917 жылы Семей 

облысы қазақ комитетінің тӛрағасының орынбасары, облыстық Земство 

басқармасының мүшесі. Семей облысы қазақ съездерін ӛткізуге белсене қатысты. 1917 

жылы қазан айынан бастап Алаш партиясының Семей облысы комитетінің тӛрағасы 

қызметін атқарды. Семейдегі Алаш уақытша комитеті құрамына Х. Ғаббасов бастаған 

11 адам кірді.  Ол 1917 жылы Семей облысы атынан «Алашорданың» Жалпықазақ 

кеңесіне мүше болып сайланды. Халел Ғаббасов комиссия атынан автономия, милиция 

құру және халық кеңесі туралы баяндама жасады. 1917-1918 жж. Халел Ғаббасов 

Семейдегі «Сарыарқа» газетінің редакторы болды. 

1918 жылы 2 сәуірде «Алашорда» тӛрағасы Ә.Бӛкейхановтың 

тапсыруымен Х.Ғаббасов ұлт мәселелері жӛніндегі нарком ретінде Семейден телеграф 

арқылы Сталинмен келіссӛздер жүргізді. Осы келіссӛздер барысында Алашорда 

басшылары В.Ленин және И.Сталиннің талабымен «Кеңес ӛкіметін барлық автономды 

мемлекеттік құрылымдардың орталығы» деп тануға мәжбүр болды. Х.Ғаббасов 

келіссӛз барысында ұлттық комитетті жапқан жергілікті советтердің жұмысына шағым 

жасады. Нәтижесінде, Орталық Кеңес ӛкіметін танып, мойындауға айырбас ретінде, 

автономияға кең құқықтық мүмкіндіктер ұсынды. 

1918 жылы маусымда Х. Ғаббасов Алашорданың келесідей құжаттарын құруға 

белсенді қатысты: «Отношение к законодательству советской власти», «О земстве», 

«Об образовании военного совета при Алаш-Орде», «Об организации советов Алаш-

Орды в областях и уездах» т.б. 1918 ж. шілдеде Ғаббасов қазақ 

ӛкілдерінің Ӛскемен уездік съезінде Алашорда уәкілі болып сайланды. 1918 жылы 

Семейдегі І Алаш полкын ұйымдастыруға қатысты.  

1920 жылы Семей педагогикалық техникумында оқытушы болды.   

1920 ж. губ.рев. комитеттің ұлттық бӛлімінде қызметкер, губ. земство 

басқармасы алқасының мүшесі, Қазақ рев. комитетінің Сібір рев. комитетіндегі ӛкілетті 

ӛкілі, қазақ рев. комитетінің мүшесі 1921-23 жж. Қазақ АКСР ОАК жанынан Ақмола 

және Семей облыстарын қабылдап алу үшін құрылған тӛтенше комиссияның мүшесі, 

губ. атқару комитеті жер бӛлімінің меңгерушісі болды. 1924-25 жж. Алаш (Жаңа 

Семей) ауд. Ауылшаруашылығы одағында қызмет атқара жүріп, қоғамдық-мәдени 

шараларға қызу араласты. 1924 ж. 29 желтоқсанда география қоғамының 

ұйымдастыруымен ӛткен Абайды еске алу кешінде «Абайдың ӛмірбаяны» деген 

тақырыпта баяндама жасады. 

1922-1928 жж. кезеңінде «Хлебопродукт» АҚ басшысының бірі; Алаш 

ауылшаруашылығы одағы кооперациясының жедел бӛлімінің меңгерушісі; КССР 

Мемлекеттік жоспарлау комитетінің басшысы қызметтерін атқарып, Мемлекеттік 

жоспарлау комитеті президиумының мүшесі болды. 

1928 жылы 16 қазанда Халел Ғаббасовты Семейде ОГПУ қызметкерлері 

тұтқынға алды. 1930 ж. 4 сәуірде ОГПУ Коллегиясының үкімімен УК РСФСР 58-4, 58-1 

б. сәйкес еңбекпен түзету лагеріне 6 жылға, 1931 жылы 18 қаңтарда 10 жылға еңбекпен 

түзету лагеріне кесіледі. 1937 жылы УНКВД үштігінің үкімімен тұтқынға алынып, 

жоғарғы жазаға бұйырылады. 

1988 ж. 4 қарашада Қаз ССР-і Жоғарғы сотының шешімі бойынша қылмыстық 

ісі болмауы себепті ақталды. 

 

http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/2012-04-28-10-01-56/skemen-alasy.html
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   Х. Ғаббасовқа қатысты жазылған арыз 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.2, д-125, с.3. 

 

Х. Ғаббасовтың есеп карточкасы 

 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.2, д-125, с.2. 
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«Учетная карточка №258 сотрудника СемгубОНО, карточка составлено 

11 июня 1923 году 

1. Ф.И.О. Габбасов Халиль Ахмеджанович. 

2. Год рождения – Чаганский волости, Семипалатинской губерний,  

22/XII –  1888 году. 

3. Национальность – киргиз.  

4. Образование – высшее, Московский университет, специальность – физика – 

математический факультет. 

5. Окончил – в 1915 году. 

6. Профессия – физик-математик.  

7. Социальное положение – Сын скотовода. 

8. Род занятии до Февраля 1917 года – Университет окончил в 1915 году – с 

февраля 1917 года  состоял в должности инспектора  мелкого кредита. 

9. Род занятии до Октябрьской революций до поступления в данное 

учреждения – с февраля 1917 года до начало Октябрьской революций  занимал ряд 

общественной должности,  то есть председательствовал. 

10. Род занятии после Октябрьской революции до поступления а данное 

учреждение – председателя первого губерненского революционного комитета,  членом 

и председателем губерненской земской управы и т. д.  и с установлением Советской 

власти в Семипалатинской губернии зав.губземотделом  и членом губисполкома и т. д.  

11. Работал в данное учреждения (Когда поступил в данное учреждение. 

Какие занимал должности. Должность в настоящий момент) – В данное 

учреждение состою с половины декабря 1922 года в качестве преподавателя  по 

алгебре.  

12. Точное название учреждения – Семипалатинский киргизский 

педагогический техникум.  

13. В каких партиях в какое время состоял – не состоял.  

14. В какой пртии состоит, время поступления, № партбилета и с какой 

организацией выдан – не состоял.  

15. Отношение к воинской повинности – не отбывал.  

16. Отрасль просвещения в которой считаете свое использование наиболее 

полезным – по математике. 

17. Точный адрес – город Семипалатинск, улица Советская, 60.  
Подпись». 

(РК ВКО Семипалатинский ЦДНИ. Фонд – 415, опись – 02, дело – 643). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-қатар, солдан оңға қарай: Х. Ғаббасов, М. Дулатов, А. Байтұрсынов, М. Әуезов. 

2-қатар  Ж. Аймауытов, Ә. Марғұлан, А. Байтасов. 
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ЕРМЕКОВ ӘЛІМХАН ӘБУҦЛЫ (1891 ж., Қарағанды 

облысы, Қарқаралы ауданы – 22.6.1970 ж. Қарағанды қаласы)  - 

қоғам қайраткері, «Алаш» партиясы мен Алашорда қозғалысы 

жетекшілерінің бірі, математик, ұстаз, ғалым. 1921 ж. Томск 

технол. институтын бітірген. 1919–20 жж. Қырғыз (қазақ) ӛлкесін 

басқару жӛніндегі әскери-рев. комитеттің мүшесі әрі коллегия 

тӛрағасы, Семей губревкомының мүшесі болған. Қазақ жерлерін 

Қазақ АКСР-і шеңберінде тұтас дерлік топтастыруда ерекше рӛл 

атқарған. 1921–24 жж. Семей губерниялық атқару комитеті, 

губерниялық жоспарлау басқармасы, Қазақ АКСР-і мемлекеттік 

жоспарлау комитеті тӛрағаларының орынбасары, ӛнеркәсіп секциясының меңгерушісі 

қызметтерін атқарған. Қазақ АКСР-інің 6 және 7-шақырылған Орталық Атқару 

комитетінің мүшесі болып сайланған. 1926 ж. ғылыми–педагогтік қызметте болды. 

1927–35 жж. Ташкенттегі Қазақ пед. институтының оқытушысы, ҚазПИ-де (қазіргі 

Алматы мемлекеттік университеті) доцент, Алматы зоотехникалық-малдәрігерлік 

институтының профессоры және математика кафедрасының меңгерушісі қызметтерін 

атқарды. Ә.Ермеков Қазақ зиялыларының қатарынан тұңғыш рет математика 

саласынан профессор атағына ие болған. 1935 ж. қазақ тілінде «Ұлы математика 

курсы» атты кітапты жариялап, 1936 ж. ӛзінің ұстаздық тәжірибе негізінде «Қазақ 

тілінің математика терминдері» атты түсіндірме сӛздігін шығарған. 1935–1937 жж. 

Алматы кен-металлургия институты (қазіргі ҚазМУ) математика және теориялық 

механика кафедрасының меңгерушісі болды.  

1930–47 жж. аралығында Ә.Ермеков «ұлтшыл», «контрреволюцияшыл», «халық 

жауы» аталып, үш рет сотталды. 20 жылдан астам ӛмірін түрмелер мен саяси қуғын-

сүргінде ӛткізіп, азап шегіп, аса ауыр моральдық соққыға ұшырады. Кеңес ӛкіметінің 

жазалау органдарының қудалауында ұзақ жылдар болғанына қарамастан, ол 

адамгершілік қасиеттерін, ұлтжандық кӛзқарасын, ғалымдық, ұстаздық іс-әрекетін кір 

шалдырмай сақтай білді. Жалған саяси жалалармен істі болған Ә.Ермеков 1930 ж. 22 

қыркүйекте тұтқындалды да, бір жыл жеті ай үздіксіз тергеуде болады. 1932 ж. 20 

сәуірде ОГПУ-дің үштігінің үкімімен Ә.Ермеков алдын-ала түрмеде отырған уақыты 

есепке алынып тұтқыннан босанып шықты. Ол босанып шыққанына қарамастан ОГПУ 

тыңшыларының жасырын бақылауында болады. Оның бостандықта жүруі ұзаққа 

бармады. 1937 ж. сталиндік озбырлық халық басына қара түнек орнатып, үлкен террор 

бастаған кезде Ә.Ермеков Ресейге барып бой тасалап, аз уақыт Куйбышев қаласындағы 

жоспарлау институтының математика кафедрасының меңгерушісі болып қызмет істеді. 

Ішкі істер халық комиссариатының әскери трибуналының үкімімен 1939 ж. 28 ақпанда 

Ә.Ермеков 10 жылға бас бостандығынан айырылып, ГУЛАГ-тың алыстағы 

лагерьлерінің біріне айдалады. Тағы да арыздар жазып, ӛзінің халық жауы емес 

екендігін дәлелдеу үшін күреседі. Нәтижесінде ол ақталып, 1947 жылдың басында 

тұтқыннан мерзімінен бұрын босап шықты. Осы жылдың 15 тамызынан Ә.Ермеков 

Шымкент технологиялық институтының математика кафедрасын басқарып, қайтадан 

ұстаздық қызметін жалғастырды. Ӛкінішке орай ол жалған жаламен тағы да 

тұтқындалып, Ішкі істер министрлігінің түрмесіне қайта жабылды. 1955 ж. 7 наурызда 

КСРО Бас прокуратурасының шешімімен мерзімінен бұрын босатылып, 1957 ж. 26 

қарашада толық ақталды. Ӛмірінің соңына дейін Ә.Ермеков Қарағанды тау-кен 

институтында (қазіргі ҚарПТИ) еңбек етті, еңбектерінің негізгі бағыттары ықтималдық 

теориясы, математикалық статистика, теориялық механика, математикалық 

терминология мәселелері. 

 

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы:  

«Арыс» баспасы, 2009 
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ӘЛІМХАН ЕРМЕКОВТІҢ СЕМЕЙДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 

 

 1919 жылдың желтоқсан айының басында Семейде кеңес ӛкіметі орнап, кӛп 

ұзамай Алашорда үкіметі ӛмір сүруін тоқтатқаны белгілі. Алғашқы уақытта кеңес 

үкіметі ӛзінің кешегі саяси қарсыласы – алашордашыларға кешірім жасап, біраз 

кеңшіліктер берген-тін. Әлихан Бӛкейханов бастаған ұлт зиялылары осы бір тар 

мүмкіндікті ұтымды пайдаланып, тәуелсіз қазақ автономиясын сақтап қалу, мәдени-

ағарту жұмыстарын жандандыру сияқты тағы басқадай ӛмірлік маңызы зор мәселелерге 

белсене кіріскен еді.  

 1920 жылдың жазында Алаш қайраткерлерінің күш салуымен, атап айтқанда 

Әлімхан Ермековтің тікелей қатысуымен Орынборда Қазақ Автономиялық Кеңестік 

Социалистік Республикасы дүниеге келді. Сол жылдың күзінде ӛткен Қазақстан 

Советтерінің Бірінші Құрылтай сьезінде атақты лингвист-ғалым Ахмет Байтұрсынов 

Қазақ АССР-інің тұңғыш Халық ағарту комиссары болып сайланды. 

 1921 жылы Мұхтар Әуезовтің редакторлығымен шығатын «Қазақ тілі» газетінде 

[1] жарияланған «Қазақстанда» атты мақалада осы жылдың 31 қаңтарында Ахмет 

Байтұрсыновтың басқаруымен Орынборда ӛткен мәжілісте бірінші және екінші буын 

мектептер үшін оқулықтарды жазу: арифметика – Мәннан Тұрғанбаевқа, геометрия – 

Биахмет Сәрсеновке, жаратылыстану – Елдес Омаровқа, физика – Файзолла 

Ғалымжановқа, география – Әлихан Бӛкейхановқа, қазақ-қырғыз тарихы – Мағжан 

Жұмабаевқа, жалпы тарих – Хайретдин Болғанбаевқа, мектептер гигиенасы – 

Жұмағали Тілеулинге, Алгебра бастауыш – Елдес Омаровқа, педагогика – Мағжан 

Жұмабаевқа, дидактика – Жүсіпбек Аймауытовқа, хрестоматия – Сәкен Сейфуллин мен 

Жүсіпбек Аймауытовқа, қазақ тілінің әліппесі – Ахмет Байтұрсыновқа, кӛркемсӛз 

шеберлігі теориясы – Мағжан Жұмабаевқа жүктеліп, ал мектепке қажетті оқу 

құралдарын орысшадан қазақшаға аудару жұмыстарына Мағжан Жұмабаев, Мәннан 

Тұрғанбаев, Қошке Кемеңгеров, Сейітбаттал Мұстафин тартылғаны туралы деректер 

айтылады. 

 Міне, бұдан бұрынғы Семей педагогикалық техникумы, бүгінгі Мұхтар Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжінің тарихында ӛздерінің айшықты қолтаңбасын 

қалдырған Мәннан Тұрғанбаев, Биахмет Сәрсенов, Жүсіпбек Аймауытов, Сейітбаттал 

Мустафин сынды айтулы тұлғалардың елімізде ұлттық бастауыш білім беру жүйесін 

қалыптастыруда үлкен еңбек сіңіргенін кӛреміз. Мысалы, Семей мұғалімдер 

семинариясының түлегі Биахмет Сәрсенов 1920-1921 жылдары Халық ағарту 

комиссары Ахмет Байтұрсыновтың орынбасары қызметін атқарды. Сондай-ақ 1921 

жылы Семей губерниялық атқару комитетінің халыққа білім беру бӛлімінің бастығы 

Жүсіпбек Аймауытов, ал оның орынбасары болып Қаныш Сәтбаев жұмыс істеді.   

 1920 жылы Семей қаласында 100 адам оқитын үш жылдық, 128 адам оқитын он 

айлық, 164 адам оқитын үш айлық мұғалімдік курстар ұйымдастырылып, жұмыс істеді. 

Бұған қоса қысқа мерзімді (бір айлық және екі апталық) курстар да болды. Бұл 

педагогикалық курстарда негізінен ауылдық жерлерде қараңғы халықтың сауатын 

ашуға байланысты бастауыш мектеп мұғалімдері даярланып шығарылды. Осы жылы 

қысқа мерзімді курстарда 420 мұғалім даярланып, оларға арнайы мұғалімдік куәліктер 

берілді. Сонымен қатар 1920 жылдың кӛктемінде Семейде губерниялық ерекше 

педагогикалық курстар ашылды. Бұл курстарда 350 мұғалім даярланды, соның ішінде 

250 мұғалім [2] бастауыш қазақ мектептеріне жіберілді.  

 1921-1922 оқу жылында Семей қаласы бойынша 23 мектеп, 64 мұғалім және 

1599 оқушы, ал Семей уезінде 63 мектеп, 77 мұғалім және 2234 оқушы [3] болды. Бұл 

мектептерде  сабақ беретін мұғалімдер негізінен сол уақыттағы Семей  педагогикалық 

техникумы мен қысқа мерзімді педагогикалық курстарда даярланды.  

 1921-1924 жылдары аралығында Әлімхан Ермеков Семей губерниясына қарасты 

Қарқаралы қаласында екі деңгейлі мектеп ашып, онда математика пәнінен сабақ берді. 
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Одан соң мұнда Абай атындағы педагогикалық техникум ашып, басшылық жасады. 

Кейінде осы орта оқу орындарын болашақ ҚР Ғылым Академиясының академигі 

О.Жәутіков пен корреспондент-мүшесі А.Сембаев, генерал-майор К.Бошаев [4] және 

тағы басқалар  оқып бітірді.  

  Алайда кеңес үкіметі алашордашыларға кешірім жасадық дегенмен, оларды 

қызметтен шеттетіп қудалау тоқталмады. 1922  жылы Семейде Әлихан Бӛкейханов пен 

Міржақып Дулатов, Турағұл Абайұлы тұтқындалып, тӛрт ай мерзімге түрмеге қамалды. 

Осы уақытта Семей педагогикалық техникумының директоры Әбікей Сәтбаев болды. 

Саяси қуғын кӛрген Алаш зиялыларының кӛбі аталмыш оқу орнынан пана тапты.  

1924 жылдың 15 қазанындағы Семей және Алаш қалаларындағы бастауыш және 

арнайы педагогикалық оқу орындарының басшылары мен оқытушыларының тізімінде, 

жалпы орыс-қазағы бар 108 адамның аты-жӛні кӛрсетілген. 1924-1925 оқу жылында 

Семей педагогикалық техникумында Әбікей Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Әлімхан 

Ермеков, Мәннан Тұрғанбаев, Қаныш Сәтбаев және оның зайыбы Таися Кошкина, 

Ғалиакбар Тӛребаев, Хайролла Ибрагимов, Абзал Жиенғалиев, Кәбір Махмұдов, 

Ибрагим Сақатов [5] және т.б. қызмет жасады. Бір атап айтарлығы, Алаштың байырғы 

білім ордасында Мұхтар Әуезовтің қазақ әдебиетінен сабақ берген уақыты, оның 

Ленинградтан аспирантурадан келген кезі болатын. Ал енді Халел Ғаббасов 1923 

жылдың 11 маусымында Семей губерниялық халыққа бiлiм беру бӛлiмiнiң қызметкерi 

ретінде N258 тiркеу карточкасын: «В данное учреждение состою с половины декабря 

1922 года в качестве преподавателя по алгебре. Точное название учреждения – 

Семипалатинский киргизский педагогический техникум», [6] - деп ӛз қолымен 

толтырған екен.   

 Әлімхан Ермековтің, алдымен Қарқаралы қаласындағы екі деңгейлі мектепте, 

одан кейін Семей педагогикалық техникумында математика пәнінен дәріс берген 

жылдары, жалпы оның ғылыми-педагогикалық жұмысқа қарай шындап бет бұрған 

уақыты болса керек. Оған ғұлама ғалымның математика саласы бойынша 1930  

жылдары баспадан шыққан әйгілі ғылыми еңбектері нақты дәлел болады.   

 Алаш қозғалысының кӛрнекті басшыларының бірі, қазақтан шыққан тұңғыш 

математика саласының профессоры Әлімхан Ермековтің «Ұлы математика курсы. 

Аналитикалық геометрия мен дифференциал және интеграл есептеу негіздері» оқулығы 

мен «Қазақ тілінің математика терминдері» сӛздігі-анықтамалығы ұлт мәдениетіне 

қосылған асыл қазына болып саналады.  

Мұратбек КЕНЕМОЛДИН, 

Абайдың «Жидебай-Бӛрілі» мемлекеттік  

қорық-музейінің жетекші ғылыми қызметкері 

 

ТҦРҒАНБАЕВ МӘННАН ТҦРҒАНБАЙҦЛЫ (1886 ж., 

Семей губерниясы, Қарқаралы уезі Абыралы болысының 

Сарыапан а.– 937 ж). Алғашқыда М. Тұрғанбаев оқу іздеп, Семей 

қаласына барып, Кәмәлиден хазіреттен арабша дін оқуын оқиды. 

Алты жылдай Семейдегі медреседе оқиды. 1906–1910 жж. 

аралығында туған ауылында ұстаздық қызмет атқарады. 1910 

жылы Уфадағы «Ғалия» медресесіне түсіп, оны 1915 жылы бітіріп 

шығады. Ел ішіндегі 1916 жылғы жарлыққа қарсы дүрбелең мен 

күйзеліс күйлер М. Тұрғанбаевқа ӛз ықпалын тигізбей қоймайды. 

Осы кездерде ол Орынборда Ахмет Байтұрсынұлының жетекшілігімен шыға бастаған 

«Қазақ» газетіне шақырылады. Алаштың біртуар тұлғасы Ғалихан Бӛкейханның 

бастауымен Түркияға сапарлап, Каирдегі мұсылман рухани академиясы мен Стамбулда 

қысқа мерзімді курстардан ӛтеді. 1917 жылы Орынбордан Семейге келіп, «Сарыарқа» 

газеті редакторының орынбасары ретінде Санк-Петербургтегі екі жарым айлық курстан 

ӛтеді. 1917 жылғы сәуір айында ӛткен Семей облыстық қазақ съезінде комитет мүшесі 
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болып сайланады. «Айқап», «Абай» т.б. басылымдарды ӛзекті ой қозғаған мақалалары 

жарық кӛрді. «Абай» журналының 1918 жылғы 2 санында «Ұлтшылдық» мақаласы 

жарияланды. 1918 жылғы Алашорданың атты әскер полкіне қабылданады. 1917–1919 

жж. Семейдегі (Алаш қаласы – Жаңасемей бӛлігі) педагогикалық курстың меңгерушісі 

және осы курстың мұғалімі. 1919 ж. маусым айында қайта Орынборға шақырылып, 

ондағы «Ұшқын» газетінде редакторлық қызмет атқарады. Мектеп оқулықтарын 

жазады. 1919 жылы «Қазақ тілі» газетінің жауапты редакторы, тұңғыш шығарушы 

болған. 1920 жылға дейін Ж.Ақбаев бірге халық соты кеңесінің мүшелігіне бекиді. 

Қазақ автономиясы жариялануына байланысты 1920 ж. жалпықазақ кеңестерінің 

бірінші съезіне Семейден делегат болып сайланады. 1922 ж. бастап халық соты 

тӛрағасының орынбасары, әрі қазақ ісі жӛніндегі азаматтық бӛлімінің меңгерушілік 

міндеттерін атқарады. 1926 жылдан Ә.Ермеков жетекшілік ететін Қарқаралы 

педучилищесінің оқу бӛлімінде ұстаздық қызмет атқарған. 1928 жылы М. Тұрғанбаев 

Семейге қайта оралды. Облыстық соттың орынбасары, қалалық оқу бӛлімінің 

инспекторы болады. 1930 ж. 4 сәуірінде ОГПУ сот коллегиясының үкімімен М. 

Тұрғанбаев Семейде қамауға алынып, Қапал түрмесіне айдалады. 1932 жылы айыптары 

дәлелденбегендіктен түрмеден босатылады. 1932–1936 жж. аралығында Алтай 

ӛлкесіндегі Ойрат автономиялық облысының Усть-Кант аймағы Тұрата ауылындағы 

жеті жылдық мектепте оқытушы болып жұмыс істеген. 1937 жылғы 20 тамызда ату 

жазасына кесіледі. 

С. Тәбәрікұлы 

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы:  

«Арыс» баспасы, 2009.  

Алаштың Мәннаны және Семей өңірі 

 

Алаштың рухани астанасы – Семей қаласы талай алып тұлғалардың кіндік қаны 

тамған киелі мекен. Тіпті, Семейдің әр тасы мен топырағынан зиялылық иісі аңқиды 

десек артық айтпаймыз. Тек соны бүгінгі ұрпақ жадында ұстап, сондай қасиетті жерді 

табанымен басып жүргенін ұмытпаса игі еді. Алаш арыстары шеккен азап пен тартқан 

қайғы бүгін-ертең ұмытыла қалатын жағдай емес. Олар кім үшін тер тӛкті? Кім үшін 

шыбын жанын шүберекке түйіп, қылышынан қан тамған Патша үкіметіне қарсы 

шықты? Кім үшін қуғын-сүргінге ұшырап, атылды? Ауасы ӛліммен қаныққан, қараңғы, 

суық, тар қапаста не үшін, кім үшін отырды? Олардың атқарған ұшан-теңіз 

еңбектерінің қасында, бізге жүктелетін міндет тек қана артына қалдырған мұрасын 

зерттеп, насихаттау ғана. Егер, соған да шамамыз жетпесе, онда біз кім болғанымыз?! 

«Алаш деп құр айғайлаған тобыр болмаймыз ба?!» Сондай ұмытылып кете жаздаған 

Алаштың бір арысы - Мәннан Тұрғанбаев. 

1916 жыл – Қазаққа қара құйын болып тиген Патша үшін мәнсіз, қара қазақ үшін 

қаралы қарар болған жарлықтарының бірі шыққан жыл. Ол Мәннан секілді ел қамын 

ойлаған тұлғаға ӛз әсерін тигізбей қоймады. Жазушы Мұхтар Әуезов: «Қазақтың ол 

кездегі ерте оянған тобының бірі – Ғалия шәкірттері еді» дейді. Ал Мәннан Тұрғанбаев 

1910-1915 жылдар аралығында оқып, білім алған. Әр нәрсе түп тамырға тікелей 

тәуелді. Демек, Мәннанның тамыры берік. Алаш кӛсемі Әлиханның бастауымен 

Түркияға сапар шегіп, Каирдегі мұсылман рухани академиясы мен Стамбулда қысқа 

мерзімді курстан ӛтеді. 1917 жылғы сәуір айында ӛткен Семей облыстық қазақ съезінде 

комитет мүшесі болып сайланған қайраткер туған жері Семейге келеді. Педагог, 

кӛсемсӛзші мұнда Алаш қозғалысына қатарын толықтыруға тұлғалар тартып, оқу-

ағарту майданына белсене кірісіп кетеді. Семейдегі «Абай» журналының 1918 жылғы 

екінші санында «Ұлтшылдық» деген құнды мақаласы жарық кӛреді. 1918 жылы 

Алашорданың атты әскер полкіне қабылданады. Семейдегі «Таң» журналында «Жазу, 

тану һәм жаздыру әдісі» деген мақаласы жарияланып, онда сауатсыздықты жою туралы 

сӛз етіледі. «... Бұл жұмысқа үлгі алу үшін арт жағымызға айналып қарасақ та ешбір 
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тәжірибе, үлгі аларлық тарихи іс кӛре алмаймыз» дей келе, тәжірибені орыс 

педагогтарынан үйренуге шақырады. Яғни, бұл мақала сол замандағы сауатсыздықты 

жою жолындағы басты қадам және оқытушыларға арналған әдістемелік құрал болған. 

М.Тұрғанбаев сонымен қатар есеп, тазалық, ислам тарихы, дін ғылымы пәндерінен 

сабақ берген. Аталмыш курсқа Семейден, Қарқаралыдан, Павлодардан, Ӛскемен 

уездерінен келіп оқыған.  

1917-1919 жылдары Семейде қазақ мұғалімдерін даярлайтын екі жылдық 

педагогикалық курс-мектебі ұйымдастырылып, М.Тұрғанбаев меңгерушісі болып 

тағайындалады. 1919 жылы Орынбордағы «Ұшқын» газетінде редактор қызметін 

атқарады. Сол жылы «Қазақ тілі» газетінің жауапты редакторы, тұңғыш шығарушысы 

болады. 1920 жылға дейін Жақып Ақбаевпен бірге халық соты кеңесінің мүшелігіне 

бекітіледі.  

М.Тұрғанбаев пен М.Әуезовтің тығыз байланыстарын айғақтайтын тарихи 

құжаттар да бар. Алаш арыстары Семей педтехникумында бірі қазақ грамматикасынан, 

бірі әдебиет пен фольклордан дәріс оқыған. Осында М.Тұрғанбаевтан білім алып, 

тәрбие кӛрген шәкірттері: Әлкей Марғұлан, Мұсатай Ақынжанов, Тӛлеужан Мусин, 

Жүнісбек Нұрмағамбетов, Игембек Тӛлеутаев т.б. елімізге танымал түлектер болатын.  

1922 жылдан бастап халық соты тӛрағасының орынбасары, әрі қазақ ісі жӛніндегі 

азаматтық бӛлімнің меңгерушілік міндеттерін атқарады. 1926 жылдан Ә.Ермеков 

жетекшілік ететін Қарқаралы педучилищесінің оқу бӛлімінде ұстаздық қызмет 

атқарған. 1928 жылы М.Тұрғанбаев Семейге қайта оралды. Облыстық соттың 

орынбасары, қалалық оқу бӛлімінің инспекторы болады. 1930 жылдың 4 сәуірінде 

ОГПУ сот коллегиясының үкімімен М.Тұрғанбаев Семейде қамауға алынып, Қапал 

түрмесіне айдалады. 1932 жылы айыптары дәлелденбегендіктен түрмеден босатылады. 

1932-1936 жылдар аралығында Алтай ӛлкесіндегі Ойрат автономиялық облысының 

Усть-Кант аймағы Тұрата ауылындағы жеті жылдық мектепте оқытушы болып жұмыс 

істеген. 1937 жылы сонау қиырдағы Ойраттан ел шетіне елеусіз ат арбамен ұзақ жол 

кешіп, Семейдің шетіндегі Қызыл-ауылға – туған топырағына оралады. Ӛкінішке орай 

«аңдыған жау алмай қоймайды». Қайтадан тұзаққа ілініп, НКВД-ның үкімімен жазаға 

кесіліп, сол жылы 20 тамызда жазықсыз атылады. 

Оның жарық кӛрген еңбектері: «Пайғамбар заманы», «Тіл құралы», «Есеп», 

«Этика» т.б. Мәннан шығарған газет пен журналдар, жазылған мақалалары кеңестік 

кезде жарық кӛргенімен, заты алаштікі екенін тарих тез дәлелдеді. Сол арқылы олар 

Алашқа мол қызмет қылды. 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің Мәннан Тұрғанбайұлы 

Тұрғанбаев атындағы атаулы дәрісханасы 2011 жылы қазанда белгілі меценат, 

«Ақшың» корпорациясы мен «Абыралы-Дегелең» қоғамдық қорының президенті 

Марат Серікжанұлы Құрманбаевтың демеушілігімен ашылды. Бүгінгі таңда 

дәрісханада ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Атаулы дәрісханаға «Алаш 

арыстары Мәннан Тұрғанбаев», «Қайран, Мәннан» атты еңбектердің авторы, Мәннан 

Тұрғанбаевты зерттеуші, белгілі жазушы, қоғам қайраткері Сейітмұхамет Тәбәрікұлы 

Мәннанға қатысты кӛптеген тың құжаттарды ұсынған болатын.  

ШҚО Қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығының мұрағат деректерінен 

табылған құнды материалдар Мәннан Тұрғанбаевтың тарихи тұлғасын айқындай 

түседі. Мұрағаттағы құжаттар Мәннанның 1917 жылы Семей мен Алаш қаласындағы 

Қазақ педтехникумында мұғалімдік қызметте істегендігін айғақтап, оның Мұхтар 

Әуезов, Әбікей Сәтбаев сынды ұлы тұлғалармен қатар жүріп, бір салада қызметтес 

болғанын дәлелдейді.  

Кӛрнекті Алаш қайраткері, ағартушы, журналист, сыншы, 1919-1924 жылдары 

«Қазақ тілі» газетінің редакторының орынбасары, Семейдің қазақ педтехникумының 

оқытушысы, ұстаз-ғалым Мәннан Тұрғанбаев қазақ халқының мұңын жоқтап, елін 

әлемдік ӛркениет қатарына шығаруға бар білімін, күш-жігерін жұмсаған. Семей 
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топырағын басып, ағартушылықпен айналысқан тұлғалардың есімдері ардақталып, 

мәңгі ӛнегеге айналуы қажет. 

                 Жұмағұлова Әсем Әлібековна,  

Мәннан Тұрғанбаев  атындағы атаулы кабинет меңгерушісі, кіші 

ғылыми зерттеу орталығының жетекшісі, тарих магистрі 

 

 

МҦСТАФИН СЕЙТ-БАТТАЛ (1982 ж., Ақмола облысы, 

Еңбекшілер ауданы – 16.9.1937 ж., Қызылжар қаласы) – Алаш 

қозғалысының кӛрнекті ӛкілі, ағартушы-ұстаз. Ауылда 

мұсылманша хат таныған соң, Стамбул қаласындағы мұғалімдер 

даярлайтын семинарияда оқыған (1908–13ж.). 1918 ж. 3 қазанда 

Семей қаласында ашылған пед. курсқа Қ.Сәтбаев, 

С.Тұрғанбаевтармен бірге мұғалім болып тағайындалып, қазақ тілі, 

қазақ тарихы және физика пәндерінен дәріс оқыды. Семейде 

Ж.Аймауытов, М.Әуезовпен бірге «Абай» журналын шығарысып, оның белсенді 

авторы болды, «Айқап» журналы мен «Алаш» газетінің жұмысына белсене қатысты. 

С.Мұстафин қазақ ауыз әдебиеті үлгілерін, әсіресі Тӛле би, Қали би, Орынбай, Ӛске, 

Шортанбай сияқты белгілі би, ақындардың ӛлең-жырларын, ӛсиет сӛздерін, 

қолжазбаларын жинастырды. Түріктің «Кӛксанжақ» романын қазақ тіліне аударған. 

1920–25 жж. Кӛкшетау қаласында ағарту бӛліміне, 1925-30 жж. Қызылжар 

қаласындағы педтехникумда қызмет атқарды. 1930–33 жж. туған жерінде, 1933–37 жж. 

Степняк қаласында мұғалім болды. 1937 ж. 25 сәуірде тұтқынға алынып, «халық жауы» 

деген айып тағылып, ату жазасына кесілген. 1958 ж. 28 желтоқсанда ақталған. 

 

Н. Мұстафина 

Алаш. Алашорда. Энциклопедия/ Құраст.: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы: 

 «Арыс» баспасы, 2009. 

 

   

 

С.Мұстафиннің есеп карточкасы 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.415, о.2, д-379, с.2. 

 

МАЛДЫБАЕВ МҦСТАҚИМ МАТҚҦЛҦЛЫ (1880-1927) – Алаш 

қозғалысына қатысушы, ағартушы, журналист. 

1880 жылы Үшқара тауының етегінде Сарықияқ қыстауында 

дүниеге келген. 1895 ж. (1896) Троицк қаласына оқуға түседі. 
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Соңынан Уфа қ. Ғалия медресесін бітіреді. 1911-1918 жж. «Қазақ», «Сары-Арқа» және 

«Айқап» журналдарында мақалалар жариялап, қазақ халқының арасындағы 

ағартушылық, қазақ тілі, әйелдердің қоғамда алатын орны, дін, саясат тәрізді ӛзекті 

мәселелерді кӛтереді. М.Малдыбаев ӛз мақалаларын «М. М.», «Азамат Қорықбасов», 

«Мұстақим Ризабек», «Саулесе» сияқты лақап есімдермен жариялаған. 

1911 ж. Семей қ. «Жәрдем» баспасынан  білім беру ісіндегі алғашқы жетекші 

құралдың бірі «Оқулық» кітабы жарық кӛрді. 1912 ж. Қазан қаласында  

Ж.Андамасовпен бірге «Новейший казахский букварь» кітабын шығарды. 

1912 ж. М.Малдыбаевтың ықпал етуімен Семей қаласында мектеп ашылады. 

1915 ж. Семей қаласында Біржан-Сара айтысы бойынша кеш, С.Сейфуллиннің «Тар 

жол, тайғақ кешу» шығармасының ізімен әдеби-тарихи қойылым ұйымдастырады.  

1917 ж. «Алаш» партиясы қатарына кіреді. 1917 ж. сәуір-мамыр айында Семей 

облыстық қазақ комитеті съезіне қатысып, «Алаш» партиясы атынан Бүкілресейлік 

құрылтай жиынына делегат болып сайланады. Бүкілресейлік құрылтай жиынында 

депутаттыққа кандидат ретінде ұсынылады. Соңынан Мұстақим Малдыбаевқа ұлттық 

сипаттағы мәселелер мен сұрақтар қойыла бастайды.  

Ол Алаш армиясын құруға қатысты. 1918-1919 жж. Алаштың атты әскерін 

жасақтауға белсенді түрде атсалысқан азамат.   

1923-1926 жж. уақытша кооперативтер ашып, артельдер құрды, халық арасында 

Алаш партиясының мақсаты туралы түсініктеме жұмыстар жүргізді. Мұстақим 

Малдыбаев қазақ халқына білім беру ісі және баспасӛз қызметіне  жан аямай еңбек етті. 

Кеңес үкіметі кезінде Семей педтехникумда губерниялық халық ағарту 

бӛлімінде, баспасӛз редакторы қызметін атқарды. 1927 жылы саяси репрессия құрбаны 

болды. 

 

Семей педагогикалық техникумы және Тайыр Жомартбаев 

 

Қазақ педтехникум тарихынан ерекше орын алатын Алаш 

қайраткерлерінің бірі, жазушы, ақын, драматург, ұстаз – 

Т.Жомартбаев. Тайыр педтехникумда 1930-1937 жылдары қызмет 

еткен. Енді Тайырдың кім екендігін таныстыру мақсатында 

ӛмірдеректерінен біраз мағлұмат бермекпіз.  

Тайыр (азан шақырып қойған аты Тайлақбай) 

Жомартбайұлы 1884 жылы Семей губерниясы Шыңғыстау 

ӛңіріндегі Мұқыр болысында ―Ақдала‖ деген жерде,  қазіргі 

Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Кӛкбай ауылында 

дүниеге келген. Руы Тобықты ішінде Кӛкше, оның ішінде Боқай, яғни Абайдың досы, 

әрі шәкірті Кӛкбай ақынмен, әнші-ақын Ағашаяқпен (Берікбол) аталас, әрі ауылдас, 

ағайын адам.  

Әкесі Жомартбай малға кедей болғанымен, кӛкірек-кӛзі ашық, ескіше сауатты, 

жайдары мінезді, тілге шешен, ел жұртына қадірлі, абыройлы адам болған /1.8/. 

Алғашқы сауатын Кӛкбай медресесінен ашқан. Кӛкбай медресесінде бірнеше тіл 

үйреніп, ақынның тәлім-тәрбиесін кӛріп, үлгі-ӛнеге алған Тайырдың оқуын әрі қарай 

жалғастыруға, ӛнер-білімге деген құштарлығы онан сайын арта түседі. Ауылда алған 

аздаған білімін дамыта жүріп, оқуға аса ынталы, зерек Тайыр медреседе үздік оқып, 

ұстаздарының кӛзіне түседі. Арасында орыс мектебіне де түсіп, орысша үш сыныптық 

білім алады. Семейде оқыған жылдары қалада тұратын Тобықты елінің ауқатты 

адамдарының үйіне барып тұрады. Сондай жиі баратын үйлері - Жақия қажы, Қаражан 

байдың үйлері. 

―Тайыр Семей медресесіндегі оқуын тамамдағаннан кейін, одан әрі оқуды 

ойлайды. Сол кездегі  әйгілі оқу орны медресе ―Ғалияға‖ түсіп оқуды армандайды. Ол 

арманына жаңағы Жақия бастаған байлардың қамқорлығының арқасында ғана қолы 
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жетеді. Қолы ашық Жақия қажы сияқты мырза-жомарт байлар Тайырдың оқуына, 

тұрмысына жетерлік ақша жинап беріп, оны Уфа қаласына аттандырады‖, - дейді /1.9/. 

Тайыр 1908 жылдар шамасында Жақия қажының кӛмегімен Уфа қаласына  

барып ―Ғалия‖ медресесіне түседі. 

Тайыр медреседе басқа пәндермен қоса орыс тілін, 

әдебиетін оқып үйренеді, ӛзінің ақындық қабілеті де осы 

кезде оянып, әдебиетке құштарлығы байқалады. 

1911 жылы ―Ғалия‖ медресесіндегі оқуын аяқтаған 

Тайыр сол жылы қыздар гимназиясын бітірген татар қызы 

Адығия Фахрисламқызы Ормановаға үйленіп, Семейге 

қайтып келеді. 

Семейдің қазіргі Жаңа Семей бӛлігі ол кезде 

Заречная слабодка деп аталатын. Сонда келіп Адығия 

екеуі де 1910 жылы ашылған Жақия қажы мектебіне 

орналасады. Тайыр сол мектепте ер балаларға, әйелі 

Адығия Фахрисламқызы қыз балаларға сабақ береді. 

Жақия қажының Семей қаласында алғашқылардың бірі 

болып қазақ қыздарын оқыту үшін мектеп ашуы (қазіргі Шәкәрім атындағы облыстық 

дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын мамандандырылған №5 мектеп), сол 

мектепте алғаш оқытушы болып Адығияның сабақ бергендігі туралы құжаттар бар. 

Осы Семейде жүрген кезеңінде Т.Жомартбаев жаңашыл мұғалім ғана болып 

қойған жоқ, қаладағы мәдени-ағарту істеріне де қазақ зиялыларымен бірге белсене 

араласқан, солардың бел ортасында әдебиет, мәдениет қайраткерлерінің қатарында 

болған. Мұны сол кезде шығып тұрған ―Айқап‖ журналында жарияланған 

мақалалардан да білеміз. Мәселен, 1914 жылы 26 қаңтарда Абайдың қайтыс болғанына 

10 жыл толуына байланысты ұлы ақынды еске алу кеші, 1915 жылы 13 ақпанда 

Семейдің приказчик клубында қазақша әдеби кештің ӛткізілгендігі белгілі. Бұл 

кештерді ӛткізуді ұйымдастырған да, басшылық жасаған да Нәзипа Құлжанова болды. 

Осы кеш жайлы ―Айқап‖ журналында жарияланған ―Қазақша бастапқы ойын‖ деп 

аталатын мақалада Т.Жомартбаев, Қ.Сәтбаев, М.Малдыбаевтардың декламация 

оқығандығы айтылады. Тайыр екінші бӛлімде Абайдың ―Қыс‖ ӛлеңін оқығандығы 

кӛрсетілген
 
/3/. Кешке Жақия қажының демеушілік кӛрсетіп 100 сом ақша қосқандығы 

да осы мақалада  айтылған. 

Ғалым Қ.Мұхамедханов қазақ театрының тарихы да дәл осы кештен бастау 

алғандығын, яғни Семей қаласында басталғандығын ӛз мақаласында ашық жазады: 

―…1915 жылы 13 февраль күні, Семейдегі приказчиктер клубында қазақша үлкен  

ойын-сауық кеші болып, ол кеште «Біржан – Сара» айтысы театр саханасына  

бейімделіп, музыкалы пьеса–инсценировка ретінде  қойылады. Қазақша тұңғыш  театр  

ойынын ұйымдастырып, қоюшылар, сол кездегі алдыңғы қатарлы қазақ интеллигент  

жастары еді. Олардың ішінде: мұғалімдік семинарияның қазақ тілі мен әдебиет 

оқытушысы Нұрғали Құлжанов, оның зайыбы… Нәзипа Құлжанова, оқытушы-

әдебиетші,  жазушы әрі ақын - Таһир  Жомартбаев, мұғалімдік  семинария  оқушылары 

Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев тағы басқа талапты жас жігіттер, қыз, келіншектер 

болады‖, - деп кӛрсетеді /4/. Сол 1915 жылғы әдеби кешті ӛткізуге Тайырмен бірге 

атсалысып, тікелей қатысып, сӛз сӛйлеген, ӛлең-жыр айтып, қойылымдар қойып, ән 

салған, күй тартқан адамдар арқылы оның сол кезеңде Семейде қандай адамдармен 

араласып, қандай қарым-қатынаста болғандығын, яғни мәдени ортасын кӛреміз. Олар: 

кӛрнекті қайраткерлер Нәзипа және Нұрғали Құлжановтар, заңгер-адвокат Райымжан 

Мәрсеков, педагог-журналист Мұстақым Малдыбаев, сол кездегі Семей мұғалімдер 

семинариясының студенттері Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев 

және Абайдың ақын, әнші шәкірттері: Шәкәрім, Тұрағұл, Мұқа, Әлмағамбеттер. 

Тайыр сабақ беруде осы кезеңдегі қазақтың алдыңғы қатарлы педагогтары 
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сияқты тӛте оқуды құр жақтап қана қоймай, сабақтан тыс уақытында ӛзі де оқытудың 

жаңаша жолдарын іздестіреді, оқулық хрестоматиялар жазу, жастарды орысша оқытуға 

қызықтыру сияқты игілікті жұмыстар жүргізеді.  

1912 жылы Қазақстан территориясында тұңғыш Семей қаласында ―Ярдам‖ 

баспаханасы ұйымдастырылған еді. Сол ―Ярдам‖ баспасынан 1912 жылы шыққан 

тұңғыш кітап - Тайыр Жомартбаевтың ―Балаларға жеміс‖ атты балаларға арналған 

кітабы. Екінші М.Малдыбаевтың балаларға арналған оқулығы ―Оқу кітабы‖ болса, 

үшінші Тайырдың ―Қыз кӛрелік‖ атты романы еді. Бір жылда екі кітабының шығуының 

ӛзі ағартушының бір жылдың ӛзінде қаншалықты еңбектенгендігін байқатады. 

1915 жылы Тайыр Семейден Зайсанға қоныс аударады. Қоныс аударуының 

себептері Тайыр ӛмірбаянына қатысты деректерде былайша баяндалады. Мәселен, 

Қ.Мұхамедханов ӛз еңбегінде: 

‖Жаңашыл педагогтың медреседе жаңа әдіс бойынша сабақ беруі, ескішіл 

молдаларға ұнамайды. Ақынның ӛнер-білімді насихаттап, молдалардың ӛзімшіл мінез-

құлықтарын әшкерелеп жазған ӛлеңдері олардың ӛшпенділігін онан сайын күшейте 

түседі. Тайыр бір ӛлеңінде: 

...Ақыратын сӛйлеме деп қалды заман, 

Хазіреттер періште емес, болды пенде. 

Толтырған жердің жүзін ғылым-хикмет, 

Ғибрат жоқ кең шапан мен ұзын жеңде, - 

дейді. Ақынның осы сияқты ӛткір сӛздері кертартпа кекшіл хазіреттің ашу-ызасын 

келтіреді / 1.18 /. 

Т.Жомартбаев Алашорда ұйымының Зайсан бӛлімінде 1919 жылдың 15 

қарашасынан желтоқсан айының аяғына дейін 45 күн полк молдасы болған. Оны 

басқарған адвокат, 1918 жылдары 

Семей облыстық Жер басқармасының 

тӛрағасы, Алаш қайраткері Райымжан 

Мәрсеков еді. Тайыр 1929 жыл 29 

мамырында толтырған сауалнамада 

да ашық кӛрсетіп жазады. Онда: ―А 

15 ноября 1919 года был мобилизован 

муллой в Алашской казахской отряде 

боясь от .... (жауапта түсініксіз 

жазылған – Т.Қ.) жандарма Колчака 

только 45 дней‖, - деген. Мұрағаттық 

құжаттарға қарағанда отрядқа Зайсан 

уезіне қарасты ӛлкедегі мұғалімдер,  

басқа да адамдардың барлығы осы 

отрядтарға тартылған сияқты. 

Тайыр 1920 жылдың 1 

қаңтарынан Зайсанда Кеңес ӛкіметі 

орнағанда Зайсан қаласының жанындағы ―Шилі‖ деген жерде қайтадан мұғалімдік 

қызметін жалғастырады. Мектеп жанынан интернат ұйымдастырады. Бұл жерде бала 

оқытумен ғана шектелмей, ӛзінің шығармашылық қабілетін ұштай түседі. Бірақ соңына 

түскен қудалаудан онда ұзақ болмаса керек. Ӛйткені Семей қалалық Ұлттық қауіпсіздік 

комитеті департаментінің мұрағатында сақталған Тайырға байланысты 1937 жылы 29 

қарашада толтырылған мәліметте ―1921 жылға дейін Зайсан қаласында мұғалім, 1921 

жылы Семейде‖ деуіне қарағанда 1921 жылдары ӛз еліне барып, бой жасырып, Маян 

деген жерде мектеп салып, бала оқытқанға ұқсайды. 1937 жылғы ―Екпінді‖ газетінің 15 

мамыр 109 санындағы мақалада: ―Ӛкіметтің саяси бағытын байқап отырған 

Жомартбаев енді, тонды айналдырып киеді. 1921 жылдың аяғында Семейге кӛшіп 

келіп, молдалықтың орнына ―мұғалім‖ деген атпен жіңішкелеп қызметке кіріп кетеді‖, - 

Т.Жомартбаев Зайсанда құрылған Алаш 

полкінің құрамында 
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деуі /18/ осыны меңзейді. Ӛйткені мақала авторы Тайырдың Зайсаннан Семейге 1928 

жылы ғана кӛшіп келгендігін білмей отырған жоқ, оны тағы сол мақаладағы: ―Бірақ 

ұзамай қайтып келіп, жасырынып жүреді. 1928 жылға шейін сол Зайсанда ӛзінің ежелгі 

кәсібі молдалық, саудагерлік жұмысын жүргізіп тұрады‖ /18/,- деуінен байқаймыз. 

Сондай-ақ ұлы Ӛзбектің естелігі де бұл деректі растайды: ―Когда дореволюционное 

медресе Кокбая в Такыр закрылась. В Советское время возникла необходимость в 

строительстве и организации новой школы. Как утверждают старшие братья, здесь 

толкачем, инициатором (насихат жүргізіп, күш салған) был наш отец Таир. Хотя новая 

школа строилась на народные средства, отец помог организовать учебные процессы, 

доставал учебники, набирал учащихся, даже преподавал в первое время подготавливал 

учебные пособия. Отец в Маян-Корыке прибыл значительное время. Будто в одновремя 

директором Есентай Бердин‖ /2/. Бұл туралы ―Туған жерді сағыну‖ атты ӛлеңінде: 

Қош айттым кәрі қоныс Маян-Қорық, 

Ішінде жүруші еді қоян толып. 

Пәйегің бір тайпа елге жететұғын, 

Ерінбей ел жабылып алса орып. 

Ортаңа ӛз күшіммен мектеп салып, 

Оқыды екі тілде бала толып. 

―Отличный‖ Маян мектеп атақ алып  

Жасанды жас ұландар қарық болып. 

Ӛмірі ағартуда еңбек еттім, 

Шын түзу жолы осы деп адал ниеттің, 

Мансапшыл мақтаншақтан аулақ қашып 

Істедім ең адалын қаракеттің. 

Онда да мазалап ед, тыныш қоймай, 

Күншілдер күле ала ма қанға тоймай. 

Бас алған, шаш ал десе белсенділер, 

Іс қылған қайсының бар артын ойлай, - /6/ 

деп, күншілдердің онда да мазалап тыныштық бермегендігін білдіреді. Тайырдың 

―Маян‖ деген жерде мектеп салғандығына тағы бір дерек Тайырдың туысы, әрі інісі, 

ұзақ жылдар ағарту саласында қызмет еткен Есентай Бердиннің Семей халық ағарту 

бӛліміне 1924 жылдың 14 маусымында жазған ӛтінішінде 1915 жылы Семей мұғалімдік 

педагогикалық курста оқығанын, кейін 2 жыл Еңірекей болысында мұғалім 

болғандығын, 1917 жылы 2 айлық педагогикалық курсты бітіргендігін, 1918 жылы 

Семей қаласындағы І басқыш мектепте мұғалім болып істегендігін, 1919-1920 жылдары 

педагогикалық институтта оқығандығын, 1921 жылы сауатсыздықты жою инструкторы 

болғандығын жаза отырып, ӛзін қазақ мектебіне мұғалімдікке қабылдауын сұраған /7/. 

Мұның бәрін тізбелеп жазуымыздың себебі, кей деректерде ―Есентай Бердин 1918 

жылы Маян деген жерде мектеп ашып, бала оқытқан‖ /8/ деген деректердің дұрыс 

еместігін айқындау. Сондай-ақ Есентайдың Дос болысының басқармасына /предвидик/ 

1924 жылдың 11 қыркүйегінде жазған ӛтінішінде: ―Я в 1917-20 году находился на 

должности учителя киршколе. В это время нахожусь без должности, прошу назначить 

меня учителем при своем доме. А есть устроенная здание для школ /65/,- деп мектеп 

үйінің салулы, дайын екендігін білдірсе, Есентай Бердин ―Маян‖ мектебін 1924 

жылдың 1 қазанынан бастап жалғастыра басқарғанын, қасында 1894 жылы туған, тӛрт 

сыныптық білімі бар Парфенов Александр Харитонович деген мұғалімнің болғандығын 

мұрағат құжаттары растайды‖ /9/. Сондай-ақ мұрағат құжаттарынан 1922-1924 

жылдары Маңырақ мектебінде 28 жасар Байбатыров Шаймарданның мұғалімдік 

қызмет атқарғандығын байқаймыз. Бұл жылдары Тайыр Зайсан мектептерінде де жоқ 

/10/. Сол себептен де Тайыр 1921-24 жылдары елде болып, мектеп салып, бала 

оқытқандығын, күншілдердің кӛрсетуімен қайтадан Зайсан жаққа кеткендігін 1929 

жылғы толтырған анкетасында сол кезеңнің ауыртпалығынан жасырып қалған деп 
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білеміз. 1924-1928 жылдары Зайсанда қазақ мектептерінде қазақ тілі мен әдебиеті және 

математикадан сабақ береді, Зайсан қалалық 1-ші басқыш қазақ мектебінде меңгеруші 

болады. 1927 жылдың 3 қаңтарында Зайсан уезі қазақ-татар мектептері мұғалімдерінің 

1-ші съезіне қатысқан делегаттармен бірге түскен суреті де ―Қазақ әдебиеті‖ газетінің 

1989 жылғы 16 маусымдағы №24 санында жарияланды
 
/11/. Мұрағатта Зайсандағы 

№20-шы 1-ші басқыш қазақ мектебінің қай мезгілде құрылғандығы, қанша бала 

оқығандығы туралы және сол мектепте жұмыс істейтін 7 мұғалім туралы дерек бар. 

Олар: Жомартбаев Тайыр, Камохина Варвара Николаевна, Шиширова Гүлшира, 

Мұхаметжанов Сейфулла, Есентаев Забан, Бобкина Хадиша, Манапова Фатиха‖ /12/. 

Мұнда мұғалімдікті 1927 жылы ғана бастаған Бобкина Хадиша кезінде Тайырды 

Зайсанға мұғалімдікке шақырған Бобкин Бидахметтің қызы не қарындасы болуы 

мүмкін деген ойдамыз. 

1928 жылы жазда Т.Жомартбаев ӛз ӛтінішімен мектептен босанып, елге, 

Семейге қайтуды ойлайды. Ондағы мақсаты жайлы қызы Сағиданың естелігінде: 

―Тайыр 1928 жылдың күзінде қолындағы ӛсіп қалған балалары мен тәрбиесінде жүрген 

ағаларының балаларын одан әрі білімдерін арттыру мақсатымен Семейге кӛшеді‖ 

делінген /13/. Тайырдың ӛтінішін қабыл алған Семей қалалық оқу басқармасы оны 

қаладағы №14, 1-ші басқыш мектепке меңгеруші етіп ауыстырады. Бұйрық мәтінінің 

кӛшірмесі тӛмендегідей: 

 

Выписка из приказа №57 

Семипалатинского ОКРОНО 10 июня 1928 года 

 

Заведывающий Зайсанской городской казахской школы 1 ступени Жумартпаева 

Каира, согласно собственного желания перемещается на должность заведывающего 

школой 1 ступени №14 г. Семипалатинск с 15-го августа с/г. 

Основание: резолюция ЗавГубОНО на заявлении Жумартпаева от 

13/VІ - 1928 года. 

 

Зам. Зав. ГубОНО Шахмин 

Верно: секретарь Лебеда          / 14 /   

 

Бұйрық кӛшірмесінде берілген күні июль деген орнына ―10 июнь‖ деп қате 

жазылып кеткен деп ойлаймыз. Ӛйткені Тайырдың ӛтінішіне резолюция 13 күні 

жазылса қалай ―июнь‖ болмақ. Сондай-ақ Тайырдың аты да ―Каир‖ болып қате 

берілген. Тайыр бұл мектепте 1930 жылға дейін екі жыл басқарады.  

1930 жылдың 1-ші қазанынан 1931 жылдың 15-ші  қыркүйегіне дейін Семей 

кӛлік жолдары техникумында негізгі және дайындық топтарында қазақ тілінен сабақ 

береді. Оның жұмысқа қабылданғандығы және шыққандағы туралы бұйрық (№11, 

№73) осы оқу орнының мұрағат қорында сақталған /15/. 

1937 жылға дейін Семей қазақ педагогикалық техникумында /қазіргі 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледж – Т.Қ/ қазақ тілі мен әдебиетінен және 

математика пәндерінен сабақ берген. Осы кезеңде қосымша ауылшаруашылық 

техникумында, мектептерде де сабақ бергендігін растайтын құжаттар бар. Мәселен, 

1936 жылдың 13 қарашасында Белағаш ауданы, Красный ауыл мектебінің мұғалімі 

Маннан Тұрғанбаев пен 1937 жылдың 10 қаңтарында ауыл шаруашылық 

техникумының оқытушысы Тайыр Жомартбаевтан Семей қаласындағы жұмысшы 

факультетінің мұғалімі Хайролла Ибрагимовтің 1916-1917 оқу жылы Уфадағы ―Ғалия‖ 

медресесін аяқтағанын растайтын анықтама алынған. Құжат Семейдегі Қазіргі заман 

тарихы құжатнама орталығында сақталған /16/. Құжатта Маннан Хайролламен бірге 

оқып, бірге бітіргендігін растаса, Тайыр сол жылы оқуды аяқтағандығын растаған. Бұл 

құжаттардың ӛзінен сол уақыттағы қызу тексерістің қалай жүргендігін кӛруімізге 
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болады. Құжаттағы Ибрагимов Хайрулла Уфадағы ―Ғалия‖ медресесін 1916 жылы 

бітіріп, ―имам, хатиб уә мүдәррис‖ атағын алып шыққан адам /17.143/. 

1937 жылдың 15 мамыр күнгі ―Екпінді‖ газетінде бүркеншік ―Ғ‖ деген атпен 

―Саяси бейқамдықтың салдары‖ атты үлкен мақала жарияланады. Мақалада Тайырдың 

үстінен наурыз айында ―Екпінді‖ редакциясына ―Алаштың полковой молдасы қызыл 

мұғалім болуға тиіс емес‖ деген тілші хабарын газетке баспай, облыстық оқу бӛліміне 

тексеруге жібергендігін айта келіп, ол хабардың мазмұнында Тайырдың ӛміріне 

тоқталып, оның 1918 жылдары Алашорда басшыларының кӛрнекті адамдарының бірі 

Райымжан Марсеков басқарған бӛлімнің саяси үгітшісі, полковой молдасы 

болғандығын баяндайды. Содан кейінгі ӛміріне де қысқаша тоқтала келіп, осы күнге 

дейін Тайырдың Семейдегі педтехникумда мұғалім болып, ешқандай тексерілмей  

отырғандығы айтылады. Бұдан әрі мақала авторының Тайырға деген кӛзқарасын нақты 

білу мақсатында мақала мәтінін толығырақ келтірейік: ―...Енді осындай тон жамылған 

тап дұшпандарының ісін Облыстық оқу бӛлімінің тексеруіне келейік. 

Облыстық оқу бӛлімінің бастығы Кауфман жолдас бұл жұмысты тексеруді 

ӛзінің қызметтесі Жайықбаевқа тапсырған. Жайықбаев жұмысты тексеріп, кӛрсетілген 

фактілердің анық болғандығын, ―алаштың‖ полковой молдасы және саяси үгітшісі 

болғанын Жомартбаевтың ӛзі де мойындағанын дәлелдеп, облыстық оқу бӛлімінің 

бастығы Кауфманға білдіреді. Мұнан кейін Кауфман жолдас педтехникумның 

директоры Хамитовке: ―Жомартбаев табы жат адам болғандықтан қызметтен 

шығарылсын‖ деп Жайықбаевтың білдіру хатының тӛбесіне жазады. Бұл осы жылғы 

марттың 3-і күні. 

Жайықбаев резолюция бойынша ресми қатынас хабар жазбайды. Тек 

Кауфманның резолюциясын кӛрсетіп, мына ―пәледен құтыл‖ дейді Хамитовке. 

Хамитов:  

- Әзір кісі жоқ қой, орнына кісі табылса кӛрерміз, - деп жүре береді. 

Сол Жомартбаев Тайыр күні бүгін педтехникумның мұғалімінің бірі болып 

сабақ береді. ―Хамитовке айтып мойнынан ―арыз түсірдім‖ деп Жайықбаев кетеді. 

‖Оқудың қызу кезі, орнына кісі табылмаса қалай шығарамын‖ деп, екі алақанын жайып 

Хамитов жолдас отыр. Мұның аты не? Мұның аты партиямыздың осы жылғы февраль 

пленумында Сталин жолдастың кӛрсеткен тарихи сӛздерін ұқпағандық. Партиялы 

жолдастардың саяси бейқамдық жасап, талай қаталықтарға соғатынын ұқпағандық. 

Алаштың саяси үгітшісі болып, Совет үкіметіне қарумен қарсылық жасаған, 

ақтармен қосылып эмиграцияда болған Жомартбаевтан, облыстық оқу бӛлімі болсын, 

техникум директоры Хамитов болсын не күтіп отыр? 

Техникумде мұғалім жетпейтін шығар, бірақ, мұғалім аз деп, Совет үкіметінің 

дұшпандарын пайдалану не деген саяси бейқамдық. 

Жомартбаев тап жауы. Жапон империалистерінің қарғылы тӛбеті шет елде 

эмигрант болып жүрген Райымжан Мәрсековтың разведчигі. Бұның сыр-сипатын біле 

тұра, осы күнге шейін оны оқытушылыққа пайдаланып отырған директор Хамитовтікі 

де тап қырағылығының жоқтығы. 

Облыстық оқу бӛлімінің бастықтары болсын, техникум директоры Хамитов 

болсын – Февраль Пленумының шешімдерін, онда Сталин жолдастың жасаған 

баяндамасы мен қорытынды сӛздерін әлі де түсінбей, одан қорытынды шығара алмай 

отырғандықтарының толық бір фактісі осы дейміз. Тегі бұл мәселені тиісті орындар тез 

аяқтау керек. Революция дұшпаны Троцкий фашист агенттеріне айналған ұлтшыл,  

―алаш‖ партиясының саяси үгітшісі - Жомартбаев Совет мектебінде отыруға жол жоқ‖ 

/18/. 

Осы мақалаға байланысты Т.Жомартбаевты педагогикалық техникумның 

директоры Құрман Хамитов 1937 жылдың 17 мамыр күні жұмыстан алуға бұйрық 

шығаруға мәжбүр болады. Ӛйткені наурыз айынан бергі тексерістің, ушыққан 

жағдайдың бұдан әрі мүмкіндік бермейтіндігі, оның ӛз басына да қатер тӛндіретіндігі 
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белгілі. Сол бұйрықтың негізгі мәтіні тӛмендегідей: 

 

Приказ   № 48 

По Сем. Каз. пед техникуму 

                                               от 17/V-37 г. 

§3 

Согласно заметки ―Екпинди‖ от 15/V-с/г.  

Заметка прилагается преподавателя Жумартбаева, работающего на 

подготовительных группах с 17-го с работы снять. 

 

Бухгалтеру произвести соответствующий на законных основаниях расчет. 

                       Директор:     Хамитов К. /19/ 

 

Тайыр Семейдегі педтехникумдағы жұмысынан қуылғаннан, артынан 

―алашорданың полковой молдасы‖ деген қаралайтын ―қоңырау‖ ілінгеннен кейін бас 

сауғалау мақсатымен Ресейдің Сталинск-Кузнецк қаласына кетеді. Ол жерде №23 

мектепте мұғалімдік қызметін жалғастырады. Ал отбасы, әйел, баласы Семей 

қаласында қалады (Киров кӛшесі 74 үй). Мұнда да кӛп сая таппай қайта қуғын-сүргінге 

түседі. Ақыры 1937 жылдың 23 қыркүйегінде Сталинск-Кузнецк қаласында 

Энтузиасттар даңғылы 19 үй, 4 пәтерде тұтқынға алынады.  

Т.Жомартбаевқа ОГПУ үштіктің қаулысымен 1937 жылдың 1 желтоқсанында 

үкім шығарып, ол үкім 2 желтоқсан күні орындалған
 
/20/.  

Тайыр - шын мәнінде барлық ӛмірін ұстаздықпен ӛткізген адам. Ол мектеп 

ӛмірінде ғана емес, ӛз отбасында да балаларын, інілерін жас шағынан бастап таза 

адамгершілік жолына қарай жетелеп, бауырмалдыққа, әділдікке, шыншылдыққа, еңбек 

сүйгіштікке, ӛнер-білімге баулып тәрбиелейді. Жасынан ӛз балаларын жақсы оқуға 

тәрбиелей отырып, оларды орыс тілін білуге үйретеді. Зайсанда үлкен ұлы Масғұтты 

орыс мектебіне оқуға беріп және сол тілде мәдени, әдеби тұрғыда сӛйлей білуді талап 

етеді. Сондай-ақ музыкаға да үйрету мақсатымен Зайсан қаласындағы капельмейстер 

Розгаль деген немістің үйіне де тұрғызады. 

Тайырдың Масғұт, Сағида, Ӛзбек, Хакима, Моряк есімді үш ұл, екі қызы болған. 

Т.Жомартбаев ӛз балаларын тәрбиелеп ӛсіре отырып, ағалары Сәрсенбай, Ибраим, 

Хасеннің балаларының да оқып жетілуіне кӛп кӛмегін тигізген. 

Қабышев Т.Б.  

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң  

университетінің доценті, ф.ғ.к., 
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Тайыр Жомартбаевтың ведомосы 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д.45. 

 

Ғалиакпар Тӛребайҧлы – педагог, қазақ театр ӛнерін дамытушы 

 

 

ҒАЛИАКПАР ТӚРЕБАЙҦЛЫ 1900 жылы Павлодар 

облысы, Бесқарағай ауданы, Қарқаралы уезінің Ақбота болысында 

№ 2 Ақбота ауылында орта қолды шаруаның отбасында туған. 1909 

жылы отбасы Семей қаласына кӛшіп, алғашында медреседе, 

кейіннен татар мектебінде оқиды. 1917 жылы Ғалиакпар 

Тӛребайұлы 2 жылдық қырғыз педагогикалық курсына түсіп, 1919 

жылы оны бітірген соң Шаған болысына (қазіргі Абай ауданы) 

мұғалімдік қызметке жіберілді.  

Ғалиакпар Тӛребайұлы бүгінгі Абай ауданының Саржал ауылындағы тұңғыш 

мектептің ашылуына ӛз үлесін қосқан және сол мектептің алғашқы ұстазы болған еді. 

1923 жылдан Ғ.Тӛребайұлы Семей педагогикалық училищесінің штаттағы оқытушысы 

болды.  

Сол жылдары мұғалімдік қызметпен қоса театр қойылымдарына қатысады. 1920 

жылы жазушы М.Әуезовтың қолдауымен «Ес-Аймақ» деген атпен тұңғыш ағарту 

қоғамы ұйымдастырылады. Бұл атау аймақты есейту, саналандыру мағынасында 

алынған. Оның міндеті - ескі замандағы зұлымдық, жауыздық әдеттерді, кӛп әйел 

алушылықты, екі жастың махабатына кедергі болушылықты, тағы сол сияқты ұнамсыз 

қылықтарды әшкерелеу. 1923-1925 жылдары труппаның режиссерлік қызметін Жұмат 

Шанин атқарды. 1925 жылы республикалық театр ашу науқанына байланысты 

Ә.Қашаубаев, И.Байзақов, Л.Әшкеев,  Ж.Шанин Қызылорда қаласына жүріп кетті. Осы 

уақыттан бастап труппаны Семей педтехникумында мұғалім болып келген Ғалиакпар 

Тӛребайұлы басқарады. Труппа ӛзінің практикалық науқандарын бұрынғыдан да 

жандандыра түседі. Ол Семей қаласын ғана қамтымай, енді жиі-жиі ауыл-селоларға 

гастрольдерге шығып тұрды. Сӛйтіп бұрынғы Шығыс Қазақстан облысының 

еңбеккерлеріне мәдени қызмет атқарады.  Ғалиакпар Тӛребайұлы труппаны 1934 жылы 

Семей қаласында тұңғыш ашылған профессионалдық қазақ театрының ашылу 

дәрежесіне дейін жеткізді. Труппа осы театрдың негізгі арқауы болды. «Ес-Аймақтың» 
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алғашқы мүшелері: Ғалиакпар Тӛребаев, Уәли Тұрлыбеков, Ахмет Әуезов, Сәруа 

Арықовалар болды. Қоғамның негізгі мақсаты - қазақ мәдениетін кӛтеріп, халыққа 

эстетикалық тәрбие беру болды.     

Театрдың алғашқы орындаушылары талантты әншілер: Әміре Қашаубаев, Иса 

Байзақов, Жүсіпбек Елебековтер болды.  

 

 

 

 

 

 

 

1934 жылы «Ес-Аймақ» негізінде құрылған Семей театры І.Жансүгіровтің «Кек» 

атты пьесасымен ӛзінің алғашқы шымылдығын ашты. Оның тұңғыш режиссерлығына 

Ғалиакпар Тӛребаев тағайындалады, онда 50-ге жуық басты рӛлдерді ойнады, атап 

айтсақ «Ел ағасында» - би-болыс, «Алтын сақинада» - Сағынтай, «Сылаң қызда» - 

мұғалім, «Бәйбіше-тоқалда» - Демеужан, «Еңлік-Кебекте» - Жапал қойшы, Еспенбет 

би, Кебек, «Қара кӛзде» - Сырым, «Кекте» - Ӛкендау, «Айман-Шолпанда» - Басыбар, 

«Арқалық батырда» - Қордабай т.б. Ғалиакпар Тӛребайұлы орындаған рӛлдерге 

кӛрермендер, облыстық баспасӛз әр уақыт үлкен баға беріп отырған. 

1937 жылдан кейін театрдан біржола қол үзді. Сӛйтіп, педагогикалық қызметке 

ойысты. Ӛнерге, театрға берілген Ғалиакпар Тӛребайұлы енді студент жастар арасында 

кӛркемӛнер насихатшысы және жетекшісі болады. Шәкірттерінің ішіндегі 

танымалдары Ә. Марғұлан мен ғалым, тарихшы Т.Шойынбаев  және т.б. еді.  

Ғалиакпар Тӛребайұлы жылдар бойы арнаулы орта және жоғарғы оқу 

орындарында, қазақ тілі бӛлімінің мамандарын даярлайтын педагог-филолог болып 

қызмет атқарды. Осы мерзімнің ішінде Ғалиакпар Тӛребайұлы мыңдаған қазақ 

жастарының түрлі техникалық, арнаулы орта және жоғары оқу орындарына түсуіне 

тікелей белсенді араласты. Сонымен қатар оларды жан-жақты біліммен қаруландырып, 

қанаттарын қатайтып, қиядан ұшырған, алуан түрлі салаларда белсенді де жемісті 

еңбек етуіне мүмкіндік жасаған қадірмен ұстаздар қатарынан орын алды. 

Шәкірттерінің естеліктерінен: «Бізге әдебиет пәнінен Ғалиакпар Тӛребаев дәріс 

берді: ӛзің сенбеген кӛркем шындықты қабылдама, шығарманы ӛзің қалай сезінесің, 

солай сендіре талда. Сонда шындық ашылады» – деп миымызға сіңіріп, сабақты 

спектакль қойылып жатқан сахнаға айналдырып жіберетін. Ӛйткені, Ғалиакпар 

Тӛребаев – Ахмет Байтұрсыновтан, Міржақып Дулатовтан, Жүсіпбек Аймауытовтан 

дәріс алған.  
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Кӛп жылдық адал да жемісті педагогтік еңбегі үшін Ғ.Тӛребайұлы бірнеше 

медальдармен, Қазақ ССР Жоғарғы советінің, халық ағарту орындарының 

грамоталарымен, «Халық ағарту ісінің озық қызметкері» белгісімен наградталды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғ.Тӛребаев отбасымен 

1962 жылы зейнетке шықты. 

1986 жылы  еліміздің сахналық ӛнерінің қалыптасуына үлкен үлес қосқан белгілі 

педагог-оқытушы Ғалиакпар Тӛребайұлы бұл дүниеден озды. 

 

Ғалия Бласпаева,  

Ғалиакпар Төребаев атындағы атаулы кабинет меңгерушісі, кіші ғылыми 

зерттеу орталығының жетекшісі 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНИКУМ ТҤЛЕКТЕРІ 
 

Хасенов Субханберді (1892-1942) – оқытушы-педагог. 

Қазіргі Павлодар облысы, Баянауыл ауданында туған. Семейдегі педагогикалық 

техникумды бітірген. «Айқап» журналын халық арасына таратушы. 1937 жылға дейін 

Баянауылда, Шығыс Қазақстан облысы, Қатонқарағай ауданында, Алтай селосында 

мұғалім, мектеп директоры болып қызмет істеген. 1937 жылы 9 желтоқсанда «халық 

жауы» деген нақақ жаламен 10 жылға Краснояр ӛлкесі, Канск лагеріне айдалған. 1942 

жылы 28 тамызда Туганчинск лагерінде қаза тапқан. 1956 жылы 29 наурызда Шығыс 

Қазақстанның облыстық соты Хасенов Суханбердіні кінәсіз деп тауып ақтаған. 

 

Ҧлтқа қызмет етудің ерен ҥлгісі - Әлкей Марғҧлан 

 

Ә.МАРҒҦЛАН қазақ халқының ӛркениеттік қалыптасуы 

мен ӛзгеруін зерттеуге аса зор кӛңіл аударған зерттеуші. Ол таным 

ӛзінің ұлтына деген құрметтен бастау алып, елге, жерге деген 

сүйіспеншілікпен жалғасын тапты. Ә.Марғұланның игілікті істері 

әрқашан ұлттық болмыс жолын нұрландырып, рухани және 

материалдық мәдениетті таныту ісі арқылы халыққа мәлім болды. 

Ол қай істе болмасын ақиқатты іздеп, ӛз ісіне, ұлтына деген 

сүйіспеншілігі арқылы, еш оғаш мінез-құлықсыз ішкі 

тыныштығын сақтап, ойланып, дұрыс әрекет жасап, ӛзінің ар ұяты алдында, халқына 

еш қиянат жасамаған тұлға деп баға бере аламыз. Бұл құндылық бастауы неден және ол 

қалай, қандай әрекетте кӛрініп отырды десек, Ә.Марғұланның зор тұлғасының 

қалыптасуына оның шыққан тегі, ӛскен ортасы, жүрген жері ӛз әсерін тигізбей қойған 

жоқ. Бала Әлкей балалық шақтан бастап зеректігімен ерекше кӛзге түсті. «Қобыланды», 

«Алпамыс, «Мұңлық-Зарлық» жырларын, Абай ӛлеңдерін жатқа айтатын. Кітап оқуға 

деген құштарлығы ерекше болған, бір оқыған шығармасы мен естігенін есіне берік 

сақтайды екен. 

Ә. Марғұлан кешенді түрде біраз ғылымдардың тарих, шығыстану, археология, 

этнография, ауыз екі әдебиеті, сәулет ӛнері, қолданбалы ӛнердің басын қосып, 

зерттеген. Ол зерттеулер тас дәуірінен бастап ХҮІІІ ғ. дейінгі аралықты қамтыды. 

Ш.Уәлихановтың атын жаңғыртып, халыққа рухани тұрғыдан «тірілтіп» әкелген 

Ә.Марғұлан болды. 10 жыл уақытын Шоқантануға арнады. Мәскеу, Ленинградтағы 

барлық мұрағаттарды ақтарып, 5 томдық шығармалар жинағын шығарды. 

Ә.Марғұланның археологияға келуі қазақ ата-бабамыздың тарихы мен мәдениетін 

басқа елдерге кӛрсетіп, танытумен байланысты. Археология ғылымында да Әлкей 

Хақанұлы жан-жақты болды: кӛне шаһарлар мәдениеті, кӛне қоныстар мәдениеті, 

ежелгі кӛшпенділер мәдениеті, байырғы металлургияны игеру кезеңдері саласында 

жұмыс жүргізді. Бетпақдаладан бастап қасиетті Баян жеріне дейінгі аралықты шарлап, 

тамыры тас дәуірден бастау алатын кӛнелердің орнын анықтап, ежелден бері Қазақстан 

аумағы иесіз жатқан жер емес екендігін дәлелдеген ғалым. Ә.Марғұлан 1966 жылы 

жарық кӛрген «Ежелгі мәдениет куәлары» атты еңбекте: «Қазақстан ӛлкесі кейбір 

үстірт қарайтын адамдардың айтқанындай, тарихи мәдениеттің сілемі жоқ, тек қана 

жосын жүрген аңның мекені емес, не болмаса ешбір ел қоныс етпеген, тек қана шӛл 

дала емес. Күрделі цивилизация, алтын, күмістен жасалған әдемі бұйымдар, әдемі 

кӛзелер, тас мүсіндер, тас жазулар, тас тұнжырлар, таулы жер мен ӛзен бойын 

сұлулыққа бӛлейтін сәулетті күмбездер, тас сарайлар, шуы кӛп қалалар мұнда да 

болған. Бірақ ӛзгергіш дүние бұларды бірде кӛркейтіп, бірде жер бетінен сыпырып 

отырған» [1]. Бұл ұзақ жылдар бойы қазақ жерін археологиялық тұрғыдан зерттеген 

ғалымның тұжырымы. Марғұлан пікірінің құндылығы сонымен бірге оның қазақ 

http://kray.pushkinlibrary.kz/kz/2012-04-28-10-01-56/semej-alasy.html


 253  
 

халқының рухани мәдениетін зерттеуші ретінде танылып отыр. Әлемге қола дәуірінде 

Орталық Қазақстан жерінде ӛркендеп кӛршілес аумақтағы елдерге ықпал еткен Бегазы-

Дәндібай мәдениетін жарыққа шығару арқылы осы мәдениеттің қалыптасқандығын 

дәлелдеді. Әлкей Хақанұлы оғыз, қыпшақ тайпасынан шыққан күй атасы, түркі 

халқының тӛл баласы Қорқыт мұрасын зерттеп, қазақ музыкасы мен философиясында 

«Қорқыт күйі, «Қорқыт толғауы», «Тәңір биі» дейтін рухани ізгі дәстүрлер 

қалыптасқандығы туралы пікір қалдырды.  

1937 жылы саяси қуғын–сүргінінде ұлт зиялылары қамауға алынып, атылып 

жатқан тұста жас ғалымның артынан НКВД түсті, сонда М.Жұмабаев тергеуде 

болғанда «Әлкей жас еді, албырт еді, студент кезінде дерттен ӛліп кетті» деп жауап 

берген соң, оны іздеу тоқтатылады. Бірақ кейіннен оны Ресейден тапты. Ӛлкетанушы 

Ә.Құрманов: «Ол кісі сыр қып кімге айтқанын білмеймін, бірақ бірде мен Алматыға 

үйіне барғанда маған мына бір сырды айтып еді: «Ленинградта жүргенде бір татар 

милиционерімен дос болып едім, сол бір күні келіп, «сені зорға тауып алдым, байқа, 

бүгін түнде сені қамайды, ұстайды» деп айтты дейді. Алай-дүлей дүние болып қалды, 

ӛзім студентпін, қаражатым да жоқ, қашып қайда барамын, не де болса деп бӛлмемде 

жаттым, кӛзімнің алдымнан бәрі ӛтіп жатты, енді амал жоқ қамауға алса, олар 

шығармайды дейді және қолыма сақал алатын ӛткір жүзді ұстараны алып, соны 

дайындадым, неде болса деп. Кешкілікте сағат мӛлшері 2-3-тердің тӛңірегінде қатты 

есік  қақты, жүрегім тас тӛбеме шықты, «Аш, біз ОГПУдың адамдарымыз сені ұстауға 

келдік, қолымызда қағазымыз бар, дегенді естіп ұстарамын тамағымды орып жібердім, 

менің гүрс етіп құлағанымды біліп, олар есікті сындырып кірді де жедел түрде 

ауруханаға жеткізді. Білікті дәрігерлер жанымды арашалап қылды, артынан маған сары 

қағаз берді «психозбен ауырады, ауытқып кететіні бар» деп жазылған, сол қағаз мені 

қуғыннан құтқарып қалды» деп маған кӛрсетіп еді» дейді. 

Ғалымның 40-шы жылдары жазылған «Мұхаммед Хайдар – қазақтың тұңғыш 

тарихшысы», «Эдыге в истории и преданиях», «Эдыге и Орак-Мамай», «Қазақтың 

тарихшысы Мәшһүр-Жүсіп Кӛпеевтің әдеби мұрасы», «Шоқан Уәлиханов және Орта 

Азия тарихы», «Амангельді Иманов» туралы ерлікке тәрбиелейтін, отансүйгіштік рухта 

жазылған т.б. мақалалары үшін ұлтшыл атанып, «О характере и исторической 

обусловленности казахского эпоса» атты мақаласы қатты сынға ұшырап, «Сырым 

батыр» атты мақаласы жарыққа да шыға алмады [3]. Ұлы Отан соғысы жағдайындағы 

елдегі қиындықтар, Ғылым академиясының Қазақ филиалы тарих секторы бойынша 

кадрлар жетіспеушілігі жағдайындағы ішкі қиындықтар, ӛте ауыр тұрмыстық 

жағдайына қарамастан ғалым Әлкей Марғұлан 40-шы жылдардың басынан бастап кӛне 

жазба ескерткіштерді және қазақ халқының рухани мәдениетін, фольклорын жан-жақты 

зерттеумен қатар, археологиялық ескерткіштер кешенін іздестіру, табу, зерттеу істерін 

алғашқылардың бірі болып бастады. 1940–1941 жылдары 15-тен аса мақала жазып, 

оқулық құрастырып, «Историческое значение ярлыков и пайцзе» атты тақырыпта 

кандидаттық диссертациясын дайындайды. Ал, Ұлы Отан соғысындағы Ұлы жеңіспен 

тұспа-тұс келіп, 1945 жылы «Қазақ халқының эпикалық әңгімелері (миф, легенда, 

ертегі-жыр, аңызды әңгімелер) туралы тарихи-әдебиеттік зерттеулер» тақырыбына 

Ә.Марғұлан қорғаған докторлық диссертация қазақ ғылымының тарихында алғаш рет 

қазақтың ерлік жырларына арналды және ғылымдағы үлкен жеңіс болды [4]. 

Ә.Марғұлан жайлы қызы Данел Марғұлан: «Әкем архивтерде жұмыс істеді, 

сонда қолында экзема болып, қызарып бӛртіп кететін еді, екі қолы бірдей ӛте қатты 

ауыратын бірақ соған қарамастан қолына қолғап киіп жұмысын жалғастыратын еді» 

деген естелігін айтады. Бұл естеліктен қайсарлығы мен табандылығын тануға болады. 

Ғалым жаздың ыстық аптабы мен аңызақ желінде экспедиция жасап, ал қыста сол 

зерттеулер бойынша қорытынды жасап, ғылыми негіздерін дәлелдеп, түйінін жасаған. 

Тәулігіне саналы сағаттар ғана ұйықтап, түн ортасына дейін қағаздан бас алмай жұмыс 

жасаған, жинақтаған жазбаларына ӛте ұқыптылықпен қараған десе, бір естелігінде: 
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«Қайтыс болардың алдында әкем қатты ауырды, желтоқсан айында Шет ауданының 

совхоз директоры келіп, әкеммен кӛп сӛйлесіп отырды, кейін жаңа жылдың алдында 

сол кісі екі қап ет беріп жіберген екен. Сол етке әкем қарап тұрды, кейін мен түсіндім 

әкемде сол сәтте «ол ет менің асыма келген ет екен» деген ой болды деп ойлаймын» 

дейді. 

Туған жері Баянауыл ӛңірінен шыққан Жаяу Мұса, Мұса Шорманов, 

С.Торайғыров еңбектеріне ғылыми тұрғыдан талдау жасаған. Ауырып жатқан 

С.Торайғыровтың денсаулығын біліп тұрса, Жаяу Мұсаның скрипкасын іздеген. Ақан 

сері, Біржан сал, Жаяу Мұсаның фотосуреттерін тауып, халыққа паш еткен де Әлкей 

Марғұлан болған. Жұмыстан қолы қалт еткен уақытта Жаяу Мұсаның «Хаулау, 

«Кӛгершін», «Сынша қыз» әндерін домбыраға қосып айтады екен. Әлкей Хақанұлының 

мінезі ӛте ақкӛңіл, елпілдек, балаша сенгіш, аңғал болған екен. Қорыта келе 

айтарымыз, Ә.Марғұланның артына қалдырған мол мұрасы қазіргі тарих ғылымында 

жалпы мәдениетімізде болып жатқан іргелі ӛзгерістермен үндес, болашаққа қызмет 

жасайтын ұлтымыздың рухани байлығына жатады. Ӛйткені, ғылымның ӛзі тарихи 

процестерді жан-жақты ӛзара салыстыра, ұштастыра зерттеуді мақсат тұтқан. 

Сондықтан да ол археологиялық ескерткіштерді тарихи-жазба деректермен, тарихи 

жазба деректерді аңыз-жырлармен, аңыз-жырларды алдыңғы екеуімен байланыстыра 

зерттеген. Сол арқылы ғалым халқымыздың жүріп ӛткен тылсым әлемін жарқыратып, 

аша білген. Бұл әдіс кейінгі буын ғалымдарға үлгі болса керек. Әлкей Хақанұлы 

зерттеулері әлі де ұлттық болмысты, руханият әлемін танытатын жауһарлар ретінде 

оның жасаған ғылыми тұжырымдары қазіргі мектеп оқулықтарында ӛз орнын табу 

керек, кеңінен пайдалану керек. Әлкей Хақанұлы ұлтқа қызмет етудің ерен үлгісі 

болған зор, кемел тұлға. Оның бейнесі, ісі ұрпақтан ұрпаққа үлгі, мақтаныш, ӛнеге, 

тәлім жолы.     

Н. Ж.Архыматаева  

Әлкей Марғұлан атындағы атаулы кабинет меңгерушісі, кіші ғылыми 

зерттеу орталығының жетекшісі 
 

 

Жақия Шайжҥнісов – қазақтың «Макаренкосы»  

                               

Шығыс Қазақстан облысының Кӛкпекті ауданындағы 

тарихы 80 жылдан асатын балалар ҥйі туралы сӛз қозғалса, 

оның іргетасын алғаш қалаушылардың бірі, «Қазақтың 

Макаренкосы» деген атаққа лайық, аты аңызға айналған 

педагог, мың баланың әкесі атанған ҧстаз Жақия Шайжҥнісовты 

еске алмау мҥмкін емес.  
Адамдардың ғұмыры мәңгілік болмаса да, ӛздерінің қажырлы 

еңбегімен, жарқын да мағыналы ӛмір жолдарымен артына ӛшпес із 

қалдырады. Жақия Шайжүнісов сондай асыл азаматтардың бірегейі. 

Жақия Шайжүнісовтың педагогикалық жолы – мейірім мен жанашырлықтың, 

қамқорлық пен қайырымдылықтың, тӛзімділік пен сабырдың және балаға деген 

махаббат пен сүйіспеншіліктің үлкен мектебі. 

Ұстаздық жолда қиын-қыстауды бастан кешірген Жақия ұстаздың зейнеті – 

шәкірттері. Ұлы Отан соғысы жылдары панасыз қалған балаларды тәрбиелеу мен 

қамқорлыққа алу ісіне ӛмірін арнады. Балалар үйіндегі 43 жылдық жұмысында 

ұлағатты адамның шарапатына бӛленген, ел шаруашылығының сан саласына кірпіш 

болып қаланған түрлі ұлт ӛкілдерін құрайтын азаматтар мен азаматшалар жүздеп, 

мыңдап саналады. Мыңдаған тағдыр иелерінің арасында қарапайым жұмысшы да, 

қаһарман батыр да бар. Мәселен, Социалистік Еңбек Ері Құмар Раев, прокурор Халел 
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Әкімжанов, профессор Алексей Трунов, үздік педагог Солтанбек Ӛріспаев, осылайша 

тізбектей беруге болады.  

Тәрбиеленушілердің естеліктеріне кӛз жүгірте отырып, ұстаздың жарқын 

бейнесі мен ізгілікті істері олардың санасынан  ешқашан ӛшпейтіндігіне сенімді 

боласың. 

Сол кезде балалар үйінде тәрбиеленген жетімдердің бірі, Шығыс Қазақстан 

университетінің профессоры Алексей Трунов: «Жақия аға ғажайып жан еді ғой. Ол 

біздің бәрімізге туған әкеміздей болып мейірім кӛрсете білді. Жасыратыны жоқ, сол 

кезде біздің арамызда мінездері қияңқы, ӛмір тепкісінен тәртібі бұзылған балалар да 

болды. Бірақ ол солардың бәрінің де жүрегіне жол тауып, адам етіп шығарды. Ӛз 

шәкірттерін ақылмен, мейірім жылуымен тәрбиелей білді. Бір отбасының 

балаларындай тату-тәтті ӛмір кештік. Сондықтан да болар, соғыстан бұрын да, соғыс 

жылдарында да осы балалар үйінде тәрбиеленген жетімдер түгелдей қазақ тілін жетік 

меңгерген, таза қазақ тілінде сӛйлесетінбіз» - деп ғазиз жанды жанарына жас үйіріліп 

тұрып, сағына еске алды. 

Гульнар Заринова да балалар үйінде тәрбиеленген. Ол 1992 жылы қоғамдық 

негізде құрылған жетімдер құқын қорғау басқармасы бастығының орынбасары, 

педагог. Гульнар Жақия ағаны тебірене еске алып, былай дейді: «Қазір мен Жақия 

ағаның жолын қуған ұстазбын. Аяулы әкеміздің тамаша тәрбиесінің арқасында 

ешкімнен кем болмай ӛстім. Жоғары білімді мамандық алдым. Жақия ағаның жары, 

туған анамыздай болған Александра Викторовнаға да қарыздармыз. Жаныма, жүрегіме 

ең жақын адамның аруағы алдында басымда иіп, тағзым етіп, ол кісінің ӛнегесін 

жалғастыру ӛзімнің перзенттік борышым деп білемін».  

Әкесі Қабден Нұрмұханов ұлағатты ұстаздан тәрбие алған, ӛз басы жастайынан 

балалар үйінің тыныс-тіршілігімен етене таныс Асқар Нұрмұханов естелігінде былай 

дейді: «Балалар үйі мен үшін ерекше ыстық. Ӛйткені, менің асыл әкем осында Жақия 

ағаның алдынан тәрбие алып, ержетті. Сӛйтіп, ӛзі де ұстаздық жолды таңдады. Жастау 

кезім болса да байқағаным, Жақия Шайжүнісов балалар бойына Отанға, адамдарға, 

еңбекке деген сүйіспеншіліктің ұрығын себе білген тамаша педагог. Ұрпақ 

тәрбиелеудегі рухани-адамгершілік, толеранттылық, ұлтаралық татулық бағытындағы 

дана кӛзқарастары, мемлекетіміздің қазіргі таңдағы жаңашыл ұстанымдарымен 

сәйкестігімен таң қалдырады. 

Тәрбиеші Әния Құсайынова 30 жылдан астам балалармен тәрбие жұмысын адал 

атқарып, қасиетті қарашаңырақта Халық мұғалімінің игі бастамасын жалғастырып жүр. 

Әния Тұрсынқызының айтуынша ата-анасы Ж.Шайжүнісовтың қарамағында еңбек 

еткендіктен ұстаздың үлгілі істерін бала кезінен кӛріп, кӛңілге түйіп ӛскен. Оның 

ұжымды басқару әдісі, жұмысшыларға деген қамқорлығы, балаларға кӛрсеткен әкелік 

мейірімі бәрі-бәрі кӛз алдымда. Қазақстандағы балалар үйі директорлары арасынан 

суырылып шығып «Социалистік Еңбек Ері», Халық мұғалімі, бала жанының бағбаны, 

этнопедагог... Ұстаздық ӛмір жолында кӛптеген жоғары атақтар мен марапаттарға 

лайық Жақия Шайжүнісовтың ең бағалы сыйлығы – ӛзін әке деп атаған мыңдаған 

жетім балалардың сүйіспеншілігі мен алғысы еді, - дейді Әния ұстаз.  

Артына ӛшпес із қалдырған, ұстаз дейтін ұғымның қадірін дәріптей білген 

Жақия Шайжүнісовке қандай құрмет кӛрсетілсе де артық емес. Ер есімі мәңгілік ел 

есінде сақталады. Оның адамгершілігі мен үлгілі ғұмыры ұрпаққа аманат.  

Э.Н. Нұрашева  

Жақия Шәйжүнісов  атындағы атаулы кабинет меңгерушісі, кіші ғылыми 

зерттеу орталығының жетекшісі 
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Шырақбек Қабылбаев - қазақтың қайталанбас қайсар ҧлы 
  

ШЫРАҚБЕК  ҚАБЫЛБАЕВ – 1908 жылы 9 наурызда 

Семей облысы, Абыралы ауданы, Қайнар селосының Қарашоқы 

деген жерінде кедей шаруаның шаңырағында дүниеге келген. 

Жастайынан пысық, оқу-білімге алғыр Шырақбек ауыл мектебінің 9 

сыныбын бітірген соң, 1924 жылы ересек қазақ мектебіне, кейіннен 

1925 жылы Семей педагогикалық техникумының даярлық тобына 

түседі. Оқу орнын 1931 жылы  үздік бағамен аяқтайды.   

Бұл кездегі Семей қаласы – қазақ зиялыларының 

жинақталған жері, әрі Алаш орданың шығыс бӛлімінің орталығы, мәдениеттің де 

орталығы болып саналатын. Ол кезде педтехникум сияқты оқу орны білім іздеп келген 

ауыл жастары үшін қол жетпейтін армандай кӛрінетін. Шырақбек оқыған 

педтехникумда сол кезде Әбікей Сәтбаев, Мұхтар Әуезов тәрізді қазақтың озық ойлы 

ӛкілдері дәріс берді. Осындай ортада жүріп оқып, білім алу Ш.Қабылбаев сияқты зерек 

ауыл баласына қатты әсер етті.  

1931 жылы Семей қаласының халыққа білім беру қалалық бӛлімінің инспекторы, 

1932 жылы Семей облысының Жаңа-Семей қаласының колхоз жастарының үлгілі 

жетілік мектебінің меңгерушісі болып қызмет атқарды. Ш.Қабылбаевқа халыққа білім 

беру жүйесінде әрі қарай қызмет істеуге мүмкіндік бола қоймады. Ӛйткені елдегі 

азамат соғысы аяқталғаннан кейін қызыл армия жүйесінде түрлі әскери реформалар 

жүргізіліп, ұлт аймақтарында ұлттық әскери бӛлімдер мен құрамаларды жасақтау ісін 

үкімет қолға алды. Кеңес мемлекетінің қорғаныс қабілетін нығайту мәселесі күн 

тәртібіне қойылды.   

Ш.Қабылбаев 1932 жылы әскер қатарына шақырылып, Алматы қаласына 

орналасқан қазақ ұлттық атты әскер полкінің құрамында жауынгерлік дайындықтан 

ӛтіп шыңдалды. Армия қатарындағы қызметі аяқталысымен жас офицер НКВД 

жүйесіндегі қызметтерге тартылып, арнайы курстарда оқып, чекистік мамандықты 

меңгерді. 

1934-1938 жылдары Ішкі істер халық комиссариатының және қауіпсіздік 

органдарының түрлі басқармаларында әртүрлі қызметтер атқарды. Ол кезде бұл салада 

қызмет атқаратын білімді қазақ ұлтының ӛкілдері тым аз болатын. 1938 жылдан бастап 

Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің құрамында партиялық қызметте болды. 

Партияның орталық аппаратында ұзақ жылдар бойы жауапты қызмет атқару 

Ш.Қабылбаевтың саяси жағынан шыңдалып, партиялық ұйымдастыру жұмысына 

іскерлігі арта түсті.  

Қазақстан үкіметі 1941 жылдың желтоқсан айында алғашқылардың бірі болып, 

Мәскеу үшін болған шайқаста асқан ерліктің үлгісін кӛрсеткен, сӛйтіп гвардиялық 

құрама деген құрметті атаққа ие болған. Құраманың жауынгерлеріне сәлем-сауқат 

тиелген эшалон жӛнелтуді ұйғарды. Оны апаратын делегация құрамының бастығы етіп 

Шырақбек Қабылбаевты тағайындайды.  

Айбынды әскери қызметі Ш.Қабылбаевты министрлік қызметке дейін жеткізді. 

Ӛзінің қызмет жолын Ішкі істер халық комиссариатының қауіпсіздік жүйесінде қызмет 

істеуден бастап, кейін ұзақ жылдар бойы ККП Орталық Комитетінде әртүрлі жауапты 

жұмыстар атқарып, мол тәжірибе жинақтаған Ш.Қабылбаевты Үкімет 1954 жылы 

тамыз айында Қазақ КСР Ішкі істер министрі етіп тағайындады. 

Ш.Қабылбаев министр болған жылдарда, ішкі істер органдары жүйесінде 

күрделі ӛзгерістер мен реформалар жасалды. Ол шын мәнінде ірі педагог болатын. 

Сондықтан да ішкі істер саласының тәрбие жұмысын жақсартуды қолға алды. Жазалау 

жеңіл, ал тәрбиелеу қашан да ауыр екенін сезінген Шырақбек Қабылбаев адам 

тағдырын шешерде «жеті ӛлшеп, бір-ақ кесуді» әрбір басшының алдына талап етіп 
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қойды. 1957 жылдың 17 наурыз айында Ш.Қабылбаевқа 3 рангілі ішкі қызмет генерал 

атағы берілді. 

Адамның ӛмір жолында кедергі мен бӛгеттердің кездесетіні белгілі. 1959 

жылдың жазында Теміртау қаласындағы металлургия комбинат құрылысына кӛптеген 

жұмысшы шеттен келіп, бүлік шығарды. Осы кезде республика ішкі істер министрі 

қызметін атқарып жүрген Ш.Қабылбаев жазықсыз жазғырылып, орнынан босатылды. 

Арада біраз жыл ӛткеннен кейін, 1967 жылдың 12 сәуірінде Ш.Қабылбаев екінші рет 

Қазақ КСР Ішкі істер министрі болып тағайындалып, кӛп кешікпей оған Ішкі қызметтің 

генерал-лейтенант атағы берілді. Бұл сол кездегі республика ішкі істер министріне 

берілген ең алғашқы жоғарғы атақ болатын. 

Ш.Қабылбаевтың бастамасымен Қазақстанның ІІМ-де кадрлар дайындайтын 

ведомстволық оқу орындары ашылды. 1956 жылы маусым айында Алматыда ІІМ 

арнайы орта милиция мектебі, 1969 жылы 10 қазанда Қарағанды қаласындағы КСРО 

ІІМ Жоғарғы мектебі  ашылды. Аталған оқу орындары заң кадрларын дайындаудағы 

нағыз флагман ретінде танылды. Осылайша Павлодар, Теміртау, Шымкент, Қостанай 

қалаларында облысаралық оқу орындары - милиция мектептері ашылды.  

Ш. Қабылбаев тек әскер саласында ғана емес, ӛнер саласынан да хабары бар 

майталман тұлға еді. Ш.Қабылбаев ӛзінің әдеби әлемі, қазақ ӛнері мен мәдениеті 

жӛнінде терең мағлұматы бар  жан-жақты білімді адам болған. Ш.Қабылбаев  кӛркем 

әдебиетті кӛп оқыпты. Мәлік Ғабдулин, Ғабит Мүсірепов, Бауыржан Момышұлы, Ільяс 

Омаровпен және басқа әдебиет қайраткерлерімен достық қарым-қатынаста болды. 

М.Әуезовтің шығармаларын жоғары бағалады, әсіресе, Абайдың, Шәкәрімнің 

шығармаларын жатқа білді, «Абай жолы» эпопеясын жақсы кӛрген. Ж.Елебековтің, 

А.Дайырбековтің орындауындағы халық ӛлеңдерін тыңдайтын.  

Ш.Қабылбаев республикада қоғамның милициямен байланысына үлкен назар 

аудартты. Милиция тақырыбында кітаптар басып шығару бастамасын барынша 

қолдады. Осылайша «Особое назначение» (1972 ж.), «Расследование продолжается» 

(1965 ж.), «Бессонный патруль» (1974 ж.), «Преступления могло не быть» (1970 ж.), 

«Қоғамдық тәртіп сақшылары» және басқа да кітаптар басылып шықты. «Синие 

шинели» атты кітабы Қазақстан милициясы туралы беташар туынды болды.  

Ш.Қабылбаев ӛз ӛмірінің 16 жылында Орталық комитетте әртүрлі қызметтер 

атқарады. 25 жыл Ішкі істер министрлігінде, оның 12 жылында министр қызметінде 

болады. Орталық комитеттің мүшесі. Қатарынан 4 рет шақырылған Жоғарғы кеңестің 

депутаты болады. 20-дан астам үкімет наградаларымен марапатталды.  

Халқына мінсіз қызмет атқарғандығы үшін «Еңбек қызыл ту» (1956, 1967 жж.), 

Ленин «Қызыл жұлдыз» орденімен (1945 ж.), Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің КСРО ІІМ 

Құрмет грамотасымен (1970 ж.), «КСРО Қарулы күштеріне 40 жыл», «Ұ1941-1945 жж. 

Ұлы Отан соғысындағы қажырлы еңбегі үшін» (1945 ж.), «Мінсіз қызметі үшін» І, ІІ, ІІІ 

дәрежелі медальдарымен марапатталды. 

2014 жылы 9 желтоқсанда ҚР Үкіметінің №1287 қаулысымен ҚР ІІМ Қостанай 

академиясына Шырақбек Қабылбаевтың есімі берілді. 2015 жылы 6 маусымда 

Қостанай академиясының алдына орнатылған Ш.Қабылбаевтың ескерткішінің 

салтанатты ашылуы болды. Алматы қаласы «Қалқаман-2» шағын ауданында және 

Семей қаласында Ш. Қабылбаев атында кӛше бар.  

Екі рет Ішкі істер министрі болған, ұзақ жылдар бойы ерен еңбек еткен, 

Алаштың аяулы азаматы, белгілі қоғам және мемлекет қайраткері, ұзақ жылдар бойы 

Қазақстанның әлеуметтік-мәдени саласының ӛркендеуі жолында аянбай еңбек етіп, 

халық құрметіне бӛлене білген Шырақбек Қабылбаев Кеңестік дәуірде жасап, оның 

ыстығына күйініп, суығына тоңып, әкімшіл-әміршіл жүйе мен коммунистік 

идеологияның шектеулеріне кӛне, тӛзе жүріп, ӛз халқына адал қызмет кӛрсете білген 

тарихи тұлға.  
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Бүгінде колледж қабырғасында Ш.Қабылбаетың есімі айтулы тұлғалар 

қатарында үлкен мәртебеге ие болып, құрмет тақтасына жазылған. Колледждің 110 

жылдық мерейтойы қарсаңында колледж директоры, филология ғылымдарының 

кандидаты Жанаева Шағангүл Алдамжарқызының басшылығымен Шырақбеқ 

Қабылбаев атындағы ғылыми зерттеу орталығы №301 дәрісханада ашылды. Дәрісхана 

қоғам қайраткеріне арналған стенд, жеке портреті, жинақ папкалары, фотосуреттері 

жинақталған альбом және видеоматериалдармен жабдықталған. 

Зерттеу орталығының арнайы жоспары құрылған. Сол бойынша зерттеу 

орталығының мүшелері ғылыми-практикалық конференцияларға, ғылыми жобаларға, 

байқауларға қатысып, Шырақбек Қабылбаев туралы мақалаларын жариялап отырады.  

Атап айтқанда, Серікқали Гүлмарал «Семей ӛңірінің Ұлы Жеңіске қосқан үлесі» 

атты қалалық конференциясында «Шырақбек Қабылбаевтың Ұлы Жеңіске қосқан 

үлесі»,  ал Құсман Тоғжан «Шәкәрім оқулары» І қалалық конференциясында «Халқына 

қызмет еткен Шырақбек Қабылбаев» атты баяндама оқып, алғыс хат және 

сертификаттармен марапатталды. Есенкелді Ақерке «Ш.Қабылбаев - қазақтың 

қайталанбас қайсар ұлы» тақырыбында ғылыми-жоба қорғады. Құсман Тоғжан «Үздік 

реферат» байқауында қатысып, жүлделі 1-орынды иеленді.   

 Оқу орнының 115 жылдық мерейтойына орай колледж тарихын зерттеуге үлес 

қосу мақсатында оқу орнының түлегі Ш.Қабылбаевтың 110 жылдық мерейтойына орай 

ӛмірі мен еңбек жолын, еліміздің дамуына қосқан үлесін жас ұрпаққа насихаттау 

мақсатында іс-шаралар кешені жоспарланып, атқарылды. Колледжде студенттер 

арасында ӛткен футболдан еске алу турнирі, Ш.Қабылбаевтың туғанына 110 жыл 

толуына орай «Құқық негіздері» пәнінен «Мен ӛз құқығымды білемін» тақырыбында 4-

курс студенттерінің арасында колледжішілік олимпиада және тағы да басқа іс-шаралар 

ӛткізілді.  

 

Жоспарланған бірқатар іс-шаралар кешенінің бірі – «Шырақбек Қабылбаев - 

қазақтың қайталанбас қайсар ҧлы» атты зерттеушілік-шығармашылық жұмыстар 

галереясы түріндегі ашық тәрбие сағатында топ білім алушылары арнау ӛлеңдерін, 

эсселерін оқып, Ш.Қабылбаев атындағы ІІМ Академиясының «Шырақбек ата» атты 
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әнұранын орындады. Болашақта кіші ғылыми зерттеу орталығының мүшелері 

Шырақбек Қабылбаевтың ерен еңбегін зерделеп, білім алушыларға насихаттауда 

атқарар игі істері әлі алда. 

Ш.Қабылбаев сияқты елі, жері үшін аянбай қызмет етіп ұлтжандылығын кӛрсете 

білген ұлағатты адамның іс-тәжірибесі қазіргі ХХІ ғасырдағы еркін елдің, тәуелсіз 

Қазақстанның жас ұрпақтарына үлгі-ӛнеге.  

 

 Г.А. Мавлитаева,   
Шырақбек Қабылбаев атындағы атаулы кабинет меңгерушісі, кіші ғылыми 

зерттеу орталығының жетекшісі 

 

Ҧрпаққа ҥлгі болар ҧлы тҧлға 

Киелі шаңырағымыз М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжінен кӛптеген ірі тұлғалар, кӛпке танымал, елге белгілі 

азаматтар білім алды. ҚР Білім беру ісінің үздігі, Ы.Алтынсарин 

тӛсбелгісінің иегері, оқу орнының директоры Ш.А.Жанаеваның 

бастамасымен «Тағзым» бағдарламасы бойынша 33 атаулы кабинет 

ашылды. Соның бірі 2013 жылы ашылған оқу орнының педтехникум 

кезіндегі түлегі, педагог, еңбек ардагері, Ысқақ Сүлейменов атындағы 

№203 кабинет. «1925 жылы Семейдегі Қазақ Педагогикалық 

техникумына оқуға түсіп, оны 1931 жылы үздік тәмамдайды. Техникумды аяқтаған кезде 

РСФСР–дің Халық Ағарту Комиссарының қолы қойылған «Бастауыш мектеп мұғалімі» 

деген аттестат берілді. Педтехникумды аяқтағаннан кейін 2 жылға еңбек етуге  Мақаншы 

ауданына, бастауыш мектепке мұғалім етіп жіберілді. Сол замандарда мұндай білім алу 

абырой болып саналатын және бұл оқу мекемесінің түлектері ӛте жоғары бағаланатын. 

Себебі олар ауыл тұрғындарының толықтай саутсыздықтарын жою күресіне белсене 

қатыстырылды, жүйелі түрде әңгімелесулер жүргізілді, газет, журналдар, мерзімді 

баспасӛздерді оқыды, сауатсыздарды оқу және жазу әліппелерін меңгеруіне жәрдем етті» 

Сулейменов Тӛлеутай Ысқақұлы «Ӛнегелі ӛмірдің ғибраттары». 

   Атаулы кабинетте кіші ғылыми зерттеу орталығы құрылып, жоспарлы жұмыстар 

жасалып жатыр. Кіші ғылыми зерттеу орталығының мақсаты - білім алушыларды педагог, 
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журналист, еңбек ардагері Ысқақ Сүлейменовтың ӛмірімен және еңбек жолымен 

таныстыру, үлгі ету.  

Осы мақсатқа орай кіші-ғылыми зерттеу орталығы Ы.Сүлейменов атындағы №203 

дәрісханасына бірінші курс студенттеріне жыл сайын экскурсия жүргізіп, тәрбие 

сағаттары ӛткізіліп отырады. Сонымен қатар шығармашылық жұмыстар «Ұрпаққа үлгі 

болар ұлы тұлға» атты ток-шоу, 1-2 курс студенттері ағылшын тілінде «Father – is 

unattainable pinnacle» және «The first Ministry of Foreign Trade» тақырыбына диктант 

жазады, 1-2  курс студенттері Ысқақ Сүлейменовтың ӛмір жолы мен атқарған қызметіне 

байланысты және жан ұясы туралы реферат жазады, 36 топ суденті Аймаханова Аңса  «An 

excellent example to follow» атты мақаласымен ІІІ қалалық ғылыми конференцияға 

қатысып, сертификатпен марапатталды, Мұратбекова Ақерке зертеу жұмысының нәтижесі 

ретінде «Ысқақ Сүлейменұлының ата тегі»  шежіресін жасады, Серікова Айтолқын Ысқақ 

Сүлейменұлына арнау жазды. 2018 жылдың 15 ақпанында «Ұрпаққа үлгі болар ұлы тұлға» 

атты колледжішілік сыныптан тыс іс-шара ӛткізілді. Осындай іс-шаралар жыл сайын 

ӛткізіледі. 

Бұл зертхананың бас демеушісі белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, Тәуелсіз 

Қазақстанның бірінші Сыртқы істер министрі, саяси ғылымдарының докторы, профессор, 

академик Сулейменов Тӛлеутай Ысқақұлы. Тӛлеутай Ысқақұлы ӛзінің «Ӛнегелі ӛмірдің 

ғибраттары» атты кітабында «Қазақ ата-ананы ардақтай білетін тамаша қасиеттің иесі» 

деп бағаласа, ӛзі сол сӛзінің дәлелі бола білген озаттардың бірі. Дәрісхананың 

жабдықталуына және оның материалдық базасының толығуына кӛп кӛмегін тигізді. Осы 

негізде атаулы дәрісханада кіші ғылыми зерттеу орталығы құрылды.   

Ӛткен күн тарих, ертеңгі күн құпия, ал бүгінгі күн – бұл сый демекші, Ұлы 

тұлғалардың есімін қайта жаңғыртып, ұмытпау – біздің борышымыз. Ер есімі әрқашан ел 

есінде! 

Ғ.Н.Торыбаева, 
Ысқақ Сүлейменов атындағы атаулы кабинет меңгерушісі, кіші ғылыми 

зерттеу орталығының жетекшісі 

 
 

Қазақ педтехникум тҥлегі Ы.Сҥлейменовқа қатысты мәлімет берілген қҧжаттық 

дерек 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.141, о.1, д-1, с.2. 
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Ысқақ Сүлейменов атындағы 

атаулы кабинеттің демеушісі – ұлы, 

мемлекет және қоғам қайраткері, 

тәуелсіз Қазақстанның бірінші 

Сыртқы істер министрі (1991-1994 

жж.), дипломат, ҚР Президенті 

жанындағы мемлекеттік басқару 

Академиясының Дипломатия 

институты «Сыртқы саясат» 

кафедрасының профессоры Тӛлеутай 

Ысқақұлы Сүлейменов. 

 

 

 

 

 

Тӛлеутай Ысқақұлының қызы – Алиса Тӛлеутайқызы оқу 

орнында болып, атасы Ысқақ Сүлейменовтың атындағы 

кабинетпен танысты. 

Ұрпақ сабақтастығы осы болар! 

 

 

 

 

 

Ғалымның хаты ӛлмейді 

Сталиндік саяси қуғын-сүргін құрбандарының бірі   

абайтанушы ғалым, қазақ педтехникумының түлегі – МҦРАТБЕК 

БӚЖЕЕВ. 
М.Бӛжеев кеңес ӛкіметінің алғашқы жылдары ашылған 

Қазақстандағы оқытушылар даярлайтын тұңғыш қазақ 

педтехникумында оқиды. Осында Мұхтар Әуезовтей ұстаздан 

білім алады. Мұхтардай ұстаздың шәкірті болып, дәрістері мен 

ақыл-кеңестерін тыңдау зерделі жасқа үлкен әсер етеді. Мұратбек 

ұстазы М.Әуезовтің талапты шәкірті бола біліп, студент кезінен-ақ 

Абайдың ақындық мектебі, ақындық стилі, оның Пушкин ӛлеңдерін қазақ тіліне аудару 

шеберлігі туралы зерттеген. Абай шығармаларының орыс тіліне аударылу 

ерекшеліктері туралы ғылыми материалдар жазған. 

1925 жылы осы оқу орнын үздік бітіріп, Қарқаралыда мұғалімдерге арналған 

курста оқытушылық қызмет атқарады. Москва педагогикалық институтына оқуға түсіп, 

оны 1932 жылы бітіріп шығады. 1933-34 оқу жылында Абай атындағы Қазақ 

педагогикалық институтында сабақ беріп, 1938-1941 жылдары Қазақ мемлекеттік 

университетінде доцент болып қызмет етеді. Осымен бір мезетте КСРО ҒА Қазақ 
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филиалы Әдебиет секторының аға ғылыми қызметкері болып, ұлт әдебиетінің тарихын 

зерттеу ісіне қызу араласады, білікті маман ретінде қазіргі М.О.Әуезов атындағы 

Әдебиет және ӛнер институтының негізін салуға қатысады. 

Мұратбек Бӛжеев – Абай 

шығармашылығын 

зерттеушілердің бірі болды. Ол 

1940 жылы ӛзінің ұстазы 

М.Әуезовпен бірге ұлы Абайдың 

екі томдық шығармалар жинағын 

дайындап шығарып, ғылыми 

түсініктемелерін жазуға қатысқан.   

Жас ғалым 1942 жылы 

кандидаттық диссертациясын 

қорғау қарсаңында жазықсыз 

айыпталып, он бес жылға жуық 

сталиндік лагерьлерде қамауда 

болады. М.Бӛжеев ұзақ жылдар 

бойы Абай шығармашылығын 

зерттеумен айналысып, 1960 

жылы «Абай Құнанбаев 

шығармашылығының идеялық-кӛркемдік ерекшеліктері туралы» деген тақырыпта 

кандидаттық диссертация қорғайды. 1961 жылы М.О.Әуезовтің мұражай-үйін 

ұйымдастырушылардың бірі, ұзақ жылдар бойы осында аға ғылыми қызметкер болып 

қызмет етеді. Жазушы мұрағатында сақталған 400 папка материал негізінде 

қолжазбаларының ғылыми сипаттамасын жасады, 7000 бет кӛлемінде жазушы 

шығармалары бойынша текстологиялық жұмыстар жүргізді. Жазушының 12 томдық 

шығармалар жинағын дайындап шығаруға қатысып, 1966, 1972 жылдары М.О.Әуезов 

шығармашылығы бойынша кӛрсеткішті дайындап шығарады. 

1974-1980 жылдары  М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және ӛнер институтының 

Текстология және қолжазбалар бӛлімінде аға ғылыми қызметкер болып істейді. 1973 

жылы «ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті дамуының 

идеялық-кӛркемдік ерекшеліктері» атты тақырыпта докторлық диссертациясын 

қорғайды. Сексенінші жылдары жазылған «Абайдың ақындық айналасы» атты зерттеу 

еңбегі, «Абай аудармалары», «Абайдың реализимі» т.б. ғылыми еңбектері абайтануға 

қосылған сүбелі үлес болып есептеледі. Абай поэзиясының идеялық-кӛркемдік 

ерешеліктері туралы «Абайдың ақындық айналасы» атты монографиясы жеке кітап 

болып шықты. 

1960 жылдары шыққан, алты кітаптан тұратын «Қазақ әдебиетінің тарихын» 

дайындауға қатысты. 2013 жылы ғалымның «Замана кейіпкерлері» атты ғылыми 

зерттеулер жинағы жарық кӛріп, осы кітабының таңдаулы бӛлігі «Классикалық 

зерттеулер» сериясына енді. 

Әуезовтану саласына ӛлшеусіз қызмет еткен ғалымға 2015 жылы  колледжімізде 

қыздары Айбарша, Гүлбаршын Бӛжеевалардың демеушілігімен 31мамыр - саяси қуғын-

сүргін құрбандарын еске алу күніне орай атаулы кабинет ашылды.  

Сербурина Н.А.,  

Мұратбек Бӛжеев атындағы атаулы кабинет меңгерушісі, кіші ғылыми зерттеу 

орталығының жетекшісі  
 

 

М.Бӛжеев атындағы атаулы кабинеттің ашылу сәті 
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 КЕНЖЕБЕК ДӘУКЕЕВ 1913 жылы бүгінгі Қарағанды облысының Егіндібұлақ 

(бұрынғы Қу) ауданының (бір кездегі Семей облысы Қарқаралы уезінің) №5 ауылында  

Дәукей Шұғылбаевтың отбасында дүниеге келеді. 

 Дәукей ақсақал ӛз жерінде оқытуға мүмкіндігі болмағандықтан Кенжебекті 

бүгінгі Бесқарағай ауданы жеріндегі Кіші Ақжар селосында болған балалар үйіне 

береді. Онда ол 1930 жылға дейін болады. Жасӛспірім баланың білімге деген ынтасы 

мен қабілетін байқаған ұстаздары оған оқуды одан әрі жалғастыруға кеңес береді. 

Ұстаздарының білдірген сенімдері жас Кенжебектің жігеріне жігер қосқандай әсер 

етеді.  

 Білім жолындағы ізденістері оны сол кездегі Қазақстанның ерекше құнарлы 

орталықтарының бірі – Семейге алып келеді. Кенжебек аға 1930 жылы Семей 

педогогикалық техникумының дайындық бӛліміне, ал келесі жылы техникумға оқуға 

түседі. Ол педтехникумды 1935 жылы бітіріп шығады және осы оқу орнына тарих 

пәнінің мұғалімі етіп қалдырылады.  

 Семей педтехникумында оқыған жылдарының ӛзі үшін ерекше болғанын  

Кенжебек аға жиі еске алып отырады екен. Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтпаев, Әбікей 

Сәтпаев, Әлкей Марғұлан және Әзілхан Нұршайықов сияқты саңлақтар оқыған, небір 

тамаша ұстаздар қызмет жасаған және ӛзіндік дәстүрі қалыптасқан, бір кездері Семей 

мұғалімдер семинариясы болып ашылған, оқу орнының сол кездегі мұрагері – Семей 

педтехникум саналы жас жігіт үшін ӛмірдің ең алғашқы және ерекше баспалдағы 

болды.  

 Білімге деген сұранысын толық қанағаттандыруға ұмтылған Кенжебек 

Дәукейұлы 1936 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтына оқуға түсіп, 

оны 1940 жылы «тарихшы» мамандығымен ойдағыдай бітіріп шығады. Сол жылы қазан 

айында  оны Қазақ ССР  Халық ағарту халық комиссариаты Семейдегі Абай атындағы 

коммунистік  саяси–ағарту техникумына жолдамамен жібереді. Онда ол 1941 жылдың 

қыркүйегіне дейін оқытушылық қызметте болады.   

 Кенжебек Дәукейұлын сол 1941 жылдың қыркүйегінде Семей облыстық халыққа 

білім беру бӛлімінің бастығының орынбасарлығына тағайындайды.  Ол осы қызметінде 

1942 жылдың ақпанына дейін болады. Сол жылы облыстық партия комитеті жігерлі 

жас жігітті сол кездегі астықты және малды аудан Кӛкпектідегі Ӛрнек МТС–на саяси 

бӛлімнің бастығының орынбасары етіп жібереді.  

 1942 жылы 15 маусымда Кенжебек Дәукейұлы Дәукеев Семей облысы халыққа 

білім беру бӛлімінің бастығы қызметіне тағайындалады.  

 1951 жылы Кенжебек Дәукеев республикадағы алдыңғылардың бірі болып 1934 

жылы құрылған Н.К.Крупская атындағы Семей педагогикалық институтының 

ректорлығына тағайындалады. Кенжебек Дәукейұлы ӛзіне жүктелген жоғарғы оқу 

орнының басшысы болу міндетін де ойдағыдай атқарады. Институтты оқу–әдістемелік, 

ғылыми және материалдық–техникалық негізде кӛтеріп отыру міндеті күн тәртібінде 

үнемі тұрды.  

 1953 жылы Кенжебек Дәукейұлы Семей облыстық мәдениет басқармасының 

бастығы болып тағайындалады. Ол кісі бұл қызметте 1965 жылға дейін болып, 

нәтижелі қызмет жасады. Ол мәдениет бӛлімін басқарған жылдардың ішінде облыстың 

барлық елді–мекендерінде клубтар, ірі орталықтар мен қалаларда мәдениет үйлері 

қызмет істеп жатты немесе жаңадан ашылды. Кенжебек аға 1965 жылдан ӛзі бір кезде 

студент болып жастық шағын ӛткізген Алматы Қазақ ССР Оқу–ағарту  министрлігінде 

мектеп–интернаттар, балалар үйі және арнайы мектептер бӛлімінің бастығы болып, 

1974 жылға, яғни ӛмірінің соңғы күндеріне дейін нәтижелі жұмыс жасады.  

 Кенжебек Дәукейұлының 1955–1965 жылдардың аралығында әлденеше рет 

Қазақстан Коммунистік партиясы Семей облыстық комитетінің, Семей облыстық 

еңбекшілер депутаттары кеңесінің атқару комитетінің мүшелігіне сайлануы, сол кездегі 

Кеңестер Одағының жоғарғы наградалары – «Қызыл Жұлдыз», «Еңбек  Қызыл Ту» 
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ордендерімен, кӛптеген медальдармен, атақтармен марапатталуы оның еліне деген 

сіңірген еңбегінің әділетті бағалауының және қоғамдағы жоғары әлеуметтік орнының 

кӛрсеткіші деп білеміз.  

Мақтағали Бектемесов, 

Семей педагогикалық институтының ректоры. 

Семей таңы №41 (18279) 21 мамыр, 2013 жыл 

 

Қазақ диалектологиясы  ғылымының майталманы 

 

ДОСҚАРАЕВ ЖҦМАТ ДОСҚАРАҦЛЫ (1887 - 06.07.1972) - қазақ тіл 

білімінің маманы, педагог, филология ғылымдарының кандидаты, диалектолог, қазақ 

диалектологиясы  ғылымының негізін салушылардың бірі. 

 1887 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданында, «Жаңа жол» ауылында 

дүниеге келген. Ол  Жасыбайдағы «Жұматтың 4 жылдық мектебі» аталып кеткен 

мектепте білім алады. Осы мектепте алғашқы сауатын ашып, білім алғандардың 

қатарында академик Серікбай Бейсембаев, атақты тарихшы ғалым Ермұқан 

Бекмаханов, елімізге еңбегі сіңген дәрігер әрі драматург, профессор Субханбердин 

Сәлкен Хасанұлы болған. 1921-1925 жылдары Семей педагогикалық техникумында 

оқиды. Педагогикалық техникумды аяқтағаннан кейін мектептерде мұғалім болып 

жұмыс істеді. 1937 жылы Ӛзбекстандағы Самарқан Мемлекеттік университетін бітірді. 

Павлодар облыстық оқу бӛлімінде, Қарақалпақ АКСР-дегі педагогикалық институтта, 

Қазақстан Мемлекеттік университетінде кызмет етті. 1942–45 жылдары ҚазКСР ҒА-

ның Тіл және әдебиет институтында ғылыми қызметкер, бӛлім меңгерушісі болып 

қызмет атқарды. 1944 жылы "Оңтүстік диалектісінің кейбір ерекшеліктері" деген 

тақырыпта кандидаттық диссертация қорғап, филология ғылымдарының кандидаты 

атанды. 1945-65 жылдары Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тіл білімі иститутында 

қазақ тілінің тарихы мен диалектологиясы бӛлімінің меңгерушісі, аға ғылыми 

қызметкер болып, қызмет атқарады. Ғалымның 1955 жылы шыққан «Қазақ тілінің 

жергілікті ерекшеліктері» (лексика) деген еңбегі тек қазақ тіл білімінде емес, 

тюркология ғылымының диалектология саласында жасалған тұңғыш диалектологиялық 

сӛздіктердің бірі болып табылады. «Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының 

мәселелері» атты құнды еңбегі жарыққа шықты. Ғалым 40 жыл бойы үзбей 

диалектологиялық экспедицияларға қатысып, диалектология саласынан алғаш рет 

мақала, диссертация  жазып, қазақ тілінің диалектологиялық сӛздігін 

құрастырушылардың бірі болды. Жалпы ғалымның 40-тан астам ғылыми еңбектері 

жарияланды. Ғылымға сіңірген еңбегі үшін КСРО медальдарымен және ҚазКСР 

Жоғарғы Кеңесінің грамотасымен марапатталған. 

 

 

ҚАЙМОЛДИН ОМАР  (1903 

жыл, Кіндікті Дағанды болысы -2.07.2011 

жыл, Алматы қаласы)- 1903 жылы (паспортта 

1910ж.) Дағанды болысының Бақанас 

ӛзенінің бойындағы Кіндікті деген ӛлкеде 

дүниеге келген. Сегіз жасында ауылдағы 

ғұлама Ӛтелбай Кәріпұлының медресесіне 

оқуға барады. Онда бір жылын ӛте жақсы 

бітіріп, Семейдің қазақ педагогикалық 

техникумына түсіп, оны 4 жылда үздік бітіріп 

шығады. 1922 жылы Алматыға келіп ҚазПИ-

дің жаратылыстану факультетіне оқуға түседі. 

ҚазПИ-де оқып жүргенде әртүрлі қоғамдық саяси ұйымдарға белсене 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96
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қатысып, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, Т.Жүргенов, Ұ.Құлымбетов сияқты зиялы 

адамдармен кездесіп сұхбаттасып жүреді. 1927 жылы ҚазПИ-ді үздік бітіріп, Санкт-

Петербургке жолдамамен барып атақты ғалым Павловтың аспирантурасына түседі. 

Аспирантурада жүргенде генеалогия туралы кітап жазып шығарады. Аспирантурада бір 

жыл оқығаннан кейін, 1933 жылы Алматыға Жүргенов шақырып алады. Омарға 

Алматыда ғылыми зерттеулік педогогика институтын құруды жүктейді. Бір жылдың 

ішінде институттың жарғысын, бағдарламасын, бӛлімдерінің құрылымын жазып, сол 

институтты басқарады.  

1934 жылдан бастап НКВД соңына түсе бастайды - ұлтшылсың, байдың 

тұқымысың, қазақтың ұлт кӛсемдерін (Ахмет Байтұрсынұлы, Ә. Бӛкейханов, М. 

Жұмабаев, Ж. Аймауытов, Шәкәрім) қолдайсың, - деп кінә тағады. 1935 жылы қаладан 

кетуге мәжбүр болып, Үржардағы техникумда 2 жыл сабақ береді. 1937 жылы 

Алматыға қайтып келіп, Ы.Алтынсарин атындағы ғылыми-зерттеу педагогикалық 

институтында жұмыс істеп жүргенде, күзде НКВД-мен ұсталып, тергеледі. 1938 жылы 

9 қарашада 58.10-58.11 бабымен сот үкімі шығарылып, 10 жылға бас бостандығынан 

айырылады. 

Қазақтың 61 түрлі музыкалық аспабын жинады. Оның кӛбі қазір Ықылас 

атындағы Ұлттық музыкалық аспаптар мұражайында тұр. 40 томдық қолжазба жазды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D2%93%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%96%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D2%9A%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%A9%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D3%98%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D2%B1%D1%80%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D2%93%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D2%93%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%96%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D3%99%D0%BA%D3%99%D1%80%D1%96%D0%BC_%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УЧИЛИЩЕ КЕЗЕҢІ (1937 – 1992 жж.) 

 

 
 

ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ 

Училище вчера и сегодня 

 

              В прошлом году по итогам Всесоюзного социалистического соревнования в 

числе девяти педагогических училищ страны Семипалатинскому педучилищу им. 

Мухтара Ауэзова за высокие показатели в обучении, воспитании и подготовке молодых 

специалистов присуждено переходящее Красное знамя Министерства просвещения 

СССР и ЦК профсоюза  работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений. 

         Вчера училищу вручено переходящее Красное знамя Министерства просвещения  

Казахской ССР и республиканского комитета профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений и денежная премия за достижение высоких 

результатов в республиканском социалистическом соревновании, за успешное 

выполнение заданий государственного плана экономического и социального развития 

по народному образованию, совершенствование учебного процесса и улучшения 

идейно-воспитательной работы. 

          Каждый раз при очередном свидании с нашим педучилищем, при виде старинных 

изразцов и фронтонов этого светлого здания невольно охватывает какое-то волнение. 

Так и кажется, что даже стены и каждый кирпич здесь пропитаны духом истории. 

          Выпускник училища 1931 года, впоследствии заведующий кафедрой русской и 

зарубежной литературы пединститута, кавалер ордена Ленина, доцент Л.М. Перелыгин 

писал: «Годы пребывания в педагогическом училище остались в памяти как что-то 

очень радостное. Помню, каким громадным показалось мне здание учебного заведения 

(ничего подобного я до этого не видел). Деревья вокруг здания, разноцветные стены, 

широкий двор, дверь, нижний этаж с кабинетами физики, химии, ботаники, лестница-

каждая ее ступенька –все запомнилось навсегда». 

          На втором этаже –Пушкин с его «Цыганами», «Медным всадником», поэзия и 

логарифмы, изобразительное искусство и музыка. 
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         Без волнения не могу думать о К.Н.Моргайлике, Б.А.Якимове, Б.М. Пинегине, 

А.И. Кожалине .....  От них, от чудесных преподавателей, шли к нам каждый день и 

знания, и переживания....». 

          Выпускники  разных лет добрым словом вспоминали и вспоминают 

преподавателей педучилища (вначале учительской семинарии и педтехникума)  В. И. 

Попова, Ф. Д. Шнырева,  А. З. Сатпаева, И. Я. Малахова, братьев Стюхиных, В.Н. 

Рябова, З. П. Хомутову, Е. Г. Тиунова, заслуженных учителей Казахской ССР  О. Ф. 

Царевскую, П.Ф. Попова и многих других. 

Учительская семинария, ПИНО (практический институт народного образования 

в 1920-24 годы), педтехникум, педучилище им. К. Д. Ушинского, закрытое в 1960-63 

годах, снова – педучилище, со временем заслужившее право носить имя одного из 

своих давних выпускников, лауреата Ленинской премии, писателя-академика М.О. 

Ауэзова. 

             Учащиеся и преподаватели по праву и поныне гордятся тем, что когда-то 

приходил в этот дом и входил в эти классы будущий великий ученый, четырежды 

кавалер ордена Ленина, первый президент Академии наук Казахской ССР  К. И. 

Сатпаев. 

            С первых своих лет государство заботится об учительской семинарии как о  

кузнице кадров по ликвидации безграмотности во всей нашей республике. Далее в 

педтехникум райкомы комсомола и партячейки стали направлять самых преданных 

Советской власти молодых людей. Было трудное  время восстановительного  периода 

после гражданской войны. Несмотря на это, выделяются средства для стипендий 

нуждающимся студентам. В то же время обращалось большое внимание на 

оборудование кабинетов, увеличение библиотечного фонда, развитие спорта и 

художественной самодеятельности. 

          Ликбез, коллективизация, первые пятилетки..... 

           Годы Великой Отечественной стали поистине суровым испытанием и для 

коллектива училища, здание которого временно заняли летная школа и 

госпиталь.Учащиеся, преподаватели стойко переносили все трудности, продолжали 

занятия, давали шефские концерты, дежурили в госпиталях, подписывались на 

Государственный заем, отправляли подарки на фронт. 

            А там, на фронте, воспитанники и преподаватели отважно защищали Родину. 

Изгутты Айтыков, поступивший в училище в 1939 году, В.В. Бунтовских и выпускник 

1935 года Василий Шулятиков стали Героями Советского Союза. 

             Годы проходят чередой. Десятки и сотни выпускников училища в разных 

уголках страны успешно занимаются своим благородным делом: обучают младших 

школьников и воспитывают дошколят. И всегда они, наверное, помнят о своем родном 

училище. Далеко не всем удалось прибыть на традиционный сбор выпускников трех 

предвоенных лет. Но те, кто смог прийти и приехать, тепло, сердечно вспоминали 

отсутствующих. Было много волнующих воспоминаний и неожиданных встреч. На 

прощание полилась светлая песня Дунаевского, песня их юности. 

         Выпускники хранят добрую память в сердце и о директорах разных лет. В разные 

годы этим учебным заведением руководили А.Л. Моргайлик, Н.А. Сулима-

Грудзинский, А.Л. Микешин, П.М. Хомутов, Ж. Даукеев. 

     Директором педучилища с момента его возрождения в 1963 году и поныне является 

ветеран войны, отличник народного просвещения Казахской  ССР и СССР Асылхан 

Табулдинович Бекбаев, который прилагает немало усилий для сохранения 

традиционной связи времен и поколений. 

       Состояние дел в сегодняшнем педучилище не идет ни в какое сравнение с его 

прошлым. В 1926 году здесь выпущено всего 16 молодых специалистов, а в 1930 году -

96. Нынче здесь ежегодно выпускается с дипломами о среднем специальном 
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образовании около 300 человек. А всего очной и заочной формой обучения охвачены 

свыше тысячи человек. 

          Педагогический коллектив составляют 76 преподавателей, из которых 61 имеют 

высшее образование, 23 являются отличниками народного просвещения и среднего 

специального образования. Четыре преподавателя награждены высокими 

правительственными наградами: В.Н. Бутенко – орденом Ленина, Н.С. Раимбекова – 

орденом Трудового Красного Знамени, А.Г. Ломтева и Э.А. Сахарова – орденом «знак 

Почета». 

            В целях успешного выполнения заданий XI пятилетки в свете решений XXVI 

съезда КПСС, июньского (1983г.) и последующих пленумов ЦК партии в педучилище 

развернулось социалистическое соревнование между отделениями, учебными 

группами. В результате многие группы имеют высокую успеваемость, активно 

участвуют в общественной работе. Это заслуга всего педагогичекого коллектива, 

прежде всего учебной части, возглавляемой коммунистом А.Г. Ломтевой, заведующих 

отделениями Г.А. Востриковой, Н.И. Мищенко, председателя профкома Т.Р. 

Жингельбаева, комитета комсомола, ученического профкома, заслуга многих классных 

руководителей, таких, как Г.Н. Крестьянникова, М.С. Сулейменова, Р.А. Хамидуллина 

и др.  

        Работать, не жалея своего времени, сил и энергии с учащимися, прибывшими из 

отдаленных районов подчас со слабой общеобразовательной подготовкой, постоянно 

стремиться дать им глубокие и прочные знания- вот чего добиваются такие 

преподаватели, как Л.К. Малахова, Г.Ф. Левкович, С.Д. Горбатенко, Г.П. 

Махотина,Л.Г. Показанова, М.Т. Байгушев и другие. 

        -   Работать с молодежью трудно и почетно, ответственно и благородно, радостно и 

интересно, потому что подавляющее большинство наших учащихся приходят в 

училище с добрыми, благородными намерениями, избрав себе нелегкий  путь педагога, 

вкладывают в учебу и общественную работу все свое старание и желание, и они радуют 

нас, - говорит директор училища А.Т. Бекбаев. 

         Действительно, здесь не нужно, например, силой вовлекать юношей и девушек в 

работу кружков и секций. В училище работают 17 кружков художественной 

самодеятельности. А 12 оперативных секций посещают свыше пятисот человек.   

          Подавляющее большинство учащихся учится на «отлично» и «хорошо». Очень 

многие научились совмещать учебную и общественную работу. 

         Впереди – новые планы и заботы, заманчивые перспективы. Среди них-класс-

кабинет М.О. Ауэзова, строительство учебного корпуса на 624 места. Вот где помогут 

учащимся навыки, приобретенные на сельхозработах, все добрые и славные традиции 

этого учебного заведения. 

                                              Р. Хасанова, 

                                                                             директор Семипалатинского  

                                                                              облИУУ, отличник народного                   

                                                                             просвещения СССР. 

                                                                                        М. Султанбеков,  

                                                                             Зав. кабинетом, к.фн.,. 

«Иртыш»   13/IV.1985г. 
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Қазақ педучилищесінің директоры Қ.Хамитовтың қызметінен кету, Т.Жайықбаевтың 

директордың міндетін атқарушы болып тағайындалуы туралы мәлімет 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.141. о.1, д.3. 

 



 270  
 

 
 

 
 

Ҧлттың ҧлағатты ҧстазы 

 



 271  
 

         Қазақ әдебиетінде елеулі орын алатын белгілі 

қаламгер, халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты Әзілхан Нұршайықов 1922 жылдың 15 

желтоқсанында бұрынғы Семей облысы Жарма ауданының 

Келінсүйегі деген жерінде дүниеге келген. Ауылдағы 

орталау мектепті бітірген соң 1939-1940 жылдары Семейдің 

педагогикалық училищесінде оқиды. Жағдайына 

байланысты оқу орнын аяқтай алмаған. Кейін Алматыдағы 

тау-кен институтында және Семейдің педагогикалық 

институтында оқыған. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы 

басталғанда майданға аттанады. Жазушы 1941-1945 

жылдары Қызыл Армия қатарында болып, елін жаудан 

қаруымен де, қаламымен қорғайды. 2-дәрежелі Отан 

соғысы, Халықтар достығы, Құрмет белгісі, 3-ші дәрежелі 

Даңқ ордендерімен марапатталған. Соғыстан кейін Қазақ Мемлекеттік Университетінің 

филология факультетіне оқуға түсіп, оны кейін 1949 жылы бітіреді. 

Жазушының әдеби еңбектері елге аян. Жастардың қайнаған жастық ӛмірі туралы 

атақты " Махаббат, қызық мол жылдар " романы мен Б.Момышұлы туралы жазылған 

"Ақиқат пен аңыз" роман-дилогиясы - қалың оқырман жүрегінен ерекше орын тапқан 

шығармалар. Романдардың кейіпкерлері түгелдей ӛмірде бар, тарихи адамдар, оқиғасы 

да тарихи негізге құрылған. Біраз кейіпкерлердің прототиптері де бар. Бір қатар 

кітаптары шетел тілдеріне аударылған. "Ақиқат пен аңыз" дилогиясы үшін 

Мемлекеттік сыйлыққа ие болған.  

 Оқу орнының тарихында ӛзіндік қолтаңбасы қалған танымал түлектері мен әр 

кезеңде еңбек еткен оқытушылардың есімін оқу кабинеттеріне беру туралы бұйрыққа 

сәйкес 2002 жылы №310 (ол кезде 333) оқу кабинетіне Қазақстанның халық жазушысы, 

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықовтың аты берілді. Идея авторы - 

сол кездегі директордың тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары Ш.А.Жанаева (қазіргі 

директор). Содан бері кабинетте Әзілхан Нұршайықов есімімен байланысты біршама 

игі істер атқарылды. «Ұлттың ұлағатты ұстазы» атты қабырғалықта, «Тағзым» 

бағдарламасы аясында жинақталған шығармашылық папкаларда алғаш келген білім 

алушыларға берілетін жазушы туралы қысқаша деректер қамтылған. Келушілер қонақ 

кітапшасына ӛз пікірлерін қалдыра алады.  

 Шығармашылық топтың ұйымдастыруымен перспективалық және әр оқу жылына 

арналған жылдық жоспар жасалады. Әзілхан Нұршайықов есімімен байланысты іс-

шаралар жоспарланады. Аймақта, республика деңгейінде ӛткізіліп жататын жазушы 

есімімен байланысты шаралар электронды түрде жинақтаулы. Құнды құжаттардың бірі 

- Ә.Нұршайықовтың ӛз қолымен Шаған Алдамжарқызына жазған алғыс хаты және 

ӛмірбаяндық жазбасы.  

         2000 жылы жарық кӛрген "Қаламгер және оның достары" деген эпистолярлық 

романы мен "Ӛмір ӛрнектері" атты күнделік - роман эпопеясы да ӛз оқырмандарын 

тапты. Осы күнделік – роман эпопеядан жазушының кім екенін терең танып білуге 

болады. Біріншіден – еңбекқор, ол қайда жүрсе де, шығармаға ерінбей еңбектеніп, 

қажетті материал жинайды. Бар уақытын жазу, оқу қаракетіне жұмсайды. Екінші 

қасиеті - адалдық, адамгершілік, әділдік, шындық. Әзілхан Нұршайықовтың осы 

қасиеттерін жастарға үлгі ете отырып, шығармаларын оқуға бағыттаймыз, ӛзіне ӛмірлік 

ӛнеге ала білудің жолын кӛрсетеміз. Осы ретте айта кететін тағы бір жұмысымыз - 

жазушы шығармаларынан алынған нақыл сӛздер мен шағын мәтіндерді қазақ тілі 

сабағанда грамматикалық талдау жасауда пайдалану. Ә.Нұршайықов шығармаларын 

тәрбиелеу мен оқыту үдерісінде пайдалану туралы баспасӛз беттерінде мақала жазу да 

назардан тыс қалмайды. Республикалық «Қазақ тілі мен әдебиеті» ғылыми-әдістемелік 

басылымның 2017 жылғы № 6 басылымына кабинет меңгерушісі К.С.Мусинаның 
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«Ӛмірін ӛнеге етіп келеміз», 2016 ж. Облыстық «Ертіс ӛңірі» газетінде «Игі дәстүр- 

үлкен тәрбие» мақалалары жарияланды. 2017 жылы жазушының 95 жылдық 

мерейтойына орай кабинеттегі шағын ғылыми-зерттеу орталығының мүшелері 

«Әзілхан оқулары» мәнерлеп оқу байқауын ӛткізді. Қатысуға ниет білдірушілер саны 

ӛте кӛп болды. Іріктеу кезеңінен ӛткен 14 білім алушы ӛзара сайысып, нәтижесінде Бас 

жүлдені «Қазақ тілі және әдебиеті» бӛлімінің білім алушысы Қайролла Жарас жеңіп 

алды. 2018 ж. Халықаралық «ХХІ ғасыр студенттерінің зияткерлігі: мүмкіндіктерді іске 

асыруы, болашаққа жоспары» ғылыми-практикалық конференцияға шағын ғылыми-

зерттеу орталығының мүшесі А.Е.Ердосов «Ә.Нұршайықов шығармаларындағы нақыл 

сӛздер» баяндамасымен қатысты. 

  «Тәртіп - адалдық арқаны» деп білген жазушының ұстанған ӛмірлік мақсаты - 

ӛзге үшін ӛмір сүру. «Ел үшін етер ісіңді тіріңде тиянақтап, тындырып кет!» - дейді 

Ә.Нұршайықов. Ӛмірімен ӛнеге болар жандардың рухы мәңгі жасайтыны хақ. Оқу 

орнымыздың түлегі, жазушы Әзілхан Нұршайықов есімі де ел арасында жасай бермек. 

 

Мусина К.С. 

Әзілхан Нұршайықов  атындағы атаулы кабинет меңгерушісі, кіші ғылыми зерттеу 

орталығының жетекшісі  

 

Семей мақтанышы - Әзілхан аға ! 

 

           Жер бетінде ел басына күн туып, қатер тӛнген кезде қолына қару алып, елі мен 

жерін жаудан қорғаған, ел берекесі кіріп, бейбіт заманға аяқ басқанда, қара қаруын 

қарымды қаламға айырбастап, еңбек пен ерлікті, махаббат пен достықты жырлаған 

Әзілхан Нұршайықов ағамыз туралы айтқым келеді. 

Ӛмір мен ӛлім беттескен қанды шайқаста болу, сол заманға қатысты барлық 

адамның тағдырын қилы жолға салды. Әзілхан Нұршайықовтың соғыста тартқан азабы 

да жетерлік болды. Соғысқа бірге аттанған әкесі Нұршайық 1943 жылдың күзінде 

Украина жерінде, оның інісі Ниғап Ленинград қоршауында қаза тапты. Елде қалған 

шешесі қайтыс болды. Әзілхан жеңіске тұлдыр жетім күйінде жетті. Мұның бәрі 

майдангер Әзілхан Нұршайықовтың ӛмірдегі арқалар жүгін ауырлата түсті. Бойдағы 

таланты мен дарынын қайраты мен жігеріне жани жүріп алға, білім алуға, азамат 

болуға ұмтылды.    

           Қазақстанның Халық  жазушысы, А.Фадеев атындағы сыйлықтың лауреаты, 

Семей қаласындағы М.О.Әуезов атындағы университетінің, Шәкәрім атындағы Семей 

педагогикалық институтының Құрметті профессоры, Жамбыл облысындағы Сарысу 

ауданының, Семей қаласының Құрметті азаматы. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықов - 15 желтоқсан 1922 жылы Шығыс 

Қазақстан облысы, Жарма ауданы, Келінсүйегі (Ақбұзау) деген жерде кедей шаруа 

отбасында дүниеге келген. Социалистік қоғамның белсендісі болған әкесі Нұршайық 

Амангельдин - алғашқы колхоз ұйымдастырушылардың бірі, коммунист. Абайдай 

ғұлама ойшылдың ойлы жырларын таратқан орталық - Семей аймағында туылып, ӛсіп, 

мектепке барып сауаттануы да Әзілхан Нұршайықовтың тағдырында ӛзіндік із 

қалдырған. 

1938 жылы Семей қаласындағы Абай атындағы педагогикалық училищесіне 

оқуға түседі. Бұл  Әзілхан Нұршайықовтың педагогикалық білімінің бастауында тұрған 

оқу орны екендігін басымдылықпен айтуға негіз бола алады.   

Абай атындағы педагогикалық училищенің екі курсын бітірген Әзілхан аға 

училищені Аягӛзге кӛшіретін болғандықтан, құжаттарын алып 1940 жылы Семейдің  

Н.К.Крупская атындағы педагогикалық институтының тіл-әдебиеті факультетінің 
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сырттай бӛліміне оқуға қабылданды. Осы оқу орнында ол есею мен таным-түсінігін 

кеңейтуге кӛп мүмкіндік алады.  

           Мектеп қабырғасында жүргенде  Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат, қызық 

мол жылдар» романын аса қызығушылықпен таласып оқушы едік - «Адамшылық алды 

- махаббат, ғаделет сезім», - деп ұлы ақын Абай айтқандай, Әзілхан Нұршайықов 

шығарма оқиғасын махаббат тӛңірегінде құра отырып, жас кейіпкерлердің 

сүйіспеншілік сезімдерін сынға салып, ең асыл адамгершілік қасиеттерін аршып 

кӛрсетеді. Сол арқылы жас қауымды тәрбиелеуге ұмтылады.  

Н.В.Калачовтың архивтердің рӛлін, оның ұрпақтар тарихындағы маңыздылығын 

ашып кӛрсететін цитатасы: «Архивтер – ол мемлекеттік қазыналардан да құнды халық 

байлығын сақтаушы орын: ақша жоғалады, қайта пайда болады, ал халық тарихының 

жазба ескерткіштері жойылса, ешқашан ақшаға қайта сатылып алынбайды». 

           Кітаптарын қызыға оқып жүрген Әзілхан ағамыздың Семейдің Н.К.Крупская 

атындағы педагогикалық институтында оқығанын білсем де, қазіргі ӛзім қызмет 

атқарып отырған Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің 

ведомстволық архивынан Әзілхан ағаның құжаттарын кездестіремін деп мүлде 

ойламаған едім.  

           Сонау Ұлы Отан соғысына дейінгі 1940 жылы Семейдің Н.К.Крупская атындағы 

педагогикалық институтының филология факультетіне оқуға түскен екен. Әзілхан 

Нұршайықовтың жеке ісі (личное дело) - 2- қатар, 19-бумада №944 болып тіркелген (1- 

сурет). «Жерден жеті қоян тапқандай» қуанышымды жеткізу мүмкін емес еді. Құжатты 

қолыма алып, мұқият оқып шықтым. Құжат 11 беттен тұрады, институтқа түскенде 

директордың атына жазылған ӛтініш (2-сурет), ӛмірбаяны, емтихан парақшасы, 

фотосуреті жапсырылған және 1941 жылы 7 шілдеде орыс тілі сабағына жазылған «На 

Родине» бақылау жұмысы тігілген. Әзілхан ағаның құжатында ӛтініші мен ӛмірбаяны 

латын тілінде анық та әдемі жазылған. Осы құжаттардың ішінде ең құнды құжат 1939 

жылы 7 қарашада Семейдің Абай атындағы педагогикалық училищесінің 

Ә.Нұршайықовтың атына «ӛте жақсы оқып, үлгілі тәртіпті болғаны үшін» берілген  

латын әріптерімен жазылған Мақтау грамотасы болды (3-сурет).  

М.Р.Тусупова, 

       Семей қаласының Шәкәрім атындағы    

       мемлекеттік университетінің ведомстволық    

      архив меңгерушісі, магистр  
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        Ә.Нұршайықовтың жеке іс қағазы                                        Әзілхан Нұршайықовтың 1940 жылы           

                                                                                                  Н.К.Крупская атындағы Семей педагогикалық                   

                                                                                                         институтына қабылдау туралы  ӛтініш 

 

 
Әзілхан Нұршайықовқа 1939 жылы 7 қарашада Семейдің Абай атындағы педагогикалық 

училищесі берген Мақтау грамотасы (ф.ғ.к., магистрі М.Р.Түсіпованың жеке қорынан алынды) 
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Ш.А.Жанаеваның жеке қорынан алынды. 

 

 
Қазақ педучилищесінде кешкі бӛлімді жабу туралы бұйрық 

 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.141, о.1, д.8, с.1. 
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1938-39 оқу жылындағы Семқазпедучилище оқытушылары 

Фотосурет Ғ.Д. Габдуллиннің жеке қорынан алынды 
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Қазақ педучилищесінің директоры Т.Жайықбаевты қызметінен босату, Т.Мусинді 

директорлыққа тағайындау туралы бұйрық 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.141, о.1, д.8, с.2. 

 
Т.Мусинді директорлыққа тағайындау туралы бұйрық 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.141, о.1, д.8, с.4. 
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Абай атындағы қазақ педучилищесін дене тәрбиесі техникумы етіп  

қайта құру туралы бұйрық 

ЦДНИ ВКО г.Семей. ф.141, о.1, д.8, с.6. 

 
ЦДНИ ВКО г.Семей ф.141, о.1, д-17. 
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Семей қазақ педагогикалық училищесінің директоры Т.Мусин мен  

оқытушылар сырттай бӛлімде оқитын оқушылар арасында  
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Қазақ педучилищесінің сырттай бӛлімін орыс педучилищесіне әкімшілік жағынан 

басқаруға беру туралы бұйрық 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.141, о.1. 

          

Орыс және қазақ  педучилищесі директорының міндетін атқарушы етіп М.Ғ. 

Ғабитовты, және Л.И.Тюринді тағайындау туралы бұйрық  

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д.18. с.25-28. 
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Педагогикалық училище директоры Л.И.Тюрин мен оқытушылар құрамы және оқушылар 
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Абай атындағы қазақ педагогикалық училищесінің 1947-1948 оқу жылы бойынша есебі 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д.26, с.7. 
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Директор педучилищии Л.И.Тюрин   

 



 285  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ педагогикалық училищесінің директоры міндетін атқаруды Ғ.Уразалинге жүктеу 

туралы бұйрық 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.141, о.1, д-28, с.1. 
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Педучилищелердің бӛлінуі туралы бұйрық 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.141, о.1, д-28, с.4. 
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Қазақ  педучилищесі оқытушыларына апталық жүктемені бӛлу туралы бұйрық 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д.46, с.5. 

 

Абай атындағы қазақ  педучилищесінің сырттай бӛлімінің жазғы сессиясы жұмысына  

оқытушыларды тағайындау туралы бұйрық 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д-45, с.11. 
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Музыка ӛнерінің феномені 

 

Біз, қазақ музыка ӛнері дегенде ойымызды тереңге 

жібереміз. Халықтық әуеніміз бен әуезіміз қобыз бен 

домбыраның пернелерінде жатыр. Кешегі Нартай, Кенен әулие, 

әлемді аузына қаратқан Әміре мен Жамбыл сынды аталарымыз 

ешқандай нота білмесе де, жүрегіндегі ғаламат әуенді кӛңілімен 

кӛкке кӛтере білді.  

Қазақ музыка ӛнеріндегі сондай дарынды 

композиторлардың бірегейі – Бекен Жұмабекұлы Жамақаев еді.  

Бекен шығармалары ӛткен ғасырдың музыка ортасын дүр 

сілкіндірді. Аса дарынды жас жігіт ӛзіндік әуезділікті стиль 

ерекшелігімен, тембр тереңдігімен, ноталар сиқырымен кез-келген жүректі баурап 

алды. «Сұлу сыры», «Сауыншы», «Махаббат вальсі», «Қоштасу», «Түн сыры», «Гүлім 

қайда?», «Ертіс әні», «Сен ғана», «Сырласу» сынды жетпіске жуық әннің авторы Бекен 

Жамақаев 1931 жылы Абай ауданының Саржал елді мекенінен елу шақырым 

қашықтықта Жанан деген жерде дүниеге келген. 1937 жылы Семей қаласындағы №16 

қазақ орта мектебіне оқуға барып, 1946 жылы жеті класты тәмамдаған. 1946-1947 

жылдары Абай атындағы облыстық драма театрында артистік қызмет атқарды. 1947 

жылы Семей педагогикалық училищесіне оқуға түседі. Оқуын үздік оқып жүріп, 

кӛркемӛнерпаздар үйірмесіне де белсенді қатысады. Жастайынан домбыра, баян, 

гармонь сынды музыка аспаптарын шебер меңгерген Бекен оқу орнында да осы 

қабілетін шыңдай түседі. Осында жүріп, ӛзінің ең алғашқы «Сауыншы» әнін жарыққа 

шығарды. 1950 жылы педучилищені үздік аяқтайды. 1951-1952 жылдары облыстық 

радиохабар тарату комитетінде әдеби қызметкер болды. Оны біз ШҚО «Қазіргі заман 

тарихын құжаттандыру орталығынан» алынған №1390-қор «Микрофонные материалы 

Семипалатинского радио за сентябрь и октябрь месяц 1952 года» [1 тізбе, 178 іс, 11 

және 317 парақтар] бұл мәліметтер тұрақты түрде хабар таратқандығын айғақтайды. 

1952 жылдан 1957 жылға дейін цензор болып қызмет атқарады. 1957 жылы Алматыда 

ӛткен Қазақстан жастарының фестиваліне қатысады. 1958 жылдың ақпан айынан 1960 
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жылдың шілдесіне дейін радиокомитетте дикторлық қызметте болды. Одан кейін 

денсаулығына байланысты еш жерде қызмет істемеген. Семейдегі мұрағатқа сүйенетін 

болсақ, №1390 «Семипалатинское областное управление по радиовещанию и 

телевидению за 1946-1966 годы» атты қорының 1-ші тізбесінде (Личные дела 

уволенных рабочих и служащих) «Жамакаев Бекенгали Жумабекович» деген жеке 

құжаттары кӛрсетілгенімен, телерадиокомпания тарапынан мұрағатқа уақытымен 

ӛткізілмеген. Ӛкінішке орай, композитор 41 жасында, 1972 жылдың қаңтар айында 

жарық дүниемен қоштасты.  

 Бекен Жұмабекұлының атағын шығарған Нұтфолла Шакеновтың сӛзіне 

жазылған – «Махаббат вальсі» әні. 1955 жылы 28 қазанда әнші Роза Бағланованың 

орындауында бұл әннің тұсауы кесілді. Бекен Жамақаевтың сазгерлік ерекшелігі оның 

шығармаларының нәзіктігінде. Махаббатқа толы жүректен шыққан ән міндетті түрде ӛз 

тыңдаушысын табады. Содан болар, оның ӛміршең болатындығы. Композитор 

шығармашылығының ерекшелігін бірнеше топқа бӛліп қарастыруға болады: 

 Ән әуезділігінің сан алуандығы. Бір-біріне ұқсамайтын, ӛзіндік ерекшелігімен 

құнды; 

 Сан түрлі аспапта орындалса да, музыкалық бояуын жоғалтпайтындығы; 

 Европалық вальс әуені мен қазақы әуеннің терең үйлесім тауып, сәтті 

шыққандығы. Әндері ұлтты жатырқамайды. Әуеннің ӛзі-ақ бәрін түсіндіріп 

тұрғандай. Нәзік лирикадан басталып, тыңдармандарын баурап алады да, вальс 

әуенімен шарықтатып, настольгия әлеміне алып кетеді.  

Семей педтехникумында 1945-1948 жылдары бастауыш пәнінің мұғалімі мамандығы 

бойынша білім алған, «Құрмет белгісі» орденінің иегері, «Қазақ ССР оқу ісінің үздігі», 

бүгінде жасы 90 жуықтаған зейнеткер әже Бекен замандасы туралы былай деп сыр 

шертеді: «Бекен менен 2 курс тӛмен оқыды, орта бойлыдан сәл жоғары, қалың бұйра 

шашты, үнемі жымиып жүретін бозбала болатын. Қолынан үнемі гармоні түспеуші еді. 

Сырт пішіні салмақты кӛрінгенімен, жұмыс атқарғанда жылдам, пысық, тиянақты еді. 

Ӛте белсенді, үнемі бір нәрсеге асығып жүретін. Соғыс жылдарынан соң елдің хал 

жағдайы сондай мәз емес-тін. Бірақ, жастар жиналып, ойын-сауық, ән кештерін жиі 

ӛткізіп тұрдық. Әр жерлерге барып, концерт беріп жүрдік. Оның басы қасында жүретін 

Бекен еді. Бекеннің тағы бір қыры – екі қолына екі сырнайды алып, екі түрлі 

шығарманы бір мезетте орындауы еді. Бұл адам сенгісіз нәрсе және үлкен қабілеттілікті 

кӛрсетеді. Оның осы қабілетін замандастары жоғары бағалаушы едік. Сабақтан қолы 

босай қалғанда, оны үнемі Ертіс жағасынан кӛретінбіз. Ағынға қарап ойланып тұратын. 

Кӛптің ішінен ол кӛзіме жылы ұшырап кететін. Ертіс жағасында халық ол кезде 

қазіргідей нӛпір емес еді. Ӛнер адамының жаны нәзік келеді ғой. Бекен де сондай еді. 

Табиғатпен сырласқанды ұнататын. Жан тыныштығы табиғат аясында деп білетін. 

Және ол балаша сенгіш еді. Бір нәрсеге тез иланатын. Арасында әпкем деп қалжың да 

айтып қоятын...» деді әжей әңгімесінде.   

 Бекен Жамақаевтың ӛмірінде Семей педтехникумының алар орны зор болды 

десек, қателеспейміз. Себебі, ол үлкен ӛмірге жолдаманы дәл осы оқу орнынан алып 

шыққан еді. Кез келген адам ӛміріндегі мамандық пен жар мәселесі биік орында тұрса, 

Бекен Жамақаев ӛмірінің екі кезеңі де педтехникуммен астасып жатады. Ол ӛзінің 

болашақ жары Майнұр есімді бойжеткенмен студенттік күндердің бір сәтінде танысқан 

еді. Нәтижесінде, Майнұр композитордың дүниеге талай әсем ән әкелуіне себепші 

болды. Бәлкім, эстетикалық ұғымның кеңдігі де осында жатқан болар?!.  

 Кез-келген ұрпақ ӛз тарихын тануды азаматтық парызым деп білуі тиіс. Ӛткенін 

білмей, болашаққа ағып барамын деу – үлкен әбестік. Бүгінде 115 жылдық тарихы бар 

М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде, колледж директоры, ф.ғ.к. 

Ш.А.Жанаеваның бастамасымен дүниеге келген «Тағзым» бағдарламасы аясында 

атаулы кабинеттер ашылған. Онда кіші ғылыми зерттеу орталықтары жұмыс істейді. 

Мақсаты – танымал түлек-тұлғаларымыздың ӛмірі мен шығармашылығы, қоғамдық 



 290  
 

қызметін зерттеу, насихаттау. Оқу орнында Бекен Жамақаев атындағы атаулы кабинет 

жұмыс жасайды. Кабинет меңгерушісі саз пәндерінің оқытушысы - Қазез Санатхан. 

Оқу орнында болашақ музыка пәнінің мұғалімдерін даярлайтын мамандық бар. Онда ӛз 

ісінің шеберлері, жоғарғы санатты ұстаздар қызмет атқарады. Олар Жамақаев әндерін 

студенттерге кеңінен насихаттап, үйретіп келеді. Түрлі деңгейдегі байқауларға Бекен 

әндерімен қатысып отырады. Атап айтқанда, Республикалық, Халықаралық 

конференцияларда студент Келербекова Назым жүлделі 2-орынды иеленсе (жетекшісі 

Қазез Санатхан),  2015 жылы облыстық ғылыми-зерттеу конференциясында Құмар 

Мамыр «Бекен Жамақаев әндерінің музыка тарихындағы рӛлі» тақырыппен қатысып, 2-

орын иеленді (жетекшісі Абылқасымова Г.А.)  

 Бекен Жамақаевты қазақ әдебиетінің классигі Мұхтар Әуезов те жоғары 

бағалаған, әндерін құрметтеген. Тіпті, кейінгі жылдары науқастанғанда емделуіне кӛңіл 

кӛп кӛңіл бӛлгені бар. Бұлай жан тартуы – бір топырақтан жаралғандықтан болар, бір 

шаңырақтан түлегендіктен болар, музыка ӛнеріне деген жанашырлықтан болар?.. 

Композитор туралы естеліктерді ақтарып отырғанымда, М.О.Әуезовпен тағы бір 

кездесуін кӛзім шалды: «Екеуі де туған жер тӛсінде, Ертіс жағасында, аға-іні болып 

сырласып тұрды. Бекен ӛзінің науқасының меңдеп бара жатқандығын, жазылудың 

неғайбыл екендігін, асқындырып  алғандығын айтты. Ӛзі де бір түрлі қоштасқандай 

кейіпте еді. Ағасына рахметін білдіріп, қолын ұсынды. Сонда Мұхаң қолын алар 

алмастан, кері бұрылып бара жатып, «Алыптар неге аз жасауға тиісті екен осы?» 

деген дірілді дауысы естілді.  

 Иә, кей алыптарымыз аз жасағанымен, олардың мұрасы аз жасауға тиісті емес! 

Болашақ жас ұрпақ – сапалы әннен, жүрек қылын қозғайтын әуеннен нәр алуы тиіс. 

Елбасының Рухани жаңғыру идеясының да түп тамыры осындай рухани 

құндылықтарда жатқан жоқ па?!. 

Айжарыққызы Гәкку 

М.О. Әуезов атындағы педагогикалык колледжі  

директорының тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары, ф.ғ. магистрі 

 

 

Есімде қалған естелік 

 

               Мен, Ахмадиева Сақыпжамал 

Абыралы ауданының Қайнар орта мектебінің  

9-класын бітіріп, 1946-1947 оқу жылында 

М.Әуезов атындағы педагогикалық 

училищенің II курсына қабылдандым. Біздер 

сол кезде Абыралы ауданынан 5-6 оқушы 

оқыдық. Олар: Аймақов Мүтән, Маңғазбаева 

Ғайни, мен, Омарова Жәмилә, Ахметова 

Шәрбан. Ол кезде педучилищенің корпусы 

шағын еді. Бір қорғанның ішінде оқитын 

жеріміз оң жақта, ал жатақханамыз сол 

жақта болды. Жатақхана дегеніміз кәдімгі 

ауыз үй, тӛр үй қазақша салынған. Жоғарғы 

бӛлмеде III курстың қыздары, ауызғы бӛлмеде I-II курстың қыздары жатады.Ол кезде 

пешке торф жағамыз. Ол кейде жанады, кейде жанбайды. Оған қиналып жатқан біз 

жоқ, қайтсек оқуды бітіріп шықсақ деген арман ғана бар. Біз ӛте ұйымшыл, тату едік. 

Соғыстан соң ел әлі есін жимаған кез. Бір-бірімізге қамқор болып жүруші едік. Адал 

достар таптым. Олар: Ержігітова Қайша, Маңғазбаева Ғайни, Слямбекова Мәзира, 

Жұманбаева Күлзипа, Оспанова Жәкман, Сәрсенбаева Бақытжан, Желдібаева Мақан. 

Ол кездерде мейрамдарда парад ӛткізіледі. Біз қазақ тобы алда жүреміз, орыс топтары 
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бізден кейін жүретін. Оркестр қазақтардікі және педучилище М.Әуезов атындағы оқу 

орны ғой. Біз мұны ерекше мақтаныш тұтушы едік. Ӛзімізді Мұхтардай дана, ұлы 

қаламгер оқыған, біртуар ғалымның табаны тиген жерде оқығанымыз үшін бақытты 

сезінуші едік. Бізге сабақ берген сүйікті ұстаздарымыз: Мұртазин, Мұртазина Фарида, 

Сатыбалдин Машрап, Тӛребаев Ғалиакпар, Мустина Нәкіш, Бояубаев Жұмабай сияқты 

мұғалімдерді қанша уақыт ӛтсе де ұмытпаймын. Осы кісілердің берген білімімен, 

тәрбиесімен жоғарғы оқу орнын бітіріп, ұзақ жылдар еңбек еттім. 

         1964 жылы облыстық I педагогикалық оқуларға қатыстым  (суретте соңғы қатарда 

сегізінші). Онда «Дауысты дыбыстарды оқыту тәжірибем» атты баяндама жасадым. Ол 

кітапша болып басылып, мұғалімдерге методикалық кӛмек ретінде таратылды. 1972 

жылы Қазақ ССР Халық ағарту ісінің озық қызметкері белгісімен марапатталдым. 

Қазақстан Оқу Министрлігінің құрмет грамотасымен, бірнеше облыстық, аудандық 

мақтау қағаздарымен марапатталдым. Еңбегімнің жемісін кӛріп келемін. Шәкірттерім 

қазір әр салада еңбек етеді, бірі –дәрігер, бірі – мұғалім дегендей, жаман атқа ие болған 

жоқ. Барлық шәкірттерімді мақтанышпен еске алып, үнемі айтып отырамын. 

          Ӛзімнің де бір қызым – Иманақышева Нұргүл осы педучилищені 1978 жылы 

үздік бітіріп, жемісті еңбек етіп жүр. 

           Құрметті педколледж ұжымы! Сіздерді осынау қасиетті де киелі, құтты мекен 

алтын ұя білім ошағының мерейтойымен құттықтаймын. Шығармашылық биіктен 

кӛрініп, табыстан-табысқа жетіңіздер! 

 

                                     1949 жылдың түлегі Сақыпжамал Ахмадиева.  
Ұстазық жолдың бастауы 
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Орыс және қазақ  педучилищесінің директоры               Педучилище директоры қызметіне        

Л.И.Тюринді қызметінен босату, орнына                        Т.Ақажановты тағайындау туралы      

Ғ.Уразалинді тағайындау туралы бұйрық                       бұйрық 

 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д.9, с.97.                   ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д.45, с.14.      
    

 

 

 

 

Ушинский атындағы Семей педагогикалық училищесінің оқытушылар  

құрамы (1952-1953 оқу жылы) 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д.9, с.105. 
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Орыс педучилищесі оқытушыларына еңбек ақы тӛлеу құжаты (1953 ж) 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д.45. 

    

Оқу орнының 50 жылдығына байланысты Семей педагогикалық училищесінің ұстаздарын 

марапаттау туралы бұйрықтар мен шешімдер 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д.130. 

 

 



 294  
 

 
 

 
Сурет А. Ахметжановтың жеке архивінен алынған 
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Семей педагогикалық училищесінің оқытушылар құрамы (1953-1954 оқу жылы) 

ЦДНИ ВКО ф.203. о.5. д.129, с.13. 

    
1955-1956 оқу жылында сырттай бӛлімді жабу туралы бұйрық 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д-164, с 

 



 296  
 

 

Семей педагогикалық училищесінің директоры  У.Абишевті қызметінен босату, орнына 

Ж.Дәукеевті тағайындау туралы бұйрық 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д-221, с.1. 

    
А.Т.Бекбаевты жұмысқа қабылдау туралы бұйрық 

         ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д-186, с.2. 

  
 

 

 

                   

 

Класс жетекшілерді жұмысқа қабылдау 

туралы бұйрық 
       ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д.221, с.6. 
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Педучилищенің 1956 жылғы түлегі -  ҚР мәдениет қайраткері, Ә.Қашаубаев атындағы 

филормония әншісі Р.О. Байдалина, 1954 жылғы түлегі - сазгер, ұстаз Арғынбек 

Ахметжанов 

 

 
Сурет А.Ахметжановтың жеке архивінен алынған 
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Семей педагогикалық училищесі оқытушыларының жүктемесін бекіту туралы бұйрық 

(1957-1958 оқу жылы) 

ЦДНИ ВКО г.Семей ф.203, о.5, д.246. 
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Менің ӛмірімнің ең шуақты шақтары 

осы оқу орынын да ӛтті. 25 жыл білім 

ордасында директорлық қызмет атқардым. 

Алдымыздан жүздеген шәкірт тәрбие кӛріп, 

қанат қақты. Менің алғашқы 

оқушыларымның ӛзі қазір немере сүйіп отыр. 

Ұлы жазушының есімі берілген қара шаңырақ 

әлі де сан мың әуезовшілерді шыңдап биікке 

ұшыратынына күмән жоқ. 

Бұл күндері педагогикалық 

колледждің оқушылары осы 90 жылдан астам 

уақыт бойы қалыптасқан даңқты дәстүрлер тұрғысында білім алып, тәрбиеленуде. 

Демек, қазіргі жастар ұлы адамдардың жоғары рухани тағылымынан қол үзбейді. 

А.Бекбаев,  

  КСРО және Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі. 

                                                                                             «Семей таңы» газеті, 1997 жыл 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЮ 

Красивое здание с оригинальной  архитектурой по ул. Ч.Валиханова украшает 

наш город с 1903 года. Сначала там была учительская семинария по подготовке 

учителей начальных классов. Затем учебное заведение реорганизовалось в 

практический институт народного  образования,  в педтехникум, в педучилище. На 

фасаде этого старинного здания мемориальная  доска с надписью: «Здесь с 1915 по 

1919 год обучался  писатель, академик М.О. Ауэзов». Около здания на постаменте 

установлен бюст, изображающий юного семинариста  Мухтара Ауэзова .  

Бывший преподаватель учительской семинарии Василий Иванович Попов в 

своих воспоминаниях пишет: «Первое  мое знакомство с Мухтаром Омархановичем 

Ауэзовым состоялось в 1916 году. В августе  1916 года я приехал в Семипалатинскую 

учительскую семинарию преподавателем русского языка и литературы.  

Как теперь представляю большую классную комнату, парты стоят в три ряда. С 

правой стороны на первой двухместной парте сидит среднего роста 

восемнадцатилетний стройный, красивый юноша – казах чрезвычайно опрятно одетый, 

с богатой черной, хорошо причесанной шевелюрой, чуть – чуть желтоватым цветом 

лица, с крупными губами, правильным носом,  выразительными карими глазами и 

высоким  лбом. Это и был Мухтар Ауэзов. 

Всегда спокойный, 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 однокурсников. Отлично владея русским языком, он поражал нас и своей 

эрудицей в его области».  

 Еще обучаясь в учительской семинарии, М.О. Ауэзов в 1917 году написал пьесу 

«Енлик – Кебек». И в этом же году летом, прибыв на каникулы в аул Абая, впервые 

организовал постановку этой пьесы в юрте жены Абая Айгерим. Все роли в пьесе как 

мужские, так и женские сыграли молодые джигиты.  

 На втором этаже педколеджа организован класс – музей М.О. Ауэзова. Многие 

материалы музея взяты из республиканского музея писателя. В 1985 году 

педагогическое училище (так называлось тогда это учебное заведение) посетила 

старшая дочь Мухтара Омархановича – Мухамиля апай.  Она осталась очень 

довольной, осмотрев музей- класс своего отца.  

 Семипалатинское педучилище носит имя М.О. Ауэзова с 1967 года. 

Преподаватели и учащиеся дорожат и гордятся этим именем. А мне довелось быть 
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свидетелем того, с каким уважением и почтением М.О. Ауэзов относился к своим 

бывшим учителям. В 1957 году, когда общественность Семипалатинской области  

отмечала 60 – летие  со дня рождения знаменитого писателя, в здании старого 

облдрамтеатра юбиляра приветствовали руководители партийных, советских, 

хозяйственных организаций. Пионеры «приняли» его в свою дружину, повязали на 

шею красный галустук. Затем председательствующий предоставил слово самому 

юбиляру.  Мухтар Омарханович встал с места и подошел сначала не к трибуне, а – к 

старейшему преподавателю И. Малахову, находящемуся  в президиума, положил на его 

плечи  свою руку и сказал ( почти дословно): «Я хочу публично обнять и преклонить 

колени перед своим учителем, который дал нам, семинаристам, глубокие знания по 

русскому языку и литературе. Спасибо Вам, Игнатий Яковлевич». 

 

А. БЕКБАЕВ,  

отличник просвещения СССР и Республики Казахстан, ветеран войны и труда.   
 

Оқу орнына М.Әуезовтің қызы Мҧғамиля Әуезованың келуі 
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ӚНЕГЕЛІ ӚМІР 

Адамдық ғұмырдың мәні мен мағынасы жалпы алғанда екі-ақ  нәрсеге  

тірелері анық.Оның бірі - «Бар мен жоқтың арасын ӛмір деп атапты» 

деп Шәкәрім айтпақшы, саналы ғұмырда сапалы ӛмір сүру. Екіншісі - сол 

сапалы ғұмырда  кӛрген түйген, алған–білген, ӛмір үйреткен қадір-

қасиетті ӛзгеге бере білу, үйрете білу. Алғашқысы жалпы адамзат 

баласына тән десек, екіншісі  кез келген пенденің басына бере бермес 

айрықша қасиет.оның қасиетті аты - Ұстаз. 

Жүрегіне шапағат нұрын тӛгіп, ілім–білім 

баспалдақтарына еркін де нық басып кӛтеріліп 

кетуіне бірден бір тірек бола алатын ұстаз тұлғасы 

мәңгілік. Ӛмірде ӛзіндік тұлғасы бар, жеткен 

тұғыры бар, ұлағатты ұстаз, еңбек және соғыс 

ардагері Асылхан Бекбаевтың бүкіл саналы ғұмыры 

еліміздің білім беру жүйесімен байланысты.  

Ағаның-ӛмірінің мазмұны – Ұстаздық! 1963 

жылы қайта ашылған педагогикалық училищеге 

басшылыққа тағайындалған Асылхан аға бұл 

қызметті 1987 жылға дейін атқарды. Оқу орнына 25 

жылдай басшылық жасаған Асылхан 

Табылдыұлының еңбегі шағын мақалада толық 

ашыла қоймас, десек те... Кәсіптік орта білм беру 

саласы қара шаңырағының бірі – бұл оқу орнының  

ел тарихында алатын орны айрықша. Мұнда ұлтымыздың ардақтылары М.Әуезов, 

Ж.Аймауытов, Қ.Сәтпаев, Ә.Марғұлан сынды ұлт зиялылары білім алды. Еліміздің 

мақтанышына айналған кӛптеген қоғам, мемлекет қайраткерлері, ғалымдар, жазушылар 

осы оқу орнының қабырғасынан түлеп ұшты.  

М.Әуезов атындағы педагогикалық колледждің тарихы – Асылхан Табылдыұлы  

ғұмырының асқаралы биігі.        

Еңбектегі ерлік те ұрпақтар ауысып, уақыт ӛте келе соғыс майданындағы 

қаһармандық қадам сияқты халық игілігіне айналады. Асылхан ағаның Отан 

қорғаудағы ерлігімен қатар бейбіт ӛмірдегі ел ертеңіне, ұлт рухына кӛрегендікпен, 

парасаттылықпен сіңірген еңбегі теңдессіз. Басшылыққа тағайындалғаннан кейінгі  

уақытта оқу орнының тарихын түгендеу бағытындағы жоспарлы жұмыстарының 

басында кезіндегі мұғалімдер семинариясының түлегі, қазақ әдебиетінің классигі 

М.Әуезовтың есімінің оқу орнына берілуі, училище ауласында жас  семинарист Мұхтар 

мүсінінің қойылуы, шығармашылық еңбек ұжымын қалыптастыруы, 1970 жылы 

жатақхананың салынуы, 1903 жылы  іргетасы қаланған оқу ғимаратына 1987 жылы 

жалғастырыла  жаңа үш қабатты оқу корпусының салынуы елім деген елжандылықтың 

ерен ӛнегесі, мемлекеттік Тұлғаның үлгісі. Заман талабынан аты ӛзгеріп жатса да,  ел 

жадында күні бүгінге дейін педучилище деген атау ӛшпесе, ол Асылхан ағаның 

қалыптастырған мектебінің жарқын ізі деп түсінеміз. Бұл оқу орнын бітірген сан 

мыңдаған мұғалім кадрлар тек мектептерде ғана емес, еліміздің, сан-салалы ӛмір 

тынысын, рухани саласын кӛтеруге сүбелі үлес қосып  келе жатыр.   

Әрбір жақсы істің басында тұру үшін «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» 

деп Абай айтқан үш қасиетті бойға сіңірген бӛлек жаратылыс иесі болу керек шығар. 

Болмысы осындай қасиеттерді бойында дарытқан Асылхан аға қос мәселеге - оқушы 

жастарды тәрбиелеуге және жағдайын жақсартуға бар қуатын жұмсады.  

 Салмақтылық, мәселені байыптылықпен шешу – Асылхан ағаның сүйегіне 

біткен қасиет. Кӛп сӛзділіктен аулақ, айтқандарына қысқа ғана тұжырымды түюге 
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шебер Асағаңның қандай қиын мәселе болсын басқалармен ақылдаса отырып, айтыс-

тартыссыз шешудегі парасатын, адам құнын жоғары бағалайтындығын бүкіл ұжым 

құрмет тұтты. Мемлекетіміздің білім беру жүйесіндегі мектепке дейінгі тәрбие, 

бастауыш білім беру буынына маман кадрлар даярлауда оқу орнының жоғары 

жетістіктерге жетуі, одақтық деңгейде марапаттарды иеленуі - парасатты басшы 

Асылхан ағаның еңбекқорлығы мен ізденімпаздығының нәтижесі екені ақиқат. 

 Қазақтың талай жақсысы мен жайсаңының  жанынан табылып, үлкен құрметпен   

қызмет кӛрсете жүріп, кісілік келбетін, азаматтық бітім-болмысымен ӛзін де сыйлата 

білген Асылхан аға оқу орнының толғақты мәселелерінің түйінін үйлесімділікпен шеше 

білді.      

«Ескінің соңы, жаңаның басы» бола жүріп, кӛп іс тындырған, еліне қызмет еткен 

адамның сара жолы, сабырлы соқпағы, міне осындай. Бұл - тӛрге таласпаған, ӛрге 

асықпаған, кішілігінен орасан кісілік аңғарылып тұратын, аты қалай биік болса, жаны 

да таза, жүрегі қалай кең болса, жаратылысы да кіршіксіз жанның тағдыры. Елдікке 

қызмет ететін маман даярлауда ӛлшеусіз еңбек сіңірген ӛрісті жанның, халқының 

құрметіне ие болған Тұлғаның тағдыры! Біз ұстазға арналған шағын мақаламызда 

еңбегінің кейбір тұстарына ғана тоқталдық. Оқу орнының мәртебелі марапаты - 

М.Әуезов медалінің тұңғыш иегері де Асылхан Бекбаев. Бұл еңбек ұжымының аға 

еңбегіне құрметі. Бүгінгі күні педагогикалық ұжым Семейдің М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледждің тарихында айрықша орны бар, оқу орнының нығайып, 

дамуына ерен еңбегі сіңген Асылхан Табылдыұлы Бекбаевтың атына атаулы оқу 

дәрісханасын ашуы, күрделі жӛндеуден кейін кеңейтіліп, мазмұндық жағынан 

толықтырылып ашылатын мұражай экспозициясынан кӛлемді бӛлігі ұлағатты Ұстаз 

еңбегіне арналмақ. 

 

                                                                                 Ш.А.Жанаева, 

                                        М.О.Әуезов атындағы колледж директоры, ф.ғ.к. 
 

Ҧлы Отан соғысының ардагері, КСРО және Қазақстанның халық ағарту 

саласының озаты, он бес шақты орден мен медальдардың иегері Асылхан 

Табылдыҧлы Бекбаевтың есімі қала жҧртшылығы тҥгілі республика ӛңіріне де 

жақсы мәлім. 25 жыл бойы Асылхан Табылдыҧлы басшылық еткен уақыттарда 

педучилище 6 мыңдай шәкіртке жолдама беріп, қазірде еліміздің тҥкпір-

тҥкпірінде еңбек етіп жҥрген сол тҥлектері ардақты ҧстазын мақтан тҧтады. 

Жуырда Асылхан Табылдыҧлының Алматыда тҧратын бір топ шәкірттері 

ҧстаздарына хат жолдапты. 

ҦСТАЗҒА ХАТ 

  Біз, 1973, 1976, 1979 жылдардағы М.О.Әуезов атындағы Семейдің 

педагогикалық училищесінің түлектеріміз. Бүгінде Алматы қаласында тұрамыз. Рахим 

Сәкен қызы студент түлегіңіз №12 гимназия-мектебінің директоры, Бәтіш Сәрсенбина 

осы мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, ал Фаграна Саржанова №161 

мектеп-гимназияда қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ береді, Мағфуза Муфтибекова 

жоғары білімді бастауыш сынып мұғалімі, Айсұлу Мәдиева жуырда Ы.Алтынсарин 

атындағы Ұлттық білім беру академиясының аға ғылыми қызметкері болып ауысты. 

Бесеуіміз де халық ағарту саласында 30 жылдан аса уақыт еңбек етіп келеміз. Арамызға 

Софья Тӛлегенқызы қосылды. Бойымыздағы қызметімізге деген адалдық, мамандыққа 

сүйіспеншілікті сіздерден алдық. Ұлы жазушы Мұхтар Әуезов дәріс алған киелі 

шаңырақта білім алғанымызды қашан да мақтан тұтамыз. Сіздің басшылық етуіңізбен 

Ғалия Хасанқызы, Софья Тӛлегенқызы, Воля Николаевна, Қорлан Дүйсенбайқызы, 

Мүбәрак Байгушев, Ӛзіхан Құдайбергенұлы, Садық ағай сияқты білімді де, білікті 
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ұстаздарымыздан сапалы білім, үлгілі тәрбие алдық. Ӛнерге деген құлшыныс, рухани 

сезіміміз ӛрледі. 

Біз оқыған жылдары орыс топтары кӛп болатын, ал қазақ тобы небәрі тӛртеу-ақ 

тұғын. Сіз бізге әкелік кӛзқараспен қарап, әсіресе қазақ қыздарының бойына тән асыл 

қасиеттерінен айырылып қалмауға ерекше ден қойдыңыз. Кӛп жағдайда ашып 

айтпасаңыз да, бүйрегіңіздің бізге бұрып тұратынын іштей ұғатынбыз. 

Сіз әділетті әрі қатал болдыңыз. Директордың кабинетіне шақыру ең ауыр жаза 

болатын, әрине, ондай жағдайды басымыздан ӛткерген жоқпыз. Педучилищеден алған 

біліміміз ұшан-теңіз. Сол кездегі білім шаңырағында ӛтіп жататын түрлі іс-шаралар, 

даталы күндерге сай мейрамдар қай жағынан алса да сапалылығымен құнды болды. 

Ұстаздарымыз еліміздің ең жоғары марапаттарын да алып жатты. 

Бәрінен де білім сапасына деген талап жоғары тұрды. Жатаханада тұрғанымызда 

түнгі сағат онда жарық ӛшірілетін. Біз терезені, есіктің саңылауын кӛрпемен қымтап 

жауып, түнгі екі-үшке дейін, кейде  таң атқанша сабақ оқитынбыз. Егер, жоғары білім, 

темірдей тәртіп талап етілмесе біз осындай дәрежеге жетерме едік...Тағы бір қызық, 

жас болған соң би кештеріне де барғымыз келетін. Жазғы алаңдағы би 21.00-де 

басталатын, ал 22.00-де жатахананың есігі жабылатын, содан бидің басында болып, 

асығыс-үсігіс жан ұшырып, пойыздың жолынан әрең-мәрең ӛтіп, Мария Ивановна мен 

Надежда апайларымыздың  айқайына ұшырамауға тырысатынбыз. Ойлап отырсақ, сол 

жылдардағы педучилище ӛмірі ең бақытты шақтарымыз екен. 

  Асылхан Табылдыұлы, біз кезінде ішіміздегі сырымызды айта алмадық. Енді, 

50-ден асқан қыздарыңыз  ӛткен күндерден естелік айтып жатса, айыпқа бұйырмаңыз. 

Бүгінде сіздердің: «Басты талап - білім» деген қағидаларыңызды биік ұстанып, 

әрқайсымыз ӛз пәндеріміздің білгір маманы болдық. «Ұстазы жақсының ұстанымы 

жақсы» демекші, әрқашан біз сіздерге қарыздармыз. Сүйікті педучилищені ешқашан 

ұмытпаймыз. Жан-жақты етіп тәрбиелеген еңбектеріңізге шексіз ризамыз. Сізге 

әрқашан жоғары кӛңіл күй, мықты денсаулық тілейміз. 

Ізгі ниетпен, ӛзіңізді құрмет тұтатын түлектеріңіз. 

PS. «Ұстаздық - ұлы ұғым». Ендеше, педагогтарды дайындауда бойындағы 

қажыр-қайратын, үлгі-ӛнегесін сарп еткен, шәкірттер жүрегінен жол таба білген 

ұстаздардың ұстазына әлі де ӛмірдің биігінен кӛріне беруіне тілектеспіз. Бала-

шағаңыздың ортасында немерелеріңіздің қызығын қызықтап, жүре беріңіз.     

«Семей таңы»№6 -5/II-2009 

Ҧлылар оқыған орда 

 

Ардагер ұстаз Асылхан 

Бекбаевтың М.Әуезов атындағы 

Семей педагогикалық колледжінің 

құрылу тарихында ӛзіндік алар 

орны бар екенін кӛп ешкім біле 

бермес. Ӛткен ғасырдың 

жиырмасыншы жылдарында 

Семейдегі мұғалімдер даярлайтын 

семинария саналған осынау оқу 

ордасында сол кезеңдерде 

Жүсіпбек Аймауытов, Қаныш 

Сәтпаев, Әлкей Марғұлан, Мұхтар 

Әуезов сынды ұлт мақтаныштары 

білім алғаны аян. Асылхан 

ақсақалдың айтуынша, 1957-1963 

жылдары бұл оқу орны жабық 
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болған. 

«1963 жылы Семейдегі педагогикалық училище қайта ашылғанда мен осында 

директор болып тағайындалдым, - дейді қазыналы қария. 

В.Ушинский есімі берілген училищеге 1965 жылы Мұхтар Әуезовтің есімін беру 

жӛнінде бастама кӛтердім. Педсоветте қаралып, талқыланған ұсынысымды кейін 

облыстық атқару комитетіне қойдым. Ондағылар Министрлер Кеңесіне жіберді. Кӛп 

уақыт ӛтпей ұсыныс мақұлданып, училищеге Мұхтар Омарханұлының есімі берілді. 

Алғашында ғимаратымыз екі ағаш үй болатын. 1970 жылы қазіргі ғимаратын 

пединститут босатып берді. Енді оқу орнының алдында Мұхаңның ескерткішін қою 

қажет болды. Сӛйтіп 1975 жылы Алматыдағы Исаев деген мүсіншіге тапсырыс беріп, 

Мұхаңның семинарияда оқып жүрген жылдарындағы бейнесін сомдаттық. Біртіндеп 

оқу базасы да, корпусы да нығайған бір кездегі техникум бүгінде педагогикалық 

колледжге айналды. Қазір онда дана жазушының мұражайы бар.  

Ғұмырында М. Әуезовпен бір-ақ рет дидарласып, соңғы сапарға шығарып салу 

рәсіміне де қатысқан қарт майдангер, ардагер ұстаздың ғибратты әңгімесінің жас ұрпақ 

үшін тағылымы мол боларына шүбә жоқ. 

 

Ертіс ӛңірі, 2007 жылғы 28 наурыз №11 
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1976-1977 оқу жылынан бастап «Мектепке дейінгі мекемелерде тәрбие беру» 

мамандығын енгізу туралы бұйрық 

 

Семей педагогикалық училищесіне 1977-1978 оқу жылына оқушылар қабылдау 

жоспары 
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Педучилище ұжымы 

 

Победители военно-спортивной игры «Орлѐнок» 
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Кездесуден кейінгі естелік 

 

 

Ашық сабақты талдау 
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Кездесуден кӛрініс 

 

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Л.К.Малахова 
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1971 жылғы педучилище оқытушылары мен студенттері. Жамбылдың 125 жылдық 

мерейтойына арналған кеш 
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Педучилище ӛмірінен 
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Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Л.К.Малахова 

 

  Математика пәнінің оқытушысы М.Т.Байгушев 
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Математика пәнінің оқытушысы Н.С.Райымбекова 

 

Тарих және қоғамдық пәндер оқытушысы Г.Ф.Левкович 
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Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Қ.Д.Молдахметова 

 

Музыка пәнінің оқытушысы О.Т.Телемисова 
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Мұражайда 

 

Кездесуден кейінгі естелік 
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Соңғы қоңырау мерекесі 

 

Дене шынықтыру сабағы 
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Педучилище ұжымының демалыс сәтінен 
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ӘЗБЕРГЕНОВ ЕЛГЕЗЕК (1950-1984), 1950 жылдың 25 

мамырында Семей облысы, Шұбартау ауданы, Мәдениет ауылында 

дүниеге келген. 1970 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Семей 

педагогикалық училищені «Бастауыш сынып мұғалімі» мамандығы 

бойынша тәмәмдаған.  1970-1975 жылдар аралығында ауылдық 

мектепте мұғалім, Шұбартау аудандық «Жаңа ӛмір» газетінде 

редактор қызметтерін атқарды.  

1975 жылы С.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің журналистика факультетіне оқуға түсіп, 1980 жылы 

аталған оқу орнын қызыл дипломмен бітірген. Оқуын бітірген соң, осы университеттің 

аспирантурасында оқып жүріп, «Қазақ совет журналистикасының тарихы» атты 

сабақтан лекция оқыды. Сонымен қоса академик Зейнолла Қабдоловтың ғылыми 

жетекшілігімен «Қазақ балалар әдебиетінің дамуы» тақырыбында кандидаттық 

диссертация жазумен шұғылданды.  

1981 жылдан ӛмірінің соңына дейін ҚазМУ-ге қарасты «Қазақ университеті» 

газетінің бас редакторы болды және университет баспасының редакциялық алқасын 

басқарды.   

Әзбергенов Елгезектің «Қазақ әдебиеті», «Лениншіл жас», «Жұлдыз», «Қазақ 

университеті» және тағы басқа республикалық мерзімді баспасӛз беттерінде кӛптеген 

әдеби сын мақалалары, сұхбаттары, эсселері мен очерктері жарық кӛрген.  

Әдеби сыншы һәм журналистің артында бір ұл, бір қызы қалды.  

 

СЫНҒАН  ВАЗА 

 Новелла 

 

Әсия кӛк конвертті күйеуінен тығып қолына алатын. Конвертті ашқан сайын 

алғашқы рет қолға алғандай жүрегі аузына тығылушы еді. Үйде оңаша қалғанда табар 

жұбанышы, алданышы осы хат. Оқыса, тағы оқыса, оқи берсе, ӛмірі келмес ӛкініш, 

бітпес жара. Неге? 

«Қымбатты Әсенім. Соңғы рет Әсенім дейінші, Әсия. Бәрі кӛз алдымда. 

Ұмытқан жоқсың ба? Сен мені шығарып салып тұрып: - Бекен, кеудемде жаным 

тұрғанда мен сендікпін. Күтем. Маған апаның қолына баруға рұқсат ет, - деп едің. Сен 

адал айтып едің, ӛзіңнің келешек орныңа ерте барғың келіп еді. Бірақ, менің тас 

жүрегімде соны түсінер сезім болмапты-ау. - Қойшы, Әсен. Ӛте шығады. Сен үйге 

барсаң ұят. Анам жалғыздыққа үйренген, - дедім емес пе, мен. Сен сонда да болмай: - 

Ұят бола берсін. Мен сол үшін бақыттымын, - дедің. Мен басымды шайқадым, сен 

менің айтқанымнан шықпаушы едің, осы жолы да үнсіз келісім бердің.  

Ұмыттың ба, Әсенім, алғаш кешті. Сендер оныншы класты бітіру кешіне 

дайындалып жаттыңдар. Ол кезде каникулға келген кезім. Қаладан келген мәдениетті 

жас ретінде мектеп директоры кешке мені де шақырды. Құттықтау сӛз айтылып, 

жиналыс бітіп қалған сәт. Кӛзім есік алдында кӛп қыздың ішінен саған түсті. Сен 

ерекше едің басқадан. Ақша бетіңнің ұшы күлген сайын қызғылттанып, бетің бейне таң 

нұрына малынғандай болушы еді. Иә, ол күні қысқа да ұмтылмас махаббатым 

басталарын білдім бе? 

Би басталды. Нәзік ырғаққа бӛленіп қыздар билеп жүр. Тек сен ғана екі 

бұрымыңмен ойнап үнсіз тұрдың. Сонда алғашқы рет жүрегім шымырлап, сен мені 

күтіп тұрғандай кӛріндің. Жігіттік жігерімді жауып, жетіп барған маған қолыңды 

бердің де күліп жібердің. Бетімді бір қызыл арай желпіп ӛтіп, жүрегімде махаббат отын 

тұтатқандай еді. Нәзік ән, махаббат әні. Қазақ әні емес. Сонау теңіз ортасында жатқан 

жапон әні бізді табыстырып еді. Әнді шығарушы Какукай деген копозиторы ғой деймін 

ұмытпасам, сол әнді қазір радиодан естісем есеңгіреп тұрып қаламын. 
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Екеуміздің алғашқы тіл қатысуымыз қайдан басталып еді. - Кешіріңіз, 

қарындас,ӛмірге алған жолдамаңызбен құттықтауға рұқсат етіңіз! 

-  Рахмет Бекен! - дедің сен. Мен атымды сенен естігенде ӛз құлағыма сенбедім. 

Мен сені шығарып салып: - Сізбен кездесіп тұруға бола ма? – дедім. - Қалауыңыз 

білсін, Бекен! – дедің де, үйіңе қарай жүгіре жӛнелдің. 

Күндер ӛтіп жатты. Бір күні екеуміз тауға шықтық. Ауылды Емелдің қатпарлы тік 

шоқылары қоршап тұрады. Күн батуға жақындаған, тау үсті ғаламат әсемдікке 

бӛленеді. Екеуміз қол  ұстасып, ең ұшар баста ауылға қарап тұрдық. Ауылдың кешкі 

мазасыз уақыты басталып еді, ӛрістен қайтқан малдарын қонағындай қарсы алып 

кемпірлер жүр. Соның ішінен апамды кӛріп, сен: - Ұят, апаң бізге қарап тұр, - деп менің 

иығыма жасырына бердің. Әрине, апамның ондай биіктікке кӛзі жетпес еді, бірақ сенің 

ұят сезіміңнің күштілігі болар. Бетің алқызылданып, батар күннің шашағына 

малынғандай болып еді. Алғашқы рет ыстық сүйісті сезіп едім сонда. Үлбіреген қызыл 

ерінің бойымды ерітіп, дүниені ұмытқандай болдым. Адал сүйістен тәтті не бар 

дүниеде, алғашқы сүйістен қызық не бар екен?  

 Тӛбеңнен ұрғанда, есеңгіреп қаласың ғой. Сондай күн маған да туды. Ол сенің 

хатың. Есеңгіреп отырып қалдым. Шіркін одан да біреу ұрып осылай отырсам ғой. Мен 

сенен қуанышты хат алып үйренгем ғой, Әсем. 

«Бекен. Тәтті алданыштан, ащы шындық жақсы дейді. Алдай алмаймын сені. 

Жалғыздық ӛмірден жалықтым. Кӛңілім аялар сезім тәтті сӛз іздейді. Кешір мені, 

Бекеш. Қайда жүрсең де аман бол. Мен енді жоқпын. Әсем»                          

Осы бір жолдар жүрегіме кӛлеңкесін инемен сұққылап түсіргендей ауыртады. 

О, Әсенім. Мен сені Рембрандтың періштелеріне теңемеуші ем. Рембрандт әйел 

бейнесін терең түсінген адам ғой. Бірақ та мен кӛрген бір ерекшелікті кӛре алмаған 

секілді. Ол қыз алдамшы уақытпен ӛлшене ме? Қалай? 

Лермонтов: «Әйелде ешбір опа жоқ. Бүгін жалын, ертең шоқ» – дейді. Мен саған 

бұл жолдарды теңемеймін, Әсем. Тек ұлы ақын бұл жолдарды неге жазды екен? Әлде 

ол  да ащы шындықты жазды ма? 

Дел-сал жүрген маған сенің ақырғы хатың келіп жетті. «Бекен. Жүрегімде азап. 

Сенсіз ӛмір жоқ. Мен тұрмысқа шықтым, не таптым? Денеңді біреу иемденгенмен, 

кӛңіліңді ешкім билей алмайды екен. Не түсті одан? Кеш аяулыңды. Махаббат бәрін де 

кешеді - дейді ғой. Сүйсең кеш, кел, Бекеш. Әсенің». 

Әсен гүл салатын вазаны білесің бе? Сол вазаны байқаусызды қолдан түсіріп, 

сындырып алсаң, ӛнерлі адам тауып құрастырар еді, қалпына қайта келер еді. Бірақ, иә, 

бірақ осы вазаны шертіп қалсаң сау, сынбаған күйіндей үн шығарар ма еді? Жоқ, 

күңгірт дауыс үзіліп-үзіліп тоқтар еді. Сау күніндегі үнінен айырылар еді. Махаббат та 

осы секілді. Махаббатты аяла, қолдан түсірме дейді ұлы адамдар. Біздің махаббат - 

сынған ваза, Әсем. Енді сынған вазаның күңгірт үнін естімейік. Бұл да ащы шындық. 

Қош, махаббат, қызғалдақ жауқазын кезің қайта оралмас. Қош, Әсен. Бекенің. 

Әсия басын кӛтерді. Мӛлдір тамшылар қағазға тарс-тұрс тамып тұр. Қозғалар 

емес. Хатта жазылған ащы шындықты кӛз жасымен кӛтерер ме еді, шіркін. 

Алайда азаппен шыққан жас тәтті болады дейді ғой.    

Елгезек Азбергенов   

«Жаңа ӛмір» газеті, 1973 ж., 22 желтоқсан 
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Оқу орнының тҥлегі, ӛмірден ерте кеткен талантты тҧлға Елгезек 

Әзбергеновтің баспасӛз бетінде жарияланған еңбектері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақ әдебиеті» газеті, 1978ж., 1 қыркүйек 
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ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ 

 
    Значительна роль Семипалатинского педагогического училища в подготовке 

национальных кадров просвещенцев, в успешном осуществлении культурной 

революции в Казахстане. Еще в 1904 году в Семипалатинске была открыта Учительская 

семинария с 4-годичным сроком обучения. Это учебное заведение в первые годы 

Советской власти окончили будущий классик казахской советской литературы, лауреат 

Ленинской и Государственной премий, академик Мухтар Омарханович Ауэзов и 

основоположник казахской советской геологической науки н практики, академик 

Академии наук Союза ССР Каныш Имантаевич Сатпаев. В 1920 году Учительская 

семинария была преобразована в Практический институт народного образования, 

однако вскоре он был закрыт из-за отсутствия подготовленных абитуриентов. 

Подготовка необходимых учительских кадров стала осуществляться на базе 8—9-

месячных курсов, которые были временной мерой и по своей структуре и по сути, 

конечно, не могли решать перспективных проблем. Учитывая это, Киргизский 

(казахский) комиссариат просвещения в мае 1922 года принял постановление об 

открытии на базе краткосрочных курсов педагогического техникума с русским и 

казахским отделениями. Педагогический техникум в то же время стал первым средним 

специальным учебным заведением в Семипалатинске.  

ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ инициативу и незаурядные организаторские способности 

проявил в становлении техникума его первый директор А. 3. Сатбаев — один из 

видных казахских советских педагогов двадцатых-тридцатых годов. Выпускники 

техникума двадцатых— начала тридцатых годов с любовью и уважением вспоминают 

своих учителей. Среди них Н. Н. Белослюдов, Маннан Турганбаев, Н. А. Виноходов, 

Амиржан Ситдыков, будущий сотрудник НИИ педагогических наук им. Алтынсарина, 

заслуженный учитель школ республики, кандидат педагогических наук И. Я. Малахов, 

Галиакпар Туребаев, О. Н. Рутковский, Т. И. Лялюков, Ф. Д. Шнырев, В. Н. Рябов. 

Гафур Габдуллин. Курс лекций по казахской литературе им читал студент 

Ленинградского университета Мухтар Ауэзов. Здесь в свое время учились многие 

представители нынешних Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Омской, 

Карагандинской, Джезказганской, Талды-Курганской областей и Алтайского края. 

Преподаватели и учащиеся техникума вели работу по ликвидации неграмотности и 

организации культурно - просветительной деятельности как в городе, так и в обширном 

крае. В течение 1925 года они обучили грамоте около четырех тысяч казахов. 

Значительной, полезной оказалась культурно - просветительная деятельность 

преподавателей и учащихся. При их активном участии была организована и успешно 

работала в 1920—25 годах первая в истории Северо-Восточного Казахстана 

сценическая группа под названием «Ес-аймак», что в переводе означает «просвещение 

края». Во главе этого самодеятельного коллектива, который пользовался всеобщей 

признательностью зрителей, стоял будущий первый директор и режиссер 

Семипалатинского казахского драматического театра Жумат Шанин. Некоторое время 

руководил этой группой преподаватель педтехникума Г. Туребаев, ныне проживающий 

в Семипалатинске. Кстати, он стал прототипом образа учителя Гани в романе Николая 

Анова «Крылья песни». В этой группе сформировалось актерское дарование таких 

известных мастеров сцены, как Иса Байзаков, Амре Кашаубаев, Жусупбек Елибеков и 

других. Небезынтересен и тот факт, что впервые в составе этой группы женские роли в 

драматических представлениях исполняли молодые в то время учителя Оразбиби 

Махмутова и Назипа Кульжанова. 

ОБЩЕИЗВЕСТНО, что славу любого учебного заведения составляют его 

выпускники. В этом смысле у Семипалатинского педагогического училища весьма 

положительный актив. В двадцатых-тридцатых годах здесь учились будущие министр 

просвещения республики и директор НИИ педагогических наук имени Алтынсарина, 
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профессор, доктор педагогических наук Абдихамит Сембаев, генерал-лейтенант 

милиции, министр внутренних дел Шракбек Кабылбаев, действительный член 

Географического общества СССР, академик АН Казахской ССР Алкей Хаканович 

Маргулан. Особая гордость училища —прославленные педагоги, Герои 

Социалистического Труда Жакия Чайжунусов и Мария Алексеевна Носова —

выпускники тридцатых годов. 

В ранней юности, ныне персональные пенсионеры республики Жусупбек 

Даукеев и Толеужан Мусин, были готовы отдать все, чтобы поступить в 

педагогическое училище. Судьба отнеслась к ним благосклонно. Окончив в конце 20-х 

годов это учебное заведение, они впоследствии получили полномочия на его 

руководство. Десятки выпускников училища с оружием в руках защищали свободу и 

независимость Родины на фронтах Великой Отечесгвенной войны. Двум из них — 

Изгутте Айтыкову и Василию Александровичу Шулятикову присвоены звания Героя 

Советского Союза. Из поколения в поколение передавали друг другу опыт и знания 

выпускники училища, каждое его поколение вносило что-то новое в практаческое 

разрешение актуальных и проблемных задач. И это не оставалось бесследным. В числе 

ныне здравствующих заслуженные учителя республики А. Иманакшиев, X. Искакова, 

Л. В. Усырева, К. Мажашев,_ 3. Л. Хомутова, И. Кзляева - представители разных 

поколений. Именно в связи судеб поколений черпают сегодня педагоги неиссякаемую 

энергию творческого труда. Успешно осуществляют педагогическую работу в училище 

его бывшие выпускники Г. X. Ахмерова, Г. Ф. Левкович, Н. И. Мищенко, Н. Я. 

Лыткина, В. А. Маслова, Д. М. Турсынбаева. С преподавательской должности начинал 

здесь свою педагогическую деятельность отличник просвещения республики и Союза 

ССР Асылхан Табылдинович Бекбаев, нынешний директор училища. СЕГОДНЯШНЕЕ 

поколение педагогов уверенно продолжает замечательные традиции прошлого. 

Педагогическое училище среди средних специальных учебных заведений 

Семипалатинска — одно из ведущих. Стабильно осуществляется здесь выполнение 

планов по всем основным показателям. До минимума сокращен отсев учащихся. По 

очной и заочной системам за последние пять лет подготовлено и выпущено более 1200 

учителей начальных казахских и русских классов, воспитателей дошкольных 

учреждений. В последние 3—4 года обеспечивается полная явка выпускников к местам 

назначения —• это хороший показатель деятельности учебного заведения. В 1979 году 

на базе 10 классов открыта группа по подготовке воспитателей для детских 

дошкольных учреждений, работающих на казахском языке. Подготовку специалистов 

сегодня ведут более  шестидесяти преподавателей. Среди них 15 отличников 

просвещения Казахской ССР. Преподаватель музыки Воля Николаевна Бутенко за 

заслуги в деле коммунистического воспитания награждена орденом Ленина, 

преподаватель литературы Эмилия Александровна Сахарова орденом «Знак Почета». В 

активизации деятельности педагогического коллектива значительная роль принадлежит 

постановлениям ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико -

воспитательной работы» и «О 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина», а также мероприятиям, связанным с подготовкой к достойной встрече 60-

летия республики и Коммунистической партии Казахстана. В юбилейном году 

подготовлено двести молодых специалистов, пятнадцати из которых вручены дипломы 

с отличием. Общая успеваемость учащихся составила 99,5 процента, высок уровень 

качества знаний учащихся. Это стало возможным благодаря умелой и 

целенаправленной организации учебного труда, осуществлению разносторонних 

воспитательных мероприятий. Здесь, в основном, преобладает кабинетная система 

преподавания учебных предметов. Оборудовано 12 учебных кабинетов, в том числе два 

лингафонных—по русскому языку для казахских групп н иностранному языку. В 

четырех кабинетах установлены киноаппараты. 
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БЕЗУСЛОВНО, одним из главных направлений деятельности учебного 

заведения должна быть профессиональная направленность всего комплекса учебно-

воспитательной работы: центром являются кабинеты школьной и дошкольной 

педагогики и производственная практика учащихся. Вместе с методистами училища 

эту задачу помогают успешно решать педагогические коллективы школ № 28, 6, 9, 40, 

3, 4, 16, школа-интернат № 1, детские сады «Сауле», «Золотая рыбка», «Арман», 

«Аленький цветочек», «Юный строитель». Они вполне могут считать себя 

причастными к подготовке квалифицированной смены. Серьезное внимание уделяется 

воспитанию учащихся на примере жизни и деятельности В. И. Ленина, на 

революционных, боевых и трудовых традициях советского народа. Центрами его 

являются содержательно оборудованные Ленинская комната и кабинет общественных 

наук. Много интересных и поучительных мероприятий (конференции, встречи, 

экскурсии, выставки) проведено в течение двух последних лет по кннгам Л. И. 

Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Целина». Как в учебном плане, так и во 

внеурочное время большое внимание уделяется музыкальному образованию учащихся. 

К приемным экзаменам абитуриенты здесь допускаются только после проверки 

музыкально слуховых данных. Более двадцати преподавателей ведут музыкальные 

(групповые и индивидуальные) занятия. Большой популярностью в Семипалатинске 

пользуются русский и казахский хоровые коллективы, домбровый и эстрадный 

оркестры. Свои знания и опыт умело передают учащимся преподаватели музыки А. М. 

Мирошин, О. К. Телемисова, А. И. Барабанов, В. И. Богомолов, Р. Каштеков, Г. П. 

Махотина и другие. Справедливо считается, что поговорка «Век живи — век учись» в 

прямом смысле слова и прежде всего относится к учителю. В силу этих обстоятельств 

училище тесно связано со своими выпускниками почти весь период их активного 

профессионального труда. В тесном контакте с областным институтом 

усовершенствования учителей осуществляется периодическая переподготовка учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений. Отдельные семинарские 

занятия проводятся с выездом на места. Этот деловой контакт позволяет всегда держать 

на высоте практическую деятельность педагогических работников. На курсовых 

мероприятиях последних лет глубже изучается частная методика, преобладают 

практические занятия. Уверенно несет педагогическую вахту одно из старейших 

педагогических учебных заведений республики, в котором и сегодня живы лучшие 

традиции. 

 

Ж. ЕСЕКЕЕВ, 

У. САГНАЕВ. 

«Иртыш» 1980 г.  22 август 

 

ВСПОМИНАЮ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ  

 

Каждый год я бываю в Семипалатинске, где родилась, выросла, где живут мои 

родители. И каждый раз стараюсь выбрать время и зайти в дорогое для меня 

педучилище.  Мне посчастливилось работать здесь. Посчастливилось, потому что эти 

три года своей трудовой биографии я вспоминаю с благодарностью.  

...Недавно шли экзамены, а сейчас ремонт почти полностью закончен. Сверкают 

краской стены, лестницы, пол. Радует обилие зелени, светлый простор классных 

комнат. Во всем этом – забота и внимание.  

Вспоминаются строки Чехова: «Студент, настроение которого в большинстве 

создается обстановкой, на каждом шагу, где он учится, должен видеть перед собою 

только высокое, сильное изящное...» Атмосфера сильного, изящного, высокого, о 

которой писал А.П.Чехов, необходима всем: и учащимся, и преподавателям. И эта 
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атмосфера в Семипалатинском педучилище - естественное дополнение к хорошо 

организованному учебно- производственному процессу. 

Семипалатинское педучилище им.М.Ауэзова - одно из старейших учебных 

заведений в республике. Оно было основано как семинария в 1903 году. После 

революции семинария была преобразована в Практический институт народного 

образования, на основе которого был создан педтехннкум, впоследствии педучилище. 

С начала века стоит в Семипалатинске это старинное светлое двухэтажное 

здание. Здесь учились классик казахской советской литературы М.О. Ауэзов. академик, 

ученый с мировым именем К.И.Сатпаев. Герой Советского Союза Изгутты Айтыков, 

преподаватель Ленинградской военной академии связи Герой Советского Союза 

В.А.Шулятиков, Герой Социалистического Труда, заслуженная учительница Казахской 

ССР М.А.Носова, Герой Социалистического Труда Жакия Чайжунусов, Герой 

Социалистического Труда Д.М.Парий и многие другие. Училище гордится своими 

славными выпускниками, помнит их имена. Ветераны труда училища помнят, каким 

оно было лет двадцать назад. Немало усилий пришлось приложить всему коллективу и 

директору училища Асылхану Табылдиновичу Бекбаеву, коммунисту с 30-летним 

стажем, опытному педагогу, чтобы их учебное заведение стало не просто хорошим, а 

одним из образцовых учебных заведений в городе. 

В 1970 году было построено общежитие на 400 мест. Сохранился фильм, снятый 

училищными кинолюбителями под руководством преподавателя физики 

Ю.Н.Быкунова, запечатлевший «историческое событие»: принятие общежития и 

торжественный митинг по этому случаю. 

Сейчас в педучилище 18 кабинетов и 4 лаборатории. Технически полностью 

оснащены 8 кабинетов, в их числе модуль-класс по математике и методике математики, 

физике и другие. Особая гордость преподавателей - лингафонные кабинеты, кабинет 

общественных дисциплин. Четыре учебных корпуса и общежитие образуют 

своеобразный комплекс. 

Захожу в учительскую, уютную, просторную, сажусь на свое любимое место у 

окна. Здесь мы, преподаватели, собирались на переменах, беседовали, делились 

впечатлениями  от проведенных или посещенных уроков, прочитанных книг, фильмов. 

Здесь мы отдыхали. Сейчас, когда во многих учебных заведениях в связи с переходом 

на кабинетную систему учителя-предметники редко собираются вместе в учительской, 

такое общение кажется особенно ценным. Это прекрасные минуты, и как много они 

дают! Особенно молодым преподавателям. Ведь педучилище укомплектовано кадрами 

педагогов, способных готовить специалистов на уровне современных требований: 17 

отличников народного просвещения казахской ССР, двое - отличники народного 

просвещения СССР - Л.К Малахова, Д.Т.Бекбаев: преподаватель В.Н.Бутенко 

награждена орденом Ленина, НС.Раимбекова - орденом Трудового Красного Знамени, 

Э. А. Сахарова - орденом «Знак Почета». 

Когда у меня не было своих уроков, я ходила к ним. Сейчас я понимаю, какая 

это была школа педагогического мастерства. И дело было даже не в том. что у них 

большой опыт. Угадывалось главное в их работе: высокий профессионализм. И еще 

одно качество отличает педагогический коллектив училища: высокая культура. Не 

помню разговоров о болезнях, обсуждения чьих-то личных дел, домашних неурядиц, 

неудач. Не все это был наложен негласный, но твердый запрет. 

Я сижу в учительской и словно вижу их всех: мягкую, обаятельную Любовь 

Константиновну Малахову, скромную, всегда сдержанную Корлан Дюсенбаевну 

Молдахметову, доброжелательную, улыбчивую Нину Яковлевну Лыткину. И Эмилию 

Александровну Сахарову, которую я особенно любила. Они словно сидят рядом и 

беседуют. 

Педучилище готовит учителей младших классов и воспитателей дошкольных 

учреждений. Учащиеся изучают специальные дисциплины: педагогику, психологию, 



 326  
 

методику. Но не менее важно то, что они постоянно видят перед собой своих 

преподавателей; их уроки, поведение, эрудиция, манеры - образец для молодежи. 

В программе педучилища - предметы общеобразовательного цикла: языки, 

литература, математика, физика, химия, история. Но есть свои специальные, зачастую 

наиболее интересные для учащихся дисциплины: детская литература, выразительное 

чтение, методика развития речи, ритмика, изобразительное искусство с элементами 

методики, музыка. Очень много должен знать, уметь будущий учитель, воспитатель. 

Играть на музыкальном инструменте, танцевать, вышивать и шить, петь, знать 

психологию маленького человечка, помогать ему расти. 

Интересно учиться в педучилище! 

Кончаются уроки, но не расходятся девушки. В училище работает клуб «Кыз - 

Жибек», 9 кружков художественной самодеятельности, среди которых казахский и 

русский хоры, оркестры народных инструментов, вокальный и художественно- 

драматический кружки. 

На городской Доске почета я видела фотографию Лены Рубцовой, она окончила 

педучилище в 1977 году. Сейчас работает в школе №28. Удивительно талантливая, 

веселая, неистощимая на выдумки. Окончила с отличием училище, также отлично 

работает в школе. По стопам сестры пошла и Надежда Рубцова. На всесоюзном смотре-

конкурсе творческих работ учащихся педучилищ по проблемам общественных наук и 

психолого-педагогическим дисциплинам Елена заняла первое место и награждена 

дипломом «Фамильная профессия».  И таких династий в училище немало. 

...Выхожу из учительской, иду по коридорам. Скоро здесь появятся учащиеся, новые, 

незнакомые мне, начнется интересная жизнь. Я немного завидую и девушкам, которые 

будут сидеть за этими партами, и преподавателям, которые здесь работают 

 

К. ЖАДАНОВА 

аспирант КазПИ имени Абая. 

«Учитель Казахстана» 2 сентября 1982 г. № 36 (1548) 

 

ҚЫЗЫЛ ТУЛЫ ОҚУ ОРНЫ 

 

М.Әуезов  атындағы Семей педагогикалық училищесінің құрылғанына 80 жыл 

толды. Семей облыстық мемлекеттік архиві анықтамасында жазылғанындай, бұл 

училищенің негізін қалаған мұғалімдер семинариясы 1903 жылы ашылыпты. Содан 

бері тарихқа айналған бір ғасырдай уақыт ішінде осы бір оқу орнының жүріп ӛткен 

жолының, ӛзіндік ӛсу кезеңдерінің куәсі іспетті әр түрлі ақпараттар мен 

қолжазбалардың, естеліктер мен ресми есептердің қаттаулы сыр–құпиясына зер сала 

үңілсек, тағылымы  мол, тынысы кең ӛнегелі ӛмірмен танысқандай сезімге бӛленеміз.  

Сонда қоғамдық екі түрлі құрылыстың  куәгеріне айналған кӛне училищенің семинария  

кезінен сыны бұзылмай, жыл ӛткен сайын сыры жаңартылып келе жатқан екі қабатты 

оқу үйінің әр қабырғасынан бірінің орнын бірі басып, уақыт тізбегіндей үзілмейтін 

тарих жібімен жалғасып жатқан ұрпақтар ӛкілдері сӛйлеп тұрғандай әсер аламыз. 

М.Әуезов, Қ.Сәтпаев, Ә.Марғұлан сияқты ғұламалардың жүрген іздерінің табы қалған 

сатылармен білім кӛзінен сусындауға асығып, жарқылдай күліп, ерсілі–қарсылы жүгіре 

басып бара жатқан бүгінгі жас ұрпақтың жарқын жүздерінен осынау салтанатты да 

сәнді ӛміріміздің биік мерейін кӛріп тұрғандай қуанамыз да, берекелі, мерекелі бейбіт 

болашаққа қалтқысыз сенеміз.  

 Иә, адамзат тарихының алдыңғы кӛшін бастап келе жатқан елімізбен бірге қайта 

туғандай жасарып, жаңарған бұл училищенің ӛткен жол, бүгінгі жеткен биігі білімге 

құштар, ұстаздықты мұрат еткен ұрпақтар ӛмірімен жалғасып жатыр.  
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Ӛткеннен қалған із кӛп 

 

 Қазан тӛңкерісі дүр сілкіндірген қазақ ӛлкесінде қаулап ӛсіп, тез нығая бастаған 

тарихи жаңалықтардың, таптық күрестің қайнаған ортасында болған бұл оқу орны 

бірден жаңа ӛмірге бет бұрады. Аз уақыт ішінде Қазақстанның шығысындағы жетекші 

оқу орындарының біріне айналып, білім жолындағы бүкілхалықтық күреске белсене 

араласады. Бірде училище, бірде техникум, тіпті бір жылдары институт аталып, 

ақырында педагогика училищесі болып тұрақтанған оқу орнының оқушылар саны да, 

оқытушылар қатары да революциядан кейінгі дәуірдің даму қарқынына сай жедел ӛсе 

бастайды. Оған жұмысшы, шаруа балалары қабылданып, мемлекеттік қамқорлыққа 

алынады. Оқушыларға стипендия бӛлу таптық негізде жүргізіледі. Оқу программасы 

ауқымы айқындалып, жаңа дәуір талабына сәйкес оқыту мазмұнының сапасын кӛтеру 

қолға алынады. 

 Осылайша қазан тӛңкерісінің алғашқы күндерінен бастап Кеңес ӛкіметі 

қамқорлығына бӛленген училище кӛп ұзамай-ақ педагог кадрлар дүкеніне  айналады. 

1926 жылы небәрі 16 адам бітірсе, 1930 жылы 96 адам мұғалім куәлігін алады. Ал Ұлы 

Отан соғысына дейінгі кезеңде бұл училищеден бес мыңдай мұғалім ӛмірге жолдама 

алады. Олар Семей, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қарағанды, Омбы 

облыстары, Алтай ӛлкесі, РСФСР-дің Таулы Алтай автономиялы облысы мектептеріне 

жіберілді. 

 Педагогика училищесі түлектері 20–40 жылдары сауатсыздыққа қарсы күреске 

мәдени–революциялық майданға белсене араласып, кӛп үлес қосады. Олардың 

қатарынан ӛмір жолдары бүгінгі ұрпақтың үлгі тұтар ӛнегесіне, халқымыздың 

мақтанышына айналған кӛптеген мемлекет қайраткерлері, ғалымдар, еңбек ерлері ӛсіп 

шыққан. 1967 жылдан бері бұл оқу орны осы училищені 1915–1919 жылдарда оқып 

бітірген, кейіннен мұнда оқытушылық қызмет атқарған академик жазушы, Лениндік 

сыйлықтың лауреаты М.Әуезов атында. Есімдері бүгінде ел мерейін кӛтерген 

Қ.Сәтпаев, Ә.Марғұлан, сияқты ғұлама ғалымдар, Совет Одағының Батырлары 

І.Айтықов, В.А.Шулятиков, халық ағарту майданының ардагерлері, Социалистік Еңбек 

Ерлері  Ж.Шайжүнісов, М.А.Носова, Д.М.Парий, Ленин орденді ғалым, Ұлы Отан 

соғысының ардагері Л.М. Перелыгин,  жазушы Ә.Нұршайықовтар да  осы училище 

түлектері. Оны бітіргендердің басым кӛпшілігі – мұғалімдер, балабақшалар 

меңгерушілері, халық ағарту органдарының жетекшілері. Еңбегімен ел құрметіне 

бӛленіп, абырой–атаққа ие болған түлектер тізімі кешеден бүгінге жалғасып, тоқтаусыз 

ӛсе бермек. 

 

Кешеден бҥгінге 

 

 М. Әуезов атындағы Семей педагогика училищесі коллективінде қазіргі уақытта 

мыңға тарта адам бар. Олардың жеті жүзден астамы – күндізгі бӛлім оқушылары, ал 

оқытушылар саны сексеннің үстінде. Сырттай оқу бӛлімінде 400–дей оқушы оқиды.  

 Училищенің үш бӛлімінде оқушылар жалпы білім беретін мектептің бастауыш 

класс мұғалімі және мектепке дейінгі тәрбие мекемелері тәрбиешілері мамандықтары 

бойынша оқиды.  

 Училищенің оқу–материалдық базасы да жан–жақты дамуда. Мұнда қазіргі екі 

қабатты екі және бір қабатты оқу үйлері бар. Болашақта 624 орынды оқу үйінің жаңа 

құрылысы бой кӛтермек. Оның жобалық–сметалық документі жасалуда. Бұл – 

оқушылар контингенті жыл сайын ӛсу үстіндегі оқу орны үшін үлкен қамқорлық.  

Биылғы оқу жылында оқушылар саны 60 адамға ӛскен.  «Жалпы білім беретін және 

кәсіптік мектеп реформасының негізгі бағыттарының» бастауыш оқыту буынында  

қызмет ететін педагог кадрларды кӛптеп даярлау жӛніндегі міндеттеріне сәйкес алдағы  

оқу жылында жаңа 3–4 оқу тобын қосу жоспарлануда. Мұның бәрі – бұл училищенің 
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іргелі үлкен оқу орындарының бірі ретінде қалыптасып, кең даму жолына түскенінің 

айқын дәлелі.  

 Уилищенің оқытушылар коллективі ӛскелең ӛмір талабына сай маман кадрлар 

даярлау ісін одан әрі жақсарта түсу үшін оқу–тәрбие процесін оптимизациялау 

бағытында жоспарлы әрі жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. Мұнда оқыту кабинеттік 

жүйеге кӛшірілген. Он алты кабинеттің барлығы да қажетті кӛрнекі және техникалық 

құралдармен жабдықталған.  Олардың ішінен қазақ тілі, қазақ әдебиеті, физика, модуль 

класс, қазақ топтарында орыс тілін оқытуға арналған лингофон және неміс тілі, балалар 

әдебиеті кабинеттерін бӛліп айтуға  болады. Бұлардың жабдықталуы да, безендірілуі 

де, әр заттың орналастырылуы да ұқыптылықты, биік талғамды байқатады. Училище 

фильмханасы ӛте бай. Онда 200–дей оқу киносы бар. Арнаулы «Оқытудың техникалық 

құралдары» пәні сабағында және басқа пәндер оқытушылары фильмхана қорын тиімді 

пайдаланады.  

 Әр пәнді оқыту сапасын үнемі жетілдіру – училище оқытушылары жұмыла 

кіріскен келелі мақсаттардың бірі. Бұл жұмысқа директордың оқу ісі жӛніндегі 

орынбасары, «Құрмет белгісі» орденді ұстаз  А.Г.Ломтева басқаратын методикалық 

совет жетекшілік етеді. Оның құрамында училище директоры, директордың оқу–

ӛндірістік практика жӛніндегі орынбасары, бӛлім меңгерушілері, пәндік цикл 

комиссияларының председательдері, бастауыш әскери даярлық және дене тәрбиесі 

жетекшілері, тәрбиешілер, барлығы 19 мүше бар. Совет пән комиссиялары мен 

секциялары жұмысына ерекше назар аударады. Бұл дұрыс та. Мұндай комиссиялар мен 

секциялар әр пәнді оқытудың методикалық озық әдіс–тәсілдерін, педагогикалық ғылым 

жетістіктерін насихаттаудың орталығы іспетті. Оларға В.А.Крюкова, Г.П.Махотина, 

Н.С.Райымбекова, Г.Ф.Левкович, С.Д.Горбатенко. Г.А.Кейль және тағы басқа 

тәжірибелі ұстаз–методистер басшылық етеді. Физика, математика, психология, орыс 

тілі үйірмелері жұмыс істейді. Пәндік комиссияның, секцияның, үйірменің қай–

қайсысы болсын болашақ мұғалімдерге тиянақты білім беру, оларды ұстаздық 

шеберлікке баулу ісіне бір кісідей жұмыла кіріскен.  

 Біздің оқытушылар коллективі ӛте ұйымшыл әрі іскер. Олар қандай міндетті 

жұмысты немесе қоғамдық тапсырманы болсын түбегейлі шеше алады. Оған білімдері 

де, іс–тәжірибелері де творчесволық мүмкіндіктері де жеткілікті. Олардың ішінде 

бірнеше ұрпақ ӛкілдері бар. СССР халық ағарту ісінің озық қызметкері, «Құрмет 

белгісі» орденді Э.А.Сахарова, СССР халық ағарту ісінің озық қызметкері 

Л.К.Малахова, Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық қызметкері Г.Х.Әбішева - училище 

ардагерлері. Бұлардың алды 40 жылдай, соңғы 20 жылдан астам уақыт үздіксіз 

ұстаздық қызмет атқарып, құрметті демалысқа шықса да, туған коллективінен қол 

үзбей, әріптестеріне ақыл–кеңесімен, нақтылы ісімен үлкен кӛмек кӛрсетіп келеді. 

Оқытушылардың ӛзара тәжірибе алмасуы, жетістіктер мен кемшіліктер туралы кең 

пікір алысу – берік қалыптасқан, жоспарлы жүргізілетін дәстүрлі жұмыстардың бірі. 

Мұның оқу–тәрбие процесінің жақсара түсуіне игі ықпалы мол, – дейді СССР және 

Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық қызметкері, Ұлы Отан соғысының ардагері, 1963 

жылдан бері осы оқу орны директоры Асылқан Бекбаев.  

Шынында, училище оқытушылары коллективін озаттар  ортасы деуге әбден 

болады. Олардың жиырмаға жуығы – Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық 

қызметкерлер. Оқу қазақ тілінде жүргізілетін топтардың математика пәнінің 

оқытушысы М.Байғұшев – орта арнаулы білім беру ісінің озаты. Музыка пәнінің 

оқытушысы, Ленин орденді О.Н.Бутенко, оқу орыс тілінде жүргізілетін топтарда 

математика пәнінен сабақ беретін Еңбек Қызыл Ту орденді Н.С.Райымбекова – 

облыстың ұстаздар қауымының мақтанышы.  

Училище оқытушылары мен оқушылар коллективінде есімдері құрметпен 

аталатын ұстаздардың үлкен тобы – класс жетекшілері.  Г.Н.Крестьянникова, 

Қ.Молдахметова, В.И.Осинцева сияқты кӛптеген ұстаздар оқу орны мен тәрбие 
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жұмысын шебер ұйымдастырып, әріптестерінің алғысына бӛленуде. Ӛткен оқу 

жылында Н.Дауылбекова жетекшілікке бекітілген болашақ мұғалімдердің екінші қазақ 

тобының оқушылары себепсіз бірде бір сағат босатпаған. Ал З.Сіләмбекова, 

Е.П.Дементева жетекшілік еткен топтар түгелдей 4 пен 5–ке оқыған. Класс жетекшілер 

туралы сӛз болғанда есімі бірінші аталатын Қ.Молдахметова 1983–1984 оқу жылында 

бірінші курстан бастап жетекші болған түлектердің тӛртінші тобын риза кӛңілмен 

шығарып салған.  

Оқу мен тәрбие егіз. Сондықтан да училище ұстаздарының бәрі үлкен–кіші 

демей тәрбие жұмысына белсенді араласады.   

«Әуезовтіктер қатарына қабылдау», саяси әндер мен плакаттар конкурсы, соңғы 

қоңырау мерекесі, кӛркемӛнерпаздар байқауы, спорт жарыстары, Ерлік даңқы, 

бейбітшілік және тағы басқа апталықтар – училище оқытушылары мен оқушылар 

құрамын тұтас дерлік қамтитын, жыл сайын ӛткізілетін жұмыс түрлері. Оның 

кейбіреуінің ұйымдастырылатын уақыты да, қай курста қандай түрі ӛткізілетіні де 

қалыптасқан дәстүрге айналған. Әсіресе, октябрь айы – училище ӛміріндегі ең мерекелі 

ай. Мұғалімдер күні қарсаңында бірінші курстықтарды «Әуезовтіктер қатарына 

қабылдау» салтанаты, қалалық стадионда спорт мерекесі ӛткізіледі. 3–курс оқушылары 

әскери–спорттық «Ал, кәне, Әуезовтіктер» конкурсын, 4–курстықтар партия, Ұлы Отан 

соғысы, еңбек ардагерлерімен кездесу ұйымдастырады. Мұндай салтанатты жиындар, 

кездесулер Ленин бӛлмесінде, Әуезов музейінде ӛтеді.  

«Қыз Жібек», «Атеист», «Қызыл желкен» және тағы басқа клубтар, үгіт 

бригадасы, кӛркемӛнерпаздардың 13 үйірмесі, 11 спорт секциялары тұрақты жұмыс 

істейді. Оларға О.Тілемісова, А.И.Барабанов, Н.Рақышева, Е.Мамаева, В.И.Богомолов, 

А.Д.Козлов сияқты тәжірибелі әрі талантты ұстаздар жетекшілік жасайды.  

Училище бойынша тәрбие жұмысы секциясын Т.В.Сумбулова басқарады. Оның 

осындай сан–салалы, алуан түрлі жұмысты басқару тәжірибесі кӛңіл аударарлық. 

Училище кӛлемінде жүгізілетін әр түрлі тәрбие шараларының жоспары оқу жылы 

басында-ақ дайын болып класс жетекшілер папкасына тіркеледі. Сӛйтіп, бұл шаралар 

25 класс жетекшінің тәрбие жоспарына алдын ала енгізіліп, оған дайындық жұмыстары 

ерте жүргізіледі. Бұл класс жетекшінің ӛз тобында ұйымдастыратын тәрбие жұмысын 

жоспарлауына үлкен мүмкіндік туғызады.  

Кӛпшілік тәрбие шаралары мен үйірме жұмыстары жүргізілетін орын – 

оқушылар жатақханасы. Мұнда 400–ден астам оқушылар тұрады. Бес қабатты 

жатақхана үйінің бӛлмелері жылы әрі жарық, таза. Асхана, кітапхана, 6–7 музыка 

бӛлмелері, қызыл бұрыш жұмыс істейді. Әр қабатта жуынатын бӛлме бар.  

Жатақханада оқушылардың ӛзін–ӛзі басқаруына ерекше кӛңіл бӛлінген.  Оқушылардың 

кәсіподақ комитеті, жатақхана советі, комсомол комитеті бұл орайда ұстаздар кӛңілінен 

шығуда. Оқушыларды болашақ мамандығына баулуда бұл ұйымдар зор белсенділік 

кӛрсетуде. Жас ұстаз М. Әбенованың басқаруымен комсомол комитеті ұйымдастырған 

педагогикалық отрядтар бұл бағытта кӛп істер тындыруда. Қазір мұнда 200–дей мүшесі 

бар 7 отряд бар. Олар қаладағы балалар үйлерімен, сәбилер үйімен, Киров аудандық 

ішкі істер бӛлімімен тығыз байланыста жұмыс істейді. «Алау», «Светофор», «Космос» 

аула клубтарын ұйымдастырып, онда оннан астам үйірме ашып, жұмысын жолға 

қойған. Педотряд мүшелері пионерлік практика кезінде осы клубтарда вожатый 

міндеттерін атқарады.  

Қаладағы алдыңғы қатарлы ұйымдардың бірінен саналатын училище 

комсомолецтері қоғамдық ӛмірде ғана емес, оқуда да зор белсенділік танытуда. 

Олардың барлығы дерлік ауыл жастары. Қай– қайсысымен әңгімелессек те, ӛзінің 

жүрек қалауына айналған мұғалім, тәрбиеші мамандығына құштарлығын байқаймыз. 

Соңғы үш жылда училище бітірген 569 түлектің 95 процентінің ӛз мамандығы 

бойынша еңбекке араласуы бұдан айқын дәлел. Ал 54 жас училище бітіргеннен кейін 

жоғары педагогикалық оқу орнына түскен.  
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Училище түлектері негізгі мамандықтарымен бірге туризм жӛніндегі нұсқаушы, 

лектор–насихатшы, жол қозғалысы ережелері жӛніндегі инспектор куәлігін қоса алады.  

 

Табыс тасқыны 

 

Әр коллективтің ӛсу жолында белесті кезеңі болатыны сияқты бұл училищенің 

даму тарихында 1983–1984 оқу жылының алатын орны ерекше. 

Бастауыш партия ұйымының таяуда ӛткен есеп беру жиналысында коммунистер 

1983–1984 оқу жылы училище ӛміріндегі ең тамаша табыстар кезеңі болды деген  

қорытындыға келді. Ендігі міндет – табыс тасқынын бәсеңдетпей, ӛрістете беру, – дейді 

бастауыш партия ұйымының секретары, мектеп бӛлімінің меңгерушісі Г.А.Вострикова.  

Айтса айтқандай, ӛткен оқу жылының бұл коллективке әкелген қуанышы мол 

болыпты. 1983–1984 оқу жылының бірінші семестрінде оқу үлгерімі оның алдындағы  

оқу жылымен салыстырғанда кӛп жақсарған.  

Әрбір оқушы 4 пен 5–ке оқыған. Сӛйтіп, оқу үлгерімінен республикадағы ең 

жоғарғы кӛрсеткішке жеткен.  Оқу жылы 100 процент үлгеріммен аяқталған. Барлық 

кӛрсеткіштер 1982–1983 оқу жылымен салыстырғанда 7 процентке ӛскен. 682 

оқушының  45–і оқу жылын үздік, 350–і 4 пен 5–ке бітірген, 283 түлектің 33–і үздік 

диплом алса, 153–і 4 пен 5–ке бітірген.  

Ӛткен жыл түлектері, лениндік стипендиат Андасова Баққайша және 

Мақұлбаева Шәрзия, Балтабаева Еркежан оқытушылары  В.В.Бекбаева мен 

Р.М.Бүркітбеваның жетекшілігімен қоғамдық–саяси тақырыптар бойынша жастардың 

бүкілодақтық бесінші творчестволық жұмыстар конкурсында Қазақстан ЛКСМ 

Орталық Комитетінің Құрмет грамотасына ие болған.   

КПСС Орталық Комитетінің июнь (1983 ж.), апрель (1984 ж.) Пленумдары 

шешімдерімен жігерленген оқытушылар коллективі творчестволық педагогикалық 

ізденіс ӛрісін мейлінше кеңейтіп, оқыту мен тәрбиелеу сапасы мен мазмұнын жетілдіре 

түсуде зор белсенділік кӛрсеткен. Олар ӛзара тәжірибе алмасу үшін 2111 сабаққа 

қатысқан, 52 ашық сабақ ӛткізген.  

Училищенің сырттай оқыту бӛліміне де ӛткен оқу жылы әкелген ӛзгерістер кӛп. 

Мұнда бірінші рет 90 оқушы қабылданып, 82 адам бітіріп шыққан. Бұл  - он бірінші 

бесжылдықтың бірінші жылымен салыстырғанда кӛп артық.  

Училище коллективінің ірі жетістіктері жоғары бағаланады. Оларға СССР Оқу 

министрлігі, ағарту, жоғарғы және ғылыми мекемелері еңбеккерлері кәсіподағы 

Орталық Комитетінің ауыспалы Қызыл туы тапсырылады.  

Осылайша жаңа 1984–1985 оқу жылын тың  күш–жігермен бастаған училище 

коллективі табыс тасқынын толастатпауға ұмтылуда, мектеп реформасынан 

туындайтын міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған жаңа оқу жоспарын жедел 

игеруге ұйымшылдықпен жұмылуда.  

Иә, уақыт сынынан  ӛткен, ӛнегелі  ӛнер, білім ордасына айналған, озат дәстүрге 

бай училищенің еліміздің берекелі бүгіні мен жарқын ертеңіне қосар үлесі мол.  

С. ӘБІШЕВА,  

Семей қаласы. 

«Қазақстан мұғалімі» журналы. 1984 ж. 

 

ЖАЗУШЫ ЕСІМІМЕН АТАЛҒАН УЧИЛИЩЕ 

Жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру жӛнінен республикадағы санаулы 

оқу орындарының ішінен алдан кӛрініп келе жатқандарының бірі - Семей педагогика  

училищесі. Оған  ұлы жазушы  Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің есімі берілген. Бұл 

заңды да. Ӛйткені, бір кезде – Казпедтехникум осы училище үйінде орналасқан кезде- 
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онда Әуезов білім алған. Ол мұнда білім алып қана қоймай, болашақ педагогтарды 

даярлау ісіне де  ат салысқаны мәлім. 

  Мемлекеттік қамқорлыққа алған училище үйі Октябрь революциясына дейінгі 

ғимарат болғандықтан жазушының юбилейі қарсаңында жӛндеуден және 

реставрациядан ӛткізілген соң ғимаратқа бастапқы салтанатты кӛрініс қайта оралды. 

Бірақ училище шұғылданушылар үшін бұл ғимараттың тарлығы кейінгі 

жылдары айқын  сезіле бастаған-ды. Сол себепті әртүрлі музыкалық секциядағылар 

жаттығу сағаттарын училище ауласындағы шағын-шағын қосымша корпустарда - 

қарағай үйлерде ӛткізіп келді. 

  Үстіміздегі жылдың басында байырғы ғимаратқа қатарлас оқу орны қаланды. 

Оның құрлысын жаңа оқу жылына дейін аяқтау мақсатында негізгі мердігерлік ұйым 

«Горстрой» құрылысшыларына Киров ауданының кӛптеген мекемелерінің 

коллективтері демалыс күндері бірнеше рет кӛмекке келді. Ал педагогоика 

училищесінің мұғалімдері мен оқушылары болса, жазғы каникул күндерінде 

құрылысшыларға айтарлықтай қолқабыс жасады. Соның арқасында ұлы жазушы 

юбилейі қарсаңында бұл корпустың құрылысы негізінен аяқталып, іші-сырты толық 

ретке келтірілді, ауласы кӛгалдандырылды. 

 Үш қабатты бұл корпус байырға корпуспен, құрылысшылар тілімен айтар 

болсақ, «кеңірдек» арқылы жалғасқан. Бұл «кеңірдек» екінші қабатпен тұспа-тұс 

келеді. Оның асты училище ауласына кіретін кең қақпа. Қазіргі талапқа сай 

жабдықталған 22 класс-кабинеті, спорт және акт залдары, асханасы, басқа да 

мақсаттағы кӛптеген бӛлмелері бар жаңа корпустың сыртқы архитектуралық бейнесі 

ескі корпуспен үйлесім тапқан. 

- Училищенің оқушылар контингенті, - дейді оқу орнының директоры Марат 

Садықұлы Мұхаметжанов, - әлдеқайда артып, 1 мыңнан асып отыр. Жаңа корпустың 

салынуы  оларға мамандық бойынша білім мен тәрбие беруде кӛп пайдасын тигізуде. 

Біз училищедегі кең кабинеттердің біріне орналасқан Мұхтар Әуезовке арналған 

музей-класта болдық. Оның жұмысына қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Зәйра 

Сіләмбекова басшылық жасайды екен. Оның айтуына қарағанда, мұнда қазір Әуезов 

юбилейіне байланысты басқосулар жиі ӛткізіліп, лекциялар оқылып жатқан кӛрінеді. 

Училищенің драма үйірмесі мүшелерінің күшімен жазушының «Еңлік-Кебек» 

трагедиясы бойынша үзінді дайындалып жатқанын да естіп, білдік.  

Ұлы жазушы юбилейі күндеріндегі  училищедегі үлкен жаңалықтардың бірі - 

оқу орнында М.Әуезовке ескерткіштің ашылуы болды. Оның авторы СССР  

Мүсіншілер одағы кӛркемдік советінің мүшесі, Алматы қалалық Советінің депутаты 

Александр Афанасьевич Исаев. Мүсіннің ақшаңқан мәрмәрдан жасалған тұғыры 

ӛзіміздің темір-бетон бірлестігінде дайындалған. 

Бір сӛзбен айтқанда, жазушы есімімен аталатын училищенің коллективі 

М.О.Әуезовтің 90 жылдық юбилейін ӛте жақсы әзірлікпен қарсы алып отыр. 

  

 С.Жарқынов.  

Семей таңы. №185- 26/IX -1987 ж. 
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Педучилищедегі кездесулер 

 

 
Оқу орнының түлегі Әзілхан Нұршайықовпен кездесу 

 

 
Сатирик ақын Мыңбай Рәшевпен кездесу 
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Ақын Ақылбек Манабаевпен кездесу. 1980 жыл 24 желтоқсан 
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Жерлес жазушы, әдебиетші–ғалым Тұрсын Жұртбаймен кездесу 
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Жерлес жазушы Бекежан Тілегеновпен кездесу  

 

 
 

Қазақстан Жазушылар одағы Семей облыстық бӛлімшесінің басшысы, жазушы Медеу 

Сәрсекеевпен кездесу 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ КЕЗЕҢІ  

(1992 ж.) 
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«Семей таңы» газеті, 1994 жыл, 25 маусым 
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ОҚУ ОРНЫН 25 ЖЫЛ БАСҚАРҒАН АСЫЛХАН ТАБЫЛДЫҦЛЫ 

БЕКБАЕВПЕН КЕЗДЕСУ, 1992 Ж. 
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Клубтың тәрбиелік жҧмыстары 
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Колледж директоры Нәубат Қалиевтің клуб альбомына қалдырған қолтаңбасы 
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Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Бағила Сайлаубаеваның қолтаңбасы, 

1993 ж. 
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2000 жыл 30 қыркҥйек. Мҧрат Әуезов пен ҧлы Мағжан Мҧратҧлының колледжге 

келуі 
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Оқу жылының 100 жылдық мерейтойы 
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Колледждің 100 жылдық мерейтойының қонағы, оқу орнының тҥлегі, 

Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нҧршайықовтың "Мәңгілік 

махаббат жыры» атты прозалық поэмасынан ҥзінді 

 

Жүз жылдық тойы болды, 

Колледждің мен оқыған. 

Талпынып, талаптанып, 

Ой, ӛнер, білім тоқыған. 

 

Мұхтар, Қаныш, Әлкей аға 

Оқыпты олар да сонда. 

Жүсіпбек пен Шәкен де бар 

Ӛнерлері басқан оңға. 

 

Шырақбек пен Әбдіхамит 

Жас шәкірт болыпты сонда. 

Батырлар мен Ерлер шыққан 

Және де мен тұрмын сонда. 

 

Колледж қабырғасына, 

Қойылды ескерткіш тақта. 

Тізіліп шыға келдік, 

Ақ мата алынған шақта. 

 

Ұлылармен бірге тұрмын, 

Сенер-сенбесті білмеймін. 

Аң-таң боп қалып, 

Не жымиып, не күлмеймін. 

 

Қасқайып мүсін-Мұхаң тұр 

Бет-бейнесі етене таныс. 

Біртіндеп кӛз алдыма келді 

Ӛткен күндер – арттағы, алыс. 

 

Класта Қанекең тұр, 

Заманмен иықтасып. 

Оған да сәлем бердім, 

Иіліп кеуде басып. 

 

Нұр шашып екі кӛзден, 

Әлекең жымияды. 

Осындай даналарды 

Ӛлдіге кім қияды? 

 

Кешке қызық той болды: 
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Театрға жұрт жиылып. 

Үлкен, кіші, кәрі, жас –  

Семейдің халқы құйылып. 

 

Ӛзіңе мәлім театр, 

Атын қойған Абайдың. 

Мәдениетке шӛлдеген 

Сусыны болған талайдың. 

 

Сол сахнаға мен шығып, 

Қысқаша сӛз сӛйледім. 

Халықтың қол соғуы 

Ғажап болды – кӛргенім! 

 

Колледж жайлы сӛйледім, 

Кӛңілім сәл бұзылып. 

Он жеті қыз қаз-қатар, 

Артымда тұрды тізіліп. 

 

Бас сыйлығым баяғы –  

Хандар киген зер шапан. 

Он жеті зат апарғам, 

Біреуі «УНИС» машинкам. 

 

(Бір барғанда Мәскеуге, 

Ӛзің сатып әперген. 

Алматыға екеуміз 

Қуанышпен әкелген) 

 

Соларды жұртқа кӛрсетіп, 

Иесіне қыздар таратты. 

Сыйлық, экспонаттарды 

Сүйсіне қауым жаратты. 

 

Ӛзің туған ауылдың –  

«Жүрекадырдың» қызы 

Шағанға сағат сыйладым –  

Колледждің жұлдызы. 

 

Сахнада тұрып, тойға деп, 

Шашу шаштым зал жаққа. 

Жүз визитка апарғам, 

Ұмтылды жұрт алмаққа. 

 

«Шашу!» «Шашу!» «Шашу!» деп, 
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Он жеті қыз таратты. 

Суретім бар визиткам 

Жұртты ӛзіне қаратты. 

 

Жұрт жабыла қарады, 

Бір-бірлеп қолға барғасын. 

Әуезов, Назарбаев, 

Олжастың қолтаңбасын. 

 

 

Бердім екі суретіңді, 

Кітапша етіп жасалған. 

«Жазушының жары!» деп, 

Училищеден үлгі алған. 

 

Зал түрегеп қол соқты, 

Мен орныма жеткенше. 

Отырмады ешбірі 

Мен бас иіп, ізет еткенше! 

 

Менің колледжімнің тойы 

Осылай ӛтті дүркіреп. 

Біз театрдан шыққанда, 

Ақ жауын жауды сіркіреп. 
12.09.2003, Семей қаласы, 

 «Семей» қонақ үйі, №318 люкс. 

 

Әзілхан Нұршайықов, 

«Мәңгілік махаббат жыры», 

«Ӛлке» баспасы, 2005 жыл 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жазушының колледж студенттеріне қолтаңба беру сәті 
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Оқу орнының тҥлегі, жазушы М.О. Әуезовтің 110 жылдығына 

арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция  

2007 жыл 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция материалдары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кӛркем сӛз оқу шеберлерінің Оралхан Бӛкей атындағы Х Республикалық байқауының 

бас жүлдесінің иегері, оқу орнының студенті Әйгерім Әлекеева. 2008 жыл 
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Тоқтарбек Майра Шакенқызы, 

заместитель директора по учебной работе, 

Почетный работник образования  РК,  

обладатель нагрудного знака   «Ы. Алтынсарин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

       Приближается юбилейная дата нашего учебного заведения – 115-летие. Это более, 

чем весомый юбилей. В рамках истории 115 лет всего лишь миг, но для колледжа это 

долгий путь становления и развития.  

 Сегодня    КГКП «Педагогический колледж им. М.О. Ауэзова» управления 

образования Восточно-Казахстанской области входит в число ведущих педагогических 

и гуманитарных учебных заведений технического и профессионального образования 

Республики Казахстан. Колледж обеспечивает высокое качество по предоставлению 

образовательных услуг, внедряя новые технологии обучения.  

История становления и развития педагогического колледжа им. М.О. Ауэзова 

неразрывно связана с историей страны. Выпускниками колледжа являются видные 

общественные деятели,    писатели, ученые     М.О. Ауэзов,     К.И. Сатпаев,     Ә. 

Маргулан, Ж. Аймаутов, Ш. Кабылбаев, А. Кудайберды, Ж. Чайжунусов, Ш.Айманов  

и многие другие.  

Выпускники колледжа успешно работают в различных отраслях стран СНГ, во всех 

регионах РК. Среди выпускников -  общественные деятели, писатели, заслуженные 

учителя Казахстана, директора школ, заведующие дошкольных учреждений, чемпионы 

РК, чемпионы Азии и мира, мастера спорта и мастера международного класса, 

лауреаты республиканских песенных фестивалей.  

С 2010 года директором педагогического колледжа имени М.О.Ауэзова является 

кандидат филологических наук Жанаева Шагангуль Алдамжаровна. Новое время 

требует нового руководителя. Шагангуль Алдамжаровна имеет 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 , которое не 

проводилось в течении ста с лишним лет. 

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

колледже велась по ремонту старинного учебного корпуса. Через сорок лет проведен 

полный капитальный ремонт общежития, благоустроена прилегающая территория. В 

2013 году на высоком уровне проведена Международная научно-практическая 

конференция «Подготовка педагогов в системе профессионального образования: 

ориентиры и тенденции». К 110-летнему юбилею впервые за время существования 

учебного заведения издана книга «Алаштың білім ордасы», освещающая историю 

колледжа. В это же время был реконструирован и содержательно обновлен музей 

имени М. Ауэзова. По ее инициативе впервые в истории колледжа при спонсорской 

поддержке передовых руководителей с активной гражданской позицией открыты 
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именные учебные кабинеты. В каждом из этих кабинетов работают малые научно-

исследовательские центры по изучению жизни и деятельности именитых выпускников. 

С назначением опытного руководителя кардинально изменилось направление в 

деятельности коллектива. Под ее руководством создается престижное учебное 

заведение современного типа. Глубокие изменения коснулись внутреннего оформления 

и оснащения каждого из шестидесяти предметных кабинетов. Доведены до 

нормативных требований все комплексы учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин, чему немало способствуют смотры-конкурсы, внутренний контроль, 

проводимые под руководством заместителей директора. Это свидетельствует об 

умении Шагангуль Алдамжаровны работать в команде, грамотно подбирать и 

заниматься расстановкой кадров. 

Значительно укреплена материально-техническая база: 42 интерактивных, 3 

лингафонных, 2 мультимедийных кабинета с современными комплексами учебно –

методического обеспечения и необходимым количеством учебно – методической 

литературы, гимнастический и тренажерный залы, переоборудованные и оснащенные 

музыкальными инструментами кабинеты для занятий по музыке, - способствуют 

проведению занятий в свете современных требований. Для стимулирования 

преподавателей в колледже проводится рейтинг преподавателей, и по итогам 

определяется победитель в номинациях  «Лучший преподаватель года», «Лучший 

методист года», «Лучший классный руководитель года», фотографии победителей 

размещаются на Доске почета. Существенным вкладом в повышение престижа 

учительской профессии стало учреждение  нагрудного  знака для преподавателей и 

медали для студентов «М.Ауэзов» с реализацией стипендии имени М.О.Ауэзова. 

  С 2017 учебного года колледж стал пилотной организацией по интеграции 

программы нравственно-духовного образования «Самопознание» в учебно-

воспитательном процессе и кроме того является Республиканским учебно-

методическим объединением специальностей 0105000 «Начальное образование» 

(квалификация 0105043 Учитель самопознания), 0111000 «Основное среднее 

образование» (квалификация 0111053 Учитель самопознания). По итогам 

Национального бизнес-рейтинга, результатам ранжирования в сфере образования 

колледж в 2015, 2016 годах получил 

Национальный сертификат «Золото 

рейтинга» среди предприятий 

Республики Казахстан в номинации 

«Лидер сферы образования», 

Международный сертификат «Золото 

рейтинга» среди предприятий 

Республики Казахстан в номинации 

«Лидер отрасли -2016». По результатам 

рейтинга среди педагогических 

колледжей Республики Казахстан, 

проведенного Независимым 
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казахстанским агентством по обеспечению качества в образовании, колледж в 2015году 

занимает 4-ое место; по рейтингу, проведенному среди средних специальных учебных 

заведений РК, номинирован сертификатом «Лидер бренд- 2016». Преподаватель 

педагогики Мұратқызы Арман является победителем республиканского конкурса 

«Лучший педагог - 2016» с получением нагрудного знака и денежной премии. 

Преподаватели колледжа Казез С., Нурланова А.К., Муратбекова А.М., Орынбасарова 

К. стали победителями Республиканской олимпиады «Одаренным детям – талантливый 

учитель», проведенной республиканским научно-практическим центром «Дарын» МОН 

РК в 2017, 2018 году, преподаватель педагогики и психологии Елеусизкызы М. 

признана лучшей в  номинации   «Лучший психолог». 

   В 2016 году студентке колледжа Кузбасовой Айгерим, оставшейся без 

попечения родителей, было  приобретено жилье. Выпускнице 2017 года Костановой 

Назерке силами педагогического коллектива собрана и перечислена достаточная сумма 

на приобретение квартиры. За результативную работу по проведению 

благотворительности и оказание действенной помощи детям-сиротам, детям из 

малообеспеченных семей коллектив колледжа отмечен сертификатом акима Восточно-

Казахстанской области «Мейірім -2016».   

В 2017 году библиотека колледжа признана лучшей по итогам областного 

конкурса.Одним из ведущих направлений в деятельности учебного заведения является 

международное сотрудничество. Договор о международном сотрудничестве в области 

образования и научно-исследовательской деятельности подписан с университетом 

Акдениз ДОГУ (Турция), в 2013 году подписан 3-х сторонний договор с НА 

Российской Федерации и Казахстанской Академией педагогических наук, Меморандум 

о сотрудничестве с РГКП «Национальная академия имени И. Алтынсарина». В феврале 

2017 года продлен договор о международном сотрудничестве с КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический  колледж»  (директор 

М.Б.Самолетов), КГБПОУ «Рубцовский педагогический  колледж» (директор 

Н.И.Пономарева). Кроме того были подписаны договоры со следующими колледжами 

Алтайского края Российской Федерации:  КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж» (директор А.С.Дмитриченков), КГБПОУ «Бийский педагогический  

колледж» (директор Л.А.Параева), КГБПОУ «Каменский педагогический  колледж»  

(директор И.А.Гаевский). Также подписаны договоры о совместной работе с Назарбаев 

интеллектуальная школа г. Семей,  ГУ имени Шакарима г.Семей, педагогическими и 

гуманитарными колледжами Республики Казахстан: Жамбылским гуманитарным 

колледжем имени Абая (директор Биназаров А.Д), Павлодарским педагогическим 

колледжем имени Б.Ахметова (директор Шабамбаева М.К.), Этнопедагогическим 

колледжем, г. Туркестан (директор Серим А.А.), Южно-Казахстанским педагогическим 

колледжем, г. Чимкент (директор Ибрагимова Г.Ж.), Восточно-Казахстанским 

гуманитарным колледжем (директор Курманов Ф.С.), Алматинскими педагогическими 
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колледжами №1 и №2,  также с Общественным фондом «Международная Академия 

наук Экологии и Инженерии» (президент Торемуратов Т.М.) 

Планирование основной   деятельности в  колледже  осуществляется в соответствии с 

принятой Стратегической программой развития учебного заведения на период с 2016 

по 2019 год и далее  до 2022 года. Для совершенствования качества образовательного 

процесса и повышения педагогического мастерства в плановом порядке работают 

педагогический, научно-методический советы, методическое объединение классных 

руководителей, инструктивно-методический семинар, девять предметно-методических 

комиссий. Их работа позволяет гибко и оперативно реагировать на удовлетворение 

запросов и потребностей педагогов, обучающихся и их родителей. 

Обучение ведется по очной и заочной форме – как по государственному заказу, так и на 

договорной основе.  На  заочное отделение принимаются обучающиеся только на 

договорной основе. 

Колледж осуществляет подготовку кадров по 8 специальностям: 

0103000 «Физическая культура и спорт» 

105000 «Начальное образование», в том числе по квалификациям: 

0105013 «Учитель начального образования» 

0105033 «Учитель иностранного языка начального образования» 

0106000 «Изобразительное искусство и черчение» 

0107000 «Технология» 

0111000 «Основное среднее образование», в том числе по квалификациям: 

0111013 «Учитель казахского языка и литературы» 

0111083 «Учитель английского языка» 

0111093 «Учитель информатики» 

0101000 «Дошкольное воспитание и обучение» 

0108000 «Музыкальное образование» 

0102000 «Организация воспитательной работы (по уровням)» 

0512000 «Переводческое дело» 

Приказом директора по колледжу  утверждается перечень учебных дисциплин по 

выбору, факультативных занятий,  элективных курсов. 

Педагогический анализ деятельности всего коллектива в целом, структурных 

подразделений, каждого преподавателя и обучающегося в отдельности осуществляет 

Центр мониторинга.  

В 2015 году решением Департамента по контролю в сфере образования по Восточно-

Казахстанской области колледж включен в пилотное инспектирование по 7 стандартам 

с предложенными критериями оценивания  трех уровней. Деятельность организации 

образования соответствовала  уровню «хороший».  В 2017 году колледж успешно 

прошел государственную аккредитацию на соответствие требованиям стандартов 

институциональной и специализированной аккредитации НЕЗАВИСИМОГО 

АГЕНТСТВА АККРЕДИТАЦИИ И РЕЙТИНГА и получил высокую оценку членов 

внешней экспертной комиссии по оценке деятельности. 

 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга НААР 
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В колледже успешно внедрена системы менеджмента 

качества на соответствие требованиям СТ РК ИСО 9001-

2016. 

В колледже наблюдается следующая тенденция по 

контингенту обучающихся:  

в 2015 году контингент обучащихся составил  -1664 

человек, в 2016 году – 1565 человек, в 2017 году - 1418 

человек. Такая динамика коэффициента охвата населения  

уровнем педагогического образования  связана с 

демографической ситуацией в регионе, 

платежеспособностью населения и другими причинами.  

По приему картина выглядит следующим образом: 

в 2015 году прием составил 547 человек, из них по очной форме обучения -359, по 

заочной – 188 человек; в 2016 году - 469 человек, из них по очной форме обучения – 

265, по заочной – 204; в 2017 году - 457 человек, из них по очной форме обучения – 

318, по заочной – 139. 

Заметны  изменения государственного заказа на подготовку кадров  по педагогическим 

специальностям. В 2015 году цифра приѐма обучающихся по государственному заказу 

составила 206 человек (57,9% от общего числа приема); в 2016 году приѐм по госзаказу 

составил 180 человек (38,4% от общего числа приема); в 2017 году - 241 человек (52,7% 

от общего числа приема). 

Доля обучающихся на государственном языке в 2015 году составила 1119 

человек (67,2%);  в 2016 г. количество обучающихся на государственном языке - 1459 

человек (93,2%);  в 2017г. -  1314 человек (92,6%). 

Качество организации учебно-воспитательного процесса определяется  

образовательным и профессиональным уровнем педагогических кадров. Новая 

образовательная политика ставит преподавателя главной ключевой фигурой 

модернизации казахстанского образования, акцент делается прежде всего на его 

профессионализм и педагогическое мастерство.  

Общая численность преподавателей в колледже в 2015 году составила  130 чел., в 2016 

году – 124 чел., в 2017 году – 119 человек.   

В 2015 году доля преподавателей с высшей квалификационной категорией составила 47 

человек (36,1%), с первой квалификационной категорией – 27 человек (20,7%), т.е. доля 

преподавателей высшей и первой категории от общего числа составляет 56,9%, что 
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является показателем динамики роста преподавателей высшей и первой 

квалификационной категорий. 

В 2016 году доля преподавателей с высшей квалификационной категорией– 46 человек 

(37,1%), с первой – 24 человека (19,3%), таким образом, доля преподавателей высшей и 

первой категории от общего числа составляет 56,4%. 

В 2017 году доля преподавателей с высшей квалификационной категорией– 44 человек 

(36,9%), с первой– 21 человек (17,6%), что соответственно составляет 54,6% от общего 

числа преподавательского состава. 

В структуре педагогических работников  большое значение имеют гендерные различия. 

В колледже большинство преподавателей,  93 человека - женщины. Доля женщин-

преподавателей составляет 78,2% от общего числа преподавателей 

Реформирование современного образования предъявляет все новые и новые требования 

к педагогическим кадрам. Высококвалифицированные, творчески работающие, 

социально активные и конкурентоспособные педагоги составляют основу коллектива: 

- 1 кандидат филологических наук (0,7%);  

- 2 обладателя нагрудного знака  им. Ы.Алтынсарина  (1,5%); 

- награжденные знаком «Отличник образования Каз ССР» - 2 человека (1,6%); 

- награждены знаком «Почетный работник образования РК» - 8 человек (6,7%); 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования    

   Республики  Казахстан – 18 человек (15,1%); 

- награждены Почетной грамотой Управления образования ВКО – 21 человек (17,6%);  

- награждены Почетной грамотой акима ВКО – 4 человека (3,4%); 

-  награждены Почетной грамотой акима города Семей – 14 человек (11,7%). 

- награждены Почетной грамотой Департамента ТиПО Министерства образования 

  и науки РК -8 (5,9%) 

Благодаря научно-методическому потенциалу и профессионализму педагогического 

коллектива в октябре 2017 года была проведена Международная научно-практическая 

конференция на тему «М.Ауэзов мұрасы : рухани жаңғыру» с участием видных 

политиков и общественных деятелей, представителей МОН РК, ученых высших 

учебных заведений республики, руководителей акимата области и города, управления 

образования области и города, директоров педагогических и гуманитарных колледжей 

республики, представителей СМИ республики, области и города. 

   Миссия КГКП «Педагогический колледж имени М. Ауэзова» - это 

предоставление качественных образовательных услуг, обеспечивающих формирование 

конкурентоспособных и профессионально-компетентных кадров, подготовленных к 

эффективной работе по специальности; развитие духовно-нравственной личности, 

готовой к реализации национальной идеи «Мәңгілік Ел» в условиях модернизации 

Казахстана. 

Миссия, стратегические цели и задачи колледжа сформулированы на основе анализа 

материальных, финансовых, кадровых и интеллектуальных  ресурсов коллектива и 

оценки возможности их реализации. При этом были учтены динамично изменяющиеся 

требования современного образовательного пространства. 

Главной задачей коллектива колледжа является эффективная реализация миссии, 

которая осуществляется за счет постоянного совершенствования учебно-

воспитательного процесса с широким использованием инновационных подходов 

обучения, в повышении творческого потенциала преподавателей, в дальнейшем 

обеспечении деятельности внутренней системы качества подготовки 

квалифицированных кадров, конкурентоспособных на рынке образовательных услуг и 

на рынке труда. 

В соответствии с принятой процедурой планирования и требованиями СТ РК 

ИСО 9001-2016 в колледже утверждены Политика в области качества и Цели в области 

качества на 2017-2018 учебный год. 
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Основная цель работы колледжа в области качества – подготовка компетентных 

специалистов, которые будут отвечать всем требованиям, предъявляемым 

государством, обществом, личностью, быть конкурентоспособным на рынке 

образовательных услуг, постоянное развитие всех систем колледжа и улучшение 

деятельности колледжа по всем направлениям. 

В реализации политики обеспечения качества образования участвуют все члены 

коллектива, обеспечение качества образования является основным требованием, 

предъявляемым к педагогическим работникам. 

В колледже созданы условия для успешной организации учебно-воспитательного 

процесса. За последние три года кардинально изменился облик учебного заведения. 

Сегодня колледж имеет совершенную материально-техническую базу и оснащенность 

учебного процесса, позволяющих вести учебные занятия в свете современных 

требований. Огромное значение придаѐтся компьютеризации, для этого созданы 

компьютерные классы, которые используются на учебных занятиях, для проведения 

текущего, промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся и научно-

исследовательской работы. Лингафонная аппаратура кабинетов позволяет проводить 

различные виды речевой деятельности на уроках гуманитарного направления. В 

течение последних трех лет приобретено: 

интерактивных досок – 43 единицы, 

компьютеров – 195 единиц,  

лингафонного оборудования – 3 кабинета, 

кабинет информатики – на сумму 3 277,7 

тыс.тг. 

В колледже активно внедряются 

информационно-коммуникационные, 

интерактивные и педагогические технологии, 

имеется сайт колледжа. Персональные 

компьютеры и компьютерные классы 

подключены к сети Интернет. Действует 

локальная сеть. Оборудован медиа-зал с 

современной видеоконференц-системой, 

позволяющей проводить видеоконференц-лекции в режиме on-line, а также 

устанавливать связь по локальной сети с любым кабинетом колледжа. 

Информационная видеостена отражает расписание занятий и позволяет зрительно 

знакомиться с проведенными мероприятиями. 

  Фонд библиотеки составляет 51404 учебников и учебно-методических пособий, из них   

учебный фонд - 33 777 экземпляров. На одного обучающегося приходится 7 

экземпляров. Введена автоматизированная программа учета книжного фонда «Кабис», 

что даѐт возможность обучающимся иметь доступ к каталогу библиотеки колледжа и 

владеть информацией по необходимым источникам. Работают электронный читальный 

зал и интернет-зал. С 2016 года введена в действие типография колледжа. 

     17-21 апреля 2017 года в педагогическом колледже прошел Республиканский 

семинар по образовательной программе курсов повышения квалификации 

педагогических кадров «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Организация летнего отдыха детей в летних 

оздоровительных и пришкольных лагерях». Лекторами этого курса были 

преподаватели ПМК педагогики и психологии нашего колледжа. 

Высококвалифицированные преподаватели – методисты  Сабденова К.Т., Алканова 

З.С., Полулях Е.А., Смагулова Г.А., Гельмендинова М.Б., Мұратқызы А., Архыматаева 

Н.Ж. провели курс на высоком профессиональном уровне. В семинаре участвовали 

педагоги-организаторы общеобразовательных школ и колледжей республики, которые 

выразили огромную благодарность за оказанную практическую помощь.  
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   В рамках научно-методического совершенствования педагогов 

общепрофессиональных дисциплин с 2017 года проводятся семинары по изучению и 

апробированию новых подходов в обучении студентов, которые должны четко 

ориентироваться во внедрении обновленной программы в организациях образования. 

В связи с обновлением содержания образования в начальной школе возникла 

необходимость изучения технологии применения новых подходов. С целью внедрения 

семи модулей обновленной программы для студентов выпускных групп ведущими 

преподавателями колледжа Искаковой К.А., Мусиной К.С., Сахариевой З.Д., 

Байбулатовой Б.М., Айткожиным М.К., Сербуриной Г.К., Алкановой З.С., Юсуповой 

М.К., Сарсековой Г.К. были организованы курсы, где они на практическом материале 

познакомились с новыми подходами в преподавании и обучении, с процессом 

внедрения обновленной программы на учебных занятиях. В форме обратной связи был 

проведен зачет. По итогам зачета были выданы сертификаты. 

Мониторинг посещѐнных уроков за три года подтверждает ориентацию 

педагогов на освоение интерактивных технологий и мультимедийных средств, на 

организацию активного самостоятельного приобретения обучающимися необходимых 

компетенций.  

Результаты функционирования системы образования характеризуются качеством 

образовательных достижений обучающихся и выпускников всех уровней образования, 

степенью их трудоустройства. 

В колледже, как и в целом по Казахстану, с целью оценки качества знаний учащихся 

используется независимый внешний контроль в форме оценки уровня 

профессиональной подготовки и присвоения квалификации (ОУПП и ПК) 

ОУПП в колледже осуществляется с целью проверки освоения обучающимися 

содержания образовательных программ соответствующего уровня образования с 2008 

года. 

Анализируя результаты итоговой аттестации, преподавательский состав ставит 

перед собой задачи улучшения результатов путем реализации компетентностного 

подхода, индивидуальной работы с теми,  кто имеет затруднения в обучении. Анализ 

результатов ОУПП и ПК показал 100%-ную сертификацию обучающихся. Средний 

показатель количества набранных баллов составляет 80 (в 2015г. - 79, в 2016г. - 77, в 

2017г. - 85). Более высокие показатели у обучающихся специальностей «Начальное 

образование», «Организация воспитательной работы (по уровням)», «Дошкольное 

воспитание и обучение». Несколько ниже результаты по   специальностям «Физическая 

культура и спорт» и «Технология». 

 

Учебный 

год 

Количество 

студентов 

Участники 

ОУПП и ПК  

Сдавшие 

ОУПП и ПК 

Несдавшие 

ОУПП и 

ПК 

Средний 

балл 

2014-2015 308 308  308 0 79 

2015-2016 272 272 272 0 77 

2016-2017 335 335 335 0 85 

 

Успеваемость обучающихся за последние три года составляет 100%. В колледже 

сложилась определенная система управления качеством знаний. Предусмотрены 

формы контроля: текущего, промежуточного и итогового. По плану 

внутриколледжного контроля проводятся смотры знаний, административные 

контрольные работы, обязательные контрольные работы, обобщающий и тематические 

контроли знаний по итогам мониторинговых данных. 

В целом по колледжу качество знаний составляет: 

          в 2015году  -  68,2%; 

 в 2016 году – 73,6%; 
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 в 2017 году – 81%; 

Приведѐнные цифры свидетельствуют о том, что в колледже проводится 

планомерная работа с обучающимися по формированию знаний, умений и навыков. 

Ориентир на качество знаний дает свои положительные результаты. Количество 

выпускников, завершивших обучение с дипломами особого образца представлены в 

таблице:        

Выпуск по 

годам 

Количество 

выпускников 

 

Количество дипломов особого  

образца 

2015 308 66 

2016 272 68 

2017 335 78 

 

В соответствии с Государственной Программой функционирования языков в 

Республике Казахстан педагогический колледж имени М.Ауэзова с 2012-2013 учебного 

года в режиме эксперимента осуществляет  полиязычное  обучение по специальности 

0101000 –«Дошкольное обучение и воспитание».  

 Составлены Положение об углубленном изучении английскоко языка, Программа по 

подготовке полиязычных специалистов и Концепция внедрения полиязычного 

обучения в педагогическом колледже им. М.О.Ауэзова.. 

 Реализация трехъязычного обучения направлена на улучшение условий 

образовательной среды и способствует овладению обучающимися казахским языком 

как государственным; русским языком как официальным и английским языком как 

инструментом успешной интеграции в мировое сообщество. 

Переработаны рабочие программы по профессиональному русскому, казахскому и 

английскому языкам согласно принципу параллельного обучения, введен в структуру 

всех занятий и мероприятий полиязычный компонент, проведена работа по учебно-

методическому обеспечению специальных дисциплин.  

В целях обеспечения проекта полиязычия необходимыми ресурсами организовано 

повышение квалификации педагогов по подготовке к внедрению трехъязычного 

образования.  Преподаватель английского языка Юсупова М.К. получила второе высшее 

образование  по специальности «Дошкольное воспитание и обучение», при этом 

администрация колледжа оплатила обучение в университете. 

С 01.09 по 30.12.2013 г. преподаватели Елеусизкызы М. и Утепбаева А.А. прошли 

стажировку в Литовском эдукологическом университете.  

В период с 25.09 по 06.10.2017 г. 7 преподавателей прошли курсы повышения 

квалификации по международным требованиям по теме «Методика: предметно-

языковое интегрированное обучение в процессе преподавания специальных дисциплин 

на английском языке», организованные некомерческим акционерным обществом 

«Холдинг «Кәсіпқор», и получили сертификаты,  

Преподаватель Юсупова М.К. участвовала в международном семинаре «How to be a 

successful class manager?» в г. Астана. 

12 преподавателей прошли  обучение на уровневых курсах в школе «InterPress»,  8 - 

приняли участие в международных конференциях, 4 человека - в республиканских. 

Преподаватели русского языка Аралова А.Н. и Нуркенова Г.К. прошли 

Международные курсы повышения квалификации по методике профессора 

Московского Государственного педагогического университета РФ, доктора 

филологических наук Хамраевой Е.А. В дальнейшем преподаватели Аралова А.Н. и 

Нуркенова Г.К. прочитали цикл лекций на курсах повышения квалификации для  

учителей общеобразовательных школ области по методике преподавания русского 

языка в школах с государственным языком обучения. 
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 Обучающиеся колледжа принимают активное участие в интеллектуальных конкурсах 

по полиязычию, предметных олимпиадах городского, областного, республиканского и 

международного  уровней и имеют высокие результаты:  

Акопян К.- Всероссийская студенческая научно-практическая  конференция «От поиска 

– к решению. От опыта –к мастерству» г. Барнаул, 2016 г.- 1 место 

Ивонин Н.А - областной конкурс на знание государственного языка, посвященный дню 

рождения Абая, г. Усть-Каменогорск, 2016 г. - 1 место 

Команда «Drama section-2016»- областной  литературно-музыкальный фестиваль ―The 

beauty English language‖, г. Усть-Каменогорск,  I место в номинации «The best 

performance of the English language» 

22-23 сентября 2017 г. Касенова Ж. заняла 1 место на международной конференции, 

организованной Казахским творческим обьединением «Планета Мира-World of Peace» 

в г. Семей, и завоевала путевку на научно-практическую конференцию в г. Дубай, 

которая прошла  04.11.2017 г. 

 Обучающиеся колледжа активно принимают участие во  Всероссийских  

международных  дистанционных  олимпиадах по английскому языку. 

Реализации задач полиязычного обучения способствует материально-техническая база, 

отвечающая современным требованиям. С целью создания языковой среды для 

обучающихся иностранному языку отведен блок на втором этаже с четырьмя 

кабинетами английского языка. Приобретены в нужном количестве учебники нового 

поколения  издательства «MACMILLAN», трехуровневый учебник Straightforward, 

автор Lindsay Clandfield.  

В течение 3-х лет преподаватели русского и английского языков разрабатывали 

модель воспитателей с билингвальным и поликультурным компонентами образования. 

Речевое общение строилось во всех режимных моментах детского сада. Обучающимся 

предлагали  образцы ситуаций для общения на 3-х языках, разрабатывались  

рекомендации по активному погружению студентов в пространство трехъязычия. 

Обучающиеся проявили активность в речевом взаимодействии с преподавателями, а 

также с носителями иностранного языка.   

В 2013-2014 учебном году были организованы языковые курсы для 

обучающихся с  приглашением  волонтера из Лондона Марсело Лопес Лара, который  

проводил занятия в течение одного месяца. По окончании курсов обучающимся были  

выданы сертификаты. Также  обучающиеся занимаются в  клубе «Conversational Club», 

где занятия проводят учителя-иностранцы  НИШ г. Семей: волонтеры Альфред, Ронни, 

Халиф из Лондона. В сотрудничестве с государственным университетом  имени  

Шакарима  обучающиеся квалификации  «Учитель иностраннго  языка» регулярно 

принимают участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах  

в целях обмена опытом. 

 Студентка Хасенова Ж. в качестве волонтера приняла участие в ЭКСПО-2017. 

Студенты Нуртолеу А. и Орынбекова А.  в 2017 году поступили в Международный 

университет Кипра на основе успешной сдачи вступительных экзаменов, 

организованных в Қазахстане, а затем на Кипре. 

Для создания трехъязычной среды в колледже разработан и реализуется план 

воспитательных мероприятий, ведется постоянно обновляющееся стикерное 

оформление коридоров со словами и пословицами на трех языках, музыкальные звонки 

на трех языках.  

          В колледже  функционирует 59  предметных кружков, спортивных секций и  

клубов  по интересам. Занятия проводятся вне расписания. Клубы «Лингвист»   и  «Сӛз 

құдіреті»  

нацелены на формирование у обучающихся лингвистической компетенции, на 

овладение навыками свободной устной речи, обучение выразительному чтению.  

Дебатный клуб «Оратор» способствует совершенствованию устной публичной речи 
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обучающихся, навыков ораторского мастерства. Содержание деятельности центра 

молодых поэтов «Қаламгер» включает не только изучение основ казахстанской 

журналистики, особенностей  веб - журналистики, маркетинга СМИ, приемов 

публичного выступления, но и активное участие юнкоров в общественной жизни 

колледжа. Это центр юных поэтов- импровизаторов и  студенческий поэтический 

кружок, который  приобщает молодежь к искусству слова, помогает постичь секреты 

акынского мастерства, способствует повышению интереса к народным традициям и 

обычаям через изучение родного языка и участие в айтысах.  Молодые поэты ежегодно 

успешно выступают и побеждают в республиканских, областных, городских 

профессиональных и творческих конкурсах. Максутбек Аблай получил Гран-при на 

республиканских чтениях, посвященных творчеству М.Макатаева, стал призером 

областных и республиканских чтений в честь Оралхана Бокея, молодой поэт Еркинулы 

Куаныш неоднократно становился победителем городских, областных, 

республиканских конкурсов. Всего в колледже занимаются в поэтическом клубе 

«Каламгер» около двадцати обучающихся. Спортсмены колледжа добиваются высоких 

результатов на спортивных аренах и площадках. По итогам студенческой Спартакиады 

среди колледжей технического и профессионального образования команда юношей и 

девушек занимает достойное первое место. 

Преподаватели и студенты – это единый коллектив, который принимает активное 

участие в конкурсах и соревнованиях, в мероприятиях, проводимых в колледже, на 

городском, областном, республиканском уровнях. 

         История нашего учебного заведения замечательна тем, что она создается 

удивительными людьми — умными, талантливыми, сердечными, преданными своей 

профессии. Их главная задача — вырастить профессионала. Ведь тенденции 

нынешнего времени таковы, что студенты, которые учатся в 2017 году, впоследствии 

сменят свою профессию пять раз. А те, которые будут учиться в 2020 году, — 12 раз. 

Поэтому педагогический коллектив колледжа должен нацелить обучающихся освоить 

как можно больше профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

Боленбаева Алия Каримовна,  

директордың ғылыми және  

оқу-әдістемелік істері  

жӛніндегі орынбасары 

 

 

 

 

ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҦЗЫРЛЫЛЫҒЫ - 

НӘТИЖЕЛІ БІЛІМ 

 БЕРУДІҢ НЕГІЗІ 

Колледж оқытушыларының сапалық құрамы білім беру ісінің басты тетігі болып 

табылады. Колледждің кадрлық саясаты «Білім беру кеңістігінде сапалы қызмет 

кӛрсету, әлемдік үрдістер аясында білім беруді, ғылымды және инновацияларды 

интеграциялау арқылы "Мәңгілік Ел" жалпыұлттық патриоттық идеясының рухани-

адамгершілік құндылықтарын бойына сіңірген, Қазақстанның үшінші жаңғыруын 

жүзеге асыратын іскер, кәсіби құзіретті маман даярлау» миссиясы аясында жүзеге  

асырылады.  Сондықтан да, оқу орнының  басым бағыттарының бірі ұсынылатын  білім  

беру қызметтерінің сапасына жауапты педагогикалық құрамның сапалы  контингентін   

қалыптастыру жүйесін тиімді құру болып табылады. Оқытушылық құрамды  
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басқарудың институциалдық саясаты мынадай қағидалар шеңберінде жүзеге  

асырылады: басқарудың қолжетімділігі; шығармашылыққа тән ортаны құру; 

оқытушылық құрамды жетілдіру; оқытушылардың ӛзін-ӛзі жетілдіруі мен біліктілігін 

арттыру; жұмыс орнын ұсыну және аудиторияны  заманауи оқыту әдістерімен  қамту; 

жоғарғы жылдамдықтағы интернетке, кітапхана ресурстары мен сандық ресурстарға  

қолжетімділік.  

Кӛптеген факторлар – технологиялар саласында ақпараттың ӛсіп келе жатқан 

кӛлемі мен дамуы; білім берудің, ғылымның және ӛндірістің бірігуі біліктілікті 

арттырудың мәселесінің маңыздылығын түсіндіреді. Колледжде педагогтардың 

біліктілігін арттыруына жан-жақты кӛмек кӛрсетіліп, құқықтық, ынталандыру, 

коммуникативтік-ақпараттық жағдайлар құрылуда. Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы» Заңының 51-бабына сәйкес әр оқытушы курстарда біліктілігін арттыру 

құқығын іске асырады. Біліктілікті арттыру келесі маңызды бағыттар: білім беру 

сапасын басқарудың мәселелері бойынша біліктілікті арттыру; оқытылатын пәндер 

саласында біліктілікті арттыру; кӛкейкесті психологиялық-педагогикалық мәселелер 

бойынша; ақпараттық технологиялар саласында; заманауи педагогикалық 

технологиялар саласында; оқу үдерісіне «Ӛзін-ӛзі тану» пәнін кіріктіру мәселесі 

бойынша жүргізіледі. Колледж оқытушылары халықаралық «Біліктілікті арттыру 

жүйесіндегі Smart-технологиялар: халықаралық тәжірибе және отандық практика» 

тақырыбында,  республикалық «Жаңартылған білім беру мазмұны аясында әзірленген 

оқулықтарды талқылау» бойынша, «Жаңартылған білім беру мазмұны аясында 

болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін және бәсекеге қабілеттілігін арттыру» 

тақырыбында ӛткізілген семинарлар мен ғылыми-практикалық конференцияларда 

білігін жетілдірді. 

Біліктілікті арттыру саласында жағымды динамика байқалуда: тыңдаушылардың 

сандық құрамы ұлғаюда, курстардың тақырыбы кеңеюде. «Назарбаев зияткерлік 

мектептері ДББҰ, «Педагогикалық шеберлік» ЖМ орталығында «ҚР педагог 

кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде әзірленген 

педагог кадрларды даярлайтын гуманитарлық колледждердің бітіруші курс 

студенттеріне қосымша білім беру» бағдарламасы бойынша тренерлерді оқыту 

курсынан ӛткен оқытушылар 2015-2016 оқу жылында 12 оқытушы, 2016-2017 оқу 

жылында 5 оқытушы, 2017-2018 оқу жылында 5 оқытушы, «ҚР-да орта білім мазмұнын 

жаңарту шеңберінде бастауыш сынып пәндері бойынша педагогика кадрларының 

біліктілігін арттыру» курсының білім беру бағдарламасы бойынша курстан ӛткен 

оқытушылар 2016-2018 оқу жылдарында 6 оқытушы. Тренер-оқытушылар саны барлық 

педагог қызметкерлердің 26 %-ын құраса, 1 оқытушы «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ-ның   

штаттан тыс тренері болып қызмет атқарады. «Кәсіпқор» Холдингі» КЕАҚ біліктілікті 

арттыру курстарынан 2016-2017 оқу жылында 73, 2017-2018 оқу жылында 24 педагог 

қызметкер келесі тақырыптар бойынша: "Модульдік-құзыреттілік тәсіл негізінде 

әзірленген техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыру", 

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында қолданбалы 

бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын іске асыру", "Техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын оқытудың кредиттік-модульдік 

технологияларын енгізудің ерекшеліктері", «CLIL әдістемесі арнайы пәндерді ағылшын 

тілінде оқыту процесінде пәндік тілдік интеграцияланған оқыту» біліктілігін 

жетілдірді.  
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Колледж әкімшілігі біліктілікті арттыруға, озық тәжірибені зерттеу мақсатында 

қайта даярлау мен шет елдік білім беру және ғылыми орталықтарда тағылымдамадан 

ӛтуге, кәсіби және ұйымдастыру дағдыларын игеруге елеулі назар бӛледі. Колледж 

оқытушылары тәжірибеден: Ресейде, Қырғыз Республикасында, ҚХР, Литва 

Республикасында, Түркияда, Финляндияда  ӛткен.  

 Ұлыбританиядан келген халықаралық волонтер, «International Learning Institute» 

оқу орнының оқытушысы  Марсело Лопез Лара колледждің 0111083 «Негізгі мектептің 

шетел тілі мұғалімі» біліктілігі студенттері мен ағылшын тілі пәнінің оқытушыларына  

семинар-тренинг ӛткізіп, біліктіліктерін жетілдірді.  

Оқытушылардың қашықтықтан білім жетілдіру курстарынан ӛтуге белсенділігі 

артты (курстар, вебинарлар).    

2016-2017 оқу жылында «Оқытуда модулді-құзыреттілік тәсілдің ТжКБ 

жүйесіндегі ерекшеліктері» тақырыбында «Ӛрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «ШҚО 

бойынша ПҚ БАИ» ұйымдастырған оқыту вебинарына 20 оқытушы, 2017-2018 оқу 

жылында «Мектепке дейінгі балалық шақ» Республикалық орталығы» РММ  

ұйымдастыруымен ӛткен «Мектепке дейінгі білім беру жүйесінің негізгі 

кӛрсеткіштері» және «Әліппе» оқулығы бойынша апробацияның ӛту барысы» 

тақырыбында онлайн тәртібінде семинарға  «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», 

«Бастауыш білім беру» мамандығында сабақ беретін оқытушы-әдіскер педагогтар 

қатысты. 

Колледждегі ғылыми-әдістемелік жұмыстың басты мақсаты – оқу орнының  

«М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледж білім алушыларының кәсіби 

құзырлығы мен жалпы дамуын бағалау жүйесін және оқытушының кәсіби қызметін 

инновациялық қамтамасыз ету арқылы оқу сапасын бақылау механизмін жетілдіру» 

әдістемлік тақырыбы шеңберінде оқытушының ІТ құзыреттілігін арттыру, сапалы 

кәсіптік білім беруде маңызды рӛл атқаратын оқытушылардың кәсіби педагогикалық 

шеберлігін қалыптастыру үдерісін қамтамасыз ету. Әлемдік жаһандық дамудың 

ағымдағы тенденциясы, нарықтық және әлеуметтік ортаның бәсекелестік қатынасы, 

ақпараттық ӛрістің тұрақты ӛзгеруі білім парадигмасын ӛзгертті. Педагогикалық 

колледж түлегінің моделі білім мазмұнын іріктеу, оқу үдерісін ұйымдастырудың 

материалды-техникалық және кадрлық жағдайын жобалау, білім беру сапасын 

қамтамасыз ететін психологиялық-педагогикалық жағдай мен жабдықтарды жасау, 

студенттер жетістіктерін ішкі және сыртқы тәуелсіз сарапшылармен  бақылау және 

бағалауды қоса алғандағы құзыреттілікті қалыптастыру бойынша эталондық 

талаптарды белгілейді. Колледждің әдістемелік қызметі, ең алдымен, әкімшіліктің, 

әдіскерлер мен оқытушылардың, психологтар, әлеуметтік педагогтардың, жұмыс 

берушілер ӛкілдерінің, оқу үдерісін әдістемелік тұрғыда қамтамасыз етумен 

айналысатын басқа да мамандардың күш-жігерін кіріктіруге бағытталған. Әдістемелік 

қызмет оқытушылардың кәсіби шеберлігін дамытуға бағытталған әдістемелік 

жұмыстарды ұйымдастыру, жетілдіру, дамыту бойынша колледжішілік басқару  
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жүйесіне ықпал етеді. Инновациялық жұмыстарды үйлестіру пәндік-әдістемелік 

комиссиялар қызметі, әдістемелік семинарларда үнемі жұмыс жасайтын  шығармашыл, 

мәселелерді шеше білетін оқытушылардан құралған жобалау-зерттеу топтарының 

қызметі арқылы жүзеге асады. Колледжде 9 пәндік әдістемелік комиссия жұмыс 

жасайды. Педагогикалық іс-тәжірибе алмасу 

арқылы жинақтау, талдау, сараптау, бағалау 

іскерліктерін дамыту, шығармашылық 

ізденіс пен педагогикалық шеберлікті 

таныту ортасын құру мақсатында пәндік 

әдістемелік комиссия онкүндіктері 

колледждің жылдық жоспарына сәйкес 

ұйымдастырылады. Онкүндіктер аясында 

ашық сабақтар, шеберлік сыныптар, 

машықкердің ашық іс-тәжірибесі, кӛрсетпе 

сабақ, педагогикалық студия, олимпиада, 

пән бойынша сыныптан тыс ашық шаралар 

(педагогикалық кездесу, тренинг, пікірталас, 

кеш, дӛңгелек үстел, педагогикалық 

эстафета, кеңес беру сағаты, әдеби салон, 

кәсіби байқаулар) және ашық үйірме отырыстары жүргізіледі. Мемлекеттің үш 

тұғырлы тіл саясаты негізінде құрылған үйірмелердің бірі «Conversational club» НЗМ 

серіктестік келісім шеңберінде шетел волонтерлерімен еркін әңгімелесу алаңын құрып, 

полимәдениетті кәсіби тұлға қалыптастыруда.  

Оқытушылардың біліктілігін арттырудың ӛңделген жүйесі ретінде 

оқытушылардың кәсіби-педагогикалық деңгейін жетілдірудің келесі нысандарының 

жұмысы белсендендірілген: курстар, семинарлар, әдістемелік сағаттар, 

конференциялар, тренингтер, «Шеберлер» мектебі, «Жас оқытушылар» мектебі, 

қашықтықтан оқыту, вебинарлар, тағылымдамадан ӛту, жеке тақырыптар бойынша 

оқытушылардың  дербес қызметі.  

 «Шеберлер» мектебінің қызметі жас оқытушыларға әдістемелік кӛмек беру, білім 

беру мен тәрбиелеу қызметтерінің облыстық, аймақтық, ұлттық және халықаралық 

нарығында оқытушылар бәсекелестігін арттыру, заңнамалық талаптар мен жалпы 

белгіленген стандарттар негізінде білім беру қызметі сапасының нақты жүйесін 

қалыптастыру үрдісімен шарттасады. «Шеберлер» мектебінің белді мүшесі,  педагогика 

ғылымдарының магистрі Мұратқызы А. республикалық «Үздік педагог - 2016» 

байқауының жеңімпазы. Педагогикалық іс-тәжірибелерін жинақтау және тарату 

мақсатында оқытушылар түрлі деңгейдегі (халықаралық, республикалық, облыстық) 

БАҚ материалдарын жариялап, кәсіптік байқаулар, олимпиадалар мен ғылыми-

практикалық конференцияларға қатысты: тек ағымдағы оқу жылында халықаралық 

деңгейде 18, республикалық деңгейде 36, облыстық деңгейде 7 оқытушы, барлығы 61 

оқытушы қатысып, жүлделі орындарды иеленді. Оқытушылардың кәсіби құзіретті, 

зияткер тұлға қалыптастырудағы жүйелі педагогикалық қызметін студенттердің түрлі 

шараларға қатысу динамикасынан да кӛреміз: халықаралық деңгейде – 110, 

республикалық деңгейде – 305, облыстық деңгейде - 8 білім алушы, барлығы 423 білім 

алушы белсенді қатысып,  оқу орны мәртебесін кӛтерген.  2016-2017 оқу жылында бұл 

кӛрсеткіш 373-ті  құраған.  

Колледжде жас мамандардың шығармашылық қабілетін ашу және кәсіби деңгейін 

кӛтеру мақсатында тәжірибелі оқытушылардан тәлімгерлер бекітілеген. «Жас 

оқытушылар» мектебі жас мамандардың оқытудың интербелсенді әдістерін сабақта 

тиімді қолдану шеберліктерін арттыруға, тәлімгерлермен тығыз байланыс орнатуға, 

тәжірибе алмасуға негіз болды.  

 

Әдістемлік күн. Шебер сыныптан 

кӛрініс. 2017 ж. 
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Колледжішілік «Жас оқытушы - 2016», кәсіптік «Панорамалық сабақ - 2017» 

байқауы, облыстық «Педагогикалық тоғысу: талант пен шығармашылық отшашуы» 

фестиваліне қатысу барысында кәсіби шыңдалған «Музыка» пәндік әдістемелік 

комиссия оқытушысы С. Қазез 2017 жылы ХІІ Республикалық «Дарынды балаларға - 

талантты ұстаз» педагогикалық олимпиадасының жүлделі ІІ орын жеңімпазы, мектепке 

дейінгі педагогика және психология пәнінің оқытушысы М. Елеусізқызы «Үздік 

психолог» номинациясының иегері атанды.  ХІІІ республикалық «Дарынды балаларға - 

талантты ұстаз» атты педагогикалық олимпиаданың 2018 жылғы жеңімпаздары 

колледжіміздің жас мамандары: п.ғ.м., бейнелеу ӛнері және сызу пәнінің оқытушысы 

А.М.Муратбекова, п.ғ.м., «Ӛзін–ӛзі тану» республикалық оқу-әдістемелік орталығының 

тӛрайымы, педагог-ұйымдастырушы, ӛзін-тану пәнінің оқытушысы А.К.Нурланова, 

ф.ғ.м., ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Қ.Н.Орынбасарова. Колледждің «Әуезов 

ізбасарлары» студенттер командасы жүлделі ІІ орын иеленді. 

Колледж оқытушылары білім алушылардың сындарлы ойлау және талдау, 

презентациялық дағдыларын дамыту, зияткерлік, шығармашылық әлеуетін дамыту, 

ерекше жағдайларда әрекет ете білу, әлеуметтік-кәсіби  құзыреттілігін қалыптастыру 

мақсатында білім беру сапасының прогрессивті ӛзгеруіне алып келетін жеке тұлғаға 

бағдарланған, ақпараттық–коммуникациялық технология, дамыта оқыту, ойын 

технологиясы, тиімді оқыту, сын тұрғысынан ойлау, мәселелік оқыту, модульдік оқыту, 

мәдениетке тәрбиелеу, деңгейлеп-саралап оқыту 

технологиясы, денсаулық сақтау, жобалап оқыту 

сынды педагогикалық  технологияларды 

пайдаланады.  

Колледжде инновациялық педагогикалық 

технологияны енгізу мақсатында түрлі форматта 

шаралар ұйымдастырылып, студенттерге кәсіби 

білім беруде оң шешімін табуда: облыстық 

«Жастардың құқықтық сауаттылығы - сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қүрестің негізі» (2016ж), 

«Антропоэкология  және салауатты ӛмір салты» 

атты семинар–практикумдар (2017 ж.), 

аймақаралық «Жаһандану мәнмәтініндегі ТжКББ мазмұнын жаңарту жағдайында тілдік 

тұлғаны дамыту: мәселелері және шешімі» тақырыбында вебинар (2017ж), студенттер 

арасында қашықтықтан ӛтетін дәстүрлі аймақаралық «Үздік инновациялық сабақ» 

педагогикалық байқауы (2017 ж.), аймақаралық «Мәртебелі мамандық - Мұғалім»  

кәсіптік байқауы, облыстық «Кӛптілді білім беру: педагогикалық идеялар» фестивалі 

  

    

    

 
Аймақаралық «Мәртебелі мамандық - 

Мұғалім»  атты кәсіптік байқаудың Бас 

жүлде иегері колледж студенті 

Еркинбекова М.А. 
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(2017 ж.), студенттер арасында онлайн режимінде қашықтықтан ӛткен І халықаралық 

«Отаншылдық сезім – жаһандану жағдайындағы бәсекеге қабілетті елдің құрушы 

факторы» (2017 ж.), М.О.Әуезовтің туғанына 120 жылдығына орай ұйымдастырылған 

республикалық «М.О. Әуезов мұрасы: рухани жаңғыру» атты ғылыми-тәжірибелік 

конференциялар (2017ж). 

«Е-learning» электронды оқыту жүйесі 2014 жылдан 2017 жылға дейін белсенді 

қызмет атқарып,  оқытушылар мен білім алушылардың сандық білім ресурстарын 

пайдалану мүмкіндігін күшейтті. 

Онлайн сабақтарды ӛткізу үшін колледж жыл сайын интерактивті онлайн 

сабақтарды басқаруға арналған «sabak.kz» веб-сайтында модераторлық қызметіне 

сертификат сатып алады.  Ағымдағы оқу жылында облыстық деңгейде 7 онлайн сабақ, 

5 видеосабақ ӛтті. ШҚО білім басқармасы жанындағы сараптамалық комиссия 

шешімімен  «Жаратылыстану және дүниетануды оқыту әдістемесі» пәнінің бірінші 

санатты оқытушысы Д.Б.Музапарованың «Сабақта дүниетану түсініктері мен 

ұғымдарын қалыптастыру әдістері мен тәсілдері» тақырыбында ӛткізген сабағы 

YouTube  сайты арқылы республика деңгейінде таратылды. 

Колледж базасында ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Республикалық 

қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК оқу орнымен бірлесіп 

ұйымдастырған «Қосымша білім беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Жазғы сауықтыру және мектеп жанындағы лагерьлерде 

балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру» тақырыбында жалпы білім беру 

мектептерінің тәлімгерлері және балалар мен жасӛспірімдердің жазғы демалысын 

ұйымдастырушыларға арналған 40 сағат кӛлемінде республикалық біліктілікті арттыру 

курсы (сәуір, 2017ж) мен «Дарын» РҒПО (мамыр, 2018 ж.)  ӛткізген республикалық 

«Дарынды балаларға – талантты ұстаз» педагогикалық олимпиадасы - колледждің 

кәсіби әлеуетінің кӛрсеткіші мен әлеуметтік серіктестердің сенімі. «Қосымша білім 

беру жағдайында білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Жазғы 

сауықтыру және мектеп жанындағы лагерьлерде балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастыру» тақырыбында ӛткен біліктілікті арттыру курсының жоғары кәсіби 

деңгейде ӛтуіне К.Т.Сабденова. З.С.Алканова, Е.А.Полулях, Г.А.Смагулова, 

М.Б.Гельмендинова, А.Мұратқызы, Н.Ж.Архыматаева сияқты колледждің білікті 

тәжірибелі оқытушы-әдіскерлері үлес қосты.  

 Қазіргі уақытта білім беру жүйесінің маңызды сұрақтарының бірі жалпы орта 

білім берудің жаңартылған мазмұнына кӛшу болып табылады. Жалпы орта білім 

беретін мектептерде реформаның енгізілуіне 

байланысты ТжКББ жүйесінде педагог 

қызметкерлерден білім алушының ӛз бетінше 

әрекет етуі арқылы білімді меңгеруіне ықпал етуді, 

білім алушының ой-ӛрісін кеңейтіп, 

дүниетанымдық кӛзқарастары мен танымдық 

белсенділігін арттыруды, зерттеушілігі арқылы 

шығармашылық икемділігін дамытуды жүзеге 

асыруды талап етеді.  К.С.Мусина, Б.Ж. Калкенова, 

А.К. Боленбаева, М.К.Юсупова, К.А.Искакова, 

А.Н.Аралова сынды жоғары санатты тәжірибелі педагогтармен қатар С.Казез, 

М.Елеусізқызы, А.А.Утепбаева сияқты жас оқытушылар ӛз сабақтарын білім 

алушылардың пәнді терең түсіну қабілетін дамытуға, сындарлы ойлау дағдысын 

қалыптастыруға ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастырады.  

Тарихы терең, ӛзіндік дәстүрі қалыптасқан оқу орнында жалпы білім беретін 

мектептердің жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқытуға кӛшуіне 

байланысты еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман дайындау жұмыстары 

қарқынды жүргізілуде: оқытушы-тренерлердің ұйымдастыруымен «Негізгі орта білім» 

Оқытушы-тренерлер курсынан 

кӛрініс. 2018ж. 
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мамандықтарында 36 сағаттық қосымша курс ұйымдастырылса, «Бастауыш білім беру» 

мамандығында факультатив сабақ  ретінде оқу процесіне кіріктірілді. 

Болашақ мамандарды даярлаудың сапасын арттыру саласында әлеуметтік 

серіктестермен ынтымақтастықта жұмыс істеуге ерекше кӛңіл бӛлінеді. Білім беру 

үдерісінің сапасын жақсарту және жетілдіру тек оқытушылардың инновациялық 

технологияларды жетік игерулеріне ғана байланысты емес, ол жұмыс берушіні білім 

беру үдерісіне тарту бағыттарының бірі болып табылатын әріптестік серіктестіктің 

дамуына да байланысты. Жұмыс берушілердің оқу жоспарларын дайындауға қатысуы 

олардың ӛзектілігін, болашақ мамандардың кәсіби қызметіне қажетті таңдау пәндері 

тізбесінің сәйкестігін қамтамасыз етеді. Мысалы, «Дене тәрбиесі және спорт» 

біліктілігі бойынша жұмыс берушінің келісімі бойынша балабақшада жұмыс істейтін 

мамандық саласын кеңейтетін таңдау пәні ретінде «Мектепке дейінгі ұйымдардағы 

дене тәрбиесінің инструкторы» деген пән енгізілді. Енді студенттер балабақшаларда 

бұл пән бойынша іс тәжірибеден ӛтеді. Бұл біздің түлектің ӛз кәсіби қызметінде одан да 

кӛп сұранысқа ие және бәсекелестікке қабілетті болуына зор мүмкіндіктер ашады.   

Оқу орнындағы «Күншуақ» педагогикалық жасағы студенттерді жазғы іс-

тәжірибеге дайындайды, бұл іс-тәжірибеден ІІІ курс студенттері тәлімгерлер ретінде 

сауықтыру лагерьлерінде ӛтеді. Оқу практикасында студенттер нормативтік-құқықтық 

құжаттарды зерделейді, психологиялық тренингтер жүргізуді үйренеді, әртүрлі 

ойындар мен іс-шаралардың тәжірибесін жинайды.  Жыл сайын ӛткізілетін облыстық 

«Тәлімгер. Вожатый. Fest» фестивалінде педагогикалық колледж командасы жүлелі 

орын иеленеді: 2016 жылы Гран-при, 2017, 2018 жылдары І орын иегерлері. Дәстүрлі 

колледжішілік «Жылдың үздік машықкері», 

«Жылдың үздік әдіскері», «Жылдың үздік 

педагогы», «Жылдың үздік топ жетекшісі», 

жылдың үздік пәндік әдістемелік комиссиясын  

анықтау мақсатында ұйымдастырылатын 

«Педагогикалық инновациялар» жәрмеңкесі 

оқытушылардың кәсіби ӛсуі мен кәсіби 

құзіреттілікті шыңдаудың факторы  ретінде 

қалыптасқан. Колледж оқытушыларын 

ынталандыру мақсатында жүргізілетін оқытушылар 

рейтингісі қорытындысы бойынша «Жылдың үздік 

оқытушысы», «Жылдың үздік әдіскері», «Жылдың 

үздік топ жетекшісі» аталымдарының 

жеңімпаздары анықталып, есімі колледждің Құрмет 

тақтасына ілінеді. Оқытушылар мен студенттердің 

колледжге сіңірген айрықша еңбегі үшін 

М.О.Әуезов атындағы тӛсбелгімен марапатталуы 

және студенттерге арнайы шәкіртақының 

тағайындалуы мұғалім мамандығы мәртебесін 

кӛтеруде елеулі үлес қосуда.   

Педагогтардың жетістіктері колледж оқытушыларының біліктілік деңгейі, дұрыс 

таңдаған колледж миссиясы мен оны қолдаудың тиімді жүйесі туралы куәландырады. 

Ел Президенті Н.Ә. Назарбаевтың ―Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайындағы 

дамудың жаңа мүмкіндіктері‖ атты Жолдауында кӛрсетілген: жұмыс берушілерді тарту 

арқылы және халықаралық талаптар мен цифрлық дағдыларды ескерген кәсіптік білім 

беруді жаңарту туралы міндеттерді жүзеге асыратын, сапалы адами капитал 

қалыптастыратын білікті педагог кадрлардың орны ерекше. М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледж  ұжымының басты ұстанымы - функционалдық сауатты, сыни 

тұрғыдан ойлауға қабілетті, жаңа заманға сай Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция 

жағдайындағы тарихи ӛрлеу бастауында тұрған біртұтас ұлтты  қалыптастыру болмақ.   

 
Колледжішілік «Үздік педагог - 

2017» кәсіптік байқауына 

қатысушылар 
 

 

 

 

Колледжішілік «Үздік педагог -2017» 

байқауына қатысушыларды марапаттау 
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Абылкасимова Гакку Айжарыковна 

директордың тәрбие 

     ісі жӛніндегі орынбасары 

 

 

 

 

 

ОҚУ ОРНЫНЫҢ ДӘСТҤРЛІ ІС-ШАРАЛАРЫ –                                                             

ТАМЫРЛЫ ТӘРБИЕ КӚЗІ 

 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің тәрбие беру жүйесі – 

мемлекеттік саясатты іске асыру шеңберінде, қазақстандық қоғамдағы заманауи, 

әлеуметтік, мәдени трансформацияны ескере отырып жүргізіледі. Болашақ ұстаздар 

дайындайтын оқу орнының әрбір түлегі патриот, білімді, дені сау, жауапты және жігерлі, 

инновациялық қоғамда табысты қызмет ететін, кӛптілді, ұлттық құндылықтарды бойына 

сіңірген, толерантты және мәртебелі болуы тиіс. Тәрбие берудің басты бағыттарына 

негізделген және қалыптасқан дәстүрлі шаралар негізінде оқу орнының ӛзіндік тәрбие 

беру жүйесі қалыптасқан. Жүйе – оқытушы, студент және ата-ана мен қоғам арасында 

тығыз байланыс орнатылу арқылы жүзеге асып келеді.  

Оқу орнында ұйымдастырылатын: 28 қыркүйек - М.О. Әуезовтің туған күніне 

арналған салтанатты лездеме, «Әуезов сыны», «Әуезовшілер қатарына қабылдау», 

«Менің елім – Қазақстан» ӛнер байқауы, бӛлімаралық фестиваль,  «Наурыз аруы» - сыр 

мен сымбат байқауы, 1 мамыр - ҚР халықтарының бірлігі күніне арналған «Бір шаңырақ 

астында» атты фестиваль, 31 мамыр - қуғын-сүргін құрбандарын еске алуға арналған 

салтанатты лездеме, ашық тәрбие сағаттары сынды зор тәрбиелік мәні бар іс-шаралар 

және «Ұлағат» ұлттық тәрбие беру жүйесінің жобасы колледж директоры Жанаева 

Шағангүл Алдамжарқызының бастамасымен дүниеге келіп, бүгінгі күні дәстүрлі 

жалғасын тауып келеді.  

«Ұлағат» ұлттық тәрбие беру жүйесінің негізі 1993 жылы қаланып, бүгінгі күні 

Елбасы саясатымен ұштаса жүргізілуде. Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: Рухани 

жаңғыру» бағдарламасында: «Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – ұлттық 

кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай. 

Рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра 

алатын құдіретімен маңызды. Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күн мен жарқын 

болашақтың кӛкжиектерін үйлесімді сабақтастыратын ұлт жадының тұғырнамасы» деп 

атап кӛрсеткен болатын. Колледжде «Ұлағат» ұлттық тәрбие беру жүйесінің «Тағзым» 

бағдарламасы аясында ашылған Жүсіпбек Аймауытов, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, 

Қазы Нұрмұхамедов  т.б. тұлғаларға арналған барлығы 33 атаулы дәрісхана бар. Заманауи 

құралдармен жабдықталған атаулы дәрісханаларда кіші ғылыми зерттеу орталықтары 

жұмыс істейді. Дәрісхана меңгерушісі кіші ғылыми зерттеу орталықтарының мүшелері-

студенттермен бірлесе отырып, тұлғалардың тарихын зерттеу және оны насихаттау 

жұмыстарымен нәтижелі шұғылданып келеді.  

Мұндағы әрбір оқытушы мен білім алушы оқу орнының түлегі, Қазақстан 

Ғылым академиясының академигі, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым, жазушы, 

М.О.Әуезовтің мұрасын насихаттауды ӛзінің азаматтық борышым деп санайды. Осы 

мақсатта ұйымдастырылатын «Әуезов сыны» байқауы – барлық топ жетекшілері мен 

студенттер үшін жауапты сын. Байқауды ұйымдастыру жауапкершілігі «Қазақ тілі және 

әдебиеті», «Орыс тілі және әдебиеті» ПӘК оқытушыларына жүктеледі. «Әуезов 
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сынының» ұйымдастырылу шарттары мен ӛткізілу тәртібі білім алушыларға бір жыл 

бұрын беріледі. Байқау әуелі топ ішінде ұйымдастырылып, жеңімпаздар колледжішілік 

байқауға қатыстырылады. Байқау турларынан іріктелініп шыққан жеңімпаз студенттер 28 

қыркүйек - М.О.Әуезовтің туған күніне арналған салтанатты лездемеде арнайы 

сыйлықтармен, мақтау қағаздарымен марапатталынады және «Үздік Әуезовші» 

тӛсбелгісін иеленуге үміткер атанады.  

  
28 қыркүйек М.О.Әуезовтің туған күніне арналған салтанатты лездеме 

 

Арнайы комиссия құрамы студенттің оқу үлгерімін, білім-ғылым, ӛнердегі  

жетістіктерін, қоғамдық ӛмірдегі белсенділігін ескере отырып, «Үздік 

Әуезовшіні» анықтайды. Жеңімпазға тӛсбелгі тағылып, арнайы «Әуезов 

атындағы стипендия» тағайындалады. Есімі құрмет тақтасына ілініп, 

студенттермен кездесулер ұйымдастырылады.  

   
«Үздік Әуезовші-2017» байқауының жеңімпазы Еркінұлы Қуанышқа жеңімпаз тӛсбелгісін 

Мұрат Мұхтарұлы Әуез тақты 

Үлкеннің кішіге ізетін білдірер, оқу ордасының ерекшелігін айтып-таныстырар, 4 курс 

студенттері үшін жауапты, 1 курс үшін мерекелік шара – «Әуезовшілер қатарына 

қабылдау кеші.  
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1 курс студенттерін «Әуезовшілер қатарына қабылдау» кешінен кӛріністер 

 
Дарынды білім алушыларды тану, әрі олардың қабілеттерін дамыту, 

студенттердің бойына отансүйгіштік, ізгілік сезімдерін ұялату, патриоттық тәрбиені 

қалыптастыру мақсатында 1 курстар арасында «Менің Елім – Қазақстан» байқауын 

ұйымдастыру дәстүрге айналған. Олар – небәрі екі айда, топ жетекшісі мен кӛркемдік 

жетекшілердің тынымсыз еңбегімен ӛнер сахнасының баспалдағын алғаш аттайды. Ең 

алғашқы белсенділік... Ең алғашқы толқу... Ең алғашқы үміт... 

   
Бӛлімаралық фестиваль – мемлекеттік маңызы бар мерейлі жылдар мен 

маңызды күндерге арналып ӛткізіледі. Жеңімпаз бӛлім: бағдарламаның мазмұндық 

ерекшелігі, бӛлімнің қамтылу тығыздығы, қатысушылардың орындаушылық шеберлігі 

және сахна мәдениетінің сақталуы, тақырыпты ұсыну формасы мен жанрлардың әр 

түрлілігі бойынша анықталынады. Бас жүлдеге ие болған бӛлімге колледждің кӛшпелі 

«Елман» белгісі табыс етіледі.  

   
Байқаудың 2016 жылғы жеңімпазы: Қазақ тілі және әдебиеті бӛлімі». 

Бӛлім меңгерушісі: Мылтышева З.К. 
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2018 жылғы «Наурыз аруы» байқауы ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүрімізді жаңғырту 

мақсатында биыл 25-ші жыл ұйымдастырылды. Байқауда үміткерлер интеллектуалдық 

деңгей, ой мен тіл тазалығы, сӛйлеу мәнері, ұлттық салт-дәстүр, тарих, әдебиет 

бағытындағы танымы мен ӛнері, ұмытылып бара жатқан ұлттық тағам түрлерін дайындап, 

ұсыну шеберлігі бойынша сынға түседі. Бұл байқау ақылына кӛркі сай аруларды үлкен 

ӛмір сахнасына қанаттандырар маңызды тәрбие мектебі.  

 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наурыз аруы-2015», «Семей аруы-2016» байқауларының бас жүлдегері, «Қазақ аруы-2016» 

республикалық байқауының финалисті Темірғазиева Назым және «Семей аруы-2018» байқауының 

бас жүлдегері Тулеугалиева Әйгерім. 

 

1 мамыр - ҚР халықтарының бірлігі күніне арналған «Бір шаңырақ астында» атты 

байқау – мемлекетіміздегі ұлтаралық келісім, толеранттылық ұғымдарын студент бойына 

сіңіру, Қазақстан халықтарының ұлттық мәдениетін тереңірек танытып, оны құрметтеуге 

баулу мақсатында 1 курстар арасында дәстүрлі ұйымдастырылады.  

  
«Бір шаңырақ астында» атты байқау қатысушылары 
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31 мамыр - Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай, студенттерді 

тарихтан тағылым алу, ӛткенге тағзым етуге тәрбиелеу, қасіретті кезеңнің құрбаны 

болған қазақ зиялыларының есімдерін құрметтеу мақсатында оқу орнымызда «Қолдан 

жасалған қасірет» атты лездеме ӛткізу  дәстүрге айналған.  

   
Лездемеден кӛріністер 

 
Тәрбие процесін ұйымдастырудың маңызды бӛлігі – оқу орнымызда ашық тәрбие 

сағаттардың ӛткізілуі. Ашық тәрбие сағаттары 3 курс студенттерінің ұйымдастыруымен 

колледж ұжымының назарына жыл сайын ұсынылып келеді. Мақсаты - жалпы адамзаттық 

және ұлттық құндылықтар негізінде жан-жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру. Ашық 

тәрбие сағаттарының тақырыбын таңдауда тәрбиенің негізгі бағыттары, мерейлі жылдар, 

қоғамдық мәселелер және топтың мамандығы мен жас ерекшелігі ескеріледі. Студенттер 

ашық тәрбие сағатын ұйымдастыруда жан-жақты ізденушілік, зерттеушілік, 

шығармашылық бағытта жинақталған материалдар топтамасын заманауи, инновациялық 

әр түрлі форма негізінде кӛрермендерге ұсынады. Тәрбие сағатын ұйымдастыруда 

ағартушылық, болжамдылық, бағыттаушылық және қалыптастырушылық қызметтер 

атқарылады. Ашық тәрбие сағаты – топтың қалыптасуының, кәсіби мамандануының, 

шығармашылық, ізденімпаздық деңгейінің  айқын кӛрінісі. 

  
Ашық тәрбие сағаттарынан кӛріністер 

 

 Колледж студенттерінің білімге құштарлығын арттыру, оларға кәсіби білім беру, 

бастамашыл еңбекке бейімдеудің тиімді жүйесін құру қажеттілігі де үнемі басты назарда. 

Студенттердің бос уақытын ұйымдастыру мақсатында: азаматтық-патриоттық, 

психологиялық, пәндік-қызығушылық, ӛзін-ӛзі тану, спорттық, хореография, кӛркем 

еңбек, музыкалық-шығармашылық, интеллектуалдық мәдениетті дамыту бағыттарында 60 

үйірме, клубтар және спорттық секциялар жұмыс жасайды. Сонымен қатар, студенттердің 

таным кӛкжиегін кеңейту мақсатында ұйымдастырылатын қоғамдық ортамен байланыс, 

түрлі саяхаттарды ұйымдастырушы-педагог Нұрланова Әйгерім Қуандыққызы жүйелі 

ұйымдастырып келеді.  
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             Оқу орнымызда «Жастар» қоғамдық бірлестігі белсенді жұмыс жасауда. Бірлестікке 

оқу орнымыздың түлегі, «Үздік Әузовші-2016» тӛсбелгісінің иегері Айтмұқаш Алмас 

Виленұлы жетекшілік етуде. «Жастар» қоғамдық бірлестігі жанынан: студенттердің ӛзін-

ӛзі басқару ұйымы құрылған. Президенті - республикалық ғылыми-практикалық 

конференциялардың жеңімпазы, қалалық «Жылдың үздік кӛшбасшысы–2017» 

аталымының иегері, оқу үздігі Қожагулова Жаннұр Рашидқызы. Ӛзін-ӛзі басқару 

ұйымының негізінде: «Жас Отан» жастар қанаты, «Қазақстан студенттерінің Альянсы», 

«Оратор» дебат клубы, «Y-peer» репродуктивті денсаулық сақтау орталығы, «Әуезов 

жастары» жайдарман құрамасы, жатақхана студенттер кеңесі, «Әуезов арнасы» жас 

тілшілер ұйымдары жұмыс атқарады. Ұйымдардың басты мақсаты – студент жастардың 

қоғамдық ӛмірге тиімді араласуын қамтамасыз ету, олардың әлеуметтік, 

интеллектуалдық-шығармашылық, рухани, экономикалық мүдделерін қанағаттандыру 

үшін қолайлы орта құру.  

  
Колледждің белсенді студенттері 

Тәрбие беру үдерісінде жас ұрпақтың қажеттіліктері мен қызығушылықтарын 

қамтамасыз ете отырып, идеологиялық негізде тәрбиелеу, тәжірибе кӛрсеткендей, 

нәтижелі жемісін беріп келеді.  

               Біз ӛз тарихымызды мақтан тұтамыз! Қастерлейміз! Жаңғыртамыз!  
                                   

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ КОЛЛЕДЖ КІТАПХАНАСЫ ЖҦМЫСЫН 

ҦЙЫМДАСТЫРУ 
 

 Білім беруді ақпараттандыру Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік ортасының 

дамуының басым бағыты. Білім берудің 

ақпараттандырылуын дамыту, Қазақстан 

Республикасының білім беруді дамыту мемлекеттік 

бағдарламасында кӛрсетілген бағыттарының бірі 

болып табылады. Бүгінгі заман талабы елімізді 

білімді кәсіби мамандармен қамтамасыз етіп 

отырған колледждердің қазіргі заман талабына сай 

жастарға сапалы білім мен саналы тәрбиенің 

жоғары деңгейде берілуін талап етеді. Қазіргі 

заманғы оқыту барысында колледж кітапханасы колледждің білім беру, оқыту және 

тәрбие мәселесін қатар жүргізілетін жаңа құрылымдық бӛлігі ретінде жұмыс істеуде. 

Елбасы Н. Назарбаев «ХХI ғасыр – мәдениеттің, ғылым мен білімнің ғасыры. 

Бар білімнің қайнар кӛзі – кітапхана» деп атап кӛрсеткендей, ХХІ ғасырда кітапхана 

саласын дамыту пайдаланушыларға сапалы қызмет кӛрсету, жаңа технология, 

бағдарламаларды енгізу, кітапхана қорын насихаттау, ақпараттық ресурстарды құру 

және сақтау – бұл жаңа бағытта жұмыс істеуді талап етеді.  
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Кітапхана саласында қолданылып 

жатқан жаңа ақпараттық технологиялар, 

электрондық ресурстар, пайдаланушыларға 

қызмет кӛрсетудің жаңа формалары, 

кітапхана қорларын сақтау – бұл бүгінгі 

күннің белесі.  

Қазіргі заманға сай кітапханалар 

ӛздерінің дәстүрлі міндеттерімен қатар 

оқырмандардың ұлттық, әлемдік және 

интеллектуалдық ақпараттық байланыстарға 

қол жеткізуіне мүмкіндік беретін ақпарат 

орталығының міндетін атқарады.  

Кітапхана саласында басты назар аударатын бағыттардың бірі ақпараттық 

электрондық ресурстарды басқару және оларды кітапханада қолдану, ақпараттық-

электронды ортада ақпараттық-библиографиялық қызмет кӛрсету. 

Егеменді еліміздің жаңа даму сатысында стратегиялық бағыттан бастау алған 

білімді, ізденімпаз оқырмандардың рухани талабын қанағаттандыруда М.О.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжі кітапханасы студенттердің сапалы да саналы білім 

алуына кӛмектесу мақсатында, білім саласы бойынша әдебиеттерді насихаттау, заман 

талабына сай ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқырмандар сұранысын 

қанағаттандыру бағытында жұмыс атқаруда. Бүгінгі күні колледж кітапханасының 

жалпы қоры 51 404 дананы құрайды. 

Медиатека құрылымына абонемент, М.О.Әуезов атындағы электронды 

ақпараттық оқу залы, интернет залы кіреді. 15 орынға арналған электронды ақпараттық 

зал 15 компьютермен жабдықталған. Бүгінгі 

ақпарат қоғамында кітапханалардың 

кӛрсететін қызметтерінің бірі ақпарат 

кеңістігіне жол ашу болса, колледж 

кітапханасының электронды оқу залы 

оқырманның талап-тілектеріне, олардың 

ӛскелең интеллектуалды сұраныстарына 

сәйкес сапалы да нәтижелі ақпаратпен 

қамтамасыз етіп, қызмет кӛсетуде. Оқырманға 

қызмет кӛрсету залы 3 компьютермен, 2 

принтер, сканермен жабдықталып, жергілікті 

жүйелікке және Интерент желісіне қосылған.   

М.О.Әуезов атындағы электронды 

ақпараттық оқу залында:  

- компьютер арқылы электронды оқулықтарды (DVD, CD-ROM, аудио, видео) 

пайдалану;    

- электронды каталогтан мәліметтер базасын қолдану;  

- толық мәтінді деректер базасына қолжеткізу;  

- Оқытушылар дәрістерін кӛшіріп жазып алу мүмкіндігі;  

- интернет жүйесін пайдалануға мүмкіндіктер бар. 
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Оқу үрдісінің тиімділігін арттыру үшін, дәстүрлі оқыту жүйесінде электронды 

оқулықтарды пайдалану бүгінде ӛзекті болып отыр.  

Электронды оқу залы 157 электронды оқулықтармен жабдықталған. Оның 

ішінде ҚР  Білім және ғылым министрлігі және «Кәсіпқор» Холдингі» КЕАҚ арасында 

жасалған шартқа сәйкес «ТжКБб жүйесі үшін шетел әдебиетін сатып алуды және 

аударуды ұйымдастыру жӛніндегі қызметтер» мемлекеттік тапсырмасын орындау 

аясында қазақ тіліне аударылған 99 электронды оқулықты жүктеп алу сандық білім 

ресурстарын оқу үрдісіне кіріктіруді тиімдендірді, кітап қоры толықты. Сонымен қатар 

соңғы жылдары колледжде электронды оқулықтарды дайындау дәстүрге айналды. 

Қазіргі уақытта колледж оқытушыларының 11 дана электронды оқулығы жинақталды. 

М.О.Әуезов атындағы электронды ақпараттық оқу залында әр білім алушы ӛзіне 

қажетті материалдарды қарап, Интернет жүйесін пайдалану арқылы білімдерін терең 

де, сапалы дамыта алады. 

Кітапхана жұмысын автоматтандырудың негізгі мақсаты - кітапхана қызметін 

жетілдіріп, ашық ақпарат кеңістігінде ақпарат түрлерін еркін пайдаланып, ақпарат және 

кітапхана-библиография қызметін кеңейту, ақпараттарды оқырманға тез және ыңғайлы 

түрде жеткізу, сонымен қатар кітапхана жұмысына жаңа ақпараттық технологияны 

енгізу. Анықтамалық-библиографиялық жұмысты заманауи технологияға сәйкес 

жүргізу бағытында 2014 ж. колледж кітапханасына «КАБИС» (Қазақстандық 

автоматтандырылған кітапханалық ақпараттық жүйе) бағдарламасы алынды. Бұл 

бағдарламаның мақсаты-қордағы кітаптардың электронды нұсқасын жасақтау, 

компьютерлік-ақпараттық коммуникацияға негіздеу.   

Электронды каталог – ақпарат 

іздеудегі басты құрал. Электронды 

каталогты қолдану кітапханадағы 

оқырмандарға қызмет кӛрсетудің 

мүмкіндігін кеңейтеді, электронды 

каталогты пайдалану арқылы кітаптар, 

мақалалар қазақ, орыс және ағылшын 

тілдеріндегі электронды басылымдарды 

жылдам таба алады, табылған әдебиеттер 

тізімін басып  шығаруға болады;  

- электронды каталог (ЭК) кітапхананың 

анықтама-іздестіру аппаратының құрама бӛлігі болып табылады;    

- электронды каталог кітапхана қорларының ғылыми және толықтай мазмұнын ашады.   

Ғылым мен техниканың ерекше алға басқан қазіргі кезеңінде кітапхананың 

қызмет кӛрсету ауқымы электронды ресурстармен толығуда. Оқырмандар арасында 

ӛтетін кӛпшілік шараларда сандық технологияларды пайдалану үрдіске айналуда:  

- Колледж директоры, ф.ғ.к. Ш.А.Жанаева бастамасымен ӛткен, М.О.Әуезов 120 

жылдығына арналған «РУХАНИЯТ» атты кітап акциясы; 

-  Колледж медиатекасында, Қазақстан Республикасы «Білім меценаты» күміс 

медалінің, «Алтын жүрек» сыйлығының иегері, «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» 

Алтынбеков Бекзат Қомарұлының демеушілігімен М.О.Әуезов атындағы электронды 

ақпараттық зал ашылуы; 

- «Reading club» жобасы аясында ӛткізіліп 

жатқан іс-шаралар; 

- «Жаңа гуманитарлық білім, қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы».  

Колледжде оқырман сұранысын толық 

қанағаттандыруға жағдайлар жасалған: 

тақырыптық, нақтылау, фактографиялық 

түрлеріне қарай библиографиялық анықтама 
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беруде әлемдік ақпараттық интернет жүйесінен, электронды картотекадан ақпарат 

алуға толық мүмкіндік бар. Оқырмандарға кітапханалық-библиографиялық білім 

беруде консультациялық оқулар, библиографиялық сабақтар жүргізіледі. Жаңа 

ақпараттық технологияларды қолдану тәсілдері: электронды каталогпен жұмыс, 

электронды оқулықтарды компьютер арқылы оқу, аудио, видео материалдар кӛмегімен 

мәлімет алу тәсілдері үйретіледі.  

Кітапханадағы ақпараттық жұмыстар болып табылатын дәстүрлі кітап 

кӛрмелері, шолулар, әдебиеттермен таныстыру жұмыстары жүргізіліп, олар «Ақпарат 

күндері», «Кітапхана апталығы» сияқты кешенді іс-шараларға жалғасады.   

         «Адам баласы бір-бірінен ӛнер, білім, ғылым, мінез арқылы ғана озады, одан 

басқамен оздым деген ақымақтық», - деп айтылған ұлы Абай сӛзіне сүйене отырып, 

ӛскелең ұрпақтың кітап әлемінен керекті ақпарат алуына мүмкіндік туғызып, тәлім-

тәрбие беруде кітапхана ұжымы қашанда игілікті істердің басында. Тәуелсіз 

Қазақстанның зияткер, отаншылдық сезімі жоғары, азаматтық белсенділігі 

қалыптасқан, «Мәңгілік Ел» идеясын жүзеге асыра алытын рухты ұрпақ тәрбиесі қашан 

да маңызды.  
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Колледж марапаттары 
 

 

 

 

 

 

 

      

 
ҚР Ұлтық бизнес-рейтингіні ұйымдастыру комитетінің «САЛА КӚШБАСШЫСЫ – 

2015» ҰЛТТЫҚ СЕРТИФИКАТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«LEADER OF THE BRANCH – 2016» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРТИФИКАТЫ 
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Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (АРТА) сайтынан 
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ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ ПӘНДІК-ӘДІСТЕМЕЛІК 

КОМИССИЯСЫ 
 

Пәндік әдістемелік комиссия оқу орнының құрылуынан бастап жүргізіліп келе 

жатқан кәсіптік пәндер – педагогикалық қызметтің мәні мен мазмұны, мұғалімнің 

мамандық сапаларын қалыптастыру, педагогикалық кәсіби іс әрекет, оқу-тәрбие үрдісін 

ұйымдастыруды, қоғамдық сұраныс талаптарына сай кәсіби мамандарды дайындауды 

жүзеге асырады. 

Педагогика және психология пәндік әдістемелік комиссия негізгі кәсіптік пәндер 

бойынша барлық мамандықтарға мамандар даярлаумен бірге «Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбие» мамандығы бойынша да кәсіби мамандар даярлауды жүзеге асырады. 

2000-2013 жж. оқытушылар: М.С.Битебаева, Г.С.Рымбаева, Р.К.Бейсембаева, 

Е.Н.Яковлева, Е.А.Полуляхтың педагогикалық іс тәжірибесі озық деп танылып, 

қалалық, облыс, республикалық деңгейлерде таратылды.  

2000-2016 жж. педагогика ғылымын жаңа заман талаптарына сай жеделдетуде 

оқытушылар: К.С.Рымбаева «Педагогика тарихы» (2002 ж.) электронды оқулығын, 

Е.А.Яковлева «Практикум по педагогике», З.С.Алқановалардың «Жазғы лагерь 

жұмысын ұйымдастыру» атты әдістемелік еңбектері республикалық деңгейде  

танылды. 

Бүгінгі күні пәндік әдістемелік комиссия құрамында 20-ға жуық мамандар 

жұмыс жасайды. Оның 12-сі магистр, 2–і магистрант.  

2016 жылы пәндік әдістемелік комиссия тарихында тұңғыш рет педагогика 

пәнінің оқытушысы, п.ғ.м.  А. Мұратқызы  республикалық «Үздік педагог» байқауы  

жеңімпазы атанды. 2015 ж. колледжішілік «Жас оқытушысы» байқауында 

А.Қ.Нұрланова  Бас жүлдені, 2016 ж. І орынды  А.Д.Мұхаметжанова, 2015 ж. оқытушы 

А.Қ.Нұрланова қалалық «Ең үздік жас оқытушысы» номинациясын иеленді. 2016 ж. 

колледжішілік «Үздік әдіскер» байқауында А.С.Маметекова Бас жүлдеге ие болды. 

2017 ж. колледжішілік «Үздік педагог» байқауында З.С.Алқанова І орын, 

Г.К.Сарсекова ІІІ орын жеңімпаздары. А.К.Нурланова 2018 ж. XIII республикалық 

«Дарынды балаларға - талантты ұстаз» атты педагогикалық олимпиадада жүлделі ІІІ 

орын иегері. Бұл жетістіктер - пәндік әдістемелік комиссия оқытушыларының кәсіби 

шығармашылық ізденістері мен кәсіби ӛзін-ӛзі жетілдірулерінің нәтижесі. Қазіргі білім 

беру кеңістігінде сапалы білім беру, рухани-адамгершілік білім мен тәрбие беру 

ортасын құру, мобильді, іскер, кәсіби құзыретті маман даярлаудың жаңа 

технологияларын қалыптастыру педагогика және психология пәндік әдістемелік 

бірлестігінің негізгі бағдары болып отыр. 

 

КАШТЕКОВА БАҚЫТГУЛЬ АБЫЛКАСЫМОВНА  
Бақыт Абылкасымовна Семей қаласындағы педучилищеде 

1960 жылдары жұмыс істеді. Шығармашылық еңбегінің 

нәтижесінде Семей қаласындағы №1 «Арман» ясли бақшасының 

меңгерушісі болып тағайындалып, бүгінде 25 жылдай 

іскерлікпен, ұйымшылдықпен басқарып келеді. Оның 

басшылығымен 2001 жылы 

«Арман» балабақшасы 

«Жылдың Таңдаулы 

балабақшасы» Республикалық сайысының қола 

жүлдесіне, білім саласы қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

институтының базасында ӛткен облыстық «Үздік 

мектеп алды даярлық моделі»  байқауының Гран–

При жүлдесінің иегері атанды.   
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Ұлағатты ұстаз, тәжірибелі тәлімгер, аяулы жан Бақыт Абылқасымовнаның 

ұстазық еңбегі жоғары бағаланып, ҚР «Білім беру саласының  құрметті қызметкері», 

Ы.Алтынсарин тӛс белгісінің иегері атанды. «Қазақстанның үздік адамдары» 

энциклопедиясына және «Шығыс жұлдыздары» кітабына енді. 

Білім саласына қосқан елеулі үлесі үшін  ҚР Тәуелсіздігінің 25 жыл толуына 

орай «Мәңгілік Елдің мәртебелі мұғалімі» медалімен марапатталды және саналы тәрбие 

берудегі озық іс-тәжірибесін ұсынып, ұстаздық шеберлігін, біліктілігін жоғары 

дәрежеде танытқаны үшін Грамотамен марапатталды 

«Қыран түлегіне қайыспас қанат сыйлайды, ал ұстаз шәкіртіне талмайтын талап 

сыйлайды» дегендей, тәлімгерінен талмайтын талап, ӛмір теңізіне құлаш ұрған кез 

келген шәкірт, мол тәжірибесінен ӛмірге ӛздеріне нәр алған әріптестері ұлағатты 

ұстазымен, жетекшісімен мақтанады. 

 

       БИТЕБАЕВА МАРИЯМА СҤЛЕЙМЕНОВНА  
          Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің үздігі (1996 ж.) 

1970-1974 жж. Алматы қаласы Қыздар педагогикалық институтында 

алғаш ашылған «Мектепке дейінгі тәрбие» мамандығы факультетіне 

түсіп, осы мамандық бойынша Қазақстандағы тұңғыш қазақ тілді 

түлектерінің бірі. 1978–1979 ж. М.О. Әуезов атындағы педучилищеге 

«Мектепке дейінгі тәрбие» мамандығы бойынша орыс топтарына 

мектепке дейінгі педагогика оқытушысы ретінде қабылданады. Ол 

кезде, қазақ тілінде тек «Бастауыш класс мұғалімі» мамандығы бойынша 8 кластық 

біліммен жылына бір ғана топ қабылданатын. 

1979 жылы «Мектепке дейінгі тәрбие» бӛліміне 10 кластық біліммен алғаш қазақ 

тобы қабылдана бастады. Ана тілді жалғыз 

кәсіби маман болғандықтан, мектепке дейінгі 

педагогика, балалар психологиясы, тіл дамыту, 

табиғатпен таныстыру пәндерінен дәріс беруге 

бар ынта-жігерімен кіріседі, практиканың түр-

түріне басшылық етеді. 1-2 жыл қоғамдық 

негізде осы бӛлімнің тәрбие жұмысына 

жетекшіліктен бастаған маман, оқушыларды 

мәдени тәртіптілікке, қоғамдық іске 

араластыру, кӛркем ӛнерге тарту, білім сапасын 

- 100% кӛрсетуі негізінде Кеңес Одағы Білім 

Министрлігінің, Қаз ССР Білім министрлігі 

грамоталарымен марапатталды.  

 1980 ж. Марияма Сүлейменовна қазақ 

қыздарын қамтитын «Қыз-Жібек» эстетикалық 

клубын ашып, дӛңгелек үстелдер, отырыстар, 

диспуттар ӛткізіп, оқушыларды адамгершілікке, 

сұлулық-сымбаттылыққа тәрбиелеу, қазақ 

халқының ӛнері, атақты тұлғаларымен таныстыруға, мәдени мінез-құлық, әдеп, 

болашақ мамандық сапалары жайлы мәселелерге бағыттайды. Училищенің қазақ 

топтары оқушылары арасында «Қыз-Жібек» тәрбиелік ықпалды, танымал клубқа 

айналады. Осы жылдары ӛткен Бүкілодақтық семинарда «Қыз-Жібек» клубының 

жұмысы жоғары бағаланады. Шығармашыл тұлға қай істе болмасын 

шығармашылықпен келу идеясын ұстануымен ерекшеленеді.  

Мариям Сүлейменовна «Мектепке дейінгі тәрбие» бӛлімінде қазақ топтарында 

оқитын оқушыларды іс-тәжірибеден ӛткізу базасын дайындауда ауқымды еңбек еткен 

жанашыр-педагог. Ол уақытта Семей қаласындағы барлық балабақшалар орыс тілді, ал 

4-ақ тобы бар жалғыз «Айгүл» атты балабақшаға 25 оқушыдан тұратын топтарды 
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практикадан ӛткізу мүмкіндігі жоқ еді. Тілдері орысшаға келмей тұрса да оқушылар 

орыс балабақшаларына бӛлініп, кӛп қиналды. Бүгінде зейнеткер оқытушы 

машықкерлердің әрқайсысының сӛзі мен әрекетін жеке дайындауға кӛп уақыты мен 

күш қуатын жұмсағанын еске алып отырады. Бұл тығырықтан шығудың бір-ақ жолы - 

Семейде салынатын жаңа балабақшаға қазақ балаларын қамту еді, ол үшін 

оқушыларымен үй-үйді аралап, ата-аналар арасында үгіт жүргізеді, сӛйтіп, орыс-қазақ 

балаларын қамтыған аралас балабақша ашылады, практикадан ӛту жеңілдене бастайды. 

Мариям Сүлейменовна шығармашыл, креативті ойлау деңгейі биік, заманауи 

педагогикалық технологияларды оқу тәрбие процесіне тез бейімдей алатын педагогтар 

қатарындағы ұстаз. Педагогикалық ӛтілінің 35 жылында топ жетекшілік жұмысынан 

қол үзбеген педагог. 1978 жылдан бастап зейнеткерлікке шыққан 2013 жылға дейінгі 

аралықта 40 жылдық ұстаздық еңбек жолының 35 жылын Семейдің М.О.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжінде ұстаздық еткен. Білім алушылардың ғылыми 

жетекшісі дайындаған студенттері 2006 жылы облыстық педагогикалық және 2008 ж. 

аймақтық педагогикалық олимпиаданың І орын жүлдегерлері. Жаңашыл, шебер 

ұстаздың  республикалық, облыстық, қалалық педагогикалық журналдарда мақалалары 

басылып, облыс деңгейінде тәжірибесі зерттеліп, таратылды. Сабақ процесі ғана емес, 

сабақтан тыс, колледжішілік шаралардың: фестивальдар, байқаулар, жарыстар, 

сайыстар, шерулер, тәрбиелік шаралардың ұйымдастырушысы болып қана қоймай, 

сайыстардың қайсысынан болмасын жүлдені бермейтін бәсекеге қабілетті кәсіби 

құзіретті маман дайындаған тәжірибелі педагог. Тәжірибелі әдіскер ретінде қала 

балабақшалары мен мектептерінде оқушылардың іс-тәжірибесін шыңдаумен қатар, 

қаламыздың «Нұрсәуле», «Арман», «Ертӛстік» «Балбӛбек» сынды барлық 

балабақшаларында кеңестер беріп, шеберлік-кластар жүргізді. 

Балабақша тәрбиешілеріне арналған түрлі әдістемелік құралдар мен 

нұсқаулардың авторы. Бала бақшадағы оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру бағытында 

жасаған «Тұмар» авторлық бағдарламасының авторы. Бүгінде бұл бағдарлама бойынша 

Семей қаласындағы «Ертӛстік» балабақшасы жұмыс жасайды.  

Марияма Сулейменовна «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі», 

озық ойлы тәжірибелі маман, іскер жетекші, жаңашыл педагог, тек педагогикалық 

колледжде ғана емес 2000-2013 жж. қаламыздың «Ертӛстік» «Балбӛбек», «Нұрсәуле», 

жеке меншік «Әл Фараби» балабақшаларында әдістемелік кеңесші, ғылыми жетекші 

ретінде ауқымды жұмыс атқарды.  
 

МУХАМЕДЖАНОВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА с 1983 года была принята 

в педучилище лаборантом кабинета школьного отделения и руководителем 

педпрактики. Затем переведена преподавателем методики ознакомления с оружающей  

природой, педагогики и подготовки 6- леток к школе. Работала по 1997 год, в 

педучилище на дошкольном отделении.  Последние годы, до выхода на заслуженный 

отдых,  Надежда Дмитриевна    возглавляла диспетчерскую службу учебной части 

колледжа, умело составляла учебные графики, расписание большого коллектива 

педагогов. 
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ПАЛИЦКАЯ ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА 

Выпускница педагогического училища (1973 г.). С 1985 по 

2012 гг. работала преподавателем педагогического колледжа. 

Находясь в постоянном творческом поиске, уделяла большое 

внимание самообразованию. В 1987 г. прошла курсы повышения 

квалификации «Социальная психология», прослушала полный 

курс на факультете повышения квалификации педучилищ 

Казахстана и Средней Азии при Усть-Каменогорском 

пединституте по специальности «Педагогика и психология». В 

2000 г. прошла переподготовку на факультете дистанционного обучения и повышения 

квалификации. В 1993 г. обобщѐн опыт работы по коллективной творческой 

деятельности в учебной работе и во внеурочной воспитательной деятельности. В 1993 

г. награждена почѐтной грамотой Министерства образования Республики Казахстан. В 

1994 г. решением аттестационной комиссии присвоена высшая категория. С 1986 по 

2009 г. была классным руководителем, внедряла современные технологии 

самоуправления, самоопределения, самореализации, коллективной творческой 

деятельности.  

Делилась опытом работы с учителями, завучами, организаторами 

воспитательной работы, классными руководителями, старшими вожатыми, читая 

лекции, проводя семинары в институте усовершенствования учителей, в школах 

города, в загородных лагерях. 

В.Г. Палицкой созданы: Программы всех видов воспитательной практики в 

школах города с приложениями (сценарии, фото-видео материалы в электронном 

варианте, памятки, методики анализа, творческих дел, физминутки на уроках, игры на 

переменах, фото и видео отчѐты студентов); программы семинаров по подготовке к 

летней практике с методическими приложениями (ежегодно обновлялись с учѐтом 

требований года); собрана и систематизирована методическая копилка «Солнечный 

удар», творческие дела на каждый тематический день сезона (имеется в бумажном и 

электронном варианте);  творческие фото- и видео отчѐты студентов по итогам 

практики «Это сумасшедшее лето». 

Палицкая Вера Генадьевна во всех видах осуществляемой ею профессиональной 

деятельности показала себя как творческий  педагог, с неиссякаемой энергией и 

позитивным взглядом на жизнь. Ее отличала безмерная любовь к своей профессии, ее 

деятельность была построена на принципах гуманно-личностной педагогики.  Вера 

Генадьевна уделяла внимание и оказывала поддержку не только  талантливым и 

одаренным студентам, она старалась увидеть задатки таланта в каждом  воспитаннике. 

Студентам было интересно и радостно общаться с преподавателем, который всегда 

придет на помощь, порадуется их успехам, подбодрит в случае неудачи. Отличается 

доброжелательным и тактичным отношением к людям, позитивным отношением к 

жизни, креативным мышлением. В данное время находится на заслуженном отдыхе. 

     

РЫМБАЕВА КҤЛШАТ СЕРИККАЛИЕВНА 
 Күлшат Сериккалиевна  - педагогикалық училищені 1978-

1982 жж. үздік бітірген түлек. 1987-2008 жылдар аралығында 

Семейдің М.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде 

педагогика және тарих пәнінің оқытушысы болып қызмет атқарды. 

2000-2003 жылдары Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ Білім 

Академиясының аспирантурасын бітірген педагог-зерттеуші. 

К.С.Рымбаева  педагогикалық қызметінде колледждің, мектептің 

оқу–тәрбие үдерісіне АКТ-ны енгізуге, мұғалімдерді жан–жақты кәсіби ӛсуіне айрықша 

мән берген ұстаз. Педагогикалық іс-тәжірибесін халықаралық, республикалық ғылыми-

практикалық конференцияларда, ғылыми–әдістемелік және облыстық, қалалық 
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басылымдарда жарық кӛрген 20-дан астам мақалаларында  жариялады. 2003-2007 

жылдары «Болашақ мұғалімдердің тарихи-педагогикалық білімін ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы    қалыптастыру» тақырыбында 

ғылыми диссертациялық зерттеулер жасап, авторлық еңбегі республика бойынша 

әдістемелік құрал ретінде жарық кӛрді. К.С.Рымбаева «Педагогика тарихы» (2002 ж.) 

электронды оқулығының авторы. Оның іс–тәжірибесі 2007 жылы республикалық 

деңгейде Ұлттық ақпараттандыру орталығы арқылы таратылды. 

К.С.Рымбаева қазіргі кезде (2013-2018 жылдар аралығында) «Ӛрлеу» БАҰО» АҚ 

Басқармасының оқу жұмысы және әдістемелік қамтамасыз ету Департаментінің бас 

маманы болып қызмет атқарады.    

2018 жылы К.С.Рымбаева орта білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі, 

педагогикалық ізденістері мен кәсіби құзыреттілігі үшін Қазақстан педагогикалық 

ғылым Академиясының «Үздік ұстаз» тӛсбелгісімен марапатталды.     

 

СМАГУЛОВА ГАЛИЯ АКТАНОВНА-преподаватель 

педагогики и психологии, высшей квалификационной категории.  

В1987 году принята на работу в педагогический колледж имени М.О. 

Ауэзова преподавателем истории и педагогики, затем полностью 

перешла на преподавания предметов педагогического цикла: 

педагогика, психология, методика воспитательной работы. С 1994 

году по 2001 год была председателем ПМК педагогики и психологии. 

В эти годы начался переход к новым планам и программам по 

педагогике и другим педагогическим дисциплинам. Разрабатывала рабочие программы 

по педагогике, этнопедагогике, методам педагогического исследования. 

С 2012 года перешла из ВУЗа на работу в педагогический колледж имени 

М.О.Ауэзова преподавателем педагогических дисциплин в группах с казахским языком 

обучения. Принимает участия в научно-методических и практических конференциях, 

семинарах, проводимых в учебных заведениях города и республики. Ежегодно готовит 

студентов для участие в различных научных конференциях. Участие в Международных 

научных конкурсах: Хакасском колледже культуры (заочно), Рубцовском 

педагогическом колледже (очно), Международных Онлайн интернет – олимпиадах, 

Республиканских  и внутриколледжных научных конференциях.   

   В 2017 году была организатором проведения на базе колледжа Республиканских 

курсов повышения квалификации «Развитие творческих способностей учащихся в 

условиях дополнительного образования. Организация летнего отдыха детей в летних 

оздоровительных и пришкольных лагерях», проведенных 17-21 апреля 2017 года.   

     Имеются грамота МОН РК , дипломы, сертификаты, благодарственные 

письма за плодотворную работу в деле подготовки педагогических кадров. 

 

КОЖЕГЕЛЬДИНА (УАЛИХАНОВА) ДИНА САГДУЛЛАЕВНА 
 С 1991 года по 2006 год работала в педагогическом колледже им. М. Ауэзова 

преподавателем педагогики, психологии и методики воспитательной работы. 

Лекции по педагогике и психологии, практика в школе отличались высоким 

профессионализмом. Была руководителем "Школы молодого преподавателя", 

проводила общегородской семинар среди учителей начальных классов. Принимала 

участие в Международной конференции по педагогике в городе Тараз. Доклад был 

напечатан в сборнике. Участвовала в областных педагогических чтениях  «Среднее 

образование в 21 веке. Поиски, проблемы, перспективы». Имеется грамота за лучший 

доклад. Была членом жюри Областного конкурса " Воспитатель - доброе сердце", 

которое проводилось среди воспитателей детских домов. За годы работы с 1991 по 2006 

год всегда имела классное руководство. В качестве классного руководителя 

проводились открытые классные мероприятия, участие в конкурсах «Кыз сыны», 
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«Наурыз Аруы». Награждена грамотой МОН , благодарственными письмами. С 2006 

года  живет в городе Алматы . С 2006 по 2013 годы работала заместителем директора 

по воспитательной работе школы- интернат для детей с ограниченными 

возможностями. 
 

                      

ПОЛУЛЯХ ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА 

Преподаватель педагогики и психологии, с 1989 по 2017 год 

работала в педагогическом колледже им. М. Ауэзова. При переходе 

системы образования на инновационные технологии, с 2001 по 2005 

являлась руководителем Городского методического объединения 

преподавателей колледжей "Современные образовательные 

технологии" 

     Делилась накопленным опытом с учителями школ города, 

области, преподавателями колледжей, читая лекции для слушателей 

Института повышения квалификации и  переподготовки работников образования ВКО. 

 Возглавляла ступень «Школа профессионального мастерства» в колледже, где 

занималась  изучением и обобщением опыта педагогов – новаторов колледжа. 

Проводила открытые уроки, практики, внеклассные мероприятия в колледже, 

выступала на методическом и педагогическом советах колледжа. Мастер-классы, 

проводимые Елизаветой Анатольевной, всегда охотно посещали как опытные, так и 

только начинающие молодые преподаватели. 

  Результатом данной работы стали публикации в методических журналах 

«Начальная школа», «Профессионал Казахстана», «Справочник руководителя 

образовательного учреждения».  

Активный участник  международных научно-практических конференций. 

Систематически готовила победителей среди студентов в конкурсах и научно-

практических конференциях. Участник международных конкурсов студентов  

педагогических колледжей по педагогическим специальностям среднего 

профессионального образования в г. Барнаул, г. Рубцовск (Россия).  

  Являлась бессменным классным руководителем и выпустила восемь групп. 

    За безупречный труд награжден знаком «Почѐтный работник образования 

Республики Казахстан» (2003г.) и именным нагрудным знаком имени М.О. Ауэзова, 

(2016г.)   
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АБРЕМСКАЯ ТАМАРА ИВАНОВНА 

В 1965 году окончила одиннацатилетнюю школу с. Курчум 

Восточно-Казахстанской области. В 1968 году поступила в 

Семипалатинский педагогический колледж им. М.О. Ауэзова и в 

1971 году окончила заочное отделение вышеназванного учебного 

заведения. С 1988 по 2007 г. работала в педагогическом  колледже 

имени М.О.Ауэзова до выхода на заслуженный отдых.  

 

 

 

 

ХАСЕНОВА АЙЖАН ИСЛЯМОВНА 

Айжан Ислямовна Семейдің М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

училищесінде 1984-1988 жылдар аралығында оқыды. Оқу 

жылдарында топ старостасы ретінде қоғамдық жұмыстарының 

белсенді қатысушысы, ұйымдастырушысы болды, ол оқыған 

студенттер тобы оқу орны бойынша үздік топ ретінде Москва 

қаласына жолдамамен қысқы каникулда барып демалды. Айжан 

Ислямовна училищені 1988 ж. «Бастауыш класс мұғалімі» 

мамандығы, «Орыс  кластарында қазақ тілінен мұғалім», «Пионер вожатый» біліктілігі 

бойынша үздік дипломмен аяқтады. 2000-2010 жылдар аралығында педагогика және 

психология пән бірлестігінің оқытушысы, кейінен бӛлім меңгерушісі қызметін атқарды. 

Қызмет еткен жылдары жоғары санатты оқытушы ретінде екі рет біліктілігін қорғады. 

Бірнеше мәрте Республикалық баспасӛз беттеріне мақалалары жарияланған. 

Халықаралық, республикалық, облыстық ғылыми-тәжірибелік конференциялардың 

қатысушысы. Колледж студенттерін педагогика пәнінен аймақтық, облыстық 

педагогикалық олимпиадаларға дайындап, жүлделі 1 орын иеленген. 2005 жылы 

колледжде тұңғыш ашылған «Қазақ тілі мен әдебиеті» бӛлімінің меңгерушісі болып 

тағайындалды. Бӛлім «Тәуелсіздік мерекесіне» арналған бӛлімаралық фестивальдың 

бірнеше мәрте жеңімпазы атанды. Айжан Ислямовна 2008 жылы «Үздік бӛлім 

меңгерушісі» номинациясын иеленді. Колледжің «Нұр Отан» бастауыш партия 

ұйымының жетекшісі қоғамдық жұмысын атқарды. Қалалық, облыстық сайлау 

округтері жұмысына белсене араласты. ҚР білім министрлігінің Алғыс хаты, ШҚО 

облыстық Білім беру департаментінің болашақ педагог мамандарды даярлаудағы ерен 

еңбегі үшін Мақтау грамотасымен марапатталды. Қазіргі уақытта Астана қаласы 

Гуманитарлық колледжінде бӛлім меңгерушісі, педагогика және психология пәндерінің 

оқытушысы болып жұмыс жасайды. 

 

ЖАНҒАЗАКОВА ҚАРЛЫҒАШ ЕСИМХАНҚЫЗЫ 

Қарлығаш Есимханқызы колледждің «Жалпы білім беретін 

мектептің бастауыш сыныптарында оқыту» мамандығы бойынша 

1993 жылғы түлегі. 2000-2010 жылдар аралығында Семейдің 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде педагогика және 

психология пәндік әдістемелік бірлестігінде оқытушылық қызмет 

атқарды. 2001-2004 жылдар аралығында колледждегі тәрбиелік 

бағытындағы «Қыз бала әліппесі» университетінің жетекшісі болды. 

Психология, тәрбие жұмысының әдістемесі пәндерінен колледжішілік қолданысқа 

арналған тесттер мен тапсырмалар жинағы жарық кӛрді. Колледжде қызмет еткен 
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уақытында Қарлығаш Есимханқызы түрлі деңгейдегі ғылыми-практикалық 

конференцияларға қатысып, педагогикалық байқауларға, ашық сабақтар мен кӛрсетпе 

іс-тәжірибелер жүргізіп шығармашыл, ізденімпаз, ӛзін үздіксіз жетілдіріп отыратын 

оқытушы ретінде танытты. Ӛмірлік ұстанымы: Білімді жетер мұратқа, біліксіз қалар 

жырақта. Бұл күнде «болдым, толдым» демей, әр күніңді ӛз білімің мен біліктілігіңді 

жетілдіріп кеңейту, рухани жаңғыру. Қарлығаш Есимханқызы 2012 жылдың желтоқсан 

айынан бастап Астана қаласы әкімдігінің «№ 26 мектеп-гимназия» КММ  директоры. 

ХАЛЫКОВА АЙЖАН МАГАУИЯНОВНА 

Айжан Магауияновна педагогика және психология ғылымдарының 

магистрі. 1987-1989 жылдары Семейдің М. О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжінің «Мектепке дейінгі білім беру және 

тәрбие» мамандығында оқып, бітірген колледж түлегі. 1998-2007 

жылдар аралығында колледждің педагогика және психология пән 

бірлестігінің оқытушысы. Колледж қабырғасында қызмет еткен 

жылдары Айжан Магауияновна қалалық, аймақтық, 

республикалық, халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияларға қатысады. 2005 ж. сырттай оқу бӛлімі білім алушыларына 

колледжішілік қолдануға арналған «Психология пәнінен тапсырмалар жинағы» және 

дәрістер жинағы жарыққа шықты. Жатаханада тұратын білім алушыларға арнап 

психологиялық тренингтер, кеш, кездесулерді тұрақты түрде ұйымдастырып отырды. 

Бүгінде Айжан Магауияновна Астана қаласы Гуманитарлық колледжінде бӛлім 

меңгерушісі, педагогика және психология, ӛзін-ӛзі тану пәндерінің оқытушысы болып 

қызмет атқаруда. 
ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

 Годы работы в КГКП «Педагогический колледж им.М.О.Ауэзова» г.Семей -

1994-2013гг. Работала в качестве преподавателя педагогики и психологии, с 2008-

2013гг. заведовала предметно-цикловой комиссией педагогики и психологии. 

Елена Николаевна - конкуретноспособная, креативная, мобильная, успешная личность, 

которая уделяла большое внимание  воспитанию творческой личности, способной 

генерировать и реализовывать новые компетентностные идеи, умеющей находить и 

принимать нестандартные решения, имеющей желание к творческой самореализации 

внутренних ресурсов человека, воплощение их в жизнедеятельности. Она как 

коммуникабельный педагог, соответствующий реалиям времени, воспитывала людей 

новой формации, нацеленных на достижение успеха.  Высококвалифицированный 

специалист Елена Николаевна делилась педагогическим опытом посредством 

публикаций на страницах республиканских изданий, участвовала в научно-

практических конференциях разного уровня.  

Елена Николаевна является победителем Республиканского конкурса учебно-

методических пособий, (2005г., «Самостоятельная работа по педагогике»), в 2008 году -

победитель  областного конкурса «Лучший преподаватель года». 

За ограмный вклад в сфере образования была  награждена Почетной   грамотой 

Департамента образования Восточно-Казахстанской области (1999г.), Почетной  

грамотой Министерства образования и науки Республики Казахстан (2002г.).  

 

АРХЫМАТАЕВА НҦРИЛА ЖАҚСЫЛЫҚҚЫЗЫ 

        2002 оқу жылынан бастап колледжде педагогика және 

психология пән бірлестігінде оқытушылық қызмет атқарады, 

педагогика және психология ғылымдарының магистрі. 2015 жылдан 

бастап пәндік әдістемелік комиссиясының жетекшісі, 2010 ж. ШҚО 

Білім беру департаментінің Құрмет грамотасы, 2013 ж. Техникалық 
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және кәсіптік білім беруді дамыту және біліктілікті берудің республикалық ғылыми-

әдістемелік орталығы АҚ Құрмет грамотасы, Астана, 2017 ж. ШҚО Білім беру 

департаментінің Құрмет грамотасымен марапатталған.  

2011 ж. «Халықтық педагогика негізінде білім беруді жүзеге асыру» тақырыбындағы 

облыстық педагогикалық оқуда «Қазақ қолӛнері және ұлттық рух» тақырыбында  

шеберлік сағатын кӛрсетіп, әдістемелік қабілеті мен шеберлігін байқатты. Ғылыми-

педагогикалық бағытта ӛз іс-тәжірибесін жалпы педагогикалық үрдісте ғана емес, баспа 

беттерінде де таратушы ұстаз. Республикалық «Самопознание.kz» журналында рухани-

адамгершілік құндылықтарға негізделген бірнеше мақалалары жарық кӛрді. 

           Оқытушының әдістемелік шеберлігі Республикалық, облыстық деңгейде жүргізген 

шеберлік сабақтары арқылы танылды. Оқыту үрдісін тиімді ұйымдастыру, кәсіби 

құзыреттілік мүмкіндігін таныту мақсатында 2014 ж. Республикалық оқу-әдістемелік 

семинарда жүргізген ―Психотехникалық ойындарды ӛзін-ӛзі тану сабақтарында қолдану» 

және 2018 ж. «Жаһандық бәсекеге қабілеттілік - ӛзін-ӛзі танудағы жалпы адамзаттық 

құндылық» тақырыбындағы облыстық практикалық семинарда «Бақыт – адам ӛмірінің 

басты құндылығы», 2018 ж. «Оқу-тәрбие үрдісінде «Ӛзін-ӛзі тану» рухани-адамгершілік 

білім беру бағдарламасының интеграциясы» атты облыстық практикалық семинарда 

ӛзін-ӛзі тану пәнінен: «Еліктіргіш нәрселерден 

қалай сақтану керек?» және «Жүректен шыққан 

сӛз - жүректерге жол табар» атты ата-аналар 

жиналысын жүргізді, шеберлік сабағына 

қатысушылар оқытушының дидактикалық, 

ғылыми-педагогикалық, шығармашылық-

ізденімпаздық қабілеттері мен ақпараттық 

кеңістікті еркін пайдалану іскерлігін ерекше 

атады. Колледждің әдістемелік кеңесінде 

қаралып, басылымнан шығаруға ұсынылған 

«Қазіргі сабақты ұйымдастыру ерекшеліктері» 

оқу-әдістемелік құралының авторы.  

           Топ жетекшілік жұмысының бірегей кӛрсеткіші ШҚО 2012 ж. «Үздік сынып 

жетекшісі» байқауында 1 орынды иеленді. Әдіскер ретінде мектеппен байланыс 

шаралары кәсіптік іс-тәжірибе барысында ғана емес, ата-аналар жиналыстарында 

баяндамалар оқып, отбасы тәрбиесіне педагогикалық басшылық жасау ісінде де кӛрініс 

табуда. 2015 ж. педагогика, психология, ЖПТ пәндері бойынша «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» мамандығына арналған ТжКББ үлгілік оқу бағдарламаларына сараптама 

беруші.    

 Архыматаева Нұрила Жақсылыққызы білімді, ӛз ісіне адал, кәсіби-педагогикалық 

құзыретті, үнемі іздену арқылы ӛз білімін жетілдіріп отыратын, ӛзін шығармашылықпен 

дамытатын ұстаз. 

 

АЛКАНОВА ЗАУРЕ САБЫРЖАНОВНА 

 Колледж әдіскері, педагогика пәнінің оқытушысы, педагогика 

және психология ғылымдарының магистрі, оқу орнының 1995 

жылғы түлегі. 

  Оқу орнында 2002 жылдан бастап қызмет етеді. Педагогика, 

тәрбие жұмысының әдістемесі және этнопедагогика пәндерінен 

кәсіби шеберлігі қалыптасқан, білім берудің қазіргі заманғы 

технологияларымен жұмыс істейтін жаңашыл оқытушы. Оқытатын 

пәндерден оқу-әдістемелік кешен, 

жұмыс оқу бағдарламаларын және 

электрондық оқу құралдарын құрастырып 

педагогикалық тәжірибесін насихаттаушы. 
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Этнопедагогика пәнінен «Этнопедагогика элементтерін бастауыш сыныпта жүзеге 

асыру жолдары» атты сабағы 2017 жылы республикалық «Үздік бейне сабақ» 

байқауына жіберіліп, ІІ дәрежелі дипломмен марапатталды.  

Оқытушы ӛзара тәжірибе алмасу мақсатында «Ӛрлеу» БАҰО» АҚ ШҚО 

бойынша «Білім берудегі тәжірибе мен инновация: уақыт талабы» атты ІІ 

республикалық педагогикалық оқуларының облыстық кезеңіне қатысты (2016ж.), ШҚО 

ТжКББ жүйесіндегі оқу орындары әдіскерлері арасында ӛткен "Озық педагогикалық 

тәжірибені зерттеу, жинақтау тарату» атты семинарда авторлық бағдарламасын таратты 

(2016ж). Колледждің «Топ жетекшілер бірлестігінің» бірлестік жетекшісі міндетін 

атқара жүріп, топ жетекшілердің білімі мен біліктілігін жетілдіруде әдістемелік жұмыс 

жүргізіп отырды.  

2014-2016 жылдар аралығында «Жас ғалым» педагогикалық үйірмесін құрып, 

жетекшілік етті. Соның нәтижесінде студенттері ғылыми жұмыстарға белсене қатысып, 

жүлделі орындарды иеленді. «Зият» Ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған 

республикалық "Ғылым шарайнасы" атты студенттердің ғылыми жұмыстары 

байқауында студенттері Қайдарова А. ІІІ орын, Қуатбекова Б. ІІІ орынды, ІІ 

республикалық «Ең үздік курстық жұмыс» байқауында Уалиева Н., Русуланова Е., 

Камзина А.  І дәрежелі, Кумарова М. ІІ дәрежелі, 

Мубаракова Д. ІІІ дәрежелі дипломға ие болды. 

«І халықаралық қашықтықтан «Отаншылдық 

сезім-жаһандану жағдайындағы бәсекеге 

қабілетті елдің құрушы факторы» тақырыбында 

ӛткен ғылыми-тәжірибелік конференцияда 

студенті Омарова Г. «Бәсекеге қабілетті елдің 

құрушысы - білікті маман" тақырыбындағы 

баяндамасы І дәрежелі дипломмен, ІІ қалалық 

«Шәкәрім оқулары» ғылыми конференцияда 

Омарова Г. "Шәкәрімнің ән әлемі» тақырыбында ІІ дәрежелі Дипломмен марапатталды. 

Алканова З.С. түрлі деңгейдегі пәндік олимпиадалар мен кәсіптік байқаулардың 

жүлделі орын иегері. 

Оқытушы З.С.Алканованың «Жазғы сауықтыру лагерін ұйымдастыру» атты 

әдістемелік-оқу құралы «Зияткер» баспасынан жарық кӛрді (2017 ж.).  

З.С.Алканова оқытуды тәрбиемен ұштастыра жүргізетін, ғылыми сауаттылығы 

жоғары білікті маман. Қоғамдық жұмыстарға да белсенді, спорттық жарыстардың 

бірнеше мәрте жеңімпазы. 2017 жылдан «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ штаттан тыс 

тренері. Еңбегінің нәтижесінде келесі марапаттарға ие болды: ШҚО білім 

басқармасының Құрмет грамотасы, 2017 ж;  ШҚО білім басқармасының Алғыс хаты, 

2015 ж;  ШҚО Семей қаласы «Нұр Отан» партиясының «Жас Отан» ЖҚ Алғыс хаты, 

2015 ж; ШҚО Үржар ауданы «Б.Момышұлы атындағы орта мектеп» КММ Алғыс хаты,  

2016 ж.; Семей қаласы «№47 ЖОББМ» Алғыс хаты, 2018 ж.  

 

МАМЕТЕКОВА АНАР СЕРИКАЗИНОВНА 
Анар Сериказиновна оқу орнының 1995 жылғы түлегі. 

Педагогикалық колледжде 2006 жылдан бастап «Мектепке дейінгі 

педагогика» және арнайы пәндердің оқытушысы болып қызмет 

атқарады. 2007-2010 жылдар аралығында сырттай оқу бӛлімінің 

әдіскері болып жұмыс жасады. Маметекова А.С. оқу-тәрбие 

үрдісінде инновациялық әдістермен жұмыс жүргізеді. «Мектепке 

дейінгі педагогика» пәнінен ӛткізген ашық  кӛрсетпе сабақтары 

жүйелі, бірізді, шығармашылық бағытта тиімді ұйымдастыруымен 

ерекшеленіп, ақпараттық технологиялардың элементтерін пайдалануы жеке тұлғаны 

дамытуға бағытталған жұмыстары айқын кӛрініс тапты. Оқытушының оқу-әдістемелік 
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жұмысы жүйелілігімен, нәтижелілігімен ерекшеленеді. Ғылыми-педагогикалық бағытта 

ӛз іс-тәжірибесін баспа беттерінде жариялайды. Қалалық «Семей таңы» газетінде 

«Кәсіби шеберлік практикалық тәжірибе негізінде қалыптасады» (№ 9, 04.02.14) атты 

мақаласы басылды. Колледж білім алушыларының пәнге қызығушылығын арттыру, 

кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру 

мақсатында облыстық, колледжішілік 

ғылыми-тәжірибелік конференцияларға, 

кәсіптік, шығармашылық  байқауларға 

қатыстырып, ғылыми жетекшілік жасап 

отырады. 

 Болашақ мамандардың рухани 

болмысын, ғылыми шығармашылығын 

қалыптастыру мақсатында білім 

алушыларды іс-шараларға дайындап, 

кӛптеген жетістіктерге жетуде: 

республикалық «Ең үздік курстық жұмыс» 

байқауынан Ургереева М. I орын, республикалық «Ұлттық ойындар және оның 

тәрбиелік мәні» шығармашылық байқауында Бас жүлдені Силам Б., I орынды Силам Б. 

жеңіп алды. Оқытушының топ жетекшілік жұмысы да бірегей кӛрсеткіштерге ие: 2015 

жылдың сәуір айында қалалық деңгейде «Балапан – болашаққа арналған бағдарлама» 

атты ашық тәрбие сағаты, «Қарттары бар үйдің қазынасы бар» (2014 ж.) қарттар үйіне 

мерекелік концерт, «Бала – ӛмір шуағы» (2015ж.) балалар үйіне ертегі-сахналауды 

ұйымдастырды.  2015 жылы колледжішілік «Үздік топ жетекшісі – 2015» байқауына 

қатысып, «Топ жетекшілігінде жаңашылдығы үшін» номинациясын жеңіп алды. 

         Балабақша, мектеп ұйымдарымен тығыз байланыста жұмыс жүргізу және 

әріптестерімен тәжірибе алмасу арқылы білімін жетілдіріп, жас мамандарға әдістемелік 

кӛмек кӛрсетіп отырады.  

2017-2018 оқу жылынан бастап «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» бӛлімінің 

меңгерушісі қызметін атқарады. Анар Сериказиновна  ӛз ісіне жауапты, оқытудың 

алдыңғы қатарлы әдіс-тәсілдерін терең меңгерген құзіретті маман. 2014 жылы Семей 

қаласы әкімінің Алғыс хатымен, 2017 жылы Шығыс Қазақстан облысы білім 

басқармасының Алғыс хатымен марапатталған.  

 

 НУРАШЕВА ЭЛЬМИРА НУРАШКЫЗЫ 
Эльмира Нурашкызы колледжде 2005 жылдан бастап 

педагогика және психология пәндерінің оқытушысы қызметін 

атқарып келеді. Ресейлік «Умната» байқауының «Сын тұрғысынан 

ойлау технологиясының дамуы» (2016 ж.), «Мектептің әдістемелік 

кеңесі» (2017 ж.), «Қазіргі сабақтың талдауы» (2017 ж.), «Қазіргі 

педагогикалық технологиялар» (2016 ж.) тақырыптарындағы 

олимпиадаларда және халықаралық «Жас ерекшелік 

психологиясы» пәні бойынша интернет-олимпиада (2017 ж.) 

жүлдегері. Педагогикалық тәжірибесін қорытып, баспа беттерінде әріптестерімен 

бӛлісіп отырады: Шәкәрім мемлекеттік Университетінің «Педагогикалық хабаршы»,  

ЕНУ Хабаршысы басылымдарында мақалалары жарияланды. Магистранттардың, (PhD) 

докторанттардың, жас ғалымдардың халықаралық «Ғылым және ӛркениет» («Стрессіз 

емтихан» 19.04.2017 ж.), «Заманауи ғылымның ӛзекті мәселелері» («Емтихан 

алдындағы стрестің алдын алу»19.04.2018 ж.), республикалық «М.О.Әуезов мұрасы: 

Рухани жаңғыру» («Мұхтар Әуезовтің ұстаздық тағлымы», 2017 ж.) атты ғылыми-

тәжірибелік конференцияларға қатысып, ТжКББ жүйесіндегі ӛзекті мәселелер бойынша 

ой-тұжырымдарын ортаға салды. 



 388  
 

 Эльмира Нурашкызы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары студенттері 

арасында ӛтетін облыстық «Тәлімгер-Вожатый Fest» фестивалінің екі мәрте 

жеңімпаздарын дайындады (I орын 2017ж., 2018ж.). Студенттердің ғылыми-

зерттеушілік бағытындағы жұмыстарына жетекшілік жасайды, олардың ғылыми 

дүниетанымдарын дамытуға үлес қосуда түрлі деңгейдегі шараларға қатыстырады: VIII 

облыстық «Әуезов оқулары» (Туканова А. «М.О.Әуезов шығармашылығы: қазіргі білім 

беру салаларындағы жаңа инновациялық бағыттар мен психологиялық-педагогикалық 

аспектілері»; Уралбек Ж. «Мәдениетке қай кәсіп жуық?»,  Камалиева А. «Қандай сабақ 

түрлерін пайдаланған жӛн?» 26.09.2016 ж.), қалалық «Шәкәрім оқулары» 

(«Оқушыларды жас ерекшеліктерін ескере отырып оқыту» Сейтқамза А. 24.02. 2018 ж.) 

ғылыми-практикалық конференциялар; облыстық «Студенттердің кәсіби тұлғалық 

қалыптасуындағы Алаш идеясының орны» тақырыбындағы семинар-практикум 

(Амантаева Г. «Алаш зиялыларының XX ғасыр басындағы қазақ қоғамындағы рӛлі», 

19.05.2017 ж.); республикалық «М.О.Әуезов шығармалары жас зерттеушілердің 

кӛзімен» тақырыбындағы ғылыми жоба байқауы (Қасенова Қ., Шакенова Е., 

06.10.2017); республикалық «Үздік реферат» байқауы (II дәрежелі Диплом.  Амантаева 

Г., 2017 ж.).  

Студенттердің ғылыми-зерттеушілік бағытындағы жұмыстарына жетекшілік жасап, 

олардың ғылыми дүниетанымдарын дамытуға үлес қосуда түрлі деңгейдегі шараларға 

қатыстыру арқылы дарынды білім алушылардың шығармашылығын арттыруға, кәсіби 

қалыптасуына жол ашады. Эльмира Нурашкызы білімді, ӛз ісіне адал, кәсіби-

педагогикалық құзыретті, үнемі білімін жетілдіріп отыратын ізденімпаз, шығармашыл 

маман. 

 

НҦРЛАНОВА АЙГЕРІМ  ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ 

Оқу орнының түлегі. М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжінде 2011 жылдан бастап қызмет атқарады. Еңбек жолын 

колледжішілік «Жастар» қоғамдық бірлестігінің тӛрайымы ретінде 

бастады. Студенттерді түрлі деңгейдегі мәдени шараларға 

қатыстырып, жүлделі орындарды иеленіп, жоғары нәтиже кӛрсете 

білді. Педагогика ғылымдарының магистрі. 2017-2018 оқу 

жылында республикалық «Ӛзін-ӛзі тану» бойынша оқу-әдістемелік 

орталығының тӛрайымы ретінде тағайындалды. 

Колледжішілік «Үздік жас оқытушы-2015» байқауының бас жүлде иегері; 

қалалық «Біз жігерлі жастармыз» жас оқытушылар сайысының номинация иегері. 

Халықаралық «Медалинград» байқауында «Педагогтың әдістемелік және 

шығармашылық әзірлемелері» номиниациясы бойынша «Лауреат» атанды. Шығыс 

Қазақстан облысы әкімінің «Мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға қосқан үлесі 

үшін» Дипломымен марапатталып, «Жыл кәсіпқойы-2017» атылымын иеленді. 

2017-2018 оқу жылында «Ӛзін-ӛзі тану»: 

Сүйіспеншілік және шығармашылық 

педагогикасы» халықаралық форумына қатысып, 

«Ӛзін-ӛзі тану» жобасының авторы 

С.А.Назарбаеваның қабылдауында болып, ізгілікті 

педагогиканың негізін қалаушы Ш.Амонашвили, 

А.Магилевская, А.Джумсаи әлемдік педагог-

психологтардың шеберлік сыныптарына қатысып, 

тәжірибе жинақтап келді. Білімімен үнемі 

әріптестері арасында тәжірибе алмасып, мерзімді 

баспасӛз құралдарына мақала, баяндамалар 
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жариялап отырады. Студенттерді әлеуметтік маңызы бар жобаларға қатыстырып, 

баланың бойындағы тұлғалық қасиетті, ӛзіне-ӛзі сену, адамгершілік құндылықтарын 

дарытудан еш аянған емес.  

Қала кӛлемінде де қоғамдық шаралардың белсендісі. Семей қаласының қазақ этно-

мәдени әлеуметтік орталығының «Жастар қанатының» жетекшісі, қалалық этносаралық 

«Жастар» клубының тӛрайымы.   

 

САРСЕКОВА ГУЛЬЖАН КУСМАНОВНА 

Сарсекова Гульжан Кусмановна оқу орнының түлегі. 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде 2014 жылдан 

бастап қызмет атқарады. Жоғары санатты, педагогика және жаңа 

педагогикалық технологиялар пәндерінің оқытушысы.  

 Гульжан Кусмановна шеберлік сабақтарын кӛрсету арқылы 

тәжірибесімен бӛлісіп, жас оқытушыларға әдістемелік кӛмек 

кӛрсетеді. Сабақтарын Кембридж бағдарламасының 7 модулін 

ықпалдастыра отырып, ғылыми тұрғыда, қазіргі заманғы 

педагогикалық талаптарға сай ұйымдастырып ӛткізеді. Ӛткізген ашық сабақтары 

жаңашылдығымен, жүйелі, бірізді, шығармашылық  бағытта тиімді ұйымдастыруымен 

ерекшеленіп, әріптестері тарапынан жоғары бағаланады. Сабақ барысында білім 

алушылардың кәсіби білімі мен іскерліктерін қалыптастыруға орта құра біледі, оқыту 

әдістерін, оқыту құралдары мен формаларын үндестікте тиімді қолданған әдіс-тәсілдері 

оқу-тәрбие жұмысына ізгілік тұрғысынан, жаңашылдықпен келуге мүмкіндік береді.   

Ғылыми жетекші ретінде халықаралық, республикалық, облыстық сайыстарға 

білім алушыларды жан-жақты дайындап, шығармашылық-ізденістерін жетілдіруге 

ықпал етеді. Нәтижесінде дайындаған білім алушылары жүлделі орындарға ие болуда. 

Колледж білім алушыларының пәнге қызығушылығын арттыру, мүмкіндіктерін 

шыңдау бағытында түрлі деңгейдегі ғылыми-тәжірибелік конференцияларға дайындап 

отырады. 

Республикалық әдістемелік 

журналдарда педагогикалық іс- тәжірибесімен 

бӛліседі. Республикалық «Білім бойтұмары» 

атты ғылыми-әдістемелік журналына 

«Оқушылардың оқу жетістіктерін 

бағалаудағы тиімді әдіс-тәсілдер» атты мақала 

(№3, 2017), облыстық «Ұстаз» газетіне 

«Сынып жетекшісінің негізгі функциялары 

мен жұмысының мазмұны» тақырыбында 

ӛткізген шеберлік сабағының әдістемелік 

әзірлемесі (№5 (379) наурыз 2017), «Оқу 

материалдарын тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы» тақырыбында ӛткізген 

шеберлік сабағы ғаламтордағы infourok.ru  сайтында жарияланды (25.11.2018). 

Колледжішілік 2017 жылғы «Үздік педагог» байқауының 3 орын иегері. 

«Мектеп-ЖОО» ынтымақтастығын  нығайту мақсатында ата-аналар жиналыстарында 

баяндама оқып, отбасы тәрбиесіне педагогикалық басшылық жасады. Гульжан 

Кусмановна білімді, кәсіби-педагогикалық құзыретті, ізденімпаз, шығармашыл ұстаз.  

 

                                    МУКЫШЕВА САЛИМА АЛПЫСҚЫЗЫ 

Оқу орнының түлегі.  Колледжде 2011 жылдан бастап қызмет 

етеді.  2014 ж. «Ойын тәрбиесіне» арналған әдістемелік кӛмекші 

құралы шықты.  

2013 жылы Шығыс Қазақстан облысының білім 

басқармасының Алғыс хатымен марапатталды. «Қазақстан-2050 
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стратегиясы: БІР ХАЛЫҚ - БІР ЕЛ - БІР ТАҒДЫР» атты on-

line режимінде халықаралық студенттік конференциясына 

(«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының 

студенті С.Хасенова), «Кітап - барлық замандардағы 

адамның ең жақын досы (шығармалар байқауы) атты 

республикалық байқауына (ІІ дәрежелі диплом иегерлері 

В.Азатқызы,  Д.Жұмашайықова  ІV курс студентері), «Алаш 

туы астында Күн сӛнгенше сӛнбейміз» атты жастар мен 

жасӛспірімдерге арналған республикалық шығарма 

байқауына (Бас жүлде иегері Б.Артелбекова, ІІ орын иегері 

Г.Мейрамбекқызы «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» 

мамандығының IV курс студенттері) білім алушыларды 

қатыстырып, жас мамандардың зияткерлік әлеуетін арттыру жолында қызмет 

атқарудда. 

Салима Алпысқызы болашақ маман даярлаудағы ӛзекті мәселелер бойынша 

түрлі деңгейдегі семинарлар мен тренингтерге, ғылыми-практикалық 

конференцияларға қатысып, ӛз білімін жетілдіріп отырады, әріптестерімен 

педагогикалық тәжірибесімен бӛліседі. 

Салима Алпысқызы білімді, ӛз ісіне адал, кәсіби құзыретті маман.  

 

       ЖУНУСОВА ЛЯЗЗАТ БАЙБОТАЕВНА  
Педагогика және психология  ғылымдарының магистрі. 2017 

жылғы мониторинг кӛрсеткіші бойынша «Үздік топ жетекшісі». 

Колледж топ жетекшілері арасында 2014-2015 оқу жылының 

мониторингісі  бойынша І орын иегері. Ӛзінің іс-тәжірибесін 

тарату, бӛлісу бағытында түрлі деңгейдегі конференцияларға 

қатысады: «Исследование особенностей самооценки и уровня 

притязаний здоровых подростков и подростков с ограниченными  

возможностями». Халықаралық «Интеграция науки, образования и 

производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №9, 2017г.); 

«Основные аспекты изучения формирования 

самосознания подростков с ограниченными 

возможностями» "Молодежь и общество: 

проблемы и перспективы развития" 

Ярославский филиал "Московского 

финансово-юридического университета 

МФЮА" (2017г.) атты ғылыми-тәжірибелік 

конференцияларға қатысты. Мұғалімдерге 

арналған интернет сайтында мақалалары 

жарияланған. Аула клубтарының және 

Балалар мен жастар шығармашылық сарайы 

әдіскерлерімен кездесулер ұйымдастырып 

отырады. 2018 жылы «Жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік - ӛзін-ӛзі танудағы жалпыадамзаттық құндылық» тақырыбындағы 

облыстық семинарда «Семейные ценности»  тақырыбындағы шеберлік сабағын ӛткізді.  

Ӛзінің педагогикалық қызметін рухани–адамгершілік қағидаларына негіздей 

отырып, әр студенттің бойындағы ізгі қасиеттерге сүйену принципін ұстанады. 

Педагогикалық қарым-қатынас стилі білім алушылардың жеке тұлғасына құрметпен 

қарау, сенім арту, педагогикалық қолдау, мейірімділік танытумен ерекшеленеді. 
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Колледжшілік «Әуезов аялаған арулар» байқауының бас жҥлдегері  - «Педагогика 

және психология» ПӘК 

 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТІ ПӘНДІК-ӘДІСТЕМЕЛІК КОМИССИЯСЫ 

 

Ғасырдан астам тарихы бар оқу орнының заман талабына сай дамуында, білікті 

мамандарды даярлау ісінде, Алаш алыптарының ғибратқа толы ӛмір жолын жас 

ұрпаққа насихаттауда қазақ тілі және әдебиеті пәндік әдістемелік комиссиясы 

оқытушылары ӛз үлесін қосып келе жатыр. Оқу орнындағы қазақ тілі пәнінің оқытылу 

тарихын түгендеуде кешегісі мен бүгінгіге айғақ боларлықтай тарихи деректер мен 

мұрағат құжаттарына сүйенсек, студенттерді білім нәрімен сусындатып,  

шығармашылық қабілеттерінің қалыптасуына кӛп жылдар бойы қызмет атқарған   

оқытушылар баршылық.   

 

     МУХАМЕДЖАНОВА САНИЯ  НЫСАНГАЛИЕВНА 
 

Ӛмір жолы мен атқарған ісі бүгінгі ұрпаққа ӛнеге боларлық, 

есімдері мақтанышпен, зор құрметпен аталатын ұстаздардың бірі - 

Сания Нысангалиевна.     

Сания Нысангалиевна 1966 жылдан бастап Семей 

педагогикалық училищесінде қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің 

мұғалімі болып қызмет атқарады. Оқытушы оқу орнында бірнеше 

жыл қызмет атқара жүріп қазақ тілі сабақтарында сӛздік 

жұмысына, грамматикалық талдауға аса үлкен мән беріп, жоғары деңгейдегі сабақтар 

ӛткізеді. 

Сания Нысангалиевна білім алушылардың танымдық-шығармашылық 

ізденістерін қалыптастыру мәселесімен жүйелі жұмыс істеуінің нәтижесінде «Қазақ тілі 

сабақтарындағы сӛздік жұмысы», «Ыбырай Алтынсарин отбасылық тәрбие туралы», 

«Эстетикалық сезімді дамыту» тақырыптарында әдістемелік құралдар әзірлеген. 

Училищеде С.Нысангалиевнаның басшылығымен қазақ тілінде «Ұстаз» газеті  

шығарылып, қазақ тілі және әдебиеті пәндері бойынша үйірме жұмыстары жүргізілген 
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және білім алушылар арасында оқырмандар конференциялары мен диспуттар 

ұйымдастырылған. 

Ӛзінің кәсіби шеберлігін шыңдау жолында үнемі біліктілікті кӛтеру курстарына, 

семинарларға қатысады. Оқытушының оқу-әдістемелік жұмысы жүйелілігімен, 

шығармашылығымен, нәтижелілігімен ерекшеленеді. Білім алушылардың 

шығармашылығын қалыптастыру мақсатында әр түрлі деңгейдегі іс-шаралар 

ұйымдастырады. Мухамеджанова Сания Нысангалиевна - білім алушыны ӛмірге 

үйрететін және оларды ӛзін-ӛзі жетілдіруге бағыттайтын шығармашыл ұстаз ретінде 

есімізде сақталады.  

 

СЛЯМБЕКОВА ЗАЙРА СЛЯМБЕКҚЫЗЫ 

         

Зайра Слямбекқызы 1981 жылы  педагогикалық 

училищеге қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып 

жұмысқа қабылданып, 1995 жылға дейін еңбек етті. Сол 

кезде педагогикалық училищенің директоры болған 

А.С.Бекбаевтың бастамасымен М.О.Әуезов мұражайын 

ашу үшін кӛп жұмыс жүргізді. З.Слямбекқызының 

жетекшілігімен оқу орнының М.О.Әуезов атындағы 

сынып-мұражайы қаламыздағы Абай мұражайымен тығыз 

байланыста болды. 1995 жылы Абайдың 150 жылдық 

мерейтойы қарсаңында сынып-мұражай қайта жаңартылып, деректермен 

толықтырылды. 

Еліміз ӛз тәуелсіздігін алғаннан кейінгі кезеңде училище қабырғасында кӛптеген 

ӛзгерістер болды, «Қазақ тілі мен әдебиеті» жеке пән бірлестігі болып құрылымдалды.   

Бірлестік жетекшілігіне Зайра Слямбекқызы тағайындалды. Егемендіктің алғашқы 

жылдары қайта жаңғырған қазақ дәстүрлерін дәріптеуде кӛптеген жұмыстар атқарды.  

Наурыз тойы, тіл туралы кештер, конференциялар, ақын жазушылардың мерейтойлары 

тағы басқа жұмыстар З.Слямбекова жетекшілік ететін «Қазақ тілі мен әдебиеті» 

бірлестігінің бастамашылдығымен ӛткізілді. 

1995 жылы 23-25 мамырда Абайдың туғанына 150 жылдық мерейтойына 

арналған Республикалық ғылыми-практикалық семинардың ӛтуіне қазақ тілі мен 

әдебиеті бірлестігі кӛп еңбек сіңірді. Бірлестік мүшелері баяндамалар, ашық сабақтар 

ӛткізіп, З.Слямбекқызы «Бастауыш сыныптағы Абай ӛлеңдерін оқыту» деген 

әдістемелік құралын шығарды. 

З. Слямбекқызы 15 жыл «Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту» әдістемесінен 

дәріс берді.  Еңбегі бағаланып «Аға мұғалім», «Мұғалім-әдіскер», «ҚР Білім беру ісінің 

үздігі» белгілерімен, ҚР оқу министрлігінің грамоталарымен марапатталды. 

2009 жылы шыққан «Учитель - это призвание» атты Қазақстанның үздік 

мұғалімдеріне арналған кітапқа  З.Слямбекқызының есімі енгізілді. 

 

ЕРБОСЫНОВА ШАКИЗАТ КОСАНОВНА          
 

Шакизат Косановна 1966 жылы Н.К.Крупская атындағы 

Семей педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті 

бӛліміне оқуға түсіп,  1970 жылы атаулы оқу орнын «Қазақ тілі 

және әдебиеті пәнінің мұғалімі» біліктілігі бойынша тәмамдаған. 

1983 жылдан бастап педагогикалық училищеде қазақ тілі және 

әдебиеті пәндерінің оқытушысы болып қызмет атқарады. Осы 

училищеде жұмыс істеген жылдары оқытушы сыныптан тыс іс-

шараларды жүйелі түрде дайындап, жауапкершілікпен ӛткізеді, іс-
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тәжірибесімен бӛлісіп, болашақ педагог кадрларды дайындауда ӛзіндік жолын 

қалыптастырды. 

 

МЫРЗАХАНОВА БАГИЗАТ САТИМОВНА 

 

1983 жылдан 1999 жылға дейін М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжде орыс тілі және қазақ тілі пәндерінің 

оқытушысы қызметін атқарды. Колледжде жұмыс істеп жүрген 

жылдары орыс тілді студенттерге арналған қазақ тілі оқулығы мен 

әдістемелік құралын шығарды. Оқытушы орыс тіліндегі 

мектептерде қазақ тілін оқытудың сан түрлі әдістерін шебер 

қолдануымен ерекшеленді. Ӛмірге жаңаша кӛзқараспен қарайтын 

ұстаздың шәкірттері де шығармашыл. Сол тәлім алған шәкірттері 

Қазақстанның әр облысында бүгінде жемісті еңбек етуде.   

 1993 жылы Алматыдағы республикалық баспа кабинеті "Орыс тіліндегі 

мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесі" атты кітабын, 1996 жылы Министрліктің оқу 

және әдістемелік әдебиеттер жӛніндегі республикалық баспа кабинетінің тапсырысы 

бойынша орыс тілінде оқитын қазақ тілін білетін, оны үйренуді одан әрі жалғастырушы 

оқушылар үшін "Орыс мектептеріндегі қазақ тілі" оқулығын шығарды. Ол 

республикалық газет-журналдарға жиі-жиі мақалалар жазып, ӛзінің әдістемелік 

тәжірибесін кӛпшілікке ұсынып отырды. Білім саласындағы осынау ұзақ та жемісті 

еңбегі үшін ұлағатты ұстаз "Қазақстан Республикасының білім беру озаты" деген 

атаққа ие болды.  

 Түркістан, Қызылорда, Арқалық, Семей қалаларында "Орыс топтарында қазақ 

тілін оқыту мәселелері" деген тақырыптағы республикалық семинар, конференцияларға 

қатысып, қазақ тілі сабақтарын ӛткізудің озық тәжірибесі, жаңа әдістемесі туралы 

баяндамалар жасады. 

Ұстаздың мұндай шығармашылық табыстары барша әріптестеріне үлгі етуге 

лайық. 

 

            САЙЛАУБАЕВА БАҒИЛА САЙЛАУБАЙҚЫЗЫ 
Ұзақ жылдар бойы ұстаздықтың ұлы жолында ӛзінің 

айшықты еңбегімен дараланған ұстаз - Сайлаубаева Бағила 

Сайлаубайқызы. Ғибратты ғұмырын бала оқыту мен тәрбиелеу ісіне 

арнаған жанның оқытушылық ғұмыры -  болашақ үшін үлкен ӛнеге.  

1967 жылы Н.К.Крупская атындағы Семей педагогикалық 

институтының қазақ тілі мен әдебиеті бӛліміне оқуға түсіп, 1971 

жылы атаулы оқу орнын «Қазақ тілі және әдебиеті пәнінің 

мұғалімі» біліктілігі бойынша тәмамдаған. 1971–1976 жылдары  

Абай ауданындағы орта мектепте, 1976–1980 жылдары Семей қаласындағы №16 орта 

мектепте, 1980–1988 жылдар аралығында Семей педагогикалық институтта, 1988–1992 

жылдар аралығында Семей қаласындағы №5 орта мектепте қызмет істеген.  

Сайлаубаева Бағила Сайлаубайқызы 1992 жылдан 2012 жылы зейнеткерлік 

демалысқа шыққанға дейін М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінің әдіскер-оқытушысы болып қызмет жасады. Кӛптеген талантты 

шәкірттерді білім нәрімен сусындатып, олардың ӛмірден ӛз орындарын табуларына 

еңбек сіңірді. 

Бағила Сайлаубайқызының сапалы білім, саналы тәрбие берудегі еңбектері 

республикалық басылымдарда жарияланып, арнайы жинақ болып құрастырылды. 

Бастауыш сынып  бағдарламасы бойынша «Қазақ тілінен оқу-дидактикалық құралы»    

мектеп оқушыларына, студенттер мен мұғалімдерге  арналған.  Қазақ әдебиеті пәнін 

оқытуға арналған 5 томдық «Қазақ әдебиеті» хрестоматиясының авторы. Ел алдындағы 
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елеулі еңбектері үшін ұстаз Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің үздігі 

атанып, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Құрмет 

грамотасымен марапатталған.    

 

 

ЖАНАЕВА ШАҒАНГҤЛ АЛДАМЖАРҚЫЗЫ 
Пәндік әдістемелік комиссия мүшесі, ф.ғ.к., 

Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының 

корреспондент мүшесі, колледж директоры, балалар 

әдебиеті және мәнерлеп оқу пәнін оқыта жүріп 

жинақталған зерттеу жұмыстары мен тәжірибесінің 

нәтижесін ғылыми негізде дәлелдеп, 2007 жылы «1960-80 

жылдардағы қазақ балалар поэзиясы және Қадыр Мырза 

Әли шығармашылығы» атты кандидаттық диссертациясын 

қорғады. Түрлі деңгейдегі басылымдарда оқыту мен 

тәрбиелеудің ӛзекті мәселелерін кӛтеретін мақалалар 

жазды. Шағангүл Алдамжарқызы колледжде 1992 жылдың 

қыркүйек айынан бастап директордың тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары қызметін 

атқарды. Осы қызметі барысында «Ұлағат» тәрбие жүйесін құрып, қазақ халқының 

ұлттық танымына, ӛмір сүру философиясына, елдік  болмысына жауап беретін 

ауқымды істерге жолбасшы бола білді. 2010 жылдың 2 шілдесінен бастап М.О.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжінің директоры қызметін атқарып келеді. Оқу 

орнының заманауи талапқа сай жабдықталып, жаңа типті білім беру мекемесіне 

айналуына айрықша үлес қосты. Ш.А.Жанаеваның бастамасымен ел болашағына 

еңбегін арнаған ұлтжанды азаматтардың, белгілі кәсіпкер-меценаттардың 

қаржыландыруымен, оқу орнының тарихында тұңғыш рет оқу орнының түлектерінің  

11 атаулы оқу кабинеті ашылды.  

Шағангүл Алдамжарқызы – колледждегі директорлық қызметін абыроймен атқара  

жүріп, қаланың, облыстың қоғамдық ӛміріне белсене араласатын іскер азаматтардың 

бірі. Семей қаласындағы қазақ мәдени-әлеуметтік орталығының тӛрайымы, «Семей 

қаласы әйелдер кеңесі» қоғамдық бірлестігінің, Әйелдер ісі және отбасылық 

демографиялық саясат жӛніндегі облыстық комиссияның мүшесі. Оқу орнындағы 

оқытушылардың әлеуметтік жағынан қорғалуын үнемі назарында ұстайды, колледждегі 

әр қызметкер мен білім алушыға ерекше кӛңіл бӛліп, оның қызметі, тұрмыс 

жағдайымен танысып отырады. Жастардың адамгершілік тәрбиесіне, ұлтаралық келісім 

мен халықтар достығын нығайтуға парасаттылықпен кӛңіл бӛледі.  

Шағангүл Алдамжарқызы ҚР Президентінің Семей қаласына жасаған сапарында 

қоғамдық бірлестіктер атынан кездесу құрметіне ие болды. ҚР Президентінің Ұлықтау 

рәсіміне (28-29.04.2015 ж. Астана қ.), «Мәңгілік Ел: бір ел, бір тағдыр» Қазақстан 

халқы Ассамблеясының ХХІІ сессиясына (23.04. 2015 ж.) қатысты. 

Білім беру саласындағы ерен еңбегі үшін 2013 ж. 

«Ы.Алтынсарин» тӛсбелгісімен, 2015 ж. «М.Әуезов» 

тӛсбелгісімен, 07.11.2016 ж. «За выдающиеся заслуги в 

области технического и профессионального 

образования Республики Казахстан», Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2016 жылғы 29 

қарашадағы Жарлығы бойынша «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», 2017 ж. 

«Шәкәрім», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» 

мерекелік медальдарымен марапатталды. 2015 ж. 

«Лучшие люди, Лучшие в образовании: Большая международная энциклопедия» 

жинағына Ш.А.Жанаеваның есімі еніп, «За вклад в развитие образования» медалінің 
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иегері атанды. 16.06.2016 ж. (Тараз) ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып 

ӛткізілген, қазақ халқының ұмыт болған тағамдарының республикалық конкурсына 

қатысып, ҚР Мемлекеттік хатшысы Г.Әбдіхалықованың марапатына ие болды.  

 Ш.Жанаеваның педагогикалық еңбегі қала, облыс, 

республика кӛлемінде насихатталып, таратылуда. 2013 

жылы оқу орнының 110 жылдығына орай «Алаштың білім 

ордасы» жинағы, 2014 жылы «Ӛнегелі ӛмір» кітапшасы 

(Семей.), 2015 жылы «Фолиант» баспасынан (544 бет, Астана 

қаласы) «Қоңыраулы жылдар күмбірі» атты кітабы шықты.  

 

                   

КОЙШЫБАЕВА ЖАМИЛА 

ЕСКАЛИЕВНА 

Жамила Ескалиевнаның есімі оқу орны тарихымен екі рет 

тоғысады. Бірінде – шәкірт, екіншісі - ұстаз ретінде. 1966-1970 

жылдары Семей педагогикалық училищесі тұсында  білім алады. 8-

сыныптан кейін мұғалімдік жолды таңдаған жас қыз еңбектегі 

алғашқы қадамын туған жерінен бастайды, кейіннен Семейдің 

іргелі қазақ мектептерінде қызмет атқарады. Бастауыш сыныпта 

жиырма жылдан аса еңбек етіп, мол тәжірибе жинақтаған ұстаз 1992 жылы Семейдің 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжіне қазақ тілі мұғалімі болып 

орналасады. Бастауыш сынып балаларын оқыту мен тәрбиелеу әдістемесін болашақ 

мамандарға меңгертуге кіріседі.  

Жамила Ескалиевна қазіргі қазақ тілі және сӛйлеу мәдениеті, қазақ тілін оқыту 

әдістемесі, кӛркем жазу әдістемесі пәндерін оқытуда ӛлшеусіз еңбек сіңірді. Ӛзінің бай 

тәжірибесімен, терең білімімен, асқан еңбекқорлығымен, ерекше сабырлы, байсалды 

мінезімен әріптестеріне, жас мамандарға үлгі болды. Республиканың білім беру 

саласындағы шығармашылық еңбегі және ӛскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі 

жеткен жетістіктері үшін 1996 жылы ҚР Білім министрлігінің Құрмет грамотасымен 

марапатталды.   

Жамила Ескалиевнаның ерекше атап ӛтетін бір қыры – кӛркем жазу әдістемесін 

жоғары әдістемелік деңгейде оқыту шеберлігі еді. 2006 жылы педагогикалық 

колледждердің оқытушылары мен оқушыларына арналған «Педагогикалық оқу 

орындарындағы кӛркем жазудың теориясы, әдістемесі» атты әдістемелік құрал әзірлеп 

шығарды. Аталған еңбектің маңыздылығы туралы Халық ағарту ісінің үздігі, әдіскер, 

ардагер ұстаз Бағила Сайлаубаева «Әдіскер ӛз құралында әдемі жазудың негізгі - әрбір 

әріптің қандай бӛліктерден тұратынын, олардан әріп қалай құралатынын жүйелі, 

ғылыми негізде талдап–жинақтап үйретеді. Қазақ әліпбиіндегі әріптердің негізгі 

бӛліктерін дұрыс айыра отырып, топтарға бӛледі. Сонымен бірге  әріптердің топтарына, 

қолды жазуға үйрету үшін жаттығулар берілген. Бұл құрал жазуын түзеймін деген 

кӛпшілік қауымға, педагогикалық оқу орындарының оқытушылары мен оқушыларына 

ӛте қажеттілігімен құнды дүние болып табылады» деп жоғары пікір берген болатын. 

Әдістемелік құралды жас оқытушылар, білім алушылар сабақта, практикада үзбей 

пайдаланды. Бастауыш сыныптағы жазу сабағымен үнемі байланыстыру арқылы білім 

алушылардың кӛркем жазу дағдысын қалыптастырып, жазуды үйрету әдістемесін 

жүйелі меңгертіп отырды. Нәтижесінде білім алушылар оқушыға жазуды үйрету 

әдістемесін меңгерумен қатар, курс соңында ӛзінің де кӛркем жазуын жетілдіріп 

шығатын. Осылайша, еңбекқор ұстаз колледжде қызмет атқарған жылдары кӛркем жазу 

әдістемесін оқытуда ӛзіндік қолтаңбасын қалдырды.  
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                  ТҦРСЫНБЕКТЕГІ АЙТҚАЛИ ЕСҚАЛИҦЛЫ 
 Ӛмірде мәнді іс, ӛшпес із қалдырып адамдық қалпын 

халыққа деген борышымен ұштастырған жасампаз жандардың 

ғұмыры – келешек ұрпақ үшін тағылым. Алаш тағдыры жан айқайы 

болған, кісілік келбеті кӛркем, мәрттікпен тұлғасын тіктеген азамат - 

Айтқали Есқалиұлы. 

«Білім беру ісінің үздігі» тӛсбелгісінің иегері Айтқали 

Есқалиұлы Катонқарағай, Абай, Абыралы аудандарында жас 

ұрпаққа білім беру ісіне соны үрдіс, жаңаша бетбұрыстар енгізіп, 

саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған.  Ж.Молдағалиев атындағы 

орта мектепте, С.Бегалин атындағы Қайнар орта мектебінде директорлық қызмет  

атқарған. 

1994 жылдан бастап алаш ардақтыларының ізі қалған Семейдің М.О.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжінде қазақ әдебиеті, балалар әдебиеті, Әуезовтану 

курстарынан дәріс береді.  

Айтқали Есқалиұлының «Халықтық педагогика негізінде Абайдың адамгершілік 

ӛлшемдері» атты ғылыми-әдістемелік шағын ғана мақаласы Абай шығармаларын оқыту 

әдістемесіне зор үлес деп тануға лайық. «Қазақ халқы философиясы», «Алла деген сӛз 

жеңіл...», «Мұғалімдер семинариясы кезеңінен тарихи–танымдық үзік сырлар», 

«Шәкәрім Құдайбердіұлының тарихи поэмаларындағы қазақ халқының жазалау 

дәстүрлерінің кӛріністері», «Ашу мен ыза 

қысқан соң...» сынды мақалалары ұстаздық 

мол тәжірибесінің негізінде туған 

әдістемелік құндылығы ерекше мақалалар 

шоғыры ретінде дараланады. «Батырдың 

ӛлімі» атты шағын әңгімесінде ел аузында 

жүрген Жанайдар деген батырдың 

трагедиясын ұлттық ӛр рухтың соңғы тұяқ 

серперіндей қылып жантәсілім сәтін 

аянышты тілмен жеткізіп, оқырманын 

шіміркендірері анық.    

Колледж қабырғасында оқытушылық 

қызметпен қатар «1950-1960 жылдардағы қазақ поэзиясы және Тӛлеужан Ысмайылов 

шығармашылығы» тақырыбындағы ғылыми зерттеу жұмысын бастады. Ұлы мұратын  

ұстаздықтан іздеген Айтқали Есқалиұлы арамыздан ерте кетіп қалмағанда, ХХІ 

ғасырдың жастарын шығармашылыққа жетелеуде әлі де талай еңбек сіңірер еді.  

 

 

МУСИНА КҤЛШАТ СЫЗДЫКОВНА 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжде 1995 

жылдан бастап қазіргі қазақ тілі, қазақ тілін оқыту әдістемесі 

пәндерінің оқытушысы болып қызмет атқарады. К.С.Мусина 2005, 

2015 жылдары ШҚО білім басқармасының Құрмет грамотасымен, 

2013 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет 

грамотасымен, 2017 жылы «Қазақстан Республикасының білім 

беру ісінің құрметті қызметкері» тӛсбелгісімен марапатталды. 

Мусина Кулшат Сыздыковна – білімді оқытушы, шығармашыл тұлға. «Қазіргі 

қазақ тілі пәнінің «Синтаксис» бӛлімінен деңгейлеп саралап оқыту технологиясы 

негізінде теориялық білімді практикалық түрде пысықтау жаттығулары», «Қазақ тілінің 

тарихы пәніне кӛмекші құрал», «Жазба жұмыстарын орындату әдістемесі», 

«Диктанттар мен мәтіндер» сынды әдістемелік оқу құралдарын шығарды.  
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Әдістемелік іздену мақсатындағы оқу орнында ӛткізілетін дәстүрлі «Үздік 

әдіскер-2017» кәсіптік байқауында Бас  

жүлдені, «Үздік пән кабинеті-2017» 

байқауында І орынды, қашықтан 

ӛткізілген республикалық 

«Педагогикалық шеберлік» атты 

ғылыми-педагогикалық байқауда 

«Үздік әдістемелік жұмыс» 

номинациясы бойынша ІІІ орын (2017 

ж.), «Жаңа педагогикалық идеялар» 

республикалық сыныптан тыс іс-

шаралар сайысында ІІ орын иеленді. 

К.С.Мусинаның кәсіби біліктілігі 

басылымдарда жарияланған 

мақалаларынан да танылады. Республикалық «Педагог», «Қазақстан кәсіпкері», «Қазақ 

тілі мен әдебиеті орта мектепте», «Қазақ тілі мен әдебиеті», «Кәсіптік білім», 

«Еуразиялық білім» журналдары мен «Ертіс ӛңірі» газетінде ӛзінің тәжірибесімен 

алмасатын мақалаларын жариялайды.  

К.С.Мусина жетекшілік ететін № 310 Қазақстанның халық жазушысы, 

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықов атындағы  «Қазақ тілі және 

оны оқыту әдістемесі» кабинетінде құрылған студенттердің шағын ғылыми-зерттеу 

орталығының жұмысын жүргізеді. Жазушының 95 жылдығына орай колледжішілік 

«Әзілхан оқулары» байқауын ұйымдастырып, «Тағзым» бағдарламасы бойынша 

студенттердің ғылыми-шығармашылық жұмыстарын «Киностудия» бейнебағдарлама 

түрінде жинақтады. 

Ұзақ жылдарғы оқытушылық еңбегінде К.С.Мусина халықтық тәрбиеге 

негізделген білім берудің қазіргі заманауи инновациялық технологияларын игерген 

болашақ мұғалімдерді даярлауға үлес қосып келеді.  

Еліміздің білім беру жүйесінде табысты еңбек етіп жүрген жүздеген 

мұғалімдердің даярланып шығуында жауапкершілігімен, креативтілігімен, 

шығармашылығымен ерекшеленген оқытушы К.С.Мусинаға «Дарынды балаларға - 

талантты ұстаз» деген тұжырым лайық. 

 

АБИЖАНОВА САУЛЕ АБИЖАНОВНА 

Оқу орнымыздың училище кезеңіндегі 1971-1975 жылдары 

оқыған түлегі. Абижанова Сауле Абижановна 1996 жылы ӛзі дәріс 

алған білім ордасының колледж кезеңінде қазақ тілі мен әдебиеті 

пәндерінің оқытушысы болып жұмысқа орналасады. Сәуле 

Абижанқызы зейнеткерлік жасқа дейін алаштың білім ордасы 

атанған М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжде 

бастауыш мектептегі ана тілі, қазақ тілін оқыту әдістемесі, кӛркем 

жазу пәндерінің оқытушысы болып қызмет жасады.  

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжде қызмет ете жүріп, қала 

мектептерінің бастауыш сынып мұғалімдеріне «Бастауыш білім беру жүйесінде  

заманауи технологияны ұлттық құндылықтарға негіздей қолдану» тақырыбындағы 

семинар, дӛңгелек үстелдер ӛткізді. Облыстық біліктілік кӛтеру курстарында 

«Бастауыш сынып әдістемесі» бойынша жыл сайын дәріс оқыды. «Педагогикалық 

жаршы» журналына «Ана тілін оқытудың ӛзектілігі» тақырыбында іс-тәжірибесімен 

бӛлісті. «Бастауыш білім беру мұғалімі» біліктілігі бойынша оқитын студенттерді 

мамандыққа баулуда  ашық іс-тәжірибе  ұйымдастыруды дәстүрге айналдырды.   
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2003 жылы республиканың білім беру саласындағы шығармашылық еңбегі және 

ӛскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі жеткен жетістіктері үшін ҚР білім 

министрлігінің  Құрмет грамотасымен марапатталды. 

 

РАЕВ САРСЕНБАЙ ЗАКАРИЯНОВИЧ 

1998 жылдан бері  М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледж қабырғасында халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті, 

қазақ әдебиеті пәндерінің оқытушысы қызметін атқарып келе 

жатқан ұлағатты ұстаз.  

Сарсенбай Закарияұлының сӛз ӛнеріне деген ерекше 

ұмтылыс қалпы бүгінгідей шығармашылық шыңына жеткізді. Ән-

күй ӛнеріне деген құштарлығы әдебиет дейтін әлемге жетелеп, қос 

ӛнердің ғажабына бойлатты. Табиғи талант бағаланып, талай мәрте 

бәйгеден аты озып келді. Жиырмадан астам ән дүниеге келді. Сӛзі мен әуені үндескен 

әндері таспаға түсті, ел бағасына ие болды. Әдебиетті оқытудағы ӛзіндік шеберлік 

іздері оқытушының сабақтарынан кӛрініс тауып, шәкірттері ӛз тәжірибесінде 

қайталады.  

Абайдың 150 жылдық мерейтойының қарсаңында Алматыда ӛткен ғылыми-

практикалық конференцияда білікті ұстаздаң «Абайдың педагогикалық ой-пікірлері» 

атты ғылыми баяндамасы жоғары бағаланып, «ҚР білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» атағын алады.   

Раев Сарсенбай Закарияұлы ӛмірдің бел-белестерінен сабырмен ӛте жүріп, мол 

тәжірибе жинақтаған ұлағатты ұстаз. «Тілімді, тәңірім, қолдашы!» әнінің, колледж 

әнұранының авторы. Талай жылғы қажырлы да қайратты еңбегінің арқасында құрметке 

бӛленіп, 2007 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен, 2010 

жылы колледж директорының мадақтамасымен марапатталды. «Қазақстан 

Республикасы білім беру ісінің үздігі» - марапаты оқытушының еңбегіне берілген 

үлкен құрмет.  

Бүгінде ұстаздықтың шыңындағы тұлғасы шәкірттерге алтын айбар, ізетті үлгі. 

Ӛлең сӛздің қасиетін түсініп, оны шәкірт жүректерге жеткізуде тынбай еңбектеніп 

келеді. Нұсқаған бағытын түсінген шәкірттері ұстаз тарапынан айтылар ақыл-кеңесті 

зерделеріне құйып алуға тырысады. 

 

НҦРҒАЛИЕВА ТАМАРА ЖАМАЛИЕВНА 

Тамара Жамалиевна М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжде 2000-2015 жылдар аралығында   қазақ әдебиеті және 

қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәндерінің оқытушысы болып 

қызмет атқарды. 1994 жылы ҚР Білім беру министрлігінің Құрмет 

грамотасымен,  2005 жылы ШҚО Білім департаментінің Құрмет 

грамотасымен марапатталды.   

 Оқытушының зерттеу, ізденіс жұмыстары республикалық 

«Қазақстан мектебі» журналында «Әуезов арулары сайысы», 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» журналында «Абай ізімен» атты 

танымдық білім сайысы, «М.Әуезов шығармаларындағы қорғансыздар рухы», «Зобалаң 

жылдардағы әдебиет», «Қазақстан мектебі» журналында «Т.Әбдірахманова 

шығармаларындағы этнопедагогикалық кӛрініс» тақырыбында жарияланды.  

«Мұхтар Әуезов шығармаларындағы қорғансыздар рухы» мақаласы, «Абай 

жолы» романы бойынша  ӛткізілген «Абай ізімен» атты танымдылық білім сайысы, 

«Әуезов арулары» сайысы, «Аңқыма әліппесі» атты ақын Тыныштықбек 

Әбдікәкімовтің шығармашылығына арналған поэзиялық кездесу кеші, «Болашаққа 

аманат» атты Мұқағали Мақатаевтың 80 жылдығына орай ӛткізілген әдеби-сазды кеш 

жоспары, «Тұрсынхан Әбдірахманова шығармаларындағы этнопедагогикалық 
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кӛріністерді шеру сабақ арқылы кӛрсету» жоспары, «Зобалаң жылдардағы әдебиет» 

тарауы бойынша ӛткізілген қорытынды сабақ, «Шешендік–шеберлік» жобасы, «Келін 

кӛңілін кӛтеру дәстүрі» теледидарға арналған қойылымдары ұстаздың сүбелі 

еңбектерінің бірі. 

М.Әуезов шығармаларын насихаттау 

барысында ӛткізілген шаралар ғылыми-

әдістемелік баяндама арқылы берілді. Мұхтар 

аруларын сахна тӛріне шығарып, «Абай жолына» 

байланысты ӛткізілген танымдық сабағында 

оқушыларды Абай ізімен жүргізе отырып, 

Мұхтар шыңына шығарды. 

Тамара Жамалиқызының қаламынан туған 

әдемі сезімдерден ӛрбіген әсерлі әңгімелерді 

тебіренбей отырып оқу мүмкін емес. «Тағдырдың 

жазуы» циклды новеллалары – адамдар 

тағдырын, олардың күйбең тіршілікте байқала 

қоймайтын мінез-қалыптарын бейнелейтін дүниелер. Ашынған ӛмірдің кермек дәмін 

жастайынан татып, ӛмірде қайыспаған жандардың әрекеті бірде оқушысын мұңайтады, 

бірде жігер-қайрат береді. Алтайдың Кербұғысы атанған Оралхан Бӛкей 

шығармаларының орны бӛлек екенін кӛзі қарақты оқырман жақсы біледі. Жазушының 

туған жерінде болып, рухани сапарынан алған әсерін баяндайтын Тамара 

Жамалиқызының «Оралхан елінен оралғандағы ой» деп аталатын шағын әңгіме-

толғауы да бар. Шығармашыл адам ретінде «Ертіс ӛңірі» газетінде жарық кӛрген 

«Тағдыр», «Қара тас ғұмыр» атты новеллалары ерекше дүниелер. 

Тамара Жамалиқызының ӛмірінен деректер мен педагогикалық еңбектері 2015 

жылы Астана қаласынан «Жылдар, ойлар, толғаныстар» атты еңбегінде «Зияткер» ҚҚ 

РБО баспасынан шығарылды. 

 

НУГУМАРОВА ЛАУРА НУРБЕКОВНА 
 М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжде 2004 

жылдан бастап балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу, қазақ  әдебиеті 

және оны оқыту әдістемесі пәндерінің оқытушысы болып қызмет 

атқарады. 2014 жылы Техникалық және кәсіптік білім беру 

бойынша республикалық оқу-әдістемелік кеңестің  Алғыс хатымен 

марапатталды.   
 Нугумарова Лаура Нурбековна «Қазақ әдебиеті мен 

әдебиетті оқыту әдістемесі пәндерінен  курстық жұмыс орындату  

әдістемесі», «Қазақ әдебиетінен ӛздік жұмыстар», «Сыныптан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыру жолдары» кӛмекші әдістемелік оқу құралдарын шығарды.  

 Әдіскер-оқытушы Л.Н. 

Нугумарова оқу орнында  ӛткізілген 

«Үздік әдіскер-2015» байқауында 

«Жаңашыл әдіскер» номинациясын, 

«Үздік пән кабинеті-2016» байқауында ІІ 

орынды иеленді. Оқытушының ғылыми-

әдістемелік бағыттағы шығармашылық 

ізденістері Республикалық «Қазақстан 

патриоты», «Қазақ әдебиеті және 

мемлекеттік тіл»  «Тәрбие жұмысы»  

журналдарында тұрақты жарияланып 

келеді. 

Л.Н. Нугумарова  №308  оқу 

Т. Әбдікәкімовтің  шығармашылығына 

арналған  поэзиялық кездесу кеші 
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орнының түлегі, қазақ әдебиетінің классигі, Алаш қайраткері, ұлттық театр ӛнерінің 

негізін қалаушы, драматург, публицист, аудармашы, психолог, педагог Жүсіпбек 

Аймауытов атындағы қазақ әдебиеті және әдістемесі дәрісханасында шағын ғылыми-

зерттеу орталығының жұмысына жетекшілік етеді. Ж.Аймауытовтың ӛмірі мен 

шығармашылығын мектептің негізгі орта білім кезеңінде оқытуда пайдалануға 

арналған «Ж.Аймауытов шығармаларын негізгі мектепте оқыту» электронды құралын 

әзірледі. Алашорданың 100 жылдығына орай «Студенттердің кәсіби тұлғалық 

қалыптасуындағы Алаш идеясының орны» облыстық семинар– практикумда 

«Ж.Аймауытұлы – Алашорда қайраткері» тақырыбындағы креативті жобасы 

ерекшеленді.   

Лаура Нурбековна жетекшілік ететін «Сӛз құдіреті» үйірмесі тұрақты жұмыс 

істеп келеді. Үйірме мүшелері  кӛркем шығарманы оқып-талдау арқылы  халқымыздың 

ұлттық құндылықтарын сӛз ӛнері тұрғысынан қабылдауға қажетті білім, білік 

дағдыларымен қаруланады. Ш.Құдайбердіұлының ӛмірі мен шығармашылығын 

насихаттауға арналған Абайдың мемлекеттік қорық-мұражайында ұйымдастырылатын 

дәстүрлі «Мұтылғанның тағдыры» атты қалалық зияткерлік сайыста үйірме мүшелері 

С.Қажытаев,Қ. Еркінұлы, Г.Қалданова, А.Медельханова, Н.Исаханов, Н.Кәріпбаева 

жүлделі І орын, үйірменің белсенді мүшесі С.Мүрсәлімов халықаралық 

шығармашылық онлайн-байқауда «Кӛркем сӛз» номинациясында І дәрежелі диплом, 

М.Мақатаевтың 85 жылдығына арналған Республикалық «Жырлайды жүрек» мәнерлеп 

оқу байқауында Бас жүлде, қалалық  Оралхан Бӛкей атындағы кӛркемсӛз оқу 

шеберлерінің байқауында ІІ орын алды. Үйірме мүшелері жыл сайын ӛткізілетін 

қалалық кӛркемӛнерпаздар байқауында  белсенділік танытады, театрландырылған 

қойылымдар әзірлейді. 

Оқу орнында білім алушылардың әдеби-шығармашылық ізденісін жетілдіріп, 

болашақтың жаңашыл маманын қалыптастыруда Л.Н.Нугумарованың  ұстаздық еңбегі 

зор. 

 

САХАРИЕВА ЗАЙДА ДУЙСЕНОВНА 
          Зайда Дуйсеновна – оқу орнының 1996 жылғы түлегі. 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжде 2005 жылдан қазіргі 

қазақ тілі және қазақ тілін оқыту әдістемесі пәндерінің оқытушысы. 

2013 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігі ТжКББ Республикалық 

оқу-әдістемелік кеңесінің Алғыс хатымен, 2015, 2017 жж. «ШҚО білім 

басқармасы» ММ Грамотасымен марапатталды. Колледжде 

әдіскерлердің инновациялық кәсіби-тұлғалық тәжірибесін айқындау, 

тарату және кәсіби шеберліктері мен мәртебесін арттыру мақсатында 

ұйымдастырылған «Үздік әдіскер-2015» байқауының бас жүлдегері, «Үздік пән кабинеті-

2016» байқауының ІІІ орын иегері.  

 Оқытушының ізденіс жұмыстарының 

қорытындысы республикалық «Мектеп директорының 

орынбасары», «Тәрбие жұмысы», «Қазақстан 

кәсіпкері» журналында жарияланды.           

Оқу орнының 110 жылдығы қарсаңында семинария 

шәкірті, Алаш милициясының офицері, «Алаштың 

тұңғыш құрбаны» Қазы Нұрмұхамедовтың құрметіне 

ашылған атаулы пән кабинетіне жетекшілік етеді. 

Атаулы кабинет жұмысының бір бағыты – кіші ғылыми 

зерттеу орталығын құрып, білім алушылардың ғылыми 

ізденіс жұмыстарын ұйымдастыру болса, осы бағытта 

білім алушы Жұмабекова Айымның «Алаштың шын 

баласы: Қазы Нұрмұхамедов» тақырыбындағы зерттеу еңбегі студенттердің ғылыми-
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практикалық конференциясында және «Кенді Алтайдың кешегісі, бүгіні және ертеңі» атты 

облыстық ғылыми жобалар байқауында 1-орынды иеленді. Семинария шәкірті Қазы 

Нұрмұхамедовтың ӛмірі мен қайраткерлік жолы туралы зерттеу жұмыстарын облыстық 

«Дидар», «Семей таңы» газеттерінде жариялады. Алашорда үкіметінің құрылуына 100 

жыл және Мұхтар Әуезовтің 120 жылдығына орай ӛткен «Студенттердің кәсіби тұлғалық 

қалыптасуындағы Алаш идеясының орны» атты облыстық семинар–практикумда кіші 

ғылыми-зерттеу орталығы жұмысын ұсынып, тәжірибесімен бӛлісті.  Оқытушы 

бастауыш білім беру мамандарын даярлауға, еліміздің жаңартылған білім беру мазмұнын 

жүзеге асыру ісіне ӛзіндік үлесін қосып келеді.  
 

 
Қазақ тілі мен әдебиеті  ПӘК оқытушылары ғалым-ұстаз Қинаят Шаяхметұлы Шаяхметовпен 

 

 

ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Предметно-методическая комиссия русского языка и литературы – это 

высокопрофессиональный, конкурентоспособный, творчески работающий коллектив 

единомышленников. Деятельность предметно-методической комиссии ориентирована 

на обучение, воспитание и развитие всех студентов и каждого с учетом 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

др.) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей обучающихся. За годы работы сложился особый стиль работы ПМК, 

направленный на положительный результат, о чем свидетельствуют высокие 

показатели учебной, методической и предметной деятельности. Личность каждого 

преподавателя русского языка и литературы, общая эрудиция, профессиональная 

подготовка, такт, энергия, организаторские способности определяют лицо не только 

коллектива ПМК, но и всего колледжа. Преподаватели обладают глубокой общей 

подготовкой, хорошо осведомлены в вопросах науки и культуры, знают современную 

педагогику и психологию; обладают большим запасом оптимизма, человеческой 

гуманности, вниманием к людям, большой любовью к учащимся, терпением, 

выдержкой и тактом. 
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Кажется, совсем недавно вы переступили школьный порог с целью «сеять 

разумное, доброе, вечное…» и вот уже за плечами целые десятилетия, отданные детям, 

школе, колледжу. Вы уже на заслуженном отдыхе и Вас уважительно называют 

ветеранами педагогического труда. Мы с благодарностью вспоминаем своих педагогов, 

которые отдали нам частичку своего сердца. 

  

ГАБДУЛЛИН  ГАФУР ДАУТОВИЧ 

Гафур Даутович в 1908 году вместе с родителями приехал в г. 

Семипалатинск, где поступил в мужскую гимназию, которую 

успешно закончил в 1918 году. Полученное образование обеспечило 

возможность реалистично смотреть на окружающий мир, людей, 

стремиться занять среди них достойное место. 

Учеба дала ему возможность овладеть несколькими языками, 

кроме пользующихся в регионе русским, казахским, татарским еще 

и французским и немного немецким. 

  В непростой по современным оценкам 1937 год, был направлен на работу в 

Семипалатинское Казахское педагогическое училище преподавателем русского языка и 

литературы. В дальнейшем значительная и лучшая часть жизни Гафура Даутовича была 

посвящена работе в этом училище. 

Здесь он посвятил себя и преподаванию казахского языка, встречался с 

классиком казахской литературы М. Ауэзовым. 

Высокая самоотдача и пришедший опыт  позволили  занять должность завуча 

педагогического училища. Эта работа требовала постоянного внимания к своим 

коллегам, учащимся, выбору программ деятельности для успешного проведения 

учебного процесса, где он достиг хороших результатов.  Даже спустя много лет по 

праздникам приходили поздравительные открытки от бывших коллег и учеников с 

воспоминаниями, какие были тяжелые, но наполненные работой и, своей уже 

неповторимой радостью и заботой, прошедшие годы, со словами благодарности за 

участие и подсказки в выборе жизненного пути, представленные вовремя ценные 

советы». 
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В 1957 году Гафур Даутович ушел на пенсию. Уже находясь на пенсии, как 

специалист высокой квалификации, был постоянно занят делами просвещения как 

постоянный член  Совета института усовершенствования учителей г. Семипалатинска. 

За плодотворную работу в подготовке педагогических кадров страны и 

достигнутые результаты Гафур Даутович удостоился ряда Почетных грамот  отдела 

образования, профсоюза. В 1963 г.  награжден значком « Отличник народного 

просвещения Казахской ССР». Габдуллин Г.Д. стоял у истоков организации 

воспитания, передавал свои знания молодому поколению. 

 

 МАЛАХОВА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА в 1953 году, 

после переезда из другой области, устраивается на работу в 

педагогическое училище преподавателем русского языка и 

литературы. 

Малахова Л.К., как опытный педагог, владела эффективными 

приемами работы, умело внедряла их в учебный процесс, активно 

участвовала в различных экспериментах и апробировании новых 

программ. Она проводила мероприятия, способствующие духовно-

нравственному, эстетическому, гражданско-патриотическому и познавательному 

развитию обучающихся. Любовь Константиновна тесно взаимодействовала с 

учреждениями культуры: посещала выставки, музеи, кинотеатры, театры, организовала 

проведение литературных гостиных и вечеров-знакомств с русской культурой. 

Проработав около шестнадцати лет заведующей отделением, Любовь Константиновна 

создала индивидуальную систему взаимодействия с классными руководителями, со 

студентами и родителями. Любовь Константиновне удавалось поддерживать 

благоприятный психологический климат на своих уроках и во внеурочное время. Ее 

уроки, личностно-ориентированые, 

интересные, отличались четкой 

организацией учебного процесса, глубоким 

научным содержанием, высоким 

методическим мастерством, практической 

направленностью. Для обеспечения 

устойчивых положительных результатов в 

учебно-воспитательном процессе педагог 

умело применяла дифференцированный 

подход к учащимся. Практиковала 

нестандартные подходы в процессе 

изучения русского языка и литературы, 

позволившие активизировать деятельность воспитанников, развивать их инициативу. 

 Малахова Л.К. постоянно совершенствовала своѐ профессиональное мастерство: 

повышала уровень педагогической деятельности на курсах базового повышения 

квалификации, проблемных курсах, являлась участником научно-практической 

конференции в городе Ташкенте, в межреспубликанских педагогических чтениях в 

городе Баку (1976г), публиковала авторские разработки по русскому языку. 

Малахова Л.К. занимала активную жизненную позицию, ей присущи гражданская 

ответственность и преданность выбранной профессии. Открытость, 

коммуникабельность и доброжелательность помогали ей выстраивать правильные 

отношения в коллективе, она пользовалась заслуженным уважением среди педагогов 

училища, учащихся и их родителей. 

За значительные успехи в организации и совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса в формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности Малахова Л.К.  была награждена Знаком «Отличник просвещения Казахской 
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ССР»,  юбилейной медалью «100 лет со дня рождения В.И.Ленина», Почетной 

грамотой Министерства просвещения Казахской ССР.  

 

САХАРОВА ЭМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

     В Семипалатинском педагогическом училище работала с 1964 

года. Эмилию Александровну по праву можно назвать педагогом – 

мастером. Человек высокой эрудиции, культуры, морально-

нравственных качеств, высокого профессионализма, Сахарова Э.А. 

была заинтересована в развитии личности студента, поощряла 

творческие способности каждого обучающегося, способствуя 

раскрытию потенциала студентов, умела создать  ситуацию успеха, 

укрепить в них чувство собственного достоинства, что является 

одним из требований педагогики, ориентированной на 

сотрудничество между студентом и преподавателем. Манера ведения урока, глубокое 

знание предмета, педагогический такт выгодно сочетались в преподавателе и 

заслуживали огромное доверие коллег и студентов. Ее уроки отличались 

разнообразием форм и приемов, она могла умело вовлечь студентов и в урок-диспут, и 

урок-лекцию, и урок-семинар. В течение ряда лет Сахарова Э.А. работала заведующей 

школьным отделением, и всегда работала на конечную цель. Отличный организатор, 

активный пропагандист новинок художественной и педагогической литературы, 

умелый классный руководитель, Эмилия Александровна всю себя отдавала любимому 

делу. За высокие достижения в обучении и воспитании будущих учителей награждена 

значком « Отличник просвещения Каз.ССР», орденом «Знак Почета», юбилейной 

медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина» 

 

 

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА КРЮКОВА 
В 1965 году пришла работать в педагогическое училище и до 

1986 года отдала свое сердце этому учебному заведению. Сейчас, 

находясь на заслуженном отдыхе, Валентина Алексеевна 

вспоминает: «Работала с огромным удовольствием: педагогический 

коллектив дружный, активный, дети чудесные, ответственные. Эти 

годы пролетели незаметно, на одном дыхании…  Больше всего 

привлекало в работе связанность теории с практикой, возможность 

показать теоретические знания сразу на практике».  

Под руководством Валентины Алексеевны велся драматический кружок, кружок 

выразительного чтения, кукольный театр.  Сами разрабатывали сценарий и проводили 

спектакли.  Со своими постановками ездили в дома-интернаты, детские сады… 

Валентина Алексеевна всегда работала на совесть, с полной самоотдачей, но сумела  

реализоваться и как женщина, мать, хранительница семейного очага. Она воспитала 

двоих прекрасных детей: сына и дочь.  

Валентина Алексеевна с улыбкой вспоминает одну памятную для нее встречу. 

Однажды на алматинском вокзале, когда она с дочерью ждала поезд, направляющейся 

в родной город,  к ней подошла молодая девушка и, представившись, сказала, что 

Валентина Алексеевна ее не знает: она сестра ее выпускницы. «Моя сестра с огромным 

трепетом и восхищением вспоминает о вас и вашем драматическом кружке, - сказала 

она, - именно благодаря драмкружку она встретила свою любовь. Вы для нее пример 

настоящего Учителя. Позвольте мне поблагодарить Вас вместо моей сестры». Всегда 

приятно встречать учеников, которые вспоминают о тебе с восхищением даже спустя 

много-много лет! Несмотря на почтенный возраст Валентина Алексеевна является 

частым гостем коллектива колледжа,  с огромным удовольствием вспоминает годы 

работы в этом замечательном учебном заведении и охотно делится богатым опытом. 
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 МОЛДАХМЕТОВА КОРЛАН ДЮСЕМБАЕВНА.  

С 1 сентября 1967 года становится преподавателем русского 

языка и литературы в Семипалатинском педагогическом училище, 

где бессменно проработает более сорока лет.  

За годы работы неоднократно выступала на всесоюзных, 

республиканских, городских научно-практических конференциях по 

повышению качества знаний и эффективности преподавания 

русского языка в национальных группах.  

В составе государственной 

комиссии не раз участвовала в проверке средних 

специальных заведений республики: Жамбылского 

педагогического училища, Жетысайского 

педагогического училища, Жезказганского 

педагогического училища и Павлодарского 

педагогического колледжа.  

Систематически Корлан Дюсембаевна проводила 

открытые уроки по русскому языку на уровне города, 

что свидетельствует о большом мастерстве и авторитете 

преподавателя.  

Молдахметова К.Д. является не только талантливым преподавателем, но и 

хорошим воспитателем. Группы под ее руководством  занимали первые места по 

успеваемости и посещаемости, за что в 1975 году была награждена значком 

«Победитель социалистического соревнования».  

В 1985 году за высокую организацию учебно-воспитательной работы  

кураторской группы была награждена путевкой, и вместе со студентами была в 

туристическом походе по Красноярскому краю. Как вспоминает преподаватель, это 

была поездка, наполненная яркими эмоциями 

и впечатлениями. Во время похода студенты 

знакомили местных жителей с 

малоизвестными тогда казахскими обычаями 

и традициями.  

 В 1987 и 1992 годах фотография 

Корлан Дюсембаевны была помещена на 

Доске почета «Лучшие люди города». 

Молдахметова Корлан Дюсембаевна 

неоднократно награждалась Почетными 

грамотами республиканского, областного, 

городского значения, В ряду наград особенно 

дороги преподавателю – ветерану два нагрудных знака: нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения» и именная медаль М.О. Ауэзова.  

В 2008 году в возрасте шестидесяти пяти лет ушла на заслуженных отдых, но 

постоянно поддерживает связь с любимым учебным заведением, делится опытом 

работы. 

 

ВОСТРИКОВА ГАЛИНА АНФИНОГЕНОВНА, Отличник 

просвещения Казахской   ССР, ветеран педагогического труда. 

Галина Анфиногеновна принадлежит к числу тех педагогов, 

которые совмещают в себе огромный преподавательский опыт, 

громадный объем знаний и по - настоящему творческое, душевное 

отношение к самому процессу обучения. Про таких людей говорят, 
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что они работают "с огоньком‖, отдавая делу всего себя… Педагогическое мастерство 

Галины Анфиногеновны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. 

Таких педагогов называют просто – Учитель с большой буквы, совершенный учитель. 

В 1977 году Галина Анфиногеновна пришла на работу в педагогическое 

училище им.М.О.Ауэзова.            

М. Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребенка есть 

невидимые струны, если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Галина 

Анфиногеновна  эти струны умела находить в каждом ребенке. Она отдавала им свою 

душу и сердце, не жалея сил и времени. Замечательный педагог, подлинный мастер 

своего дела, она подготовила к самостоятельной взрослой жизни не одно поколение 

молодых учителей. Ее выпускники сегодня успешно работают в самых разных сферах 

деятельности, но всех их объединяет одно – чувство благодарности любимому 

педагогу. Уроки замечательного мастера русской совесности, профессионала своего 

дела для многих выпускников стали настоящим ориентиром в выборе дальнейшего 

пути. Среди них есть учителя начальных классов, воспитатели детских садов, русского 

языка и литературы, бизнесмены, учѐные. 

 

ЧЕРНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА  
Учитель с большой буквы, мудрый наставник, опытный 

педагог Чернова Светлана Владимировна проработала в 

педагогическом училище 22 года. Начиная с 1976 года по 1998 она 

передавала свои знания студентам, будущим учителям, делилась с 

ними педагогическим мастерством, прививала любовь к русскому 

языку и литературе.  

Имя Светланы Владимировны Черновой не понаслышке 

знакомо многим, ведь не одно поколение студентов взращено 

талантливым педагогом. 

Светлана Владимировна очень открытый и искренний человек, неизменно 

тактичный и вежливый в любой ситуации, но в то же время строгий и требовательный, 

когда это необходимо. Чуткий и душевный человек, она умела находить «ключик» к 

сердцу каждого студента. Научить разбираться в сложных и порой запутанных 

синтаксических конструкциях русского языка – какой это огромный, напряженный 

труд! Ведь важно сформировать у учащихся не только определенные знания, умения и 

навыки, но и раскрыть способности каждого, развить желание учиться, воспитать 

устойчивый интерес к познанию, ощущение радости открытия мира. Все ее уроки 

проходили на высоком профессиональном уровне. Для студентов все было понятно, 

доступно, интересно и комфортно.  

Среди молодого поколения преподавателей училища считалось престижно 

иметь такого наставника, как Чернова Светлана Владимировна. Честность, доброта и 

отзывчивость Светланы Владимировны привлекали к ней студентов. Лучшая награда 

для учителя – это признание учеников, а признанием общественностью 

профессионализма Светланы Владимировны стало ее доброе имя, которое до сих пор 

звучит как пример для нового поколения преподавателей и студентов педагогического 

колледжа.  

 

САТПАЕВА РАУШАН КАЙСАГАЛИЕВНА 

В педагогическом колледже имени М.О.Ауэзова работало и 

работает много талантливых, прекрасных, умных, справедливых и 

творческих учителей, настоящих мастеров своего дела. Одним из 

лучших педагогов считают здесь Сатпаеву Раушан Кайсагалиевну.  

  Раушан Кайсагалиевна - очень открытый и искренний 

человек, в меру была строга со своими воспитанниками. Повезло 
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человеку, если на его жизненном пути встретился такой учитель, профессионал своего 

дела, талантливый педагог, способный зажечь в сердцах молодых огонь познания, 

вовлечь их в водоворот интересной и неповторимой студенческой жизни.  

В 1984 году переступила порог педагогического училища и проработала до 2009 

года, чтобы посвятить делу подготовки будущих специалистов всю свою жизнь. 

За годы работы педагог – мастер работала над разработкой рабочих программ по 

преподаваемым дисциплинам, совместно с учителями школы - гимназии №6 работала 

по апробации и внедрению  учебников нового поколения в практику обучения. 

Своим положительным опытом щедро делилась с коллегами из других учебных 

заведений, долгие годы работала в составе жюри по оцениванию участников 

профессиональных  конкурсов, ею составлены рецензии и отзывы на методические 

сборники и разработки учителей школ города и региона. Научно – методическая, 

педагогическая деятельность преподавателя Р.К.Сатпаевой высоко оценены 

заведующей кафедрой теории и методики русского языка и литературы профессором 

Бадамбаевой Г.А. и кандидатом филологических наук, доцентом Толысбаевой Ж.Ж. 

За годы работы в качестве куратора выпустила шесть студенческих групп, а это 

более двухсот молодых специалистов, сумевших найти себя в жизни и успешно 

трудящихся на ниве просвещения города, области, страны и за ее пределами. Они до 

сих пор поддерживают теплые отношения со своим учителем и наставником. «С нею 

легко найти общий язык, если что не так, Раушан Кайсагалиевна посоветует, 

подскажет, обязательно протянет руку помощи», - вот слова ее воспитанников и коллег, 

а это самая справедливая оценка о работе преподавателя. Педагогическая деятельность 

Сатпаевой Р.К. по праву отмечена нагрудным знаком «Отличник образования РК». 

  

ЛОБОДИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА  с 1986 года по 

2013 год работала преподавателем детской литературы и 

выразительного чтения. Человек неординарный, умеющий найти 

подход к каждому студенту, всегда стремящийся выявить 

изюминку в каждом из них, Татьяна Васильевна своим  

творческим, энергичным отношением к делу заряжала активной 

деятельностью окружающих. Доброжелательный и общительный 

характер, активная жизненная позиция, желание помочь каждому 

нуждающемуся– все это характеризует ее как великолепного 

педагога и яркую личность. Ее талант – воспитывать студентов на примере жизни ее 

любимых героев из произведений великой русской литературы – и сейчас просто 

восхищает.   

Свидетельством отличной профессиональной подготовки педагога являлся и ее 

неизменный творческий подход к преподаванию своих предметов.  На ее уроках 

литературы всегда было интересно: увлеченный рассказ преподавателя, грамзапись, 

диапроектор – все возможные для того времени технические средства, помогали 

проникнуться духом эпохи, понять главное из того, что хотел сказать поэт или писатель 

о своем времени, о своих героях. Особенно запомнились уроки внеклассного чтения, в 

форме «Русских посиделок», которые Татьяна Васильевна превращала в замечательный 
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спектакль по детской литературе.   

С целью обмена опытом Татьяна Васильевна делилась своими находками, 

результатами и демонстрировала их на практике. За время работы были проведены 

мастер-классы по детской литературе и выразительному чтению на уровне области, 

республики. Проводимые внеурочные и воспитательные работы Лободиной Т.В. 

получили высокую оценку среди преподавателей колледжа и города, области, 

республики.   На протяжении 27 лет была куратором групп, которые по итогам 

мониторинга колледжа занимали первые места. За высокие показатели и вклад в 

воспитание конкурентноспособных специалистов награждена Почетной Грамотой 

Министерства образования и науки РК. 

 

 Прекрасный педагог, наставник, исследователь, преподаватель  

русского языка и литературы САГАДАТОВА ГАЛИЯ 

ГАББАСОВНА начала свою трудовую деятельность в колледже в 

1985 году и трудилась до 2012 года, вплоть до выхода на 

заслуженный отдых. К тому времени за плечами у нее был уже опыт 

работы воспитателя детского сада, старшей пионервожатой, учителя 

средней школы, но подлинной школой реализации всех 

возможностей, способностей, творческого потенциала стала работа 

в педагогическом колледже им. М.О.Ауэзова. Совместная работа с 

Сатпаевой Р.К., методистами Кириченко Г.А., Туменбаевой Н.С., по мнению самой 

Галии Габбасовны, стала для нее настоящей творческой лабораторией. Настойчивая 

работа по самообразованию помогала совершенствоваться, освоить и внедрить в 

практику обучения технологию разноуровневой дифференциации. 

Основное направление в обучении русскому языку студентов с государственным 

языком обучения, - считала Сагадатова Г.Г.,- должно быть связано, в первую очередь, с 

развитием речи.  Опора на образцовые тексты, выполнение речевых ситуативных 

упражнений, сопоставление слов русского и казахского языков приводили к 

пониманию содержания речи, расширяли словарный запас, развивали 

коммуникативные умения и навыки. К концу обучения обучающиеся сами создавали 

тексты различных типов речи, приобретали грамотный речевой опыт. 

Работа по развитию речи не умаляла роль 

грамматики и правописания. Сагадатова Г.Г. 

разработала программу по технологии 

разноуровневой дифференциации, которую 

успешно применяла в практической 

деятельности. Творческая копилка насчитывала 

немало работ: «Обогащение словарного запаса 

учащихся», «Работа с текстом», 

«Разноуровневые задания к изучению русской 

грамматики», «Проблемы категории рода» и др. «Открытые уроки – это уроки обмена 

опытом, а не контроля», - повторяла Сагадатова Г.Г.. Они проводились ею для 

преподавателей колледжа, города, области.  В течение ряда лет Сагадатова Г.Г. 

руководила предметно-методической комиссией русского языка и литературы 

колледжа, которая всегда была одной из лучших в колледже. 

Для коллег Сагадатова Г.Г. была опытным наставником, доброжелательным и 

внимательным товарищем. За многолетнюю работу была награждена Почетной 

грамотой РК, нагрудными знаками «За активную работу с пионерами», «Почетный 

работник образования». 
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КИРИЧЕНКО ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА - мастер 

педагогического труда, методист, владеющий современными и 

новаторскими методиками преподавания.  

Кириченко Г.А. работала в педагогическом колледже им. М. 

О. Ауэзова с 1988 г по 1995г. заведующей школьным отделением. К 

этому времени за ее плечами был опыт работы директора средней 

школы, школьного инспектора Кировского районного отдела 

народного образования г. Семипалатинска. 

В 1995г была назначена заместителем директора по учебной работе 

педагогического колледжа имени М. О. Ауэзова, где проработала двадцать семь лет. 

Затем два года возглавляла отдел мониторингового центра. С 2015 года находится на 

заслуженном отдыхе. Ее трудовая деятельность – это пример беззаветного служения 

великому делу воспитания Человека. 

Стиль работы Кириченко Г.А. 

отличают высокая требовательность, 

методичность, умение активизировать 

творческую деятельность 

преподавателей, умелое использование и 

варьирование форм и методов 

управления кадрами. 

Галина Александровна методически 

грамотно и профессионально 

осуществляла руководство учебно-

методическим процессом в колледже. 

Системность, последовательность, индивидуальность, дифференцированный подход 

позволили педагогическому коллективу неоднократно быть лучшими на областных 

смотрах методической работы, передовой педагогический опыт экспонировался на 

уровне города, области, республики и пользовался заслуженным признанием.  

Галина Александровна делилась 

богатым опытом работы со своими 

коллегами на семинарах, конференциях. 

Обладая высоким уровнем интеллекта, 

смелостью в суждениях, демократизмом 

в общении, Галина Александровна была 

способна оказывать положительное 

воздействие на развитие духовного мира 

каждого члена коллектива 

преподавателей и студентов.  

Признанием профессионализма и 

высокого методического мастерства Кириченко Г.А. является привлечение ее со 

стороны Министерства образования РК и Управления образования ВКО к участию в 

аттестации средних специальных учебных заведений Республики  Казахстан. На 

протяжении многих лет Галина Александровна была одним из организаторов 

областных олимпиад среди колледжей ВКО. Многие годы она возглавляла городское 

методическое объединение заместителей директоров по учебной работе.                                                                                  

Профессиональная и общественная деятельность Кириченко Г.А.                                                                                       

не ограничивается только работой в 

колледже. Ее усилиями была 

организована совместная работа с 

городскими, республиканскими 

центрами досуга.  Она является одним из 

руководителей русского социально-
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культурного центра, где проводит огромную работу по сохранению культурного 

наследия, укреплению дружбы и единства между народами. Неоценим ее вклад в 

проведение Международных фестивалей русского искусства, проведение таких ярких 

праздников, как Рождественские и Пасхальные вечера, «Масленица», «Похвальное 

слово Кириллу и Мефодию», декад русского языка и др.  Благодаря инициативе 

Кириченко Г.А. преподаватели колледжа и вуза г.Семей имели возможность пройти 

стажировку в г.Санкт-Петербурге в Академии постдипломного образования.                                                                                             

За значительные достижения в области педагогики, многолетний плодотворный 

труд Галина Александровна награждена знаком «Отличник образования Казахской 

ССР», нагрудным знаком «Почѐтный работник образования Республики Казахстан», 

медалью имени Ы.Алтынсарина, юбилейной медалью имени М.О.Ауэзова, за успехи в 

общественной работе награждена Почетными грамотами Посольства Российской 

Федерации в Республике Казахстан, Почетными грамотами Министерства образования 

РК, Почетными грамотами на уровне города и области. 

 

АВТУШКО ИРИНА ИВАНОВНА с 1987 года работала преподавателем  

русского языка и литературы. 

Ирина Ивановна – опытный педагог, имеющий стаж педагогической 

деятельности более 30  лет; из них стаж работы в данном колледже - 15лет. 

Автушко И.И. в своей работе ориентировалась на общее развитие студента, 

строила обучение на основе дифференциации, позволяющей учитывать темп 

продвижения каждого обучающегося, корректировать возникающие трудности, 

обеспечивать поддержку способностей каждого студента. Она строила свои занятия с 

учѐтом психологических особенностей, индивидуальных возможностей и способностей 

студентов. Педагог умела интересно преподать учебный материал, активизировать 

обучающихся, пробудив у них интерес к предмету, работала в соответствии с 

современными требованиями, владела формами и методами активного обучения, 

использовала на уроках групповую, индивидуальную работу, работу в парах. 

Профессиональная компетентность, увлеченность, коммуникабельность, 

широкая эрудиция педагога заслужили уважение и авторитет в коллективе педагогов и 

обучающихся. 

 

БАЛАЯНЦ ГАЛИНА ИРАНГАЛИЕВНА прекрасный педагог, мастер своего 

дела. С 1987 по 1994 год работала в педагогическом колледже. Энергичный, неуѐмный 

человек, у которого масса идей, богато развитое творческое воображение – такой все 

знают Галину Ирангалиевну. Обучая, она воспитывает своих учеников.  

«Я твѐрдо убеждена, что в школе  должны работать неравнодушные люди, – говорит 

она. – Педагог должен найти путь к сердцу каждого ребѐнка, достучаться до его души. 

Он должен создать благоприятный психологический климат, от которого зависит, как 

работают ученики, с каким настроением уйдут домой, что расскажут своим родителям. 

Поэтому я и спешу поделиться со своими обучающимися всем, что знаю и умею, 

стремлюсь узнать, что волнует их, приглашаю вместе пойти по дороге открытий». 

 

 

АБДЫКАРИМОВА САТИМА КАБЫКЕНОВНА работает 

в педагогическом колледже имени М.О. Ауэзова с сентября 1987 

года после окончания филологического факультета Нежинского 

ордена Трудового красного знамени государственного института 

имени Н.В.Гоголя. 

  С сентября 1998 по 2011 год занимала должность 

заведующей школьным отделением. В 2011 году переведена на 
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должность преподавателя русского языка и литературы в группах с государственным 

языком обучения.  

Абдыкаримова С.К. – педагог высокой квалификации, владеющий психолого-

педагогическими основами анализа своей деятельности.  Она осваивает новейшие 

достижения педагогической науки, осуществляет оптимальный отбор методов, средств, 

форм обучения и воспитания, успешно применяет исследовательские методы обучения. 

Преподаватель систематически формирует у обучающихся научные представления о 

языке и литературе, учит их мыслить, самостоятельно добывать знания, делать выводы 

и сравнения, логично и аргументировано высказывать свои мысли. 

 Ее уроки отличаются глубокой 

продуманностью, всегда интересны, 

строятся на педагогике сотрудничества и 

воспитательном принципе.  Уроки 

Абдыкаримовой С.К. можно считать 

всегда открытыми,  они получили 

высокую оценку членов внешней 

экспертной комиссии НААР; участников 

регионального семинара-практикума 

«Полиязычие – новая тенденция 

современного образования», участников 

областного практического семинара «Из 

опыта реализации полиязычия в рамках 

современного образовательного процесса 

колледжа»,  участников Республиканского семинара по модернизации ТиПО ВКО на 

тему «Педагогическая культура учителя», членов комиссии пилотного 

инспектирования системы проверки качества образования в РК. 

Преподаватель принимает активное участие в работе городского методического 

объединения учителей -словесников, показала качественную подготовку в проведении 

городских и региональных семинаров по темам: «Внедрение современных 

образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс», «Переход к 12-

летнему обучению «Проблемы, поиски, решения». 

Внеурочные мероприятия вызывают большой интерес и активность обучающихся    и 

коллег. На протяжении многих лет руководит работой кружка «Любители русского 

слова».  

Абдыкаримова С.К является одним из авторов учебно-методического пособия по 

русскому языку «Основы культуры речи и стилистики» и «Пособие по 

публицистическому стилю речи» для учащихся средних школ и средних специальных 

учебных заведений (одобрен и рекомендован к использованию в практической работе 

педагогов области ВКО ИПК ПРО).   

Ее работы нашли отражение в республиканских журналах «Русский язык в 

школах и ВУЗах Казахстана (2016, 2017, 2018 гг), «Справочник классного 

руководителя», «Вестник столицы», а также в международном научно-методическом 

педагогическом журнале «Евразийское образование» (2017). 

Сатима Кабыкеновна  пользуется заслуженным авторитетом в коллективе и  

среди обучающихся. Коллеги считают ее творчески работающим педагогом, который 

располагает к общению и всегда готов поделиться опытом.  

Сатима Кабыкеновна является председателем  предметно-методической 

комиссии русского языка, способствуя целенаправленной и творческой организации 

учебно-воспитательного процесса. 

За особые заслуги в области образования награждена нагрудным знаком 

«Почетный Работник Образования РК» (2013г); именным нагрудным знаком 

им.М.О.Ауэзова (2015); Почетной грамотой управления образования ВКО (2015); 
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Почетной Грамотой Министерства Образования и Науки РК (2003); Почетной грамотой 

Акима ВКО (2003). 

 

 

АРАЛОВА АЙКУМУС НУРАХМЕТОВНА -  

преподаватель русского языка и литературы, окончила Омский 

Государственный педагогический институт им. А.М.Горького. Была 

принята на работу в 1993 году в качестве методиста заочного 

отделения. В первые годы незавсимости республики руководство 

колледжа в лице директора Калиева Н.К отнеслось с пониманием к 

ее желанию работать на исторической  Родине. 

   Айкумус Нурахметовна исполняла должность сначала методиста 

заочного отделения, затем заведующей до 2005 года. Это были 

непростые годы реформ в образовании. Экономическая нестабильность в стране 

отражалась во всех сферах жизни, в том числе в образовании. С присущей ей 

ответственностью Айкумус Нурахметовна трудилась для того, чтобы для студентов – 

заочников вовремя разрабатывались преподавателями задания контрольных работ, 

контролировала обеспеченность учебного процесса необходимыми средствами 

обучения, поддерживала связь со школами для того, чтобы отслеживать необходимость 

в кадрах. В эти годы на заочном отделении педагогического колледжа прошли 

необходимую переподготовку учителя казахского языка для школ с негосударственным 

языком обучения, учителя технологи, учителя физического воспитания. Таким образом, 

Аралова А.Н. внесла вклад в подготовку кадров для школ города, области.       

    Глубокое знание предмета, творческое отношение к работе, трудолюбие, внутренняя 

дисциплина – основные качества преподавателя. Аралова А.Н. является одним из 

авторов учебно-методического пособия по 

русскому языку «Пособие по 

публицистическому стилю речи» для 

учащихся средних школ и средних 

специальных учебных заведений (одобрен 

и рекомендован к использованию в 

практической работе педагогов области 

ВКО ИПК ПРО). Является автором 

учебного пособия «Авторизованный курс 

по детской литературе». Аралова А.Н. 

принимает участие в международном 

проекте, в 2016 году  прошла курсы повышения квалификации по теме 

«Метапредметный подход в школьном образовании и система работы над уровневым 

обучением русскому языку» при  Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет». Является лектором курсов по переподготовке учителей 

русского языка школ ВКО по методике профессора Е.А.Хамраевой, а также соавтором 

учебника русского языка для 2-го класса.  

    За особые заслуги в области образования награждена Почетной Грамотой 

Министерства Образования и Науки РК (2000г.), Почетной грамотой Акима города 

Семей (2003) и другими. 

 

 

ШОМАНОВА ГУЛЬМИРА КАБАЕВНА – преподаватель 

русского языка и литературы в группах с государственным языком 

обучения, активно внедряет  современные образовательные 

технологии в учебно- воспитательный процесс, работает в 
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педагогическом колледже с 1993 года. Основой педагогической деятельности является 

выбранная ею методическая проблема: повышение активности и практической 

компетентности обучающихся через технологию критического мышления на основе 

ИКТ. Ежегодно проводит мастер – классы для преподавателей школы «Ступени роста», 

города и области. Преподаваемые уроки отвечают современным требованиям, носят 

познавательный, обучающий характер.  

Изучение актуальных вопросов преподаваемых дисциплин находят отражение в 

научно – методических докладах, с которыми Гульмира Кабаевна выступает на 

конференциях городского, областного и международного уровней.  

Опыт работы и методические разработки  

транслируются в Республиканских учебно – 

методических журналах. Результатом экспериментов 

по освоению компьютерных технологии и разработок 

методической темы стали  пособие «Словарная работа 

на уроках русского языка» (ISBN 978-601-7197-79-1, 

РИО ОФ «ЗИЯТКЕР», 2015г.),  зарегистрированное 

Книжной палатой,  «Пособие по публицистическому 

стилю речи», (І место в І республиканском 

творческом фестивале «Наука и Знание», 2014г.).  

 Проводимые внеурочные и воспитательные работы 

Шомановой Г.К. получили высокую оценку среди 

преподавателей колледжа, города, области 

(ежегодный общеколледжный конкурс «Мир 

Ауэзова», областной литературно-музыкальный вечер, посвященной 50-летию Анны 

Ахматовой, городской конкурс чтецов, посвященный 200-летию М.Ю.Лермонтова 

«Люблю Отчизну я...», ежегодная традиционная общеколледжная линейка, 

посвященная дню рождения Мухтара Ауэзова и т.д).  

  Основной целью работы с родителями является единство требования  колледжа 

и семьи в формировании личности обучающихся. Использует различные методы 

психолого-педагогической диагностики, которые позволяют корректировать поведение 

обучающихся, влиять на взаимоотношения студентов и родителей. На протяжении 25 

лет является успешным куратором. Ее выпускники работают в разных уголках 

Республики Казахстан. Победитель традиционного внутриколледжного конкурса 

«Лучший куратор - 2015года».  Отличается высоким профессионализмом, 

трудолюбием, пунктуальностью, ответственностью и деловитостью, умением грамотно 

доводить работу до конца. 

  За особые заслуги награждена Почетной Грамотой Департамента образования 

ВКО (2013), нагрудным знаком имени М.О.Ауэзова, отмечена Благодарственными 

письмами ГУ «Управление образования ВКО» и ТиПО ВКО. 

 

 

ТОКТАРБЕК МАЙРА ШАКЕНОВНА работает в 

колледже с 2004 года. Высокий уровень культуры, глубина знания 

предмета, мастерское владение методикой обучения и воспитания, 

демократизм общения с обучающимися отличают педагогическую 

деятельность Майры Шакеновны. Используя проблемно-

диалогические и здоровьесберегающие технологии, проектные 

методы обучения, научные знания о возрастных особенностях и 

психологии студентов, она системно организует свою 

профессиональную деятельность, развивает у обучающихся устойчивый интерес к 

предмету, способствует формированию нравственных принципов и положительной 

мотивации к учению. Токтарбек М.Ш. большое значение придаѐт реализации принципа 
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межпредметных связей. Результаты работы Майры Шакеновны показали 

эффективность еѐ системного подхода к профессиональной деятельности. Она активно 

участвует в педагогических конкурсах 

различного уровня, является финалистом 

Республиканского конкурса 

педагогического мастерства  «Мой 

лучший урок» (2016г.), дипломантом 

областного фестиваля «Инновации в 

образовании» (2015 г.).  Токтарбек М.Ш. 

является одним из авторов учебно-

методического пособия по русскому языку 

«Основы культуры речи и стилистики» и 

«Пособие по публицистическому стилю 

речи» для учащихся средних школ и 

средних специальных учебных заведений 

(одобрен и рекомендован к 

использованию в практической работе педагогов области ВКО ИПК ПРО).   

За особые заслуги в области образования РК награждена нагрудными знаками 

имени Ы.Алтынсарина (2017), «Почетный работник образования РК» (2013г), именным 

нагрудным знаком им.Шакарима (2017г), медалью М.Шолохова (2017), Почетной 

Грамотой Министерства Образования и Науки РК, Почетной грамотой Управления 

Образования (2015), Почетной грамотой Акима ВКО(2014). 

     

НУРКЕНОВА ГУЛЬДАНА КАЛИГАЗЫНОВНА 
Основная задача уроков русского языка и литературы – не 

только научить грамотно писать, не только развить у студентов 

интерес к чтению, а главное, пробудить в сердце каждого «чувства 

добрые». Именно эту задачу ставят перед собой учитель-словесник 

Нуркенова Гульдана Калигазыновна, имеющая 13-летний стаж 

работы в педагогическом  колледже. Постоянный творческий поиск, 

требовательность, справедливость, понимание, эмоциональность, 

доброта, отзывчивость, трудолюбие – еѐ отличительные черты. Кропотливый труд, 

способность радоваться жизни, творческое отношение к делу – это стиль работы 

Гульданы Калигазыновны.  

 Ее уроки отличаются четкой организацией учебного процесса, глубоким 

научным содержанием, высоким методическим мастерством, практической 

направленностью. Гульдана Калигазыновна стремится максимально развивать 

мыслительную деятельность учащихся через создание благожелательной атмосферы, 

положительного эмоционального тонуса учебного процесса. Нуркенова Г.К. проводит 

уроки-лекции, семинары, композиции, концерты. Ее уроки предельно насыщены, 

учащиеся активно работают на протяжении 

всего занятия.Имея большой опыт работы, 

отличные знания по предмету, хорошо владея 

методикой преподавания, Нуркенова 

Гульдана Калигазыновна читала лекции по 

культуре речи на областных курсах для 

преподавателей строительных колледжей. С 

2012 является членом комиссии по 

организации и проведению городской 

олимпиады по русскому языку учащихся 4-х 

классов с государственным языком обучения общеобразовательных школ г. Семей. В 

2016 году  прошла курсы повышения квалификации по теме «Метапредметный подход 

ҚР Білім және ғылым министрі 

Е.К.САғадиевтің қолынан алған марапат 
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в школьном образовании и система работы над уровневым обучением русскому языку» 

при  Московском педагогическом государственном  университете. Является лектором 

курсов по переподготовке учителей русского языка по методике профессора 

ХамраевойЕ.М., а также соавтором учебника русского языка для 2-го класса. Делясь 

профессиональным опытом на семинарах городского и областного уровней, проводит 

открытые уроки, мастер-классы, публикует статьи на страницах печатных изданий, 

участвует в профессиональных конкурсах педагогического мастерства, привлекает к 

активной деятельности своих учащихся. Педагогическая деятельность Нуркеновой Г.К. 

отмечена грамотами и  благодарствеными письмами вышестоящих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели ПЦК руского языка и литературы 2006 года 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІ ПӘНДІК-ӘДІСТЕМЕЛІК КОМИССИЯСЫ 
 

1992-1993 оқу жылы колледжде «Бастауыш сыныпта ағылшын тілін оқыту» 

мамандығы бойынша 9-шы сынып негізінде қазақ тілінде тұңғыш оқу тобы 

қабылданды. 1994-1995 оқу жылында колледжде «Негізгі мектепте шет тілін оқыту» 

мамандығы ашылды. Осы жылдан бастап Б.Т.Ильясованың жетекшілігімен шет тілі пән 

бірлестігі ӛз жұмысын бастады.  

Бұл мамандықтың алғашқы түлектері оқу орнын 1998 жылы бітірді. Білім 

ордасында ағылшын тілі бӛлімінің қалыптасуына үлес қосқан оқытушылар: Быкунова 

В.В., Г.С.Маметекова, И.М.Калелова, Ғ.Н.Торыбаева, Б.Т.Ильясова, М.К.Юсупова, 

Б.Ж.Койгельдина, С.С.Серимова, А.С.Чармухаметова, Ш.О.Джаналинова, 

А.Д.Мухатова. 

«Негізгі мектепте шет тілін оқыту» мамандығы бойынша білім алушылар 

санының ӛсуіне байланысты пән бірлестігі оқытушыларының да қатары жылдан-жылға 

артты.  

Ағылшын тілі пәндік әдістемелік комиссиясында бүгінгі таңда 9 оқытушы 

жұмыс істейді. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Құрмет» 

грамотасымен Торыбаева Г.Н., Койгельдина Б.Ж., Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің «Алғыс хатымен» Юсупова М.К., колледждегі 25 жыл үзбей 

жұмыс істеген қажырлы еңбегі үшін жоғары 

санатты оқытушы Маметекова Г.С. «Мұхтар 

Әуезов» тӛсбелгісімен марапатталды. Пәндік 

әдістемелік комиссия құрамындағы жоғары 

санатты оқытушылар саны 6 (50%), 6-уы магистр 

(50%). Ибраева А.А. 2014 жылы DAAS 

Университет Лейден ICLON «Болашақ» 

бағдарламасы негізінде  Голландия жерінен 

педагогика және психология пәнінен 

тағылымдамадан ӛтті. 2017 жылы Дюсебаева 

НЗМ халықаралық оқытушысы Марсело 

Лопез Ларамен бірге. 2014ж. 
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А.М. Финляндияның HAMK университетінде біліктілігін кӛтерді. 

Қазіргі кезде ағылшын тілі пәндік әдістемелік комиссия оқытушылары Шәкәрім 

атындағы Семей мемлекеттік университетінің ағылшын тілі филологиясы 

факультетімен тығыз байланыс орнықтыра отырып, «Әдістеме және тіл білімі» 

саласында бірлескен ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізіп келеді.   

Г.С.Маметекова «Ағылшын тілі сабақтарында модульдік оқыту технологиясын 

қолдану» әдістемелік оқу құралын, Б.Ж.Койгельдина «Ағылшын тілін оқыту 

әдістемесінен машықкерге арналған оқу құралын» шығарды. Жыл сайын Шәкәрім 

атындағы Семей мемлекеттік университетінің шетел филологиясы кафедрасымен 

әлеуметтік серіктестік келісім аясында ғылыми-практикалық, ӛндірістік іс-тәжірибелік 

конференциялар, семинар-практикумдар ӛткізіліп тұрады.  

Тілдік лексиканы жетілдіруге білім алушыларға, оқытушыларға шетелдік 

оқытушылар мен сӛйлесу мүмкіншілігі толықтай қамтылған. 2014 жылы 

Ұлыбританиядан келген волонтер, «International Learning Institute»оқу орнының 

оқытушысы  Марсело Лопез Лара  колледждің 0111083 «Негізгі мектептің шетел тілі 

мұғалімі» біліктілігі студенттеріне ағылшын тілінен дәріс беріп, колледж 

оқытушыларына ағылшын тілін оқыту әдістемесінен семинар ӛткізді. Назарбаев 

интеллектуалды мектебінің халықаралық оқытушылары семинар, практикум, курстар 

ӛткізіп, оқытушылар мен білім алушылардың білім деңгейлерін жетілдіруде. Білім 

алушылардың сӛйлеу дағдысын қалыптастыру барысында «Conversation club» 

ұйымдастырылды. Дебат клубының нәтижесінде білім алушылар Түркия еліне барып, 

білімдерін жетілдіріп Іntermediate, Upper-Intermediate деңгейлерін жетілдіріп 

коммуникативтік сӛйлеу дағдысын  қалыптастырды. Биылғы жылы екі білім алушы 

грант жеңіп алып, Египетте білімдерін жалғастыруда. Білім алушылар колледждегі 

шағын ғылыми орталық мүшелері ретінде атаулы дәрісханалар бойынша жүйелеген 

ғылыми-ізденіс жұмыстарымен ғылыми-практикалық конференцияларға, жоба 

байқауларына қатысады. «Бейбітшілік әлемі» Халықаралық Қазақ Творчестволық 

Бірлестігінің ұйымдастыруымен ӛткен «Дубай-2017» халықаралық форумында ІІІ курс 

студенті Қасенова Ж. жоба қорғап, жүлделі І орын иеленсе, Тӛлегенова А. 

республикалық «Мәңгі Ел - Қазақстаным» атты ғылыми-практикалық конференцияда 

Бас жүлдені жеңіп алды. 0111083 «Негізгі мектептегі шетел тілі мұғалімі» біліктілігі 

бойынша білім алушылар Кембридж, Оксфорд оқулықтарының І-ІІ-ІІІ деңгейлерін 

оқып бітірді.  

 Пәндік әдістемелік комиссия оқытушыларының мақалалары «Қазақстан 

кәсіпкері», «Мектептегі шет тілі», «Әдіскер»  сияқты республикалық басылымдарда  

үздіксіз жарияланып отырады. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды,  

сандық ресурстарды қолдана отырып, жаңартылған білім мазмұны бойынша білім 

алушылардың кәсіби шыңдалу мақсатында пәндік әдістемелік комиссиясы үздіксіз 

жұмыс істейді.  

           

  БЫКУНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 

В 1964 году была принята на работу в Семипалатинское 

педагогическое училище преподавателем  немецкого языка. Имея за 

плечами опыт работы, охотно делилась багажом знаний с молодыми 

преподавателями. Проводила открытие уроки, практики, 

внеклассные мероприятия, выступала с проблемными докладами на 

педагогическом и методическом советах колледжа. С 1 сентября 

1986 года назначена заведующей школьным отделением учебного 

заведения. Приложила максимум усилий и труда, чтобы добиваться 

положительных результатов на ответственном участке работы. 

Человек творческий, методически грамотный, ответственный и принципиальный, 
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Быкунова Валентина Васильевна пользовалась большим уважением и авторитетом 

среди коллег. В 1989 году вышла на заслуженный отдых. 

 

МАМЕТЕКОВА ГАУХАР СЕРККАЗИНОВНА 

 «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» - деген халық 

нақылы қадірлі ұстаз Гаухар Серкказықызына арналады. Гаухар 

Серкказықызы педагогикалық оқу орнының студенттеріне шетел 

тілін меңгертіп, кәсіптік тұрғыдан дамытуға үлес қосып жүрген 

аяулы ұстаз.  

Маметекова Гаухар Серкказиновна еңбек жолын 1991 жылы 

Целиноград қаласының педагогикалық институтында шетел тілі 

мұғалімі ретінде бастады. 1993 жылдан бастап Семейдің 

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде ағылшын тілі пәнінің оқытушысы. 

Ол іскерлігі, педагогикалық идеяларды жүзеге асыруы, ӛз жеке басының үлгісі, талап 

қоя білуі сапаларымен ерекшеленеді.  

         Оқытушы әр сабақтың оқушы үшін тартымды, қызықты, ғылыми деңгейде ӛтуін  

ӛзіне мақсат етіп қояды. Осы мақсатта практикалық грамматика сабақтарында СТО 

технологиясының элементтерін қолдана отырып, «The passive voice», ―The adverb‖ атты 

педагогикалық колледждің оқытушылары мен оқушыларына арналған оқу құралын, 

«Ағылшын тілі сабақтарында модульдік оқыту технологиясын қолдану» оқу-

әдістемелік құралын құрастырды.   

Г.С.Маметекова – оқытуды тәрбиемен ұштастыра жүргізетін нағыз ӛз ісінің 

шебері. Осы жылдары бірнеше топтың жетекшісі болды. Ол ӛзінің ісіне жауапты, 

жұмыскер, әдістемелік шеберлігі қалыптасқан,тәжірибелі оқытушы екендігін кӛрсетті. 

Жетекшілік еткен топтары колледж ӛміріне  белсене қатысып, оқудағы жетістіктері 

үшін М.О.Әуезов атындағы дипломмен 

марапатталды. Топ студенттері Бүкілресейлік 

қашықтықтан ӛтетін «Ең үздік заманауи 

сабақ» сайысында  2-орын, «Тіл дарын - 2016» 

олимпиадасына жүлдегер дайындап 2-орын, 

Халықаралық шет тілінен олимпиадаға 

студенттерді даярлап 1,2-орындарға ие болды. 

Павлодар педагогикалық колледжінің 

аймақаралық практикалық ғылыми 

конференциясында 3-орынды иеленді. 

Білім берудегі жетістіктері үшін 

бірнеше рет марапатталды: Шығыс Қазақстан облыстық Білім департаментінің Құрмет 

грамотасы – 2003 ж. Шығыс Қазақстан облысының грамотасы – 2013 ж. Оқу 

орнындағы 25 жылдық маман даярлаудағы табыстары үшін  М.О.Әуезов атындағы 

медаль -  2017 ж. 

Мұғалім еңбегі оқушы білімімен ӛлшенеді. Ұстаздық оқу-тәрбие ісі, жастардың 

жүрегін тебірентіп, ой сезіміне әсер ету үшін біріншіден, саяси сауатты, жан-жақты 

білімді болуы, екіншіден, ӛз бойындағы білімді оқушы жүрегіне еркін, шеберлікпен 

жеткізе білетіндей әдіскерлік икемділігі, үшіншіден, оқушының психологиялық ой-

ӛрісін бақылай алатын сезімтал психолог, ӛз ісіне, шәкіртіне деген сүйіспеншілікті 

жинақтаса ғана ол - нағыз Ұстаз.    

 

ТОРЫБАЕВА ГАЙНИ НУРАХМЕТОВНА 

Нағыз ұстаз болу – бақыт әрі абырой. Шындығында, 

мұғалім болу оңай болып кӛрінгенмен, ал нағыз ұстаз болу екінің 

бірінің қолынан келе бермесі анық. "Ұстазды алтын діңгекке теңер 

едім" деп ұлы педагог Ы. Алтынсарин айтқандай, ұстаз жолы –  
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қиыншылығы мен рахаты бір басқа жетерлік мамандық атаулының ұлысы. Білім беру 

кеңістігінде тәжірибелі де білімді, ӛз мамандығының хас шебері кәсіби ұстаздар 

жетерлік. Солардың бірі – М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің ағылшын 

тілі пән оқытушысы Торыбаева Гайни Нурахметовна. Ұзақ жылдар бойы ұстаздықтың 

ұлы жолында ӛзінің айшықты еңбегімен дараланған Гайни Нурахметовна жайлы 

ерекше ілтипатпен  айтуға болады. Ол – ұлағатты ұстаз. Ӛз ісіне берілген, білім 

алушылардың жанына нұр құя білген Гайни  ұстаздың ӛмірі  болашақ үшін  үлкен 

ӛнеге. 

            Ағылшын тілін оқыту әдістемесіне арналған авторлық ұжым құрамында 

«Бастауыш сыныпта ағылшын тілін оқыту 

әдістемесі» оқу құралын шығарды, білім 

тереңдетуге арналған «Regional component. 

Kazakhstan» әдістемелік, «Қазақстан» атты 

электронды оқу құралын құрастырды. 

Оқытушы қашықтықтан ӛткен бүкілресейлік 

«Заманауи үздік сабақ» (ІІ орын, 2016 ж.), 

«Оқытудағы инновациялық әдіс-тәсілдер» (ІІ 

орын, 2017ж.) кәсіби байқауларында жүлделі 

орындарды иеленді. Студенттері Ж.Касенова 

(ІІ орын, 2015ж.), А.Дюсембаева (ІІ орын, 

2016ж.), А.Тӛлегенқызы (ІІ орын, 2017ж.) шет 

тілінен ӛткен халықаралық олимпиадада және қашықтықтан ӛткен бүкілресейлік 

ағылшын тілінен шығарма байқауында А.Аймаханова (ІІІ орын, 2017ж.) үздік деп 

танылды. Отан қорғаушыларға, қаза тапқан жауынгерлерге, техникалық және кәсіптік 

білім беретін оқу орындарының түлектеріне арналған мемлекетаралық олимпиадада 

«Ағылшын тілі» аталымы бойынша А.Муратбекова (III орын, 2017ж.).  

Г.Н.Торыбаева оқытуды тәрбиемен ұштастыра жұргізетін ӛз ісінің шебері. Осы 

жылдарда бірнеше топтың жетекшісі болды. Ол жетекші болған топ оқушылары саналы 

тәртіп пен сапалы білім кӛрсеткіштерін кӛрсетіп отырды. Ол ӛз ісіне жауапты 

жұмыскер, әдістемелік шеберлігі қалыптасқан, мәдениетті оқытушы. 

 

ИЛЬЯСОВА  БАҚЫТГУЛ ТОЛЕУХАНОВНА 

«Тек жоғары сауатты, дарынды, дана, әрі отан сүйгіш мұғалім ғана 

лайықты ұстаз тәрбиелеп шығара алады. Бүгінде мұғалім балаларға 

білімдер жиынтығын беріп қана қоймай, сонымен бірге, ең 

бастысы оларды ӛмір бойы үйренуге үйретулері керек». 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың осы сӛзін оқығанда кӛз алдымызға 

әріптесіміз Бақытгул Толеухановна келеді. М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжіне 1995 жылы ағылшын тілі пәнінің 

оқытушысы болып орналасты. 1996-1997 жылдары шет тілі пән бірлестігінің жетекшісі 

болып жұмыс істеді. 2001 жылдан бастап «Ағылшын тілі бӛлімінің меңгерушісі», 2004 

жылдан 2014 жылға дейін колледжде оқытушы болып жұмыс істеді. Әр мемлекет, әр 

халық ғасырлар ӛте рухани жаңғырып, жаңарып отырады. Ал рухани жаңғыру мен 

жаңаруда білім берудің рӛлі ерекше. Біз 

ӛзіміздің ұлттық ерекшелігіміз бен 

заңдылықтарымызды сақтай отырып, әлемде 

болып жатқан жаңалықтарды қабылдай 

білуіміз керек. Әрбір адам ӛз елі мен жерінің 

байлығының иесі болу үшін, жаңашылдыққа 

қадам басып, жаңа технологияларды меңгеріп, 

болашаққа бағдар жасай алу тиіс. Сондай 

оқытушының бірі - Бақытгул Толеухановна. 
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Семей қаласының ағылшын тілі пәні мұғалімдері ассоциясының волонтері АҚШ-тан 

келген Марианна Мосс басшылығымен ұйымдастырылған «Ағылшын тілі сабақтарын 

жетілдіру жолдары» атты конференцияда ғылыми жұмыстарын қорғап, ассоциацияның 

мүшесі болып сайланды. Республикалық, облыстық, қалалық деңгейде ӛткізілген 

семинарларға шет тілін оқыту әдістемесі сабағынан жаңа инновациялық 

технологияларды қолдана отырып білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту барысында ӛткен сабақтары ӛте жоғары деңгейде бағаланды. Оқытудың жаңа 

әдістері мен формаларын қолдану арқылы білім алушылардың проблемалық, зерттеу 

аналитикалық және жобалау әдістерін жетілдірді. Облыстық деңгейде озық тәжірибесін 

білімді де білікті маман ретінде таратты. Озық педагогикалық тәжірибе - білім берудегі, 

соның ішіндегі педагогикалық жаңашылдық пен зерттеушілік тәжірибеге сүйеніп, 

нақты деректер мен соңғы жаңалықтарға негізделген теориялық талдау үнемі ізденісте 

болатын тәжірибелі  педагог-маман еңбегінің жемісі. 

Шығармашыл-прогрессивті тұлға, ӛзін, айналасын қоғамды жаңартып отырды. 

Білім жетілдіру курстарына барып жыл сайын білім деңгейін жетілдірді. 2003 жылы 

Англияның Дейвнг графствосының Барнстепл қаласында ағылшын тілін жетілдіру 

барысында іс-тәжірибеден ӛтті. Англиядан алған тәжірибесін әріптестерімен, білім 

алушыларымен бӛлісті. Колледжде еңбек етіп жүрген кезінде кӛптеген оқу құралын 

шығарды. Электронды оқулығы шет тілін оқыту әдістемесінен «Үздік компьютерлік 

бағдарлама» сайысында облыстан ІІІ орынды иеленді. «Шетел тілін оқыту әдістемесі» 

оқулығы 2012 жылы білім алушыларға іс-тәжірибеде қолдануға берілді. Ұстаз - жас 

ұрпақтың рухани сәулеткері, қоғам, халық ӛзінің үміті мен болашағын тапсыратын 

сенімді ӛкілі. Ұстаз жемісі - шәкірт жемісі. 

Колледж білім алушылары түрлі интеллектуалдық олимпиадалар, ғылыми 

жобалардың, әр түрлі байқаулардың жеңімпазы. ―Mukhtar the great‖ (Секенова 

Арайлым), «Ұлы гуманист» (Түгелжан Зере), «Майдандағы қазақ қыздары»  

(Каримбаева Айнұр), T.Seisepova ―English in my future profession‖, Ильясова М. 

«Бастауыш сыныпта ағылшын тілі мұғалімдерін дайындау үшін ӛткізілетін ағылшын 

тілінен арнайы пәндерді оқытуда білім беру технологияларын қолданып оқыту». Жыл 

сайын болатын пәндік олимпиада, ғылыми жобаларда республикалық, халықаралық 

байқаулардан 30-дан аса білім алушылары топты жарып жүлделі атанды. Ғылыми 

жұмыстары «Мектептегі шет тілі» Республикалық басылым журналдарында жыл сайын 

басылып шығады. 

Ұстаздың еңбегі жоғары бағаланып, колледждің 110 жылдық мерейтойында «Білім 

беру ісінің Құрметті Қызметкері» белгісімен марапаттады. Осындай ұлағатты ұстазбен 

еңбек еткенімізге мақтанамыз  

 

СЕРИМОВА САУЛЕ СЕРИККАЗИНОВНА 

Серимова Сауле Серикказиновна 1997-98 оқу жылынан бастап осы оқу орнында 

2011-2012 оқу жылына дейін табысты еңбек етті. Бір жылдан кейін «Шетел тілі» 

бӛлімінің меңгерушісі болып тағайындалды. «Шет тілі» бӛлімінде ӛткен колледжішілік 

сайыстарда бӛлім студенттері ерекше кӛріне білді. Дәстүрлі түрде жыл сайын 

ӛткізілген «Наурыз Аруы» байқауында бӛлім студенттері 4 жыл қатарынан Бас жүлдені 

иеленді. Бӛлім студенттері тілді меңгерудегі білімдерімен ерекшеленетін еді. Бӛлім 

ауыспалы «Елім-ай» белгісін бірнеше мәрте жеңіп алды. Еңбегі еленіп 2000 ж. орта 

кәсіптік білім мамандарын даярлауда қол жеткен жоғары нәтижелері үшін ШҚО Білім 

Департаментінің Құрмет грамотасымен, 2001 ж. «Почетная грамота Департамента 

образования Восточно-Казахстанской области за безупречный творческий труд в 

системе образования области, достигнутые успехи в обучении и воспитании 

молодежи», 2003 ж. кәсіби білім беру жүйесіндегі кӛп жылғы жемісті еңбегі және 

кадрлар даярлау ісіне қосқан елеулі үлесі үшін ШҚО әкімінің грамотасымен; 2010 ж. 

колледждің оқу-тәрбие жұмысының сапалы іске асуына үлес қосқаны үшін М.О.Әуезов 
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атындағы педагогикалық колледжінің Құрмет грамотасымен марапатталды. Сауле 

Серикказиновна ағылшын тілі маманы ретінде, педагогтік қызметі барысында 

оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін меңгеріп, педагогика ғылымындағы жаңа 

жетістіктерді шығармашылықпен қабылдап, білім беру мен тәрбиелеу міндеттерін жан-

жақты ойластыратын үлгілі маман болды. Қазіргі таңда Алматы қаласында жемісті 

еңбек етуде. 

 

           ЮСУПОВА МАРЖАН ҚАЗБЕКҚЫЗЫ  
Тәлімгер ұстаз Юсупова Маржан Қазбекқызы Семей 

қаласындағы М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжде 20 

жылдан астам уақыт еңбек етуде, қазір ағылшын тілі пәндік 

әдістемелік комиссиясының оқытушысы, колледждің шет тілі 

әдіскері. Екі жоғары білімі бар, біліктілігі жоғары, 2014 жылы 

ШҚО Білім басқармасының Құрмет грамотасымен, 2017 жылы ҚР 

Білім және ғылым министрлігінің Алғыс хатымен марапатталған. 

Ағылшын тілі практикалық фонетикасы, ағылшын тілі сӛйлеу 

практикумы, тіл дамыту теориясы және әдістемесі, шетел тілі пәндерінен дәріс береді.  

2007-2010 жылдар аралығында топ жетекшілерінің әдістемелік бірлестігінің, 2015-2016 

оқу жылында Шет тілі бӛлімі әдіскері қызметіне тағайындалды. 2012-2013 оқу жылы 

басталған «Мектепке дейінгі ұжымдарда кӛп тілді мамандар даярлау» эксперименттік 

жобасының жетекші маманы.   

 Юсупова М.К. – ӛз ісін 

жетік меңгерген, тәжірибелі маман 

ретінде 2012-2013 оқу жылында 

ШҚО, Павлодар және Қарағанды  

облыстары бойынша білім 

саласындағы  Мемлекеттік 

бақылау департаментінің 

аттестаттау комиссиясының 

эксперті болды. 2015 жылы 

Астана қаласы «Назарбаев 

зияткерлік мектептері» ДББҰ 

«Педагогикалық шеберлік» ЖМ ҚР педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың 

деңгейлі бағдарламасы негізінде әзірленген тренерлерді оқыту курсын аяқтап, 2016-

2017 оқу жылынан бастап бітіруші курс студенттеріне қосымша білім беру 

бағдарламасы бойынша курс ӛткізеді.  

   Юсупова М.К. студенттердің кәсіби, зияткерлік әлеуетін дамытуда ӛзіндік орны 

бар тәжірибелі ұстаз. Маржан Казбековнаның жетекшілігімен 2017 ж. М.Мәметова 

атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжінде 

ӛткен «Білім беру процесі субъектілерін 

дамытудың шарты ретінде инновациялық білім 

беру ортасын қалыптастыру» тақырыбындағы 

халықаралық студенттердің ғылыми-зерттеушілік 

конференцияға ІІІ курс студенті Даулетбаева Д. 

қатысса, 2018 жылы Б.Ахметов атындағы 

Павлодар педагогикалық колледжінде ӛткен 

студенттердің шетел тіліндегі V Аймақаралық 

ғылыми-практикалық конференцияда ІІІ курс 

студенті Шаріпбаева А. жүлделі II орын алды.  

      М.К. Юсупова оқу үрдісін білім беру 

талаптарына сай ұйымдастыра білетін, оқытудың теориялық материалдарын сұрыптап, 

оны оқу үрдісінде тиімді пайдалана алатын тәжірибелі әдіскер ұстаздардың бірі. 
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ҚОЙГЕЛЬДИНА БАКЫТГҤЛ ЖУМАГАЛИЕВНА 

Болашақтың нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын 

алға апаратын күш - білім. Ал, білімнің кілті – білімді ұстаздың 

қолында. Осы орайда ӛзінің 30 жылдан артық ұстаздық қызмет 

еткен жылдар ішінде терең білімімен, ұйымдастырушылық 

қабілетінің молдығымен, ӛз ісіне деген жауапкершілікті сезіне 

білетіндігімен ерекше кӛзге түскен жандардың бірі, тіл шебері – 

Қойгельдина Бакытгүл Жумагалиевна. Алматы шет тілдер 

институтының 1985 жылғы түлегі. Бүгінгі таңда М.О. Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжінде 20 жыл бойы ұстаздық қызметін абыроймен 

жалғастыруда. 2006 жылдан бастап ағылшын тілі пәндік  әдістемелік комиссия 

тӛрайымы қызметін атқарып келеді. Ӛз мамандығын жетік игерген, заман талабына сай 

ӛзгерістерді зерттеп, оларды жас мамандарға жеткізіп жүрген  ұстаз-әдіскер 

 ҚР Білім және ғылым министрлігі Құрмет грамотасымен марапатталған. Бұл 

ұстаздың үздіксіз еңбегінің жемісі. Тәжірибелі, озық әдіскер ретінде республикалық 

деңгейде ашық сабақтар ӛткізіп, мұғалімдер тарапынан жоғары бағаланды. «Үздік 

әдіскер-2017» колледжішілік байқаудың ІІ орын иегері. Колледждің әдістемелік 

мақсатын жүзеге асыру барысында оқытудың интербелсенді әдістері мен формаларын 

сабақтарында жиі қолданады. Проблемалық, зерттеу, аналитикалық, модельдеу 

әдістерін қолдану арқылы классикалық әдістерді үнемі жетілдіріп отырады. Колледжде 

Smart-технологияларды (жаңа типті компьютерлер, телекоммуникация, виртуалды орта 

және мультимедиа-технология, интернет желісі) пайдалану арқылы оқу үрдісін 

жетілдіруде.  2010 жылы «Бастауыш сыныпта шет тілін оқыту әдістемесі», 2011 жылы 

«Ағылшын тілі пәнінен іс-тәжірибе ӛткізуге арналған әдістемелік оқу құралы, 2017 

жылы «Ағылшын тілін оқыту әдістемесінен машықкерлерге арналған» әдістемелік оқу 

құралы жарық кӛрді. 2013 жылы Республикалық оқыту және дамыту орталығы 

ұйымдастырған «Профессионалы» байқауының, 2015 жылы Халықаралық оқытушылар 

сайысы «Педагогикалық ізденіс» сайысының, жалпыресейлік халықаралық 

қашықтықтан ӛткізілген педагогтар арасындағы «Коллекция педагогического 

мастерства и творчества» байқауының І орын иегері.   

Білімді ұстаз білім алушылардың шығармашылықпен жұмыс істеп, ғылыми 

жұмыстармен айналысуына жетекшілік етеді. Колледжде мемлекеттің үш тұғырлы тіл 

саясаты аясында Б.Жұмағалиевнаның ұйымдастыруымен 2010 жылы құрылған 

«Conversational club» үйірмесі Назарбаев интелектуалдық мектебіндегі Лондон 

қаласынан келген Альфред, Ронни, Халиф сияқты волонтерлармен бірлесіп жұмыс 

жасайды. Студенттердің коммуникативтік дағдыларын, іскерлігі мен креативтілігін 

қалыптастыру мақсатында қазіргі таңда студенттер арасында танымал, ағылшын 

тілінде жүргізілетін «Puppet Show» қуыршақ театрын ұйымдастырды. Білім алушылары 

Республикалық «Ғылым шарайнасы» атты студенттердің ғылыми жұмыстар сайысына 

қатысып  Cадыкова А. І орын, Амангелді С. ІІ орын,  Қалибекова А. ІІІ орынды иеленді. 

2013 жылы облыстық «Тіл шебері» конкурсынан Серікқанова Қ. ІІ орын, «Тіл дарын - 

2015» облыстық олимпиадада Маратқызы А. қалалық ағылшын тілі олимпиадасынан І 

орын алды. «Тілдарын-2017» облыстық олимпиадасында Омарғалиева А., І орын. «The 

development of creative potential of the individual and society» аймақаралық ғылыми-

практикалық конференциясы, Қасенова Ж., ІІ орын. 2017 ж. Жалпыресейлік 

халықаралық қашықтықтан ӛткізілген шығармашылық байқауы, Жұмағалиева Т. І 

орын. 2017 ж. World of Peace Халықаралық Ғалымдар Одағы «Мәңгілік ел, 

Қазақстаным!» атты ғылыми практикалық конференцияда Қасенова Ж. І дәрежелі 

Дипломымен марапатталып, «Дубай-2017» халықаралық достық форумына жолдама 

алды. Халықаралық  достық форумының «Біріккен Араб Эмираты - Қазақстан» 
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ғылыми-практикалық конференциясында Қасенова Ж. І орынды иеленді. Шәкірт жеңісі 

-  ұстаз еңбегінің жемісі. 

Бақытгүл Жұмағалиевна ӛмірін  еңбекпен  ӛрнектеп, жастарға  тәлім–тәрбие 

беріп жүрген ӛз ісінің шебері, әрі білікті маман.  

   

 
Ағылшын тілі ПӘК оқытушылары  

   

«МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА, ЖАРАТЫЛЫСТАНУ» 

ПӘНДІК ӘДІСТЕМЕЛІК КОМИССИЯСЫ 

 

Тарихы терең, ӛзіндік қалыптасқан дәстүрі бар білім ордасында «Математика 

және информатика, жаратылыстану» пәндік әдістемелік комиссиясының алатын орны 

ерекше.  

«Математика және информатика, жаратылыстану» пәндік әдістемелік 

комиссиясы -  жаратылыстану бағыты пәндері бойынша білім беру қызметін жүзеге 

асыруды қамтамасыз етеді. Қазіргі білім беру кеңістігінде пәндік әдістемелік 

комиссиясындағы оқу пәндері арқылы инновациялық білім беруді жетілдіру, рухани-

адамгершілік білім мен тәрбие беру ортасын құру, мобильді, іскер, кәсіби құзыретті 

маман даярлаудың жаңа технологияларын қалыптастыру негізгі бағдары болып отыр. 

Пәндік-әдістемелік комиссиясы оқытушылары 0111000 «Негізгі орта білім» 

мамандығы, 0111093 «Информатика мұғалімі» біліктілігі және 0105000 «Бастауыш 

білім беру» мамандығы, 0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі» біліктілігі бойынша 

кәсіби мамандар даярлауда.  

Студенттердің кәсіби тұлғалануына кӛп жылдар бойы қызмет атқарып, адал 

еңбек еткен білікті мамандар С.Т.Қайырбекова, А.Г.Ломтева, В.И.Осинцева, 

Ю.Н.Быкунов., Н.С.Райымбекова, К.И.Кондуркова,  М.Т.Байгушев, Г.И.Мищенко, 

Г.Н.Крестянникова, В.А.Маслова, Т.В.Сумбулова, Г.Х.Ахмерова, Т.С.Лунина, 

З.К.Байуакова т.б. есімдері әріптестері мен колледж түлектері арасында қазірге дейін 

құрметпен аталады. 

Қазіргі қоғамда полимәдениетті, кӛп ұлтты әрі поликонфессионалды кеңістікке 

араласуға дайын, қабілетті тұлғаның дамуына бағытталған білім беру және тәрбиелеуде 

ӛз тәжірибелерін тиімді пайдаланып, маман тәрбиелеуде зор үлестерін қосқан еңбек 

ардагерлері Ж.Т.Мырзаханова, Л.П.Баранова, Н.С.Түменбаева, Н.С.Дауылбекова, 

Қ.Т.Сабденовалардың қажырлы еңбегі және ізденістері айтарлықтай.   

Колледжде біраз жылдар жұмыс атқарып, ӛзіндік ізін қалдырған ұстаздар: 

К.К.Абдуалиева, Б.Г.Айманова, Г.Е.Дулатова, Оспанова Н.Н., Байгушева Қ.М., 

Н.С.Найманкулова және т.б.  
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Қ.Т.Сабденова, Н.Д.Кичигина, К.А.Искакова, Б.М.Байбулатова, Б.Ж.Калкенова,  

А.Б.Сентаева, Г.А.Мавлитаева сынды оқытушылар ғылымның жаңа технологияларын, 

тиімді әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, сапалы білім беруде бар шеберлігін салып 

аянбай қызмет етуде.  

Пәндік әдістемелік комиссия оқытушылары оқу үрдісінде ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдануға ерекше кӛңіл бӛледі. Ақпараттық 

әдістемелік базаны қалыптастыруға, инновациялық технологияларды енгізу жӛніндегі 

тәжірибе алмасу жұмыстарына мән берілді. Пәндік әдістемелік комиссия оқытушылар 

құрамы Музапарова Д.Б., Қанапиянова А.Ж., Ахметова А.К., Бласпаева Ғ.К., 

Қ.Ғ.Мусаев, М.С.Муканов, Ж.Ә.Елубаева сынды жас мамандармен толықты.  

Қазірде пәндік әдістемелік комиссиясында 15 оқытушы жұмыс жасайды. Оның 

6-ы жаратылыстану ғылымдарының магистрі, 2-і магистрант, 5-і жоғары санатты, 4-і 

бірінші санатты ұстаздар.  

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы мақсатында пәндік әдістемелік комиссияға 

қарасты 2 мультимедиялық, 7 интерактивті құрылғылармен жабдықталған оқу 

кабинеттері оқу-тәрбие үрдісін заманауи талапқа сай ұйымдастыруға толық мүмкіндік 

тудырып отыр. Танымдық қызметті активтендіру үшін қыруар мүмкіндіктер жасайтын 

перспективті ақпараттық және компьютерлік, интернет технологиялар оқытушылар 

тарапынан кеңінен қолданылу негізінде білім берудің инновациялық және дамытушы 

әдістерін оқыту үрдісінде тиімді пайдаланады.  

Пәндік әдістемелік комиссиясының қазіргі заманғы білім беру ісінің 

тенденцияларына және даму бағыттарына сәйкес жұмыс үрдісін педагогтардың оқыту 

мазмұнын, формалары мен әдістерін жаңарту 

бағытында үздіксіз ізденуін байқаймыз. Оқытушы 

Б.Ж.Қалкенованың Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым министрлігінің ТжКББ 

ұйымдарына арналған «Адам анатомиясы, жас 

ерекшелігіне қатысты физиология және гигиена» оқу 

құралы 2015 жылы «Фолиант» баспасынан жарық 

кӛрді. «Зияткер» баспасынан шыққан 

Қ.Т.Сабденованың «1-4 сыныпқа арналған бақылау 

жұмыстары» атты оқу құралы, «Ой ашар логикасы» 

авторлық бағдарламасы, Г.А.Мавлитаева, 

А.Б.Сентаеваның «Компьютерлік графика» оқу 

құралы оқу процесінде қолданылуда.  

Пәндік әдістемелік комиссияда студенттерге 

сапалы білім беруде ғылыми-әдістемелік жұмыс пен оқытудың арасында ӛзара жүйелі 

байланыс орнатылған. Ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда оқытушылар 

білім, ғылым және инновациялық үдерістерді дамытуға, студенттерді ғылыми-

инновациялық қызметке тартуға, түрлі бағыттағы конференцияларға, семинарларға 

қатысып, педагогикалық шеберлігі мен құзыреттіліктерін арттырып келеді. 

«Информатика негіздері», «МиФ», «Тәрбие құралы», «Қазақстан мұғалімі», «Химия 

Педагогикалық оқулар 

жүлдегерлері Б.Ж.Калкенова мен 

К.Т.Сабденова. 2018 ж. 
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анықтамалығы», «Білім технологиялары», «Биология және салауаттылық негізі» және 

тағы да кӛптеген басылымдар арқылы педагогикалық іс-тәжірибесімен бӛліседі.  

«Қазір бой жарыстырар заман емес, ой жарыстыратын заман» деп Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев айтқандай жаңа идеялармен бӛлісу үшін пәндік әдістемелік комиссия 

оқытушылары ӛз зерттеу тақырыптары бойынша үнемі ізденіп, халықаралық, 

республикалық, облыстық деңгейдегі ғылыми-практикалық конференциялар мен кәсіби 

байқауларға белсене қатысады. Атап айтсақ, 2017 жылы информатика пәнінің 

оқытушысы А.Б.Сентаева Астана қаласындағы  Ыбырай Алтынсарин академиясында 

ӛткен «Ғылыми жұмыстар портфолиосы» атты халықаралық кәсіптік байқауына 

қатысып,  «Ғылым мен білім саласының дамуына елеулі үлес қосып, педагогикалық 

қызметте жеткен табыстары үшін» тӛсбелгісімен, 2016 жылы "Білім берудегі тәжірибе 

мен инновация: уақыт талабы" атты екінші республикалық педагогикалық  оқуларының 

облыстық кезеңінде Қ.Т.Сабденова ІІ дәрежелі дипломмен және Б.Ж.Қалкенова ІІІ 

дәрежелі дипломмен марапатталды.  

2016 жылы Д.Б.Музапарова Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жыл 

мерейтойына байланысты Білім беру саласында ӛскелең ұрпақ тәрбиесіне сіңірген 

еңбегі үшін Республикалық «Астана. Мақсат. Қазақ ұстазы» журналы редакциясының  

«Тәуелсіздікке 25 жыл» медалін иеленді.   

Оқытушылардың ӛткізген шебер-сыныптары әріптестері арасында жоғары 

бағалануы, оқытушылардың кәсіби ӛсуіне негіз болады. К.А.Искакова ТжКББ 

ұйымдарының педагогтары арасында ӛткізілген «Үздік бейнесабақ» республикалық 

интернет–байқауында ІІ дәрежелі диплом (2016ж. Астана қ.), республикалық 

«Инновациялық әдістер мен оқыту технологиялары» атты байқауында ІІ дәрежелі 

Диплом (2017ж.), А.Б.Сентаева Республикалық «Педагогика.kz» оқу кеңес орталығы 

аясындағы педагогтардың шығармашылығын шыңдауда «Ұстаздық еткен жалықпас» 

республикалық байқауында «Ашық сабақ әзірлемесі» бағыты бойынша І дәрежелі 

Диплом (2015 жылы) және А.К.Ахметова IV Республикалық "Шығармашыл ұстаз" 

атты қашықтықтан ӛткізілген педагогтардың сыныптан тыс іс-шаралары сайысында 

III дәрежелі Диплом (2017 жылы), Б.Ж.Қалкенова «Оқыту және дамыту орталығы» 

ұйымдастырған «Ұлағатты ұстаз» атты Республикалық оқытушылар конкурсында 

«Презентациялар және олардың білім беру процесіндегі  рӛлі»  бағытында қатысып,  ІІІ 

орын иеленді (2013 жыл). 

Дәстүрлі колледжішілік байқауларға пәндік әдістемелік комиссия оқытушылары 

белсенді қатысады. «Үздік әдіскер-2015» байқауында Г.А.Мавлитаева ІІ орын, 

А.Б.Сентаева ІІІ орын, «Үздік электрондық оқулық - 2015» байқауында Г.А.Мавлитаева 

мен А.Б.Сентаева жүлделі І орынды жеңіп алды. 2016 жылы «Үздік педагог-2016» 

байқауында Г.А.Мавлитаева І орын, Д.Б.Музапарова «Үздік әдіскер-2016» байқауында 

ІІ орынмен марапатталды. 2018 жылы колледжішілік «Үздік педагог-2018» байқауының 

бас жүлдесін химия пәнінің оқытушысы Д.Б.Музапарова жеңіп алды.  
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Колледж әкімшілігінің оқытушылар құзыреттерін жүйелі бағалау нәтижелері 

әрқашан оң бағасын беріп келеді. Ал оқыту сапасын тиімді бағалау үшін оқытушылар 

тарапынан ашық сабақтар, ӛзара сабаққа қатысу сияқты жұмыстар атқарылуда, 

облыстық деңгейде бірнеше ашық сабақтар, шеберлік сыныптарын кӛрсетті. 

Skype for business программасы бойынша К.А.Искакова, Б.М.Байбулатова, 

Д.Б.Музапарова жаңартылған білім беру бағдардарламасын тиімді қолдана отырып 

облыстық  On-line режимінде интерактивті сабақтар ӛткізді.   

Оқытушылар кәсіби біліктіліктерін арттыру мақсатында әр түрлі курстардан ӛтіп 

отырады. Жоғары оқу орындарының және гуманитарлық колледждерінің бітіруші курс 

студенттеріне қосымша білім беру бағдарламасы бойынша тренерлерді оқыту курсынан 

К.А.Искакова, Б.М.Байбулатова, Б.Ж.Қалкенова, Д.Б.Музапарова, К.А.Канапияновалар  

ӛтіп, оқыту пәндерінде сындарлы оқытудың жеті модулін (оқыту мен оқудағы жаңа 

тәсілдер, сын тұрғысынан ойлауға үйрету, оқу үшін бағалау және оқуды бағалау, оқыту 

мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, талантты және 

дарынды балаларды оқыту, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу, 

оқытуды басқару және кӛшбасшылық модульдері) студенттерді оқыту процесіне 

белсенді қатыстыру және жаңартылған білім беру мазмұнына сай кәсіби білікті 

педагог-маман ретінде даярлау мақсатында қолдануда. 

Г.А.Мавлитаева, А.Б.Сентаева 

«Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ педагогикалық 

шеберлік орталығы әзірлеген 

Қазақстан Республикасында орта 

білім мазмұнын жаңарту 

шеңберінде бастауыш сынып 

пәндері бойынша педагогика 

кадрларының біліктілігін арттыру 

білім беру бағдарламасы 

бойынша тренерлік оқыту 

курсынан ӛтіп, студенттердің 

кәсіби біліктілігін арттыруда ӛз 

үлестерін қосуда.  

К.А. Искакова жетекшілігімен 4 курс студенті Әділхан Г. «Жастардың құқықтық 

сауаттылығы – сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізі» атты облыстық семинар–

практикум аясында «Сыбайлас жемқорлыққа байланысты бастауыш сынып 

оқушыларымен жүргізілетін жұмыстар» атты кӛмекші құрал шығарды (2016ж.).  

2016 жылы Б.М.Байбулатова, Б.Ж.Қалкенова, Д.Б.Музапарова Шығыс Қазақстан 

облысы техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі оқу орындары әдіскерлері 

арасында М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде ӛткен «Озық 

педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату» мақсатында 

ұйымдастырылған «Репродуктивті денсаулықтың заманауи медициналық-

психологиялық аспектілері» облыстық семинар–практикумын және 2017 жылы ШҚО 

ТжКББ жүйесіндегі оқу орындарының химия және биология пәні оқытушыларына 

тәжірибе тарату мақсатында «Антропоэкология және салауатты ӛмір салты» атты 

облыстық семинар ұйымдастырды. Бұл жұмыстар колледж оқытушылары тарапынан  

жоғары бағаланды. 

  Оқытушылар пән бойынша студенттерді ғылыми жобаларға, олимпиадаларға 

қатыстырып, зерттеушілік қабілеттерін ұштайды, академиялық білімін жетілдіреді. 

Студенттердің ғылыми жетістіктерін насихаттау әртүрлі деңгейлі ғылыми-зерттеу 

конференциялар ұйымдастыру арқылы жүзеге асады. 2015 жылы Павлодар қаласында 

ӛткен «VIIІ Cәтбаев оқулары» халықаралық конференциясында А.Б.Сентаеваның, 
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Г.А.Мавлитаеваның жетекшілігімен колледж студенттері Кеңесбаева Е. мен Зулакрам 

М. жүлделі ІІІ дәрежелі дипломдармен, 2016 жылы «Қазіргі қоғамның дамуы: жастар 

кӛзқарасы» атты студенттердің халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында 

Г.А.Мавлитаеваның жетекшілігімен Еркінбекова М. және А.Б.Сентаеваның 

жетекшілігімен Сайлаубекова Д. ІІІ дәрежелі дипломмен, 2017 жылы физика пәнінің 

оқытушысы М.С.Мұқановтың жетекшілігімен 14 топ білім алушысы Жандарбекқызы 

Ж. «XXI ғасырдағы нақты ғылым жетістіктері мен оның EXPO-2017 қолданысы» атты 

облыстық ғылыми-зерттемелік конференцияда «Қазақстандағы жел энергиясын 

пайдаланудың тиімділігі» атты ғылыми жобаны қорғап III дәрежелі дипломмен 

марапатталды. 2017 жылы IX Республикалық «Ғылым шарайнасы» атты  

студенттердің ғылыми жұмыстар сайысында «Ізденпаз» номинациясы бойынша 

А.К.Ахметованың жетекшілігімен ІІ орын орынға Ахметова К.Т., Уәлиева Л.Е. ие 

болды. 2018 жылы 22 топ білім алушысы С.Байкенова А.Ж.Канапиянованың 

жетекшілігімен республикалық «Роль сети интернет в современном мире» атты 

ғылыми-тәжірибиелік конференцияда І дәрежелі дипломды жеңіп алды.  

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының бір түрі – пән бойынша 

олимпиадалар мен байқаулар. 2017 жылы І аймақаралық «Мұғалім - мәртебелі 

мамандық» атты кәсіптік байқауда IV курс студенті Еркинбекова М. Бас жүлдені жеңіп 

алды, жетекшісі: Г.А.Мавлитаева. ШҚО ТжКББ жүйесіндегі оқу орындарының 

студенттері арасында информатика және бағдарламалау пәндері бойынша облыстық 

олимпиаданың "MS Office қолданушысы" бағыты бойынша 2017 жылы информатика 

пәнінің оқытушысы А.Ж.Канапиянованың жетекшілігімен ІІІ курс білім алушысы 

Сайлаубекова Д. ІІІ дәрежелі Дипломмен және 2018 жылы информатика пәнінің 

оқытушысы Ғ.К.Бласпаеваның жетекшілігімен ІІ курс білім алушысы Бақатаева Б. І 

дәрежелі Дипломмен марапатталса, А.К.Ахметова жетекшілігімен 2016 жылы 

Ӛскемен қаласында "Математикалық логика" тақырыбында ӛткен облыстық 

олимпиадада Бокешова А. III орынды жеңіп алды.  

ШҚО ТжКББ жүйесіндегі оқу орындарының І курс студенттері арасында ӛткен 

«МИФ–2018» облыстық командалық сайыста Қасенова А.,  Надирбаева Т., Сейітқазина 

А. І орын иеленді. Жетекшілері: Қ.Ғ.Мусаев, М.С.Мұқанов, Қ.А.Канапиянова. Бұл 

жетістіктер пәндік әдістемелік комиссия оқытушыларының кәсіби шығармашылық 

ізденістері мен кәсіби ӛзін-ӛзі жетілдірулерінің нәтижесі.  

Колледжде «Y-PEER» ресурс орталығы  жұмыс атқарады. Ресурс орталығының  

облыс кӛлемінде тәжірибесі таратылып, ТМД кӛлемінде таратуға арналып  

бейнеоролик түсірілді. «Y-PEER» ресурс орталығы қаланың «ИСТОК» қоғамдық 

жастар бірлестігімен, № 8 балалар үйімен, медициналық ұйымдармен байланысты 

жұмыстар жүргізіледі. Бұл орталық жұмысы «ЮНЕСКО» кӛлемінде ұйымдастырылып, 

басқарылады.  

 

АХМЕРОВА ГАЛИЯ ХАСАНОВНА 

 

1935-1938 жылдары Семейдің педагогикалық училищесін 

тәмамдаған. 1963 жылдан бастап 17 жыл Семей педагогикалық 

колледжінде математика пәнінен сабақ берген.  Бӛлім меңгерушісі, 

пән бірлестігінің жетекшісі қызметтерін атқарған. Галия Хасановна 

білім берудегі ерен еңбегі үшін «Қаз ССР білім беру ісінің үздігі» 

атағымен марапатталған. 
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МИЩЕНКО НИНА ИВАНОВНА 

 

 Мищенко Н.И. бессменно трудилась в педагогическом 

училище им. М.О.Ауэзова с 1963 года  по 1988 год преподавателем 

математики и арифметики с методикой обучения. Грамотный 

специалист, профессионал своего дела, опытный наставник молодых 

специалистов, Нина Ивановна всю свою энергию и знания отдавала 

любимому делу. Педагогическое мастерство преподавателя осталось 

не незамеченным:  руководство учебного заведения назначило ее 

заместителем директора по учебной части, заведующей заочным 

отделением. За безупречный добросовестный труд Нина Ивановна 

была отмечена множеством благодарственных письм. В 1988 году 

вышла на заслуженный отдых. 

 

РАЙЫМБЕКОВА НЕСІБЕЛІ СЫПАТАЕВНА 

 

1964 жылы Семей педагогикалық училищесіне жұмысқа 

орналасқан. Несібелі Сыпатаевна Семей педагогикалық 

колледжінде 30 жылдай математиканың теориялық негіздері мен 

математиканы оқыту әдістемесі пәндерінен сабақ берген және 

политехникалық пән бірлестігінің тӛрайымы қызметін атқарған.   

Несібелді Сыпатаевна 1981 жылы Қаз ССР білім министрінің 

ӛз қолымен ауыспалы Қызыл ту сыйлығына ие болды. Дәл осындай 

Қызыл тумен 1985, 1986 жылдары тағы да марапатталды.  

 Несібелі Сыпатаевна еңбегі үшін «Отличник народного просвещения Каз ССР», 

«Министерство просвещения Каз ССР» тӛсбелгісімен және «Министерство 

просвещения Каз ССР» мақтау қағазымен марапатталған. 

 

 

БЫКУНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

 Быкунов Ю.Н. после успешного окончания в 1964г. 

Семипалатинского педагогического института был принят на 

работу  в педагогическое училище  преподавателем физики и 

технических средств обучения. За время работы зарекомендовал 

себя высоко квалифицированным специалистом. Целенаправленно 

работал на улучшение качества знаний учащихся по своему 

предмету. Его уроки отличались разнообразием приемов, практической 

направленностью,  грамотным сочетанием лекционного материала с проведением 

опытов и экспериментов по изучению физических свойств веществ. Интересными и 

занимательными были проводимые им внеурочные мероприятия. Учащиеся охотно 

принимали участие в  кружковой работе, где вместе с любимым учителем работали над 

созданием учебных кинофильмов, особый интерес вызывали кинофильмы о 

туристических походах.  

В 1977-1978 учебном году кабинет физики занял первое место в конкурсе среди 

учебных кабинетов физики средных учебных заведений города. Быкунов Ю.Н. 

возглавлял работу методического объединения преподавателей физики средне-

специальных учебных заведений города. Преданность любимому делу, высокое 

чувство ответственности, огромное трудолюбие снискали уважение коллектива 

преподавателей и учащихся. 

 

 



 428  
 

КОНДУРКОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА 

Кондрукова К.И. была принята на работу в Семипалатинское  

педагогическое училище в 1966 году преподавателем  математики с  

методикой обучения математики. Уроки Клавдии Ивановны всегда 

проводились на высоком методическом уровне, отличались 

логической последовательностью, заставляли учащихся уметь самим 

находить рациональное решение математических уравнений и задач. 

Преподаватель умело сочетала аудиторные занятия с педагогической 

практикой, работала в тесном сотрудничестве с учителями школ 

города, кропотливо обучала азам педагогческого мастерства своих учащихся. Это 

позволило ей долгое время быть руководителем педагогической практики по школам. 

Являясь классным руководителем, формировала у учащихся сознательное отношение к 

учебе, воспитывала чувство патриотизма, высокие моральные качества.  

За свой добросовестный труд Кондрукова К.И. была отмечена  множеством 

наград. Но особенно дорога грамота в честь присуждения коллективу педагогического 

училища переходящего Красного знамени Министерства просвещений высшей школы 

и научных учреждений за успешное выполнение заданий ХІ пятилетки в 1983 году. В 

1974 году награждена знаком «Победитель социалистического соревнования», в 1983 

году удостоена  медали «Ветеран труда». В 1985 году награждена значком «Отличник 

народного просвещения Казахской ССР». В 1989 году вышла на заслуженный отдых. 

 

 

БАЙГУШЕВ МУБАРАК ТУГЕЛЬБАЕВИЧ 

 Байгушев М.Т. с 1971 до 2001 год работал преподавателем 

физики и математики в Семипалатинском педагогическом училище 

им. М.О.Ауэзова. Свою профессиональную деятельность 

организовывал  на основе использования новейших достижений 

педагогической науки. Успешная реализация  требований 

образователных программ по физико-математическим основам 

давала свои результаты в подготовке грамотных специалистов. Мубарак Тугельбаевич 

разработал и опубликовал учебно-методические пособия по математике и геометрии 

для учащихся среднего и среднего специального образования, учебное пособие по 

геометрии для учащихся 10-11 классов на государственном языке. 

Преподаватель свободно ориентировался во всех аспектах методики 

преподавания математики, стремился обеспечивать усвоение учебной программы 

всеми обучающимися, воспитывал сознательную дисциплину, ответственное 

отношение к учебе. Для преподавателя характерны четкое построение уроков, их 

нацеленность на конечный результат, создание благоприятных морально-

психологических условий для обучения и воспитания обучающихся. Уроки  

преподавателя отличались целенаправленностью, разнообразием методов и приемов. 

Мубарак Тугельбаевич охотно приобщал учащихся к кружковой работе, руководил 

фото- кружком, участвовал и занимал призовые места в соревнованиях по шахматам. 

Байгушев Мубарак Тугельбаевич был отмечен следующими наградами: Почетная 

грамота Министерства Просвещения КазССР, Значок «Победитель социалистического 

соревнования» (1976 года), удостоверение «За отличные успехи в среднем специальном 

образовании», «Отличник просвешения среднего учебного заведения СССР»,  медаль 

«Ветеран труда». 

 Байгушев Мубарак Тугельбаевич пользовался большим уважением и 

авторитетом среди коллег, признательностью и любовью учащихся.  
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БАЙУАКОВА ЗИНАИДА КАЛДЫШЕВНА  
 

Педагогикалық колледжде 1980-1999 жылдар аралығында 

физика пәнінің мұғалімі қызметін атқарған. Осы уақыт аралығында 

сырттай бӛлімінің әдіскері, директордың оқу-ӛндірістік істері 

жӛніндегі орынбасары, қоғамның халықтық бақылау жұмысының 

жетекшісі қызметтерін жоғары жауапкершілікпен атқарған. 

Жоғарыда аталған еңбектері үшін Білім министрлігінің, кәсіподақ 

ұйымының және педагогикалық ұжымының мақтау қағаздарымен  

марапатталған.  

 

ДАУЫЛБЕКОВА НУРБАНУ СУЛТАНОВНА 
1981 жылдан бастап М.О.Әуезов атындағы Семей 

педагогикалық училищесінде қызмет атқарды. Математика, 

математиканы оқыту әдістемесі, математиканың теориялық негіздері 

пәндерінен дәріс берді. Пән бірлестігінің жетекшісі, қабылдау 

коммиссиясының жауапты хатшысы, директордың іс-тәжірибе 

жӛніндегі орынбасары қызметтерін атқарды.  

«Бастауыш сыныптарда математиканың теориялық негіздері» 

және «Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесі» 

пәндері бойынша педагогикалық колледжге арналған бағдарламасын жасады. Шығыс 

Қазақстан облысы мұғалімдерінің білім жетілдіру институттарында дәріс оқып, 

мұғалімдермен пікір алмасып, бастауыш сыныпқа арналған оқулықтардың сапасын 

арттыруға пікір жазып, мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқаулар дайындады. 

«Бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың озық тәжірибелері», «Дамыта 

оқытудың әдіс-тәсілдері», «Математиканы оқытуда ұлттық үрдістің мәні» 

тақырыптарында дәрістер оқып, әдістемелік нұсқаулар дайындады.  

1994 жылы «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі» белгісімен 

марапатталды.  

 

     АЙМАНОВА БАҚЫТЖАН ГАЗИЗОВНА 

 1985–2004 жылдар аралығында Семей 

педагогикалық колледжінде физика, информатика  

пәндерінен сабақ берген. Бақытжан Ғазизовна ғылыми – 

әдістемелік кеңестің тӛрайымы, пән бірлестігінің 

жетекшілік қызметтерін атқарған. Ӛз ісін  жетік меңгерген, 

кәсіби құзыреттілігі жоғары ұстаздың атқарған еңбегі үшін 

1996 жылы ҚР Білім министрлігінің мақтау қағазымен 

марапатталған.  

 

КИЧИГИНА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 
Кичигина Н.Д. работает в педагогическом колледже с 1986 года. 

Целенаправленно работает над поиском активных форм и методов 

организации учебно-воспитательного процесса, дает уроки, которые 

отвечают современным педагогическим требованиям. Как опытный 

методист успешно сотрудничает  с учителями начальных классов 

школ города, регулярно выступает с докладами перед ними на 

методических объединениях.  Ею составлены рецензии на учебно-

методические  пособия учителей школ города № 6, 28, 29.  

Ежегодно принимает участие в городской олимпиаде учащихся начальных классов, 

готовя задания и являясь членом жюри. Охотно делится опытом работы  со своими 

коллегами, проводит уроки с использованием интерактивных методов обучения. 
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Строит занятие на принципах 

педагогического сотрудничества, создаѐт 

творческую обстановку и благоприятный 

эмоциональный фон на занятии. Организует 

условия для свободного выражения мнений и 

даѐт возможность  высказать свою точку 

зрения, привлекает  к обсуждению. 

Взаимоотношения преподавателя и 

обучающихся построены  на принципах 

сотрудничества.  За плодотворную работу 

отмечена Почетной грамотой Министерства образования и науки РК, грамотами и 

благодарственными письмами Управления образования ВКО. 

 

САБДЕНОВА ҚҦМАРХАН ТОКЕНОВНА 
1991 жылдан бастап колледждің математика пән 

бірлестігінде математиканы оқыту әдістемесі, математиканың 

теориялық негіздері пәндерінің оқытушысы, 2012 жылдан 

директордың іс–тәжірибе жӛніндегі орынбасары болып қызмет 

атқаруда.  

Құмархан Тӛкенқызы 1991 жылдан бастап Семей 

қаласындағы М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжде (ол 

кезде педагогикалық училище) математика пәнінің оқытушысы, 

әдіскер-оқытушы, «Математика» пән бірлестігінің тӛрайымы сынды баспалдақтардан 

ӛтті. Директордың іс-тәжірибе жӛніндегі орынбасары ретінде ӛз ісінің шебері Құмарқан 

Тӛкенқызы бұл қызметті де шеберлікпен атқарып келеді. Кәсіби құзіреттілігі мен 

шығармашылық қабілетінің нәтижесінде іс-тәжірибеге 

байланысты құжаттар, іс-тәжірибеге арналған 

әдістемелік құралдар, жұмыс бағдарламалары жарық 

кӛрді. Облыста ұйымдастырылатын мәдени-кӛпшілік 

шаралардың бастамашысы әрі ұйымдастырушысы 

бола білді. Атап айтсақ, ШҚО білім басқармасының 

ұйымдастыруымен ӛткізілетін «Тәлімгер. Вожатый. 

Fest» фестивалінде колледж командасы жылма-жыл 

тек бас жүлдені алып келеді. Облыстық білім 

басқармасының, Білім және ғылым министрлігінің 

аттестациялық комиссиясының құрамында бірнеше 

оқу орындарында тексеру жұмыстарына қатысты. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінде 

жарық кӛрген бірнеше әдістемелік оқу құралдарының 

авторы: Әдістемелік құрал: «1-4 сыныпқа арналған 

бақылау жұмыстары» (2011 ж.); Бағдарлама: «Ой ашар логикасы» ((2012 ж.); есептер 

жинағы: «Математика бастауыш курсының теориялық негіздері» (2013ж); 

«Математиканың бастауыш курс негіздері пәні бойынша құрастырылған оқу 

модульдері» атты колледжге арналған оқу-әдістемелік құралы. Мұның бәрі әдіскер 

оқытушының шығармашылық шеберлігінің, кәсіби біліктілігінің белгісі. Бұқаралық 

ақпарат құралдарында да мақалалары жарық кӛріп тұрады.  

 Кӛптеген жылдар бойы Құмарқан Тӛкенқызы қалалық білім беру 

басқармасының қызметіне белсене қатысып, бастауыш сыныптардағы математикалық 

олимпиадада қазылар алқасының мүшесі болып келе жатыр.  

Осы жылдар ішіндегі еңбегі бағаланып, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 

Мақтау қағазымен (2003 ж.), 2012 жылы «Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің 

үздігі» тӛсбелгісімен, 2016 жылы оқу орнында 25 жылдан астам маман даярлаудағы 
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табыстары үшін М.О.Әуезов атындағы тӛсбелгімен, бірнеше рет облыстық білім 

басқармасының, қалалық білім бӛлімінің Мақтау қағаздарымен марапатталған. 

Қазіргі таңда ӛзі сабақ берген түлектерінің кӛпшілігі облыстық, қалалық ішкі 

саясат бӛлімдерінде еңбек етіп, мектеп директоры, оқу ісінің меңгерушісі қызметтерін 

атқарып, ең бастысы, республикамыздың барлық аймақтарында бастауыш сынып 

мұғалімі болып, ұстаздық міндеттерін абыроймен атқарып жүргендері барлығымыз 

үшін үлкен мақтаныш. 

 

         АБДУАЛИЕВА КЛАРА КЕНЕСБЕКОВНА окончила физико-математический 

факультет Семипалатинского педагогического института им. Н.К. Крупской по 

специальности «Математика» в 1981 году. Преподавала в Семипалатинском 

педагогическом колледже им. М.О.Ауэзова с 1994 по 2004 г.г. Клара Кенесбековна 

отлично владеет методикой преподавания предмета, глубоко знает содержание 

предмета и осуществляет оптимальный отбор методов, средств, форм обучения и 

воспитания и самостоятельно разрабатывает, апробирует и успешно применяет в 

практической деятельности новейшие достижения педагогической науки и практики, 

умело организует педагогическую практику. Уроки Абдуалиевой К.К. содержательны и 

разнообразны. Она проводит их четко и организованно, на уровне современных 

педагогических требований, правильно распределяет учебную нагрузку для каждого 

обучающегося, воспитывает у них устойчивый интерес к знаниям. Каждый урок у нее 

имеет ясную целевую направленность, используется оптимальное сочетание методов, 

форм организации и средств обучения. Продуманная внутренняя логика уроков, 

научный подход и доступность в изложении изучаемого материала позволяют 

добиваться стабильных результатов обучения. На протяжении многих лет ее 

обучающиеся занимали призовые места на городских олимпиадах по математике, 

награждались дипломами, грамотами, сертификатами и ценными призами за особые 

успехи в учебе. В настоящее время Абдуалиева К.К. продолжает трудиться в ГУ имени 

Шакарима г. Семей. 

 

 

СЕНТАЕВА АСИЯ БОРАНБАЕВНА 

 1999 жылдан бастап колледждің математика пән 

бірлестігінде информатика, компьютерлік технология, 

программалау, компьютерлік графика, математиканы оқыту 

әдістемесі, математиканың теориялық негіздері пәндерінің 

оқытушысы. 2016-2017 оқу жылынан бастап «Дене тәрбиесі және 

спорт» бӛлімінің меңгерушілік қызметін атқарады.  

1996 жылы Семей  мемлекеттік университетінің «Математика, 

информатика және есептеуіш техника мұғалімі» мамандығын,  2012 жылы Қазақ 

инновациялық гуманитарлық заң-университеті магистратурасын аяқтап, 

«Жаратылыстану ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін иеленді.  

Асия Боранбаевна оқытушы ретінде оқыту үрдісін білім берудің жаңа 

талаптарына сай, ақпараттық-коммуникациялық технологияларға негіздей отырып 

ұйымдастырады. Оқытушы ғылыми-әдістемелік ізденіс жұмыстарының 

қорытындысында  халықаралық, республикалық, облыстық, қалалық конференцияларға 

қатысады. Әдістемелік білімі мен іс-тәжірибесін насихаттау мақсатында ӛткізген  ашық 

сабақтары, кӛрсетпе сабақ, кӛрсетпе практикалары, түрлі деңгейдегі педагогикалық 

байқауларға қатысуы оқытушының педагогикалық-әдістемелік құзыреттілігінің жоғары 

кәсібилік деңгейін танытады. 2017 жылы Астана қаласындағы  Ыбырай Алтынсарин 

академиясында ӛткен «Ғылыми жұмыстар портфолиосы» атты халықаралық кәсіптік 

байқауына қатысып,  «Ғылым мен білім саласының дамуына елеулі үлес қосып, 

педагогикалық қызметте жеткен табыстары үшін» медалімен, Республикалық 
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«Педагогика.kz» оқу кеңес орталығы аясындағы 

педагогтардың шығармашылығын шыңдауда 

«Ұстаздық еткен жалықпас» республикалық 

байқауында «Ашық сабақ әзірлемесі» бағыты 

бойынша І дәрежелі дипломмен марапатталды және 

2015 жылы колледжішілік «Үздік әдіскер» байқауына 

қатысып, ІІІ орын; «Үздік электрондық оқулық» 

байқауында І орынды  (2015 ж.) иеленді. 

2013 жылы техникалық және кәсіптік білімді 

дамыту және біліктілікті берудің республикалық 

ғылыми-әдістемелік орталығы» АҚ Алғыс хатымен 

және ШҚО ТжКБ мекемесінің Алғыс хатымен 

марапатталды.  

 Ғылыми-педагогикалық бағыттағы іс-

тәжірибесі республикалық басылымдарда 

«Информатика пәнінен қысқа мерзімді жоспар» (Информатика негіздері, 

республикалық ғылыми әдістемелік журнал №2, 2017ж.), «Adobe Photoshop 

бағдарламасында түс палитрасы» (Информатика негіздері, №5, 2015ж.), 

«Инновациялық технологияларды оқу процесінде қолданудың маңызы» («12 жылдық 

білім беру» республикалық ғылыми-әдістемелік журнал №4,2014ж.), «Геометриялық 

фигураларды салу поцедуралары» (Информатика негіздері, №1, 2015ж.), «Қызды 

тәрбиелеу-ұлтты тәрбиелеу» (Тәрбие құралы  № 2, 2013ж.) тақырыбында мақалалары 

жарияланып, іс-тәжірибесі зерттеліп таратылды.  

«Тригонометриялық есептерді шешу әдістері» (2016 ж.) әдістемелік кӛмекші 

құрал және «Информатиканың теориялық негіздері және оқыту әдістемесімен» пәні 

бойынша білім алушылардың ӛзіндік жұмыс тақырыптары» атты оқу-әдістемелік 

кешен әзірленіп, баспадан шықты. 

Білім алушылардың шығармашылық-ізденістерін жетілдірудегі нәтижелі 

жұмыстары: Павлодар қаласында ӛткен «ІХ Сәтбаев оқулары» халықаралық 

конференцияда «EXPO-2017 кӛрмесін мектеп оқушыларына ақпараттық 

коммуникациялық технологиялар арқылы информатика сабақтарында насихаттау» 

тақырыбында М.Зулакрам ІІІ орын (2016 ж.), «Шәкәрім оқулары» конференциясында 

«Бастауыш сыныптың оқу процесінде интерактивті тақтаны қолданудың тиімді 

жолдары» тақырыбында Д.Сайлаубаева ІІ орын (2016 ж.), 2015 жылғы 10 қазанда ӛткен 

«Сократ» атты халықаралық ғылыми жұмыстар сайысында Ж.Қайсанова ІІ орындарды 

иеленді. 

 

ИСКАКОВА КУЛЯШ АСКАРОВНА -  преподаватель 

математики и специальных дисциплин.   В 2001 году была принята 

в педагогический колледж им. М.О.Ауэзова  в качестве 

преподавателя математики и специальных дисциплин, проработав 

шестнадцать лет в школе в качестве учителя математики и 

заместителя директора по учебной работе.  

    Куляш Аскаровна–творческая личность, работает в рамках 

правительственной программы по обновлению содержания 

образования. Преподаватель с высоким творческим потенциалом Искакова К.А. ищет и 

находит наиболее оптимальные пути  для формирования профессионально-ценностных 

качеств у обучающихся. Свой профессиональный опыт, исследовательские 

способности использует для укомплектования образователного процесса 

необходимыми учебными средствами. За последние годы ею составлены и 

применяются в практике пособия: «Оқушылардың математикадан логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту» (2015г.), «Учебно-методическое пособие для выпускников по 
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математике» (2011г.),  «Сыбайлас жемқорлыққа 

байланысты бастауыш сынып оқушыларымен 

жүргізілетін жұмыстар» (пособие было 

составлено в результате эксперимента, 

проведенного студенткой Адильхан Г. в СОШ 

№4 под руководством Куляш Аскароны и 

презентовано на областном семинаре - 

практикуме «Жастардың құқықтық сауаттылығы 

– сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізі»   

2016ж.), «Бастауыш сыныптарда геометриялық 

элементтерімен таныстыруда қолданылатын инновациялық әдістер» (2018 г).  

Уроки Куляш Аскаровны отличаются научностью содержания и применением 

исследовательских приемов. С целью методического совершенствования преподаватель 

прнимает участие в республиканских конкурсах профессионального мастерства, 

предоставленные ею на конкурс работы удостоились призовых мест: диплом II степени 

в республиканском интернет – конкурсе «Лучший видеоурок» (2016ж. Астана), диплом 

ІІ степени в республиканском конкурсе «Инновационные методы и технологии 

обучения »(2017), провела видеоурок в On-line режиме по реализации Послания 

Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана.  

     Еще один из показателей результативности работы преподавателя – это 

руководство научной работой студентов, подготовка последних к участию в научно-

практических конферециях,  защите научных проектов.  

     Искакова К.А. находится в постоянном 

методическом поиске, для чего участвует в 

конференциях различного уровня.  

       В качестве компетентного специалиста Куляш 

Аскаровна была включена  в состав государственной 

комиссии для проведения аттестации учебных заведений 

системы ТиПО республики: в 2013г.-   колледжа права и 

бизнеса города Усть-Каменогорска, в 2016 году-

колледжа «Болашак» города Караганды,  в 2017 году- 

многопрофильного колледжа города Семей. 

     С 2012 года руководством колледжа была назначена заведующей отделением 

«Начальное образование». И здесь пригодились организаторские способности Куляш 

Аскаровны, приобретенные за долгие годы  работы в школе и колледже. И вот уже 

более пяти лет с присущей ей ответственностью Искакова К.А. трудится для того, 

чтобы новое поколение школ обучали интеллектуальные, знающие свое дело учителя. 

Можно с уверенностью сказать, что влюбленный в свое дело преподаватель и 

руководитель вносит значительный вклад в подготовку кадров для школ города, 

области, республики. Кропотливый труд  преподавателя – методиста Куляш Аскаровны 

находит поддержку и одобрение у руководства школ города и области, где ее 

воспитанники проходят практику.  

 Педагогический труд  преподавателя  Искаковой Куляш Аскаровны  отмечен  

Почетной грамотой акима города Семей, Почетной грамотой Управления образования 

ВКО, Почетной грамотой Министерства образования и науки РК.  

 

МАВЛИТАЕВА ГУЛЬНАЗ АЙТКАЛИЕВНА 
 2001 жылдан бастап М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжінің информатика, компьютерлік технология, 

программалау, компьютерлік графика, математиканы оқыту 

әдістемесі, математиканың теориялық негіздері пәндерінің 

оқытушысы. Білімі жоғары, 1999 ж. Семей мемлекеттік 
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университетін математика пәнінің оқытушысы мамандығымен бітірген. 2014 жылы 

Қазақ инновациялық гуманитарлық заң-университеті магистратурасын аяқтап, 

«Жаратылыстану ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін иеленді.  

  Сабақ беретін пәндері бойынша оқу–әдістемелік кешендер, электрондық 

оқулықтар  жинақталған. 2012 жылы «Компьютерлік графика» атты оқу құралын 

электрондық оқулығымен бірге  шығарды 

және кітаптар палатасында тіркелген.  

  Кәсіптік байқауларға қатысудағы   

жетістіктері: колледжішілік «Үздік пән 

кабинеті – 2017» байқауы ІІ орын,  «Үздік 

әдіскер - 2015" байқауы  ІІ орын, «Үздік 

оқытушы – 2016» байқауы І орын, «Үздік 

электрондық оқулық» байқауы І орын 

(2015ж.).  

        Оқытушы халықаралық, облыстық, 

қалалық конференицияларға үнемі қатысып, 

біліктілігін жүйелі түрде кӛтереді.  Еңбектері республикалық бұқаралық ақпарат 

беттерінде жарияланып отырады.  Атап айтқанда,  «Алгоритм және оның 

атқарушылары» («Информатика негіздері» Республикалық ғылыми–әдістемелік журнал 

№2, 2017ж.), «Информатика пәнінен қысқа мерзімді жоспар» («Информатика негіздері» 

Республикалық ғылыми–әдістемелік журнал №2, 2017ж.), «Студенттердің кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыруда электрондық оқулықтарды пайдалану», («МИФ» 

республикалық ғылыми–әдістемелік журнал №6, 2016 ж.), «Adobe Photoshop 

бағдарламасында түс палитрасы» («Информатика негіздері» Республикалық ғылыми–

әдістемелік журнал №5, 2015ж.), «Инновациялық технологияларды оқу процесінде 

қолданудың маңызы» («12 жылдық білім беру» республикалық ғылыми-әдістемелік 

журнал №4, 2014ж.), «Геометриялық фигураларды салу поцедуралары», 

(«Информатика негіздері» Республикалық ғылыми–әдістемелік журнал №1, 2015ж.).  

    Білім алушылардың шығармашылық-ізденістерін жетілдірудегі нәтижелі 

жұмыстары: «ХV Сәтбаев оқулары» халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясында Е.Кенесбаева ІІІ орын (2015 ж.), «Актуальные тенденции развития 

современного общества: взгляда молодежи» халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясында М.Еркинбекова ІІІ орын (2016 ж.), «Бір мақсат - бір мүдде - бір 

болашақ» атты on-line режимінде халықаралық студенттік конференциясында  

Г.Серікқали ІІ орын (2015 ж.), І аймақаралық «Мұғалім - мәртебелі мамандық» атты 

кәсіптік байқауда М.Еркинбекова Бас жүлде ( 2017 ж.).  

 

 КАНАПИЯНОВА АСЕМГУЛЬ ЖУМАҒАЗЫҚЫЗЫ  
 2003 жылы М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжін 

«Бастауыш білім беру мұғалімі», қосымша «Бастауыш сыныптарда 

информатика мұғалімі» мамандығында оқып, 2007 жылы Семей 

мемлекеттік педагогикалық институтын «Информатика және физика 

мұғалімі» мамандығы бойынша аяқтады. Сол жылы ӛзі білім алған 

Алаштың білім ордасы атанған М.О.Әуезов атындағы  

педагогикалық колледжіне информатика оқытушысы болып 

жұмысқа орналасты.  

Асемгуль Жумагазовна Канапиянова оқытушы ретінде оқыту үрдісін білім берудің 

жаңа талаптарына сай, ақпараттық-коммуникациялық технологияларға негіздей 

отырып ұйымдастырады. Ақпарат құралдарымен және компьютер құрылғыларымен 

жұмыс арқылы білім алушылардың компьютерлік сауаттылығын кӛтеру бағытында 

білім беруді оңтайлы жүзеге асыратын білікті маман. 
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  Педагогикалық іс-тәжірибеммен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 

әріптестеріммен бӛлісіп, баяндамалар жасап отырады: халықаралық "Инновации в 

Казахстанской науке и образовании: реалии и взгляд в будущее»  ғылыми-тәжірибелік 

конференция («Инновациялық технологияларды пайдалану», 2017 ж.), республикалық 

ғылыми әдістемелік Informznaika.ru журналы («Информатика пәнінде жаңа әдіс-

тәсілдерді қолдана отырып, студентердің пәнге қызығушылығын арттыру» №6097, 

2018ж.), республикалық «Informznaika.ru» ғылыми әдістемелік журналы («Циклдік 

операторлармен жұмыс» №6098, 2018ж.). 

Білім алушылардың шығармашылық-ізденістерін жетілдірудегі нәтижелі 

жұмыстары және жетістіктері: информатика пәнінен облыстық олимпиадада ІІI жүлделі 

орын (Сайлаубекова Диана, 2016 ж.), халықаралық  қашықтықтан ӛткен олимпиадада I 

дәрежелі Диплом (Асылбекова Назым, 2016ж.), республикалық информатикадан 

қашықтан ӛткен олимпиадада I дәрежелі Диплом (Розиева Ақбота, 2017 ж.), 

республикалық «Роль  сети интернет в современном мире» атты ғылыми-тәжірибиелік 

конференцияда І дәрежелі Диплом (Байкенова София,  2018 ж.), Мектеп және колледж 

білім алушыларына арналған ІІ қалалық «Шәкәрім оқулары» ғылыми конференцияда ІІ 

орын («Информатика сабағында Ms Exсel программасын ӛмірмен байланыстыра 

оқыту», А.Толегенова, 2017ж.). 

 

 

КАИРБЕКОВА СОФИЯ ТУЛЕГЕНОВНА 

 Каирбекова С.Т. отдала делу воспитания и обучения 

будущих учителей лучшие годы своей жизни: в педагогическом 

училище проработала с 1948 года по 1981 год преподавателем 

естествознания. Здесь проходило становление молодого 

специалиста, оттачивалось педагогическое мастерство и 

совершенствовался высокий профессионализм. Профессионализм  

Софии Тулегеновны   основывался на теоретических знаниях, 

интеллектуальной и общекультурной грамотности, продуманной 

системе преподавания уроков естествознания. Для повышения интереса и мотивации 

обучающихся на уроках старалась делать учебную деятельность образной, творчески 

эмоциональной, разнообразной и осмысленной. Глубокое знание теории и методики 

преподаваемых дисциплин позволяли преподавателю принимать участие в 

профессиональных конкурсах и добиваться положительных результатов. София 

Тулегеновна зарекомендовала себя как прекрасный наставник и заботливый классный 

руководитель, проявляя чуткое внимание к своим подопечным. Выпускники 

преподавателя, а их немало за тридцать с лишним лет трудовой деятельности, с 

теплотой вспоминают своего учителя. Каирбекова С.Т. заслуженно пользовалась 

уважением среди преподавателей и обучающихся. Педагогическая деятельность Софии 

Тулегеновны по праву была отмечена грамотами и благодарностями Министерства 

Просвещения  Каз.ССР, значком «Отличник просвещения КССР», «Заслуженный 

преподаватель Каз.ССР».  

 

КРЕСТЬЯННИКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА – работала в педагогическом 

училище, а затем колледже с 1965 по 1994 годы преподавателем химии, анатомии и  

биологии. 

За время работы Галина Николаевна  проявила себя как грамотный преподаватель 

и методист, требовательный к себе и учащимся. Глубокое знание теории и методики 

преподаваемых дисциплин позволяло преподавателю принимать участие в 

профессиональных конкурсах и добиваться положительных результатов. Деятельность 

преподавателя не ограничивалась рамками уроков: как руководитель предметного 
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кружка большое внимание уделяла формированию и  развитию  профессиональных 

компетенций обучающихся,  становлению их личности, организации досуга.   

Галина Николаевна с удовольствием выполняла  возложенные на нее обязанности 

классного руководителя, использовала  различные методы и формы психолого-

педагогического анализа,  которые позволяли ей корректировать поведение 

обучающихся, влиять на взаимоотношения обучающихся и преподавателей. С 

удовольствием проводила с кураторской группой различные мероприятия, открытые 

классные часы, за что  имела  положительные отзывы  коллег.  

 

Высокий профессионализм, умение завлечь и заинтересовать обучающихся своим 

предметом, трудолюбие, ответственность и деловитость, умение грамотно доводить 

работу до конца –отличительные черты прекрасного педагога.  Работа 

Крестьянниковой Г.Н. отмечена рядом Почетных грамот и благодарственных писем.    

В 1989 году вышла на заслуженный отдых. 

 

 

ОСИНЦЕВА ВЕРА ИВАНОВНА 
С 16 февраля 1968 года по 2000  годы работала преподавателем 

биологии и химии  в педагогическом колледже имени М.О.Ауэзова, 

Отличник народного просвещения Казахской ССР. 

 На протяжении 25 лет занималась разработкой и внедрением в 

жизнь мероприятий по охране природы, в связи с чем было 

обобщение ее опыта работы по данной теме в 1973 году, а в 

дальнейшем, на основании этого, было ее выступление на 

Республиканской научно-методической конференции «Экологическое и 

природоохранительное воспитание молодежи в процессе учебно-воспитательной 

работы»  в городе Джамбуле, 19-21 мая 1981 года. 

На проводимых мероприятиях Вера Ивановна прививала любовь к своим 

предметам, формируя  при этом профессиональную компетентность учащихся. Она 

ежегодно проводила открытые уроки, куда приглашались молодые преподаватели 

колледжа. Преподавателем составлены методические разработки, комплексы программ 

по химии с элементами биологии, анатомии, физиологии  и гигиене детей младшего 

школьного возраста.   Вера Ивановна использовала элементы народной педагогики, 

игры (хоккей, блиц-турниры, Шерлок-химик, топографическое лото и др.), проводила 

химические диктанты. Нестандартные уроки  вызывают большой интерес у учащихся, 

они творчески подходят к изучению темы, раздела, приобщают к работе с 

дополнительной литературой. Она делилась опытом 

работы на методических заседаниях колледжа, 

города и республики. 

 Благодаря прекрасным организаторским 

способностям, высоким деловым качествам, 

отзывчивости Вера Ивановна была 20 лет 

бессменным членом профсоюзного комитета, 15 лет 

председателем  «Общества охраны природы», 2 года 
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руководителем школы начинающего классного руководителя, активным  участником 

художественной самодеятельности. 

 За достигнутые успехи в работе по обучению и воспитанию подрастающего 

поколения награждена в 1977 году  Почетной грамотой Министерства просвещения 

Казахской ССР, в 1982 году- Почетной грамотой  Дирекции, партийной и профсоюзной 

организации педагогического училища за высокие показатели в работе по подготовке 

высококвалифицированных специалистов- учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений, в 1984 году - Почетной грамотой в честь присуждения 

коллективу педагогического училища переходящего Красного Знамени Министерства 

просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещений за успешное 

выполнение заданий XI пятилетки в 1983 году, в 1986 году - Почетной грамотой за 

высокие показатели в социалистическом соревновании по итогам 1985 года, в 1986 

году награждена значком «Отличник народного просвещения Казахской ССР». 

Осинцева В.И. в 1992 году награждена Почетной грамотой  президиума обкома 

профсоюза работников народного образования и науки за долголетний безупречный 

труд на ниве народного образования, активное участие в общественной жизни. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Вера Ивановна поддерживает тесную связь с 

любимым учебным заведением. 

        

        

ЛЫТКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

Лыткина Е.В. работала в педагогическом училище имени 

М.Ауэзова с сентября 1971 по сентябрь 1994 года  преподавателем 

биологии и методики ознакомления дошкольников с окружающей 

средой. Елена Викторовна с первых дней работы зарекомендовала 

себя как опытный педагог, владеющий  эффективными приемами 

работы, умело внедряла их в учебный процесс, активно 

участвовала в различных экспериментах и апробировании новых 

программ. Проводила открытые уроки, практики, внеклассные 

мероприятия в колледже, выступала на методическом и 

педагогическом советах колледжа. Мастер-классы, проводимые Еленой Викторовной, 

всегда получали высокую оценку коллег.  С 1975 по 1981 годы исполняла по 

совместительству обязанности заведующей педагогической практики по дошкольному 

отделению,  с 1981 года назначена заведующей дошкольным отделением. 

Ответственная работа  заведующей отделением требовала больших усилий для 

создания благоприятного психологического климата в коллективе преподавателей и 

студентов, в выстраивании индивидуальной системы взаимодействия с классными 

руководителями, со студентами и родителями. Профессионал своего дела, 

преподаватель с большим методическим багажом знаний, Лыткина Е.В. неоднократно 

участвовала в составе комиссий Министерства просвещения КССР в инспектировании 

педагогических училищ по различным вопросам. За результативную плодотворную 

работу отмечена рядом грамот и благодарностей. 

 

 

МАСЛОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА 

Маслова В.А. работала преподавателем биологии в 

педагогическом колледже имени М.О.Ауэзова с сентября 1972 по 

сентябрь 1995  года. Опытный педагог, глубоко знающий основы 

преподаваемых дисциплин, умела зажечь любовь студентов к 

предметам «Общая биология», «Гигиена детей дошкольного 

возраста», «Анатомия и физиология детей дошкольного возраста». 

Не ограничиваясь рамками учебных занятий, расширяла знания 
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студентов на факультативных занятиях по   охране природы. Уроки преподавателя  

отличались четкой организацией учебного процесса, глубоким научным содержанием, 

высоким методическим мастерством, практической направленностью. Все это давало 

возможность грамотно осуществлять педагогическую практику студентов на  

дошкольном отделении.  

Валентина Андреевна с 1978 года по 1980 год училась в университете марксизма-

ленинизма Семипалатинского обкома Компартии 

КазССР, получила политическое образование, 

окончила университет с отличием. 

Решением исполкома Семипалатинского 

областного Совета народных депутатов в 1987 году 

за за долголетний добросовестный труд от имени 

Президиума Верховного Совета СССР награждена 

медалью «Ветеран труда», в 1992 году награждена 

Почетной грамотой  администрации и 

профсоюзного комитета педагогического училища имени М.О.Ауэзова. В 2015 году 

награждена медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

 

КОЖАХМЕТОВА БАЛШАКАР НАЖМИДЕНОВНА          

М.О.Әуезов атындағы педагогикалық училищеде 1975 

жылдың қыркүйегінен бастап ұзақ жылдар география пәнінің 

оқытушысы қызметін атқарды. Қызмет барысында іс-тәжірибесін 

тарату мақсатында ашық сабақтар, семинарлар ӛткізді. Ӛзінің 

педагогикалық еңбектерін жас оқытушыларға кӛрсете отырып, 

олардың кәсіби шеберліктерін дамытуға атсалысты. Педагогикалық 

училищеде Б.Н.Кожахметованың бейнесі студенттер мен 

әріптестерінің есінде жақсы сақталған.  

 

     

ЛОМТЕВА АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА принята на работу в 

Семипалатинское педагогическое училище имени М.О. Ауэзова в 

1980 году на должность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

      За период своей работы Антонина Григорьевна зарекомендовала 

себя грамотным, высокопрофессиональным специалистом. 

Педагогическая эрудиция, такт, умение быть коммуникабельным 

позволили легко войти в коллектив, быстро ознакомиться с 

особенностями и требованиями организации учебно-

воспитательного процесса в педагогическом заведении и успешно 

справляться с возложенными на нее обязанностями. Планово, целенаправленно 

активизировала учебную работу и грамотно 

направила методическую службу в подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 

Стилю ее работы были присущи деловитость, 

принципиальность, ответственность, 

требовательность к себе и нетерпимость к 

каким-либо недостаткам. 

         В результате поставленных требований 

качество знаний студентов всегда было 

высоким и стабильно ровным.  Особое 

внимание уделялось формированию у 

студентов соблюдения Правил внутреннего 



 439  
 

распорядка и единых требований. Правонарушений не наблюдалось.  Отличительной 

чертой Ломтевой А.Г. являлась то, что она постоянно работала над  сохранением 

контингента учащихся. Свой жизненный и педагогический опыт она умело передавала 

коллегам по работе и учащимся. На высоком научно-методическом уровне проводила 

уроки анатомии, постоянно выступала по обмену опытом работы на Республиканских и 

городских совещениях-семинарах. 

       В течение ряда лет являлась председателем комиссии Совета по профилактике 

правонарушений среди учащихся и преподавателей и внутриучилищному контролю. 

       Ломтева А.Г. была требовательна к себе и к окружающим, любое дело решала с 

позиции партийности, в коллективе пользовалась авторитетом и заслуженным 

уважением. За плодотворную работу была награждена значком «Отличник 

просвещения КССР», орденом «Знак Почета». 

 

СУМБУЛОВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА 

Сумбулова Т.В. с 1981 по 2010 год работала преподавателем 

биологии в педагогическом колледже им. М.О.Ауэзова. Тамара 

Викторовна глубоко  владеет содержанием предметов и методикой 

преподавания биологии, современными образовательными 

технологиями: развития критического мышления, проблемно – 

диалогического и развивающего обучения. 

Применяет в своей работе системно – деятельностный подход, 

который способствует формированию личностных, метапредметных 

и предметных универсальных учебных действий студентов, на уроках осуществляет 

поиск оптимальных путей и способов развития познавательного интереса, 

устанавливает межпредметные связи, соблюдает признаки преемственности. 

В своей работе  использует задания развивающего характера, разнообразные приемы 

активизации мыслительной деятельности обучающихся: проблемные ситуации, 

карточки – задания для дифференцированной индивидуальной работы разного уровня 

сложности, что превращает урок в деловое сотрудничество  учителя и обучающегося, в 

увлекательный творческий поиск новых открытий. Уроки Сумбуловой Т.В. носят 

поисковый характер, на уроках обучающиеся выступают в роли исследователей, 

самостоятельно находят новые решения. 

Результатом профессиональной деятельности преподавателя  является стабильно 

высокий уровень предметной обученности студентов.  

Тамара Викторовна  проводила большую внеклассную работу с обучащимися, 

интересующимися биологией и экологией, что позволило интересно и содержательно 

проводить кружковую работу. 

Коммуникативные и организаторские способности Тамары Викторовны позволили ей 

возглавлять несколько лет воспитательную работу учебного заведения. Она 

требовательный и вместе с тем доброжелательный преподаватель, пользуется 

заслуженным авторитетом среди коллег, родителей, обучающихся. 

В1993 году Сумбулова Т.В. была награждена почетной грамотой Министра 

Образования РК «За творческий вклад в системе образования республики», в 1996 году 

за особый вклад в сфере образования медалью «Отличник образования РК».  

 

ЛУНИНА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА 

В 1883 году решением областного отдела 

здоровоохранения  переведена преподавателем медицинских 

дисциплин в педагогический колледж им. М.Ауэзова. В данном 

учебном заведении проработала до выхода на заслуженный отдых. 

Это педагог с большим запасом знаний, что позволяет ей 

проводить уроки на высоком профессиональном уровне. За время 
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работы зарекомендовала себя опытным, активным и инициативным преподавателем, 

постоянно совершенствующим своѐ педагогическое мастерство, внося всѐ новое и 

прогрессивное.  Ее уроки отличаются целенаправленностью, четкостью и логичностью 

изложения материала. В процессе обучения большое внимание уделяет развитию у 

обучащихся умения наблюдать и объяснять физические и химические явления, 

протекающие в природе, связно и доказательно излагать изученный материал, 

исследовать  и проводить эксперименты.  

Тамара Сергеевна  умело активизирует творческую, познавательную и 

практическую деятельность обучащихся на уроках и во внеурочное время. Много сил и 

энергии отдавала озеленению и благоустройству пришкольного участка, руководила 

летней экологической практикой студентов, вела работу предметного кружка «Медик».              

Тамара Сергеевна автор книг «Основы валеологии», «Лекарственные  растения 

Казахстана», «Основы безопасности  жизнеобеспечения». Ею написаны   ряд  статей,  

напечатаных  в республиканских медицинских журналах.  

Тамару Сергеевну характиризуют такие качества личности как трудолюбие, 

организованность, глубина  профессиональных  знаний, широта  интеллектуальных 

интересов, умение привлечь людей, сдерживанность, воля,  скромность,  стремление к 

истине.  

 

ДУЛАТОВА ГУЛЬЖАН  ЕГИЗХАНОВНА  

1993 жылдан 2015 жылға дейін жаратылыстану пән 

бірлестігінің оқытушысы, жаратылыстану негіздері әдіскері, 

жаратылыстану пәндер бірлестігінің, «Жас ұстаз» орталығының, 

қалалық химия-биология әдістемелік комиссиясының жетекшісі, 

2006-2010 жылдары сырттай оқу бӛлімінің меңгерушісі, қалалық 

мектепаралық пәндік олимпиада комиссиясының мүшесі 

қызметтерін атқарды.  

Колледж қабырғасындағы жетістіктері: 2001 жылы «Колледждің үздік 

оқытушысы» сайысында жүлделі 2-орын, облыстық «Орта арнайы кәсіптік білім беру 

орнының үздік оқытушысы - 2001» сайысында жүлделі 2-орын  иегері, Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы, 2003 жыл, 

облыстық «Үздік педагог - 2012» сайысының  ІІ 

орын иегері, Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі ұйымдастырған  

республикалық «ҮЗДІК ПЕДАГОГ - 2012» 

сайысының жеңімпазы, «Білім беру ұйымының 

Үздік педагогі - 2012» тӛсбелгісінің иегері, Алматы 

қаласында ӛткен алғашқы «Қазақстан Үздік 

педагогтар балы - 2012» қатысушысы, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

республикалық ғылыми-әдістемелік орталығының 

Құрмет грамотасы (2013 ж.), ҚР Білім және ғылым министрлігінің кеңейтілген 

коллегия отырысының тыңдаушысы, 24-26 қаңтар, 2013 жыл; педагог мамандардың 

республикалық «Тамыз - 2013» конференциясының делегаты. 

 

ТҤМЕНБАЕВА НАҒИМА САДЫҚОВНА 

    1994-2016 жылдар аралығында М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжде химия, биология пәндерінің оқытушысы 

және директордың ғылыми-әдістемелік жұмыстар жӛніндегі 

орынбасары қызметін атқарды.  

     1999 жыл «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі» 

тӛсбелгісімен, 2015 жылы ШҚО білім басқармасының құрмет 
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грамотасымен, 2013 жылы «Ы.Алтынсарин» тӛсбелгісімен   марапатталды.  

2007-2016 жылдары колледждегі ғылыми–тәжірибелік конференциялар, семинарлар, 

семинар-практикумдарды ұйымдастырушы. Директордың ғылыми-әдістемелік 

жұмыстар жӛніндегі орынбасары қызметін атқару барысында жылма жыл түрлі 

деңгейлерде ғылыми–тәжірибелік конференциялар (қалалық, облыстық, аймақтық, 

республикалық, мемлекетаралық) ӛткізді.  

2009 жылы «Фолиант» баспасынан Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі техникалық 

және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынған «Қоршаған 

ортаны бақылау» практикумы атты оқулығы баспадан 

шықты, ал 2012 жылы  аталған баспадан 2-басылымы жарық 

кӛрді. 2017 жылы аталған практикум толықтырылып, 

ӛңделіп, 3-басылымы жарыққа шықты. 2008 жылы 

«Дүниетану танымжорықтары», 2009 жылы «Дүниетану 

сабақтарын экологиялық бағыттау» әдістемелік құралдары 

«Интеллект» баспа үйінен, 2012 жылы «Органикалық химия 

практикумы» «Зияткер» баспасынан шықты.  

2000 жылы әдістемелік нұсқаулары «Химия 

мектепте», «Биология және экология» ғылыми–әдістемелік 

журналдарында басылды, оқытушы ӛз тәжірибесін 

республика педагогтарына таратты. 2010 жылы ШҚО БАИ тарапынан Нағима 

Садыковнаның педагогикалық тәжірибесі зерттеліп, жинақталып, таратылды 

 

КАЛКЕНОВА БЕЙБИТГУЛ ЖЕНИСБЕКОВНА 
 1996 жылы М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжіне жаратылыстану пәндері оқытушысы болып жұмысқа 

орналасты. Анатомия, биология, химия, экология, гигиена, ОҚН, 

валеология, жаратылыстану және дүниетануды оқыту әдістемесі 

пәндерінен сабақ береді. «Ұстаз болу ӛз уақытыңды аямай, ӛзгенің 

бақытын аялау» деп Мұхтар Әуезов айтқандай уақытпен санаспай 

ұстаздық қызмет атқарғанына 22 жыл.   

 Ұстаздық жолындағы еңбегі бағаланып колледж 2008, 2017 

жылдары Облыстық Білім басқармасы тарапынан «Алғыс хат», 2017 жылы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Құрмет грамотасымен» 

марапатталды. 2014 жылдан бастап химия және биология пәндерінің жоғары біліктілік 

санатты оқытушысы, 10 жылдан астам «Жаратылыстану пәндік әдістемелік 

комиссияға» жетекшілік етті. Семей қаласындағы «Қазақ инновациялық 

университетінің» 6М010300 - «Педагогика және психология» ғылымдарының 

магистранты. 

  Б.Ж.Калкенова колледж, облыс кӛлемінде 

бірнеше ашық сабақтар, семинарлар, педагогикалық 

оқуларға қатысып, авторлық бағдарламалар, 

электрондық оқулықтар  жасауға ӛз үлесін қосып 

келеді. 2015 жылы «Фолиант» баспасынан ҚР Білім 

және ғылым министрлігінің ТжКББ ұйымдарына 

арналған «Адам анатомиясы, жас ерекшелігіне 

қатысты физиология және гигиена» оқу құралы жарық 

кӛрді. Қазір Республика кӛлемінде колледж 

студенттері мен оқытушыларына қолданыста жүр. 2018 жылы «Биология» оқу құралы 

авторлық бағдарлама ретінде қазіргі жаңа модульдік технология бойынша дайындалып, 

«Кәсіпқор» холдингі»  Кәсіптік білім беру орталығына баспаға ұсынылды. 2018 жылы  

инновациялық білім беру технологияларын, соның ішінде ақпараттық-
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коммуникациялық технологияларды сабақта пайдалану үшін «Адам анатомиясы» 

электрондық оқулығын құрастырды. Оқулық арқылы оқушылар материалды слайд, 

бейнематериал арқылы кӛздерімен кӛре отырып терең қабылдайды.  2018 жылы 

«Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы» пәнінен 0111000 – «Негізгі орта білім 

беру», 0111053 «Ӛзін-ӛзі тану мұғалімі» мамандығына арнап үлгілік оқу бағдарламасын 

құрастырды.  

2014 жылы «Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы» пәнінен 0111000 – 

«Негізгі орта білім беру», 0111013 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мұғалімі мамандығына 

арнап құрылған үлгілік оқу бағдарламасына сарапшылық жасады. Ӛз тәжірибесімен 

Республика кӛлемінде бӛлісу үшін «Биология және салауаттылық негізі», «Қазақстан 

мектебі», «Тәрбие құралы» Республикалық ғылыми-педагогикалық журналдарға, 

«Bilimder. kz» білім порталындағы  сайттарда  ашық сабақтары мен семинарлары, ашық 

тәрбие жұмыстары мен мақалалары  жарияланды.   

 2016 жылы Ӛскемен қаласында ӛткен 

«Білім берудегі тәжірибе мен инновация: уақыт 

талабы» атты екінші Республикалық 

педагогикалық оқуларының облыстық кезеңіне 

қатысып, ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталды. 

Астана қаласында 2013 жылы «Оқыту және дамыту 

орталығы» ұйымдастырған «Ұлағатты ұстаз» атты 

Республикалық оқытушылар конкурсында 

«Презентациялар және олардың  білім беру 

процесіндегі  рӛлі»  бағытында қатысып  ІІІ орын 

иеленді. 

       2016 жылы Шығыс Қазақстан облысы техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі оқу орындары әдіскерлері арасында «М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжінде ӛткен «Озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату» 

мақсатында ұйымдастырылған «Репродуктивті денсаулықтың заманауи медициналық-

психологиялық аспектілері» облыстық семинар–практикумда «Жаратылыстану 

пәндеріндегі жыныстық тәрбие»  тақырыбында ашық сабақ ӛткізді. 2017 жылы ШҚО 

ТжКББ жүйесіндегі оқу орындарының химия және биология пәні оқытушыларына 

тәжірибе тарату мақсатында ӛткен «Антропоэкология және салауатты ӛмір салты» атты 

облыстық семинар ұйымдастырып,  «Адам  анатомиясы, жас ерекшелігіне қатысты 

физиология және гигиена» оқу құралын презентациялап, антропометрлік ӛлшемдер 

жүргізіп, қан қысымын ӛлшеу сарамандық жұмысы демонстрацияланды. Бұл 

жұмыстар, колледж  оқытушылары тарапынан  жоғары бағаланды.  

2017 жылы дүниетану және жаратылыстану пәндерінен бастауыш сатысындағы 

4-сыныптар оқушыларының қалалық олимпиадасын ӛткізу үшін материал дайындап, 

қалалық бӛлім басшысы: Н.Фесенконың алғыс хатымен 

марапатталды.  

Колледжде «Y-PEER» ресурс орталығы  жұмыс 

атқарады. Ресурс орталығының  облыс кӛлемінде тәжірибесі 

таратылып, ТМД кӛлемінде таратуға арналып   бейнеоролик 

түсірілді. «Y-PEER» ресурс орталығы қаланың «ИСТОК» 

қоғамдық жастар бірлестігімен, № 8 балалар үйімен, 

медициналық ұйымдармен байланысты жұмыстар жүргізіледі. 

Бұл орталық жұмысы «ЮНЕСКО» кӛлемінде 

ұйымдастырылып, басқарылады.  

Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз ету, 

оқытушылардың әдістемелік жұмыстарын жүйелеу, олардың ғылыми негізде 

құрылуына бақылау жасау мақсатында ұйымдастырылған «Үздік пән кабинеті-2015, 
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2016 » байқауында жүлделі І орын, Үздік пән кабинеті-2017» байқауында жүлделі ІІ 

орын иеленіп, марапатталды.  

«Тағзым» бағдарламасы бойынша Кеңес Одағының Батыры Ізғұтты Айтықов 

атындағы атаулы кабинетте  арнайы шығармашылық топ мүшелері 2014 жылдан бастап  

І.Айтықовтың ӛмірін, ерлігін зерттеп, альбом, буклет, І.Айтықов туралы жарық кӛрген 

кітаптар жинақталды.   

Бүгінгі күнде оқытушылар алдында тұрған міндет -студенттерге белгілі бір білім 

жүйесін терең меңгертіп қана қоймай, әрқайсысының шығармашылық қабілетін  

дамыту. Студенттердің ғылыммен де айналысып, білімдерін жетілдірулері үшін барлық 

жағдайлар жасалған. Студенттер олимпиадаларға, ғылыми-практикалық 

конференцияларға қатысады, ғылыми жобалар қорғайды. Нәтижесінде  жоғары 

жетістіктерге жетіп, ғылымға деген қызығушылықтары артып келеді. Сол 

жұмыстардың нәтижесі: ТжКББ ұйымдарының студентері арасында ұйымдастырылған 

«Студенттердің ғылыми ізденіс нәтижелері: талдау және мәселелер» атты ІІ 

республикалық студенттердің ғылыми-практикалық конференциясында жоғары 

деңгейде белсенділік танытқаны үшін Тоқтарханова Аружан ІІ дәрежелі дипломмен 

марапатталды (Ақтӛбе 2017 ж.).   

 

МЫРЗАКАНОВА ЖИБЕК ТУРСАЛИМОВНА 
1998 жылдың қыркүйегінен бастап 2008 жылға дейін 

М.О.Әуезов атындағы Семей педагогикалық колледжінде  

«Анатомия, физиология және гигиена», «Ӛмір қауіпсіздігін қорғау 

негіздері»,  «Валеология», «Спорттық физиология», «Ана мен бала 

денсаулығын қорғау» пәндерінен сабақ берді. 10 жыл бойы 

«Денсаулық», «Тӛтенше жағдайдан қорғану» үйірмесіне 

жетекшілік етті. Басқа оқу орындарымен байланыс орнатып, 

салауатты ӛмір салты, СПИД тақырыбында әңгіме, кеңестер 

ӛткізді. Ай сайын «Денсаулық» санитарлық бюллетенін шығарып, 

студенттерді жұқпалы аурулармен, оның алдын алу жолдарымен  таныстырып отырды. 

Медициналық дайындық тәжірибе сабақтарын орталық емханаларда ӛткізді. 

Студенттер науқастарды кӛріп, әңгімелесуге 

мүмкіндік алды. Бұл студенттер бойында 

қайырымдылық, гуманизм, адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастырып, алғашқы кӛмек кӛрсету туралы 

дағдыларын қалыптастырға үлкен ықпал етті.  

2002 жылы Семей мемлекеттік 

университетінің «Вестник» журналының №4. 2002 ж. 

163-166 бет,   «Влияние нервно-эмоционального 

состояния сигнальных систем учащихся» деген 

тақырыпта мақаласы жарық кӛрді. 24 қазақ 2003 

жылы №154 бұйрықпен жоғары категория, 14 

санатқа ӛтті.  

Жибек Турсалимовна – терең білімі, ой-ӛрісі кең, кӛпшіл, ашық мінезді 

қасиеттерінің арқасында ұжым арасында да, студенттер арасында да зор  құрметке 

бӛленді. 

 

БАЙБУЛАТОВА БАКТЫГУЛЬ МАДЕНОВНА 
1998 жылдан бастап Семейдің М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжінде жаратылыстану пән бірлестігінің 

оқытушысы қызметін атқаруда. Қазіргі таңда жаратылыстану және 

дүниетануды оқыту әдістемесі, валеология пәндерін оқытады. 

Педагог Б.М. Байбулатова - ӛз қызметінде іскерлігі мен  



 444  
 

тиянақтылығы, жауапкершілігі, табандылығы, біліктілігі, еңбек сүйгіштігі, талап 

қоя білуі сияқты сапаларымен ерекшеленген ұстаз.  

Оқу орнында ұзақ жылдар еңбек атқарған педагог оқу мен тәрбие үдерісінде 

кӛптеген жетістіктерге қол жеткізді. 1998–2011 жылдары аралығында үздік топ 

жетекшілердің бірі ретінде ең алғашқылардың бірі болып әр білім алушыға портфолио 

құрастырды, ӛткізілетін колледжішілік байқауларда жетекшілік еткен тобымен 

әрдайым алдыңғы қатарда болды. 2011 жылы «Бастауыш білім беруде ағылшын тілін 

оқыту» бӛлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды. Жоғары 

ұйымдастырушылық, іскерлік сапаларының арқасында Б.Маденовнаның басқарған  

бӛлімі 2011–2012 жылдары колледжішілік рейтинг бойынша жыл қорытындысында 

жүлделі I орынға ие болды. 

2013 жылы  Б.М. Байбулатова «Оқу бӛлімінің меңгерушісі» қызметіне 

тағайындалып, қазірге дейін берілген міндетіне жауапкершілікпен қарап, ӛз қызметін 

абыройлы атқарып келеді. 

1999-2012 оқу жылдарында  

халықаралық, республикалық, облыстық, 

қалалық ғылыми іс-тәжірибелік 

конференцияларға қатысып, жоғары 

нәтиже кӛрсетті. Атап айтсақ, 2011 жылы 

«Мектептегі энергия тиімділігі бойынша 

білім беру және тәжірибелік жобалар» 

және «Мектептің қоршаған ортаға 

достығы» атты халықаралық жобаға 

қатысып, сертификатпен марапатталды.  

Сондай-ақ, педагог түрлі деңгейде 

ӛткізілетін сыныптан тыс іс-шараларға қатысып, іскер ұйымдастырушы, құзіретті 

маман ретінде  ӛзін таныта білді: 

2007 жылы «АҚТҚ/ ЖҚТБ алдын алу шаралары бойынша жұмыс атқаратын І 

қалалық еріктілер слетінде» Бактыгуль Маденовна жетекшілік еткен М.О.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжінің волонтерлары 1–орынға, 2008 жылы аталған 

бағыттағы еріктілердің  ІІ слетінде 3–орынға ие болды.  

Валеология пәнінің оқытушысы ретінде Қазақстан Республикасының Үкіметі 

мен БҰҰ жүйесі Агенттіктері (ЮНФПА, ПРООН және ЮНИСЕФ) арасындағы 2010-

2015 жылдарға арналған бірлескен бағдарламасына сәйкес ШҚО Білім бӛлімінің 

2013.31.10 №327 бұйрығының негізінде Біріккен Ұлттар Ұйымының Тұрғын халықтың 

қоныстануы саласындағы қорымен бірлескен пилоттық жобаның қатысушысы әрі 

алғаш жүзеге асырушылардың бірі болды. 2016 жылы «Репродуктивті денсаулықтың 

заманауи медициналық-психологиялық аспектілері» тақырыбында ӛткен облыстық 

семинар-парктикум ӛткізуге және психолог валеология пәндері оқытушыларына 

арналған курстар ұйымдастыруға белсене ат салысты.  

Оқу-тәрбие жұмысындағы нәтижелі жұмыстары мен қол жеткізген табыстары 

үшін Б.М.Байбулатова 2008 жылы Шығыс Қазақстан облыстық білім беру 

департаментінің құрмет грамотасымен, 2010 жылы Шығыс Қазақстан облыстық 

Денсаулық сақтау басқармасының құрмет грамотасымен, «Білім беру ісінің лидері» 

медалімен марапатталды.  

 

БАРАНОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА 

Баранова Л.П. работала в педагогическом колледже им 

М.О.Ауэзова с 2005–2013гг.  

За время работы зарекомендовала себя опытным, активным и 

инициативным преподавателем, постоянно совершенствующим своѐ 

педагогическое мастерство. Работая над проблемой «Активизация 
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познавательной активности обучащихся на уроке», формирует такие качества как 

самостоятельность, конструктивность и оригинальность мышления. Уроки Любовь 

Павловны  методически правильно построены, содержательны и интересны, в практике 

преподавания  комбинированные уроки, лекции, семинары, ролевые игры, уроки 

путешествия, зачеты по изученным темам. Глубокое знание научного материала, 

методики преподавания биологии и живое эмоциональное объяснение позволяют ей 

сочетать научность с доступностью и ясностью изложения. Взаимосвязь всех 

структурных элементов позволяет ей успешно развивать продуктивную активность 

обучащихся, готовить их к творческой деятельности. Все лабораторные и практические 

работы, требуемые по программе, полностью выполняются.  

Принимает активное участие в декадах педагогического мастерства, проводимых в 

колледже. Выступает на педагогических и методических советах  с содержательными 

сообщениями. 

Баранова Л.П. активно участвовала в  озеленении пришкольной территории. Являясь 

куратором группы, проводила кропотливую работу с обучащимися и их родителями. 

Как преподаватель – методист читала лекции на курсах для учителей начальной школы 

города и районов. Выпустила методическое пособие «Руководство по летней 

практической работе студентов по познанию мира». В летнее время организовывала  

участие студентов в мероприятиях города по проведению природоохранной акции 

«Марш парков» и слете колледжей «Сохраним лес от пожара». Имеет грамоты и 

благодарственные письма Департамента образования ВКО, городского отдела 

образования, руководства педагогического колледжа и ДЧС ВКО.  

 

«ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ» ПӘНДІК ӘДІСТЕМЕЛІК КОМИССИЯСЫ 

 

Қазақстан Республикасының Президентінің 2005 жылғы мамырдың 16–ы N 1573 

Жарлығымен «Халық денсаулығы» атты мемлекеттік бағдарламасы, ҚР Президентінің 

2016 жылғы 11 қаңтардағы № 168 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 

дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасы 

негізінде білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі – дене тәрбиесі арқылы 

салауатты ӛмір салтын қалыптастыру, жастар тәрбиесі. 

Республикамыздағы білім беру саласында жаңа бағыттағы спорт, дене тәрбиесі 

жүйесі бойынша мамандарға деген 

сұраныстардың артуы, оларды 

дайындаудағы білімділігі мен 

қабілеттілігі, біліктіліктің қазіргі 

талаптарға сай болуы ӛте үлкен маңызды 

жұмыстарды атқаруды талап етеді және 

болашақ педагогтардың кәсіби 

даярлығын, білім стандартына, 

мазмұнына сай жетілдіру кӛкейкесті 

мәселе болып отыр. Кӛрсетілген 

міндеттерді толық жүзеге асыру дене 

тәрбиесі жүйесіне тікелей байланысты.  

Аталған міндеттерді жүзеге асыруда, қоғамға білікті, кәсіби мамандар даярлау 

жолында Семейдің М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің дене тәрбиесі 

пәндік әдістемелік комиссия құрамында қызмет жасаған қызметкерлердің үлесі зор.  

Училище кезеңінде дене тәрбиесі пәнінен ұзақ жылдар еңбек еткен ардагер-

ұстаздар Е.В.Соловьев, Р.З.Шарафутдинова, Р.А.Хамидуллина, Н.Д.Фоминых, 

Т.Н.Ешимовтардың ӛнегелі ісін жалғастырушы колледж оқытушыларының кәсіби 

маман даярлаудағы еңбектері нәтижелі: бәсекеге қабілетті, нарық сұранысына сай, 
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«Денсаулық фестивалі» 

 

ұлттық рухты бойына сіңірген, саламатты білім алушылар оқу орнының мерейін 

облыстық, республикалық, халықаралық деңгейде асқақтатуда. 

Коллледжде «Дене тәрбиесі және 

спорт» мамандығы бойынша 1999-2000 

оқу жылы орыс тобы, 2000-2001 оқу 

жылында тұңғыш қазақ топтары 

ашылды.  Осы жылдары  

Г.С.Тобықбаева, Б.М.Үкібасов 

жетекшілігімен пән бірлестігінде 

Д.С.Исабаев, А.О.Карпекина, 

Г.А.Салимова, А.С.Мырзахметов, 

Н.А.Асылханов, М.К.Жомартов, 

А.К.Шаймарданов, Н.М.Тұрабаев, 

Б.С.Серікбаев, Л.Б.Парфиевич  сынды 

тәжірибелі оқытушылар қызмет атқарды. Дене тәрбиесі мамандығы ашылғаннан бері 

ӛзіндік тарихы мен дәстүрін қалыптастырған пәндік әдістемелік комиссияның құрамы 

Қ.Қ.Мукатаева, Ж.Б.Дюсембаев, Б.С.Сарсембаев, Б.Р.Мұхамбаев, А.А.Нұрбаев, 

Б.А.Сағатбеков сынды жас оқытушылармен толықты. Жоғары біліктілік санатты 

оқытушылар Б.Т.Жумадилова, С.К.Быдыкова, С.Қ.Тоқтарбек болашақ педагог 

кадрларды даярлауда ӛз үлестерін қосып келеді. Жылдан жылға «Дене тәрбиесі және 

спорт» мамандығы бойынша білім алушылар санының ӛсуі еңбек нарығында дене 

тәрбиесі мұғалімдеріне сұранысының артуынан туындап отыр. Оқытудағы жаңа 

технология аса қажетті педагогикалық 

мәселелердің шешімдерін табуға, 

оқытушылардың педагогикалық шеберлігін 

арттыруға, оқу процесін тиімді басқаруды 

қамтамасыз етеді. Жаңа технологияларды оқыту 

үрдісінде қолданудың негізгі ерекшелігі ол 

оқытушылар мен білім алушыларға ӛз бетімен 

және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасауға 

кӛп мүмкіндік береді. Кәсіби маман дайындау 

барысында бүгінгі күн талабынан туындап 

отырған педагогика ғылымының міндеттерінің бірі - жаңа технология мен озат 

тәжірибені ұлттық және жалпыадамзаттық құндылық қағидаларымен сабақтастыру 

міндетін жүзеге асыруда пәндік әдістемелік комиссия құрамында қызмет атқарып 

отырған он үш педагог қызметкердің  бесеуі - жоғары біліктілік санатты, біреуі - 

магистр,  үшеуі - магистрант. 

Әлемдік білім беру кеңістігіне ену 

үрдісінде оқытушылардан педагогикалық 

іс-тәжірибесін жинақтап-қорытуға, 

біліктілік санатын кӛтеруге деген 

құлшынысын, инновациялық іс-

әрекетінінің ӛсу динамикасын байқауға 

болады. Тоқтарбек С.Қ. дене тәрбиесі 

сабағында оқытудың дәстүрлі емес 

құралдарын қолдану арқылы білім 

алушыларды адамгершілікке тәрбиелеуге, 

жеке тұлғаның психофизиологиясын 

ӛзгертуге, ӛзін-ӛзі реттеуін қалыптастыру, 

дене қабілетін рухани құндылықтар 

арқылы дамытуға ӛз үлесін қосуда. Оқытушылардың шынайы шығармашылық 

біліктілігі мен кәсіби білім беру деңгейінің айқын бір кӛрінісі - ғылыми-әдістемелік 
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Айдар Әмірзақов  

Колледждің 2011 

жылғы түлегі 

бағыттағы жұмыстары. Б.Т.Жумадилова «Спорттық жарыстарды ұйымдастыру 

жолдары» (2017 ж.), С.Қ.Тоқтарбек «Дене тәрбиесі пәнінің оқытуды ұйымдастырудың 

ерекшеліктері» (2017 ж.), А.Қ.Шаймарданов «Спорт ойындарын оқыту әдістемесі» 

(2015 ж.), «Дене тәрбиесі пәнін ұйымдастыру үрдісінде ұлттық ойындарды қолдану» 

(2016 ж.), С.К.Быдыкова «Игра – как форма обучения на уроках ритмики» (2017 ж.), 

«Ритмика и основы хореографии» (2017 ж.) атты әдістемелік кӛмекші құралдарын 

баспадан шығарды.  

Пәндік әдістемелік комиссия ӛз жұмысын «Жаңа 

технологияларды қолдана отырып, білім алушылардың 

білім сапасын кӛтеру, денсаулығын дұрыс 

қалыптастыру, қимыл-қозғалыс әрекетін дамыту, 

салауатты ӛмір салтын насихаттауға тәрбиелеу» атты 

әдістемелік тақырыбын басшылыққа ала отырып, іс-

тәжірибелерін одан әрі дамытуда қалалық, облыстық, 

республикалық, халықаралық семинар, 

конференцияларда, дӛңгелек үстелдерде, әдістемелік 

тренингтерде ізденістері мен білімдерін жан-жақты 

кӛрсетуде. Жыл сайын ӛз білімдерін кӛтеру, кәсіби 

білім беру деңгейінің алдыңғы сапында тұру үшін 

жаңарған, ақпараттық ағымы қуатты, жоғары 

технологияны және жаңа білім беру мазмұнын меңгеру 

бағытында білім жетілдіру курстарынан ӛтеді. 

Колледж білім алушыларының салауатты ӛмір салтын ұстанып, дене тәрбиесі 

мен шұғылдануына барлық мүмкіндік жасалынған. Оқу орнында спорт зал, 

гимнастикалық зал, тренажер залы жұмыс істейді. Білім алушыларға «Тисса» шаңғы 

базасында, «Дельфин» жүзу бассейнінде, «Спартак», «Локомотив» стадиондарында оқу 

сабақтары мен түрлі спорттық іс-шаралар ӛткізіледі. Оқытушылар колледжішілік 

салауатты ӛмір салтын насихаттауда әр түрлі спорт жарыстарын дәстүрлі 

ұйымдастырады: «Денсаулық фестивалі», «Наурыз батыры», халықаралық әйелдер 

күніне арналған «Кӛңілді старт» сайысы, Президенттік сынамалар. Қала және облыс 

деңгейінде тоғызқұмалақ, Президенттік кӛпсайыс, спорттық жарыстарды жоғары 

деңгейде ӛткізеді.  

Дене тәрбиесі бӛлімі ашылған жылдан 

бастап оқу орнының білім алушыларды 

республика, облыс, қала деңгейінде түрлі спорт 

түрлерінен ӛткізілген жарыстарда жоғары 

нәтижелерге қол жеткізіп келеді. Аса 

мақтанышпен айтатын 

түлектеріміз:  Д.Кенешев 

2010 жылғы Ванкуверде 

ӛткен қысқы Олимпиада 

ойындарында Қазақстан 

қомандасының туын 

кӛтеріп шықса, Сочи-

2014 Қысқы 

Олимпиадасының ашылу салтанатында колледжіміздің 2005 

жылғы түлегі, Қазақстанның үш дүркін чемпионы, 

халықаралық дәрежедегі спорт шебері, шаңғышы Е. Ахмадиев 

еліміздің кӛк туын ұстап шықты.  

Айдар Әмірзақов – колледждің 2011 жылғы түлегі, 

бокстан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, ҚР 

құрамасының мүшесі, Азия чемпионы.  

Д. Кенешов Қысқы Олимпиада  

Ванкувер.  2010 ж. 

Колледж түлегі Е. Ахмадиев  

Қысқы Олимпиада  

Сочи. 2014 ж. 
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Бауыржанұлы Бейбарыс - кикбоксингтен Қазақстанның бірнеше дүркін 

чемпионы, Әлем чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері 

 Колледж студенттері бұл мәртебені жылдан жылға еселеп кӛтеріп келеді. Атап 

айтсақ, каратэдан спорт шебері М.К.Дүйсенғазин, таэквондодан ҚР үш дүркін 

жеңімпазы,  Қырғызстан Республикасының екі дүркін жеңімпазы, қара белбеу иегері 

Н.Б.Әбдрахым, самбодан ҚР чемпионы Н.М.Жұмай, киокушинкай каратэдан 

халықаралық турнирдің екі дүркін жеңімпазы, қоңыр белбеу иегері М.К.Кумарова,  

шаңғыдан ҚР жеңімпазы Е.Қайынбай, таэквандодан спорт шебері, Азия 

чемпионатының күміс жүлдегері, ҚР жеңімпазы Т.М.Серікханов,  футболдан «Алтай» 

құрамасының мүшесі, облыстық, республикалық, халықаралық жарыстардың жүлдегері 

Ғ.К.Сұлтанов, А.Р.Аманжол, Қ.С.Саин сынды саңлақтар колледж мерейін үстемеледі. 

Қайынбай Ермұрат – шаңғыдан спорт шеберіне үміткер, ҚР чемпионы, 2016 

жылғы аймақтық жарыс «Күзгі кросс» жарысынан І орын, ҚР Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына орай ШҚО жеңіл атлетикадан ашық чемпионатта ІІ орын 2016 ж., Шаңғы 

және жеңіл атлетикадан облыстық жарыстарының жүлдегері, қалалық, облыстық, 

республикалық жарыстардың жеңімпазы. Нұрахмет Біржан - кудодан спорт шеберіне 

үміткер, Токиода ӛткен Әлем біріншілігінің қатысушысы.  

Барлықов Дулат, Баймаганбетов Ержан – қол күрестен спорт шебері, 

республикалық жарыстардың жеңімпаздары, 

Азия біріншілігінің жүлдегерлері, Литва еліндегі 

Вильнюс қаласында ӛткен Әлем чемпионатының 

қатысушылары. Тусупбекова Кульжан - 

семсерлесуден қалалық, республикалық 

жарыстардың жеңімпазы, халықаралық 

жарыстардың жүлдегері, спорт шебері, «Астана 

қылышы» Республикалық жарыста І орын, ҚР ҮІ 

жастар ойындарында ІІ орын, Токио қаласында 

ӛткен Азия Чемпионатының қатысушысы, 

Дубайда ӛткен юниорлар мен кадеттер 

арасындағы Азия Чемпионатының қатысушы, 

семсерлесуден 2017 жылғы ҚР кубогінің иегері. 

Пәндік әдістемелік комиссиясында волейбол, баскетбол, футзал, үстел теннисі, 

тоғызқұмалақ, жеңіл атлетика түрлерінен секциялар жұмыс жасайды. Секцияның 

жұмыс нәтижесі ретінде колледжіміздің құрама командаларының  қалалық, облыстық 

жарыстардың жеңімпаздары болғандығын  атап ӛтуге болады.  

 

  

 

  
Тусупбекова К. 

Азия чемпионаты. Токио қаласы 2016 ж. 

  Тусупбекова К. ҚР кубогі. 2017 ж. 

Барлықов Дулат  

Қол күрес спортынан спорт шебері  

Азия біріншілігі. 2015 жыл 
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   Колледж баскетбол құрамасы 

ТжКББ ұйымдарының студенттер арасындағы 

спартакиада.  

І орын. 2017 ж. 
 

                                                 

Ырғақ залы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дене тәрбиесі»  ПӘК оқытушылары 
 

 

ХАМИДУЛЛИНА РАЗИЯ АШРАФОВНА 
С самого раннего возраста она любила  убегать на стадион и 

смотреть, как тренируются другие дети, пока ее не заметил тренер 

по велоспорту и не предложил ей посещать секции. Является 

выпускницей СДЮСШ, чемпион города, республики. Мастер 

спорта по велоспорту. Участница ІҮ Всесоюзной спартакиады 1959 

года, которая проходила в Москве и  где сборная КазССР заняла ІІ 

место.                      

С 1967 года началась трудовая деятельность  в педагогическом училище имени 

М.О.Ауэзова. Вела предмет «Методика физического воспитания» и внесла весомый 

вклад в дело воспитания и обучения будущих учителей. По инициативе Хамидуллиной 

Р.А. была открыта секция по велоспорту, преподаватель увлеченно готовила команду 

для участия в соревнованиях различного уровня. Поддерживало начинание 

увлеченного педагога и руководство учебного 

заведения: для улучшения тренировочного процесса 

директор педагогического училища Бекбаев Асылхан 

Табулдинович обеспечил команду всем необходимым, 

закупив 12 велосипедов, полный комплект спортивных 

костюмов для каждого члена сборной команды.  После 

закрытия секции велоспорта Разия Ашрафовна прошла 

курсы в Алма-Ате по альпинизму и туризму при ДЮСШ 

ОР и начала вести секции по ручному мячу, волейболу и 

туризму. Организовывала  пешие походы по маршрутам: 
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Семипалатинск – Маркаколь, Рахмановские ключи, на Урал, Баянаул, Сабындыколь, 

Байкал. Команда педучилища участвовала в Республиканском походе по местам боевой 

и трудовой славы панфиловской гвардии по ночному ориентированию, где участие 

принимали 19 областей Казахстана, команда заняла І место. Преподавателем физики 

Быкуновым Юрием Николаевичем был снят фильм о республиканском походе. Фильм 

передан в Государственный архив г. Москвы.  

В 1998 году ушла на заслуженный отдых. Хамидуллина Разия Ашрафовна удостоена 

награды «Отличник просвещения Каз ССР». 

 

 

ФОМИНЫХ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
С 1971 по 1999 год работал преподавателем и руководителем 

физического воспитания в педагогическом училище им. М.О. 

Ауэзова. За время работы зарекомендовал себя как ответственный, 

дисциплинированный работник.  Его уроки отличались 

воспитательной направленностью: воспитание привычки к 

постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления 

своего организма; стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремление к 

достижению целей. Преподаватель организует учебную деятельность обучащихся на 

уроке, сочетая групповые и индивидуальные формы работы, учитывая возрастные и 

личностные возможности обучащихся.  Большое внимание уделялось пропаганде 

здорового образа жизни.  Фоминых Н.Д. создает условия для формирования у  

учащихся культуры сохранения собственного здоровья, возможности демонстрировать 

свои достижения и усилия по сохранению здоровья.  Умело используя спортивный 

инвентарь и снаряды, соблюдает санитарно-гигиенический режим и прививает 

гигиенические навыки обучащимся.  

    Под его руководством спортивная работа поднялась на качественно новый 

уровень. Команда студентов по многим показателям занимает лидирующие позиции 

среди команд средне-специальных учебных заведений города и области. В копилке 

наград преподавателя множество памятных призов, кубков, грамот и благодарностей. 

 

 

СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Соловьев Е.В. бессменно трудился с 1982 по 2002 год в 

педагогическом колледже имени М.О.Ауэзова. За время работы в 

колледже зарекомендовал себя как ответственный, 

дисциплинированный, квалифицированный специалист. Евгений 

Васильевич  в совершенстве знает свой предмет, видит перспективу 

его развития, глубоко раскрывает практическое применение 

положений преподаваемой дисциплины. 

Занятия преподавателя строятся на доверии и педагогическом 

сотрудничестве. Это позволяет развивать инициативу и 

самостоятельность обучащихся. Его уроки отличаются четкой продуманной 

направленностью, оптимальной плотностью и нацеленостью на конечный результат. 

Тщательно продумывает цели, задачи урока, применяет деловые игры, осуществляет 

связь с жизнью на уроках. Особое внимание уделяет вовлечению к занятиям в 

спортивных секциях, как средству формирования у обучащихся нравственных качеств, 

преодоления вредных привычек. Во время работы Евгений Васильевич тренировал 

волейбольную команду. Его команда становилась  многократным чемпионом среди 

команд колледжей города Семипалатинска. Евгений Васильевич много внимания 

уделял становлению молодых специалистов, направлял их работу и оказывал 
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неоценимую методическую помощь. За плодотворную работу имеет награды и 

благодарности. 

  

 

ТОБЫҚБАЕВА ГУЛИЯ САГИДОЛДАҚЫЗЫ 
 М.О.Әуезов атындағы Семей педагогикалық колледжінің 

дене тәрбиесі пән оқытушысы. 

1968-1973 жылдары Шығыс Қазақстан облысы Ӛскемен 

қаласының педагогикалық институтының дене тәрбиесі 

факультетінде білім алған. 

Гүлия Сагидолдақызы 2000-2001 оқу жылында М.О.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжге дене шынықтыру 

мамандығының қазақ тобын ашуға шақырту алды. 31 бала білім 

алған сол топқа жетекшілік етіп, аталмыш мамандық бойынша 2010 жылға дейін дене 

тәрбиесі пән бірлестігіне басшылық етті. Зейнетке шыққаннан бері ұлағатты ұстаз 

дәрігерлік топтағы студенттермен жұмыс істейді.  

 

            Ұстаздық жолы талай жолға үлгі 

саналатын Гүлия Сагидолдақызының жетістіктері 

кӛп. 1994 жылы «Республикалық білім 

жүйесіндегі шығармашылық еңбегі және 

жеткіншек ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі 

табысы үшін» Құрмет грамотасымен 

марапатталған. Сондай-ақ 1995 жылы 

М.О.Әуезов атындағы Семей педагогикалық 

колледжінде баскетболдан қыздар құрама 

командасы сапында Спартакиадаға қатысып, І 

орынға ие болды. 2003 жылы «Қазақстан 

Республикасының Білім беру ісінің құрметті 

қызметкері»  белгісімен марапатталды.   

Шәкірт тәрбиелеудегі ӛлшеусіз еңбегі үшін құрметке бӛленген ұстаз дене 

шынықтыру пәніне арналған оқу әдістемелік нұсқаулар жазды. Гулия Сагидолдақызы 

жас оқытушыларға тәлімгер, ӛз тәжірбиесімен бӛлісу бағытында жас мамандардың оқу 

тәрбие процесіне бейімделуіне ӛз үлесін қосып келеді.  

Бүгінде Гулия Сагидолдақызы ӛзі қызмет ететін М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжінің директоры Шағангүл Алдамжарқызының басшылығымен 

жұмыс істейтін «Қазақ мәдениеті» әлеуметтік орталығының мүшесі. Әріптестері мен 

шәкірттерінің құрметіне бӛленген ұстаз - аяулы жар, ардақты ана, асыл әже, 

шаңырағының ұйытқысы. Гулия Сагидолдақызы жас оқытушыларға тәлімгер, жас 

мамандардың колледждегі оқу-тәрбие процесіне бейімделуіне ӛз үлесін қосып келеді. 
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 ИСАБАЕВ ДУМАН САБЫРЖАНҦЛЫ - жоғары санатты 

ұстаз, білікті маман, тәрбие мен тағылымды ұштастыра білген 

шебер педагог, ғылыми-педагогикалық даярлықтан ӛткен дене 

шынықтыру пәні мұғалімі.  

           Д.С.Исабаев М.О.Әуезов атындағы педагогикалық 

колледжінде 1996–2014 жылдар аралығында дене шынықтыру 

пәні оқытушысы болып қызмет атқарды. Колледжде ұстаздық 

жасаған жылдар аралығында Думан Сабыржанұлы ӛз жұмысына 

тиянақты да жауапты маман ретінде ерекшеленіп, білім 

саласындағы барлық ӛзгерістер мен тенденцияларды қадағалап, оны білім үрдісінде 

шеберлікпен енгізе білу қабілетімен дараланды. Мінезі ашық, іскер, 

ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, ӛз жұмысына ынталы, адаммен тез тіл табыса 

білетін Думан Сабыржанұлы ұжым арасында сыйлы және кӛпшіліктің зор ықыласына 

бӛленді. Ол колледжішілік, қоғамдық жұмыстарға да белсене араласып, жас 

мамандарға қашан да ӛз білімі мен білігін, кеңесі мен қамқорлығын аямайтын парасат 

иесі ретінде кӛріне білді. 

     2005-2008 жылдар аралығында Семей қалалық колледждерінің дене тәрибесі 

оқытушылардың қалалық әдістемелік бірлестігінің тӛрағасы болып қызмет атқарды. 

Осы кезеңде қалалық колледжаралық бұқаралық–спорттық шаралардың ұдайы әрі 

жүйелі ӛткізу үрдісін дәстүрге айналдыра білді. Дене шынықтыру оқытушысы Думан 

Сабыржанұлы әр білім алушыны жеке тұлға ретінде қалыптастыра отырып, спорттық 

және жеке қабілеттерін жетілдіре білді. Білім алушылардың жан-жақты лайық 

дайындық беру негізінде спорттық белсенділігі артып, ӛздігінен шешім қабылдауға 

дағдыландыру жолында спорттық-мәдени шаралар ұйымдастырды. Думан 

Сабыржанұлының білім алушылары волейбол спортынан қалалық, облыстық, 

аймақаралық, республикалық спартакиадалардың жеңімпаздары. Нәтижелі еңбегі үшін  

ҚР Білім және ғылым министрлігінің грамоталарымен марапатталды.  

 

МЫРЗАХМЕТОВ АЙДЫН САДЫБЕКОВИЧ - дене тәрбиесінің 

жоғарғы білікті шебер оқытушысы. 2002–2017 жылдар аралығында 

педагогикалық колледжде дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы болып 

қызмет істеді. Оқытушы «Білім алушылардың физикалық қабілетін 

дамытуда ойын технологиясын қолдану» әдістемелік ізденіс 

тақырыбын жүзеге асыра отырып, «Спорттық жүзу тәсілін 

жетілдіру» тақырыбында «Дельфин» бассейнінде қалалық ашық 

сабақ ӛткізді. Айдын Садыбековичтің  ұйымдастыруымен 

колледжде тоғызқұмалақ және шахмат үйірмесі жұмыс жасады, 

қалалық шахмат және тоғызқұмалақ жарысында колледж 

командасы бірнеше дүркін жеңімпаз атанды. 2016 жылы Семей қаласының 

тоғызқұмалақ ойынының ұлттық дәрежедегі тӛрешісі М.Оқасовпен бірігіп 

«Математика және логикалық ойындар» атты әдістемелік құрал шығарды. 

А.С.Мырзахметов  халықаралық «Үздік жаңа 

сабақ» байқауында ІІІ дәрежелі Дипломмен 

марапатталды. 2016 жылы колледжішілік 

тоғызқұмалақтан ашық семинар ӛткізді. 2017 

жылы халықарлық «Мәдениеттер тоғысы» 

атты ғылыми конференцияға қатысып, 

педагогикалық ізденіс кӛрсетті. Колледж 

ғимаратында қалалық ЖОББ және ТжКББ оқу  

орындары  білім алушылары арасында 

тоғызқұмалақтан бірнеше рет жарыс 

ұйымдастырып жоғарғы дәрежеде ӛткізді. 
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       Мырзахметов Айдын Садыбекович ҚР Президентінің Жолдауында айтылған 

бұқаралық спортты дамытуға, қазақтың ұлттық ойындарын  үйретіп, болашақ ұрпақты 

тәрбиелеуге ат салысып жүрген білікті маман.  

 

КАРПЕКИНА АЛЬФИЯ ОЛЕГОВНА –  кандидат в мастера спорта по 

биатлону, многократная чемпионка Казахстана, выпускница педагогического колледжа 

им. М.О. Ауэзова 1999 года.  В 1999 году поступила в университет им. Шакарима по 

специальности «Физическая культура и спорт», закончила в 2004 году, получив 

квалификацию «Учитель физической культуры и тренер по спорту». Начиная с 2002 по 

2012 годы работала в родном колледже, преподавала предметы «Легкая атлетика с 

методикой преподавания», «Лыжный спорт с методикой преподавания», «Физическая 

культура». За время работы в колледже ею разработано и выпущено методическое 

пособие по легкой атлетике. Проводимые внеурочные и воспитательные мероприятия 

Карпекиной А.О. получили высокую оценку среди преподавателей колледжа и города. 

Альфия Олеговна  успешно руководила секцией по легкой атлетике, подготовленная 

ею  команда колледжа в соревнованиях среди учебных заведений ТиПО ВКО стабильно 

занимает призовые места. Являясь классным руководителем группы, большое 

внимание уделяла сплочению студенческого коллектива, формированию 

ответственного отношения к учебе. Используя различные методы психолого-

педагогической диагностики, корректировала поведение обучающихся, оказывала 

влияние на взаимоотношения обучающихся и родителей. В данное время работает 

учителем средней общеобразовательной школы г. Семей. 

 

 АСЫЛХАНОВ НҦРЛЫБЕК АГЗАМОВИЧ 2003 жылдан 2014 

жыл аралығында М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде 

дене тәрбиесі, спорт ойындары және оны оқыту әдістемесі пәнінің 

оқытушысы болып қызмет атқарды.  

       Нурлыбек Агзамович 2010 жылдан 2014 жылға дейін  дене 

тәрбиесі пән бірлестігінің жетекшісі болып қызмет жасады. Жас 

мамандардың оқу тәрбие процесіне бейімделуіне ӛз үлесін қосты. 

Түрлі деңгейдегі ғылыми-практикалық конференцияларға, 

педагогикалық байқауларға қатысып, ӛз тәжірибесімен бӛлісті.   

Нурлыбек Агзамович жетекшілік жасаған колледжішілік баскетбол командасы 

қалалық және колледж аралық сайыстарға қатысып, бірнеше дүркін жеңімпаз атанды. 

Кӛп жылдық ұстаздық қызметінде жоғары жетістіктер үшін қалалық, облыстық, 

аймақтық Алғыс хаттармен марапатталды.  Нурлыбек Агзамович  әріптестер ортасында 

абыройлы, сыйлы ұстаз. 

 

ЖОМАРТОВ МЕРЕКЕ КАСЕНОВИЧ 2005-2017 жылдар 

аралығында М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде 

«Шаңғы спорты және оны оқыту әдістемесі», «Дене тәрбиесі» 

пәндерінен сабақ берді. 2014-2016 жылдары «Дене тәрбиесі» ПӘК 

жетекшісі қызметін атқарды.  

Оқытушы М.Жомартов окытудың ойын технологияларын 

сабақта қолдануда аса үлкен кәсіби іскерлік, шеберлік байқатты. Пән 

бірлестігі жетекшісі ретінде бірлестік оқытушыларымен дӛңгелек 

үстел, пікірталас, оқытушылардың әдістемелік шыңдалуына бағыт 

беріп отырды. Ӛзі бейімдеп отырған технологиясы бойынша 

ғылыми-әдістемелік зерттеулер жүргізіп, әртүрлі деңгейдегі ғылыми-практикалық 

конференцияларға баяндамаларын ұсынып, ӛз тәжірибесімен бӛлісті: «Применение 

элементов национальных игр на уроках физкультуры», «Мұхтар Әуезовтің спорттағы 
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жолы». Мереке Касенович білім беру саласындағы жаңа әдіс-тәсілдерді сабақта 

қолданудың ӛзіндік жүйесін ұстанады. Мектеп, жоғары оқу орындарымен тығыз 

байланыста жұмыс атқарды.  

М.К. Жомартов салауатты ӛмір салтын насихаттауда әр түрлі спорт жарыстарын 

ұйымдастырды: «Денсаулық фестивалі», «Шаңғы шақырады», Президенттік 

сынамалар. Оқытушы жаттықтырған колледж білім алушылары қалалық жарыстарда 

жүлделі орынға иеленіп отырды.  

 

ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ МУЗЫКИ 

 

                Предметно-методическая комиссия музыки  является 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 образовательной системы.  

После окончания обучения выпускникам присваивается квалификация «Учитель 

музыки в организациях дошкольного и основного среднего образования». Выпускники 

этой специальности могут работать в общеобразовательных школах, детских садах, 

детских эстетических центрах. После окончания колледжа выпускники имеют 

возможность получить высшее образование по данной специальности на музыкальных 

факультетах высших учебныз заведений. Данная специальность востребована на рынке 

труда и сложностей в трудоустройстве не возникнет. 

         В течение последних лет преподаватели методической комиссии работают над 

повышением  эффективности урока, развитием интеллектуальных способностей 

обучающихся  через использование информационно-коммуникационых технологий. 

Преподаватели принимают участие в научно-практических конференциях, семинарах. 

Работа по овладению новыми педагогическими технологиями находит свое отражение 

не только в научно-методических докладах, но  так же в методических разработках, 

курсовых и дипломных работах, 

статьях, обзорах, рецензиях,  сборниках 

и т.д. 

         Вся деятельность предметно-

методической комиссии выстраивается 

так, чтобы способствовать становлению 

личности как творца и проектировщика 

собственной жизни, гармонизации и 

гуманизации отношений между 

обучающимися и педагогами, 

основываясь на идее самоценности 

Қалалық кӛркемӛнерпаздар үйірмесінің байқауы 

Музыка пән бірлестігі 
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студенчества, диалога, осознания выбора будущей профессии.  

          Преподаватели секции всегда помнят и гордятся своими ветеранами, такими как 

Бутенко В.Н., Мирошин А.М., Махотина Г.П., Бочевар О.А., Мамаев Е.Х., Телемисова 

О.К., Бушина Л.М., Южуков Г.П., Алдажуманов С.И., Жиндалинова Н.Б., Весельева 

И.П., Барабанов А.И, Логинова Г.В., Кривошеева Н.В., Оспанова М.К. Немалый вклад в 

дело формирования и развития музыкальных способностей обучающихся внесли 

преподаватели Мысик Л.А., Брусиловская И.В., Богомолов В.И., Калиева З.С. Ргелова 

Г.Б., Ргелова А.Б., Таутанова Б.Б., Уатаев А.У., Ракишева Н.М., Ивкина Л.И., Сухинина 

В.С., Мирошина А.А., Такиева А.К, Баймухамбетова К.Б., Калиева З.С., Алдажуманова 

С.К., Мусин Т., Мягких А.Е., Тюменов С. В настоящее время в ПМК музыки трудятся 

12 человек, активно участвующие в общественной и педагогической жизни колледжа, 

города, области, Республики.  

Предметно-методическую комиссию музыки возглавляет преподаватель высшей 

категории, Почетный работник образования Республики Казахстан Кривошеева 

Наталья Владимировна, имеющая стаж работы в данном колледже 39 лет. Основная 

часть преподавателей имеет педагогический стаж 10 лет и выше. 

          

            Все преподаватели секции проводят выездные концерты, мастер – классы и 

открытые уроки. Свое педагогическое мастерство, научный потенциал педагоги 

предметно-цикловой комиссии направляют на максимальное и всестороннее раскрытие 

интеллектуальных и творческих способностей студентов, на приобретение ими 

систематизированных знаний в их теоретическом, практическом, художественно-

эстетическом аспектах, знаний, необходимых в самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

         Преподавателями музыки проводятся декады музыки, внеклассные мероприятия. 

         Учебное заведение уделяет большое внимание развитию музыкальных 

способностей обучающихся. С целью выявления и дальнейшего развития способностей 

и дарований обучающихся ежегодно проводится конкурс «Моя Родина – Казахстан», в 

котором принимает участие каждый преподаватель секции.  

В предметно-методической комиссии музыки работают кружки художественной 

самодеятельности:  оркестр казахских инструментов, руководитель Мырзаханов Ж.К.;  

казахский хор, руководитель Сағымбаева Н.С.,  русский хор, руководитель Боженова 

А.К.; мужской хор колледжа, руководитель Бузаубагарова Р.Ш.;  ВИА, руководитель 

Оспанов А.И.;  ансамбль баянистов, руководитель  Тӛлеуханов А.Б.; русская вокальная 

группа, руководитель Логинова Г.В.; вокальные группы, руководители Сағымбаева 

Н.С., Байролова Б.Т.;  квартет, секстет, руководитель Бузаубагарова Р.Ш. 

 

 

Қалалық кӛркемӛнерпаздар үйірмесінің байқауы 
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            Педагогический колледж ежегодно принимает участие в городском смотре 

художественной самодеятельности и занимает призовые места. Под руководством 

таких преподавателей, как Сагымбаева Н.С., Логинова Г.В., Бузаубагарова Р.Ш., 

Боженова А.К., Мырзаханов Ж.К. талантливые обучающиеся принимают активное 

участие в Международном конкурсах русского искусства, татарского искусства, 

занимая призовые места.  

      За время существования специальности  многие студенты сделали карьеру 

вокалистов. Многие выпускники имеют звания лауреатов и дипломантов 

международных, республиканских и региональных конкурсов. 

        Немало добрых слов заслуживает работа концертмейстера. Это настоящие 

труженики, верные помощники преподавателей и обучающихся. Очень часто успех 

выступающего зависит не только от усилий его самого и преподавателя, но и, в 

большей степени, от концертмейстера-аккомпаниатора. Значительный вклад в работу 

колледжа вносят концертмейстеры  Н.Б.Жиндалинова, И.П.Весельева, Е.В.Волченко. 

        Кропотливый труд преподавателей предметно-методической комиссии и высокие 

достижения в деле воспитания подрастающего поколения отмечен грамотами и 

благодарственными письмами. Кривошеева Н.В., Сағымбаева Н.С.  награждены знаком 

«Почетный работник образования Республики Казахстан». Почетными грамотами 

Министерства образования награждены преподаватели Логинова Г.В., Оспанов А.И. 

Грамотой Управления образования Восточно-Казахстанской области отмечены 

Оспанов А.И., Мырзаханов Ж.К. Благодарственными письмами и Грамотами акима 

города Семей отмечены Бузаубагарова Р.Ш., Боженова А.К., Қазез С. 

        Вся работа секции музыки направлена на решения главной задачи – повышение 

качества знаний выпускников, подготовке разносторонне развитых, 

конкурентоспособных специалистов.  В предметно-методической комиссии музыки 

созданы и сохраняются глубокие культурные традиции, в ее работе прослеживается 

связь поколений, и это дает комиссии возможность быть ярким, блещущим талантами 

коллективом. 

 

ТИУНОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ  

Тиунов Е.Г. уроженец Омской области РФ, семилетнее образование 

получил в г. Аягуз. Начиная с 1934 года жизнь Евгения 

Григорьевича связана с г. Семипалатинском. С 1953г. по 1976г. 

работал в педагогическом училище г. Семипалатинска 

«Студенттік кӛктем-2017» фестивалі нде «Үздік шығармашылық бағдарлама»  

номинациясының  иегері атағын ШҚО әкімінің орынбасары Ә.Б.Нүсіпованың тапсыру сәті. 
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преподавателем  оркестра духовых инструментов. Изучение музыкальных дисциплин 

для будущих учителей начальных классов было делом сложным, новым. Требовалось 

немало усилий преподавателя, чтобы подготовить к восприятию музыки, игре на 

инструменте неподготовленных обучающихся. Масса сил и энергии уходило на 

привитие музыкальных навыков и их совершенствование. Любовь к предмету, высокий 

профессионализм давали свои положительные результаты. За плодотворную 

деятельность отмечен рядом Почетных грамот и благодарственных писем. 

 

БУТЕНКО ВОЛЯ НИКОЛАЕВНА 

Бутенко В.Н. удостоена высокой правительственной награды – 

Ордена В.И.Ленина, Почетной грамоты Министерства 

просвещения СССР, Отличника просвещения Казахской ССР. 

Всю свою сознательную жизнь посвятила делу воспитания и 

обучения подрастающего поколения. 

С 1967 года до выхода на заслуженный отдых работала в 

педагогическом училище им. М.О. Ауэзова  преподавателем 

музыки. Человек высокого интеллекта, целеустремленности, 

Воля Николаевна собирала с помощью студентов казахский 

национальный песенный материал, затем обрабатывала этот материал для фортепиано. 

Создала цельный и последовательный учебник для начинающих обучаться на 

фортепиано, причем на родном национальном материале. Кроме индивидуальных 

уроков музыки, Воля Николаевна много занималась с солистами и тем более с хором, 

начиная с первого курса. При активном участии студентов создавались интересные 

литературно-музыкальные композиции, для которых Воля Николаевна писала стихи и 

песни, в том числе о различных этапах и проблемах студенческой жизни, например, 

«Вальс ауэзовцев», «Марш ауэзовцев». Кроме того, много было написано и озвучено 

патриотических стихотворений: «Город Абая», «Город Семей», «Мы – дети Мухтара», 

«Знамя – педучилищу», «Ветеранам», «Ордена», «День памяти». Кроме педагогической 

работы Воле Николаевне постоянно приходилось выполнять различную общественную 

работу: депутат городского совета (в комиссии по народному образованию), а также 

вступления перед общественностью  на темы воспитания.  

 

О педагогической и творческой работе преподавателя Семипалатинского 

педколледжа В.Н.Бутенко 

В Семипалатинском педагогическом колледже имени Мухтара Ауэзова уже почти 

полвека, начиная с 1963 года, когда педагогическое училище было вторично открыто и 

весьма удачно возглавлено директором А.Т.Бекбаевым, существует постоянная 

традиция очень серьезного и ответственного отношения к вокальному, музыкальному и 

сценическому искусству, в частности- художественной самодеятельности студентов. 

Примером этому может служить многолетняя педагогическая и творческая работа 

преподавателя В.Н.Бутенко. 

Приняв в 1967 году первый курс казахского отделения педучилища, Воля 

Николаевна сразу же постаралась создать из студентов этого курса самостоятельный 

творческий коллектив, который, не жалея сил на подготовку, с увлечением давал свои 

концерты в любых аудиториях, пропагандируя прежде всего казахскую национальную 

музыку. Имя этого коллектива – ансамбль « Поѐт казахская девушка » - сразу стало 

широко известным и любимым в городском масштабе. 

Второй, не менее важной, задачей этого коллектива было собирание, запись и 

обработка казахских народных песен, проводимые в родных аулах во время 

студенческих каникул.  
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В.Н.Бутенко обрабатывала собранные 

студентами казахские мелодии не только   для 

вокального исполнения, но и для влючения 

их в программу уроков по фортепиано- с 

соответствующими вариантами трудности, 

что практически дало основу для 

совершенно нового учебника по фортепиано 

для студентов педучилища, который в 

дальнейшем неоднократно использовался 

студентами. Жаль, что не было времени и 

возможности его напечатать полностью, 

учитывая ценность казахских мелодий. 

Кроме того, студенты, сразу же 

приступив к освоению своей будущей 

любимой профессии, уже в первый год установили тесную связь с младшими классами  

казахских школ города и сумели увлечь и вовлечь детей в свою концертную 

деятельность, что отражено было на многих фотоснимках. 

Опираясь на своѐ высшее филологическое и среднее музыкальное образование и 

постоянно выполняя роль самодеятельного композитора и поэта, В.Н.Бутенко 

составляла интересные и идеологически ценные литературно-музыкальные 

композиции, для которых писала стихи и песни, в том числе на тему о различных 

этапах студенческой жизни («Вальс ауэзовцев », «Марш ауэзовцев» и др. ) 

Особое значение в тематике студенческих песен уделяли корифеям педколледжа - 

Мухтару Омархановичу Ауэзову и, конечно же, памяти великого Абая. 

В один из юбилеев М.Ауэзова, в день открытия памятника на территории 

педколледжа, студенты исполняли посвященные этому событию стихи и песни. 

На прилагаемых фотографиях 35-летней давности запечатлены сцены из 

выступлений студентов І курса казахского отделения  педагогического училища в 1967 

году того самого знаменитого І казахского курса, так много сделавшего для 

увековечения многих прекрасных казахских национальных мелодий.  

Необходимо также отметить, что дирекция Семипалатинского педучилища и 

затем педколледжа на протежении многих лет всегда делала все возможное, чтобы 

обеспечить творческие успехи студентов и их руководителя. 

                                                                                                              (В.Бутенко) 

                                                                                                                18.02.03г. 

 

ТЕЛЕМИСОВА ОРЫНХАН  КУЛЕШБАЕВНА в педагогическом колледже 

им. М.О. Ауэзова работала с 1966 по 1996 годы. Преподаватель по хоровому классу и 

дирижированию, высококлассный специалист, глубоко знающий содержание 

музыкальных дисциплин, многие годы являлась бессменным руководителем 

академического сводного хора. Отлично владея четкой и выразительной дирижерско-

хоровой техникой, певческим голосом, сумела поставить работу сводного хора на 

высокий профессиональный уровень. Под ее руководством хор выступал во всех 

регионах нашей области. Уроки Орынхан Кулешбаевны отличались методической 

обоснованностью, научностью, высоким образовательным уровнем. За свою 

творческую и педагогическую деятельность Оралхан Кулешбаевна награждена 

Почетными грамотами городского, областного и республиканского уровня. Ею 

подготовлен учебник «Теория музыки. Гармония. История музыки», предназначенный 

для музыкальных отделений педагогических училищ и колледжей, включен в план 

издания 1995 года Республиканского издательства Министерства образования 

Республики Казахстан.  За долгий плодотворный творческий труд награждена медалью 

«Отличник образования СССР». 
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БОЧЕВАР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА в педагогическом колледже им. М.О. 

Ауэзова работала с 1968 по 1990 гг. Была ведущим специалистом по методике 

дошкольного и школьного музыкального воспитания. Ольга Александровна являлась 

квалифицированным специалистом по обучению игре на мандолине. Позиция педагога 

заключалась в том, что важно создать условия для приобщения детей к музыкальному 

искусству посредством интеграции различных видов музыкально-художественной 

деятельности, повышать мотивационную готовность, перемещать акценты 

музыкального восприятия от словесных представлений к наглядным образам, 

способствовать обогащению развития личности ребенка.Руководила оркестром русских 

народных инструментов. 

 

БУШИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 

работала в педагогическом училище с 1968 по 

1999 годы преподавателем пения. Педагог высшей 

квалификационной категории, ведущий 

специалист по методике дошкольного 

музыкального воспитания, по обучению игре на 

фортепиано и по постановке голоса. На своих 

уроках стремилась организовать и реализовать 

деятельностный подход к изучению музыкальных 

дисциплин, большое внимание уделяла 

дифференцированному обучению с целью учета индивидуальных особенностей 

развития обучащихся, их интересов, состояния здоровья. Для развития интереса к 

предмету, познавательной активности обучащихся большое внимание уделяла 

внеклассной работе по предмету, во время предметной декады проводила различные 

внеклассные мероприятия – концерты, музыкальные викторины, турниры. Людмила 

Михайловна являлась солисткой и иллюстратором академического хора училища.  

 

МИРОШИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ работал в 

педагогическом училище преподавателем музыки и пения с 1970 

года до 1989 года, вплоть до выхода на заслуженный отдых. За 

время работы показал себя прекрасным специалистом, чутким 

педагогом, проводил большую работу в профсоюзной организации, 

неоднократно назначался председателем секции преподавателей 

музыки. Анатолий Михайлович зарекомендовал себя как опытный 

организатор творческих мероприятий, умеющий грамотно учитывать возрастные и 

психологические особенности и творческие способности обучающихся. 

Профессионализм педагога позволял ему  успешно решать педагогические 

задачи с различными по возрасту, уровню развития, способностям своих обучающихся. 

Ветеран Великой Отечественной войны, педагог по призванию, грамотный специалист 

Мирошин А.М. заслуженно пользовался уважением коллег и обучающихся.  

 

 

БОГОМОЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ работал в педагогическом 

училище с 1970 года. Преподаватель высшей квалификационной 

категории, ведущий специалист по обучению игре на баяне. 

Руководитель оркестра баянистов. В течение 10 лет Виктор 

Иванович рувоводил организованной им студенческой 

агитбригадой, сам готовил для нее сценарии на актуальные темы, в 

том числе о жизни педагогического училища, его истории и 

перспективах. Такая творческая работа умело сочеталась с 
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профориентационной работой.  На районных и областных смотрах агитбригада 

педагогического училища ежегодно получала высокие оценки, а в 1987 году коллектив 

Семипалатинской студенческой агитбригады «Молодость», руководимый 

В.И.Богомоловым, удостоен звания народного. За большую плодотворную работу 

Виктор Иванович награжден Грамотой Министерства просвещения Казахской ССР. 

Благодаря усилиям Богомолова В.И. был основан студенческий строительный отряд. 

Организовывал со студентами туристические походы по достопримечательным местам 

Казахстана и Алтая. Был членом местного профсоюзного комитета.  

С 1986 года Богомолов В.И. рукодил в училище предметной комиссией 

преподавателей музыки и пения.  

Проработал в педагогическом училище 15 лет. Активный, любящий свое дело, 

коммуникабельный и открытый к общению, Виктор Иванович заслуженно пользовался 

уважением коллектива. 

 

БАРАБАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ принят на работу в 

педагогическое училище имени М.О.Ауэзова в 1970 году в 

качестве преподавателя музыки по классу баяна. Преподаватель 

высшей квалификационной категории. 

Александр Иванович Барабанов - музыкант по образованию и 

педагог по призванию, отдал более 44 лет педагогической и 

творческой работе, и не одно поколение молодых педагогов 

прошло через его душу и сердце.  

Знания и опыт Александра Ивановича позволили составить методическое пособие 

для учителей и студентов - «Репертуарный сборник школьных песен» - где прослеживается 

тесная связь музыкального материала с разнообразными задачами нравственного и 

эстетического развития детей. 

Помимо учебной и методической работы Александр Иванович проводил и 

бесценную практическую творческую работу с учащимися на кружковых занятиях хора 

русской песни. Здесь накопленный педагогом положительный опыт в сохранении традиций 

прошлого, воспитании учащихся средствами народного творчества находит свое 

воплощение.  

       Александр Иванович так говорит о деятельности хора русской песни: «Наши концерты 

всегда пользовались популярностью у 

взрослых и детей, но самое важное - 

уважением. Наградой всегда были первые 

места на смотрах художественной 

самодеятельности, теплые слова 

благодарности. А теперь, по прошествии 

многих лет, понимаешь, что награда эта 

была гораздо выше: мы начинали больше 

понимать, сильнее чувствовать, желаннее 

стремиться к красоте». 

       Барабанов А.И. - «Почетный 

работник образования», награжден 

именной медалью М.О.Ауэзова за 

верность учебному заведению и  

плодотворный творческий труд.   

С 2013 года Александр Иванович Барабанов находится на заслуженном отдыхе. 
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ЕРМЕК ХАМИТҦЛЫ МАМАЕВ 

1961 жылы Семейдің № 5 қазақ орта мектебінің 7-сыныбын аяқтап,  

қаладағы М.Тӛлебаев атындағы  музыкалық училищеге оқуға 

түседі. Училищеде Құрманғали Рахимов, И.Ф.Заиграев, Едімман 

Жабелов, Теміржан Базарбаев  сынды ұстаздардан дәріс алады. 

1955 жылы училищені бітіріп, жолдамамен Жарма ауданының 

Георгиевка селосына барып, Мәдениет үйінің директоры және 

кӛркемдік жтекшісі  қызметтерін атқарды. 

1966–1969 жылдары Москваның мемлекеттік мәдениет институтының «Орыс 

халық аспаптары» бӛлімін оқыды. Москвада Мұрат Әуезов, Болатқан Тайжанов, 

Ерсайын Тәпеновтармен бірге, қазақ жастары құрған «Жас тұлпар» ұйымында  

мүшелікте  болады. 

Кейіннен Шымкенттің әл-Фараби атындағы мәдениет институтына ауысып, оқып 

жүріп, оқытушы болып қызмет етті. 1971 жылы жолдамамен Семейге келіп, Облыстық 

халық шығармашылығы үйінде «Халық аспаптары» мамандықтары бойынша әдіскерлік 

қызметке орналасады. 

1972–1994 жылдары Семейдің М.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжінде баян және 

домбыра мамандықтары бойынша оқытушы 

болып істеді. 1972 жылы М.Тӛлебаев атындағы 

музыка училищесінде оқытушы, қазақ және орыс 

халық аспаптары, үрмелі аспаптар оркестрінің, 

хор ұжымының иллюстраттары (жетекші 

орындаушысы) қызметтерін қосымша атқарды. 

1994–2011 жылдары Семейдің Шәкәрім 

атындағы мемлекеттік университетінің 

(педагогикалық институтының) «Музыкалық 

білім» кафедрасында аға оқытушы болып қызмет 

атқарды. Институтта домбыра оркестрін басқарды. Институттың фольклорық 

этнографиялық «Шыңғыстау» ансамблінде ойнады. Ансамбльдің республикалық 

«Қазақстан» ұлттық телеарнасының «Жеті саз» бағдарламасында ӛнер кӛрсетуіне ӛз 

үлесін қосты. 

 

ЖИНДАЛИНОВА НАГИМА БЕКЕНОВНА начала работать в 

педагогическом училище с 1974 года.  Преподаватель высшей 

квалификационной категории по классу фортепиано,  методике 

музыкального воспитания, концертмейстерского класса. Ею 

подготовлены квалифицированные кадры, занимающиеся 

музыкальной деятельностью в разных уголках нашей республики. 

Нагима Бекеновна вносит значительный вклад в работу колледжа в 

качестве концертмейстера. Многие годы была концертмейстером 

академического сводного хора педагогического училища. 

Награждена городскими, областными, Почетными грамотами, медалью имени 

М.О.Ауэзова за долгий плодотворный творческий труд и верность учебному 

заведению. 

 

МАХОТИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА работала в педагогическом училище с 

1976 года. Ведущий специалист по методике музыкального воспитания в школе и 

организации педагогической практики. В течение пяти лет возглавляла секцию музыки. 

Была руководителем академического учебного хора.  
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ЛОГИНОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА работает в 

педагогическом училище с 1977 года  в качестве преподавателя 

музыки. Имеет высшую квалификационную категорию. C 1985 по 

1995 гг. выполняла обязанности председателя предметно-цикловой 

комиссии музыки.  

Галина Викторовна является опытным наставником и 

охотно передает багаж методических и теоретических знаний 

молодым преподавателям, студентам.  

Показателем педагогического мастерства Логиновой Галины 

Викторовны стало участие в Международных, Республиканских, областных и 

городских научно-практических конференциях, где она выступила с докладами, 

опубликованными в сборниках конференций.   

В течение многих лет Галина Викторовна является руководителем русской 

вокальной группы колледжа. Под ее руководством коллектив занимает призовые места 

на конкурсах различного уровня. 

С целью повышения профессионального уровня Галина Викторовна является 

активной участницей Народного ансамбля русской песни «Истоки» при городском 

Доме дружбы, принимать активное участие в ежегодном  Международном фестивале 

русского искусства, республиканских, областных и региональных конкурсах народного 

творчества, вносит свой вклад в дело сохранения и развития культуры, 

способствующих укреплению дружбы, мира и согласия между народами.  

За плодотворную педагогическую деятельность в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения, за высокий профессионализм, преданность избранному 

делу, личный вклад в развитие учебного заведения Галина Викторовна неоднократно 

награждалась грамотами управления образования ВКО, Почетной грамотой  

Министерства образования и науки РК. За долгий плодотворный творческий труд 

награждена именной медалью М.О.Ауэзова, отдав любимому учебному заведению  41 

год педагогической деятельности. 

 

КРИВОШЕЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА с 1979 г. 

принята на работу преподавателем музыки в педагогическое 

училище им. М.О.Ауэзова, где работает по сегодняшний день. 

Общий трудовой и педагогический стаж работы 39 лет. Имеет 

высшую квалификацию. В училище свою педагогическую 

деятельность начала преподавателем специальных дисциплин и 

частных методик. Мастерское владение методикой обучения и 

воспитания, глубина знания предмета, высокий уровень культуры и 

демократизм общения с обучающимися отличают педагогическую деятельность 

Кривошеевой Наталии Владимировны.  

Опыт ее педагогической работы перенимают молодые специалисты на открытых 

занятиях, консультациях «Школы молодого педагога».  

Наталия Владимировна является автором программ следующих дисциплин: 

«Основной музыкальный инструмент», «Методика музыкального воспитания в школе», 

дидактические материалы по частным методикам. Рабочие программы разработаны с 

учетом национально-регионального компонента и специфики учебного заведения.  

Кривошеевой Н.В. разработаны электронные учебные пособия для внутреннего 

пользования преподавателями и обучающимися:  «Уроки фортепиано», «Основы 

начального обучения игре на баяне», «Музыкальная грамота на уроках музыки», «УМК 

по музыке с методикой обучения», является составителем электронного методического 

пособия по методике музыкального воспитания в школе «Уроки музыки».  



 463  
 

Наталья Вдадимировна успешно 

сотрудничает с преподавателями музыкальных 

школ, Государственным педагогическим 

институтом, выступая с лекциями-концертами, 

с методическими докладами и разработками. Ее 

статьи входят в сборники кафедры 

«Музыкальное образование» Государственного 

университета им. Шакарима г. Семей..  

Показателем педагогического мастерства 

Кривошеевой Наталии Владимировны стало участие в Международных, 

Республиканских, областных и городских научно-практических конференциях, где она 

выступает с докладами, которые  публикуются в сборниках конференций.   

В течение 16 лет  Наталия Владимировна успешно выполняет обязанности 

председателя предметно-цикловой комиссии музыки. По итогам мониторинга 

предметно-цикловая комиссия музыки под руководством Кривошеевой Н.В. занимает 

ведущие места в колледже.   

За добросовестный труд награждена нагрудным знаком «Почетный работник 

образования Республики Казахстан». За безупречную работу в деле музыкального 

воспитания будущих учителей и верность учебному заведению, в котором проработала 

39 лет, Наталия Владимировна награждена именной медалью М.О.Ауэзова.  

 

ОСПАНОВА МАРИЯ КЕНЖЕБЕКОВНА начала работать в 

педагогическом училище с 1983 года. Принята на работу в качестве 

преподавателя музыки и пения.  Преподаватель хорошо владеет 

теорией и практикой ведения предмета, компетентна в вопросах 

педагогики и психологии обучения и воспитания обучающихся. Это 

творческий человек с активной жизненной позицией.  

Заслуживает внимания многолетний опыт в качестве преподавателя 

по классу баяна. Еѐ уроки нетрадиционны, интересны и насыщены 

по содержанию. Преподаватель ставит проблемные вопросы перед обучащимися, 

обсуждая социально значимые для них темы. Таким образом, музыка становится на 

уроке не целью, а средством изучения, что доказывает коммуникативную 

направленность уроков преподавателя. Доброжелательность, стремление к диалогу в 

общении на уроке вызывают постоянный интерес обучащихся к преподаваемому ею 

предмету. Еѐ подопечные имеют высокую мотивацию к изучению музыкального 

инструмента. Требовательная, тактичная, любящая своѐ дело, она пользуется 

заслуженным авторитетом среди коллег, обучащихся и их родителей. 

  В течение десяти лет работала куратором групп на заочном отделении, вела методику 

музыкального воспитания в детском саду на очном и заочном отделениях. За вклад в 

дело воспитания и обучения  подрастающего поколения, верность учебному заведению 

награждена именной медалью М.О.Ауэзова.  

 

АЛДАЖУМАНОВ СЕРИККАЛИЙ ИМАНГАЛИЕВИЧ 

Оқу орнында 1983-2010 жылдар аралығында қызмет атқарды.1985 

жылы І.Жансүгіров атындағы Талдықорған педагогикалық 

институтына түсіп, 1989 жылы музыка мамандығының толық курсын 

бітірген. 1992 жылы педагогикалық колледжде музыкалық бӛлімі 

ашылды. Осы бӛлімде циклдік комиссияның тӛрағасы болды. 2003 

жыл Мұхтар Әуезовтің туғанына 100 жыл толу мерейтойында 

«Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі» тӛсбелгісімен 

марапатталды. 
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    ЗУЕВА-КРАСНОСЛОБОДЦЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 

работала в педагогическом училище с 1984 по 2013 годы.   Принята 

на работу в качестве преподавателя музыки и пения. 

Отличительные особенности Марины Юрьевны это умение 

использовать учебно-воспитательные средства, методы и приемы 

музыкальной педагогики; способность воспитывать у обучающихся 

на уроках и  внеклассных музыкальных занятиях умение и желание 

чувствовать, любить, понимать и оценивать явления музыкального 

и других видов искусства. Являясь специалистом по методике музыкального 

воспитания в школе, большое внимание уделяла проведению педагогической практики 

в школе, ответственно подходила к обучению игре на фортепиано.  Не ограничивалась 

преподаванием предмета, принимала активное участие  в методических объединениях, 

педагогических советах и других формах работы учебного заведения. 

За плодотворный добросовестный труд в системе образования и воспитания 

подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни коллектива 

Марина Юрьевна награждена Почетной грамотой профсоюза работников образования и 

науки ВКО.  

  
МЫСИК ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА начала работать в педагогическом 

училище с 1985 года. В училище свою педагогическую деятельность начала 

преподавателем по обучению игре на фортепиано и методике музыкального воспитания 

в школе. Была руководителем оркестра детских музыкальных инструментов.  

 

РАКИШЕВА НУРЗАДА МАГАУЯНОВНА работала в педагогическом 

училище с 1987 по 1994 годы в должности преподавателя по  методике дошкольного 

музыкального воспитания в группах с государственнм языком обучения  и игре на 

фортепиано 

 

БРУСИЛОВСКАЯ ИННА ВЛАДИМИРОВНА начала работать в 

педагогическом училище с 1988 года по 1994 год, в качестве преподавателя музыки и 

пения. Была методистом по методике музыкального воспитания в школе и по обучению 

игре на фортепиано. Активно участвовала в художественной самодеятельности 

колледжа. Являлась руководителем немецкого фольклора.  

 

САҒЫМБАЕВА НҤРГҦЛ САҒЫМБАЕВНА 1984 ж. Семейдің  

М.Тӛлебаев  атындағы  музыкалық  училищесін,  1996 ж. 

Алматыдағы  Қыздар  педагогикалық  институтын бітірді. 1994 

жылдан М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжде қызмет 

атқарады. 

Білім алушыларды кәсіби тұлғаландыру бағытындағы 

қажырлы педагогикалық қызметі үшін ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің Құрмет грамотасы (2012 ж.), ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің Алғыс хаты (2013 ж.),  ШҚО білім басқармасының Құрмет  грамотасы 

(2015 ж.), «ҚР Білім және ғылым министрлігінің құрметті қызметкері» тӛсбелгісімен 

(2017 ж.) марапатталды. 

Н. Сағымбаева жаңашыл, ізденімпаз, шығармашыл ұстаз. Сабақтары қазіргі 

заманғы педагогикалық технологиялар негізінде ӛтеді. Сабағында ойын арқылы дамыта 

оқыту технологиясының элементтерін тиімді пайдаланады. Н.Сағымбайқызы қазіргі 

заманғы әдістемелік технологияларды, педагогика саласындағы жаңалықтарды ӛз 

тәжірибесіне енгізе отырып, сабақты ғылыми негізде шығармашылықпен әдістемелік 

талапқа сай ұйымдастыра алатын ізденімпаз, креативті ұстаз. Облыстық,  
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республикалық, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларға белсене қатысып 

отырады. Республикалық «Жаңа технологияны оқыту арқылы мұғалімнің кәсіби 

шеберлігін дамыту» атты ғылыми-тәжірибелік конференцияда «Сыныптан тыс 

музыкалық жұмыстардың тәрбиелік маңызы», Орал қаласында ӛткен республикалық 

«Техникалық және кәсіптік білім жүйесін жаңғырту жағдайында педагог кадрларын 

даярлаудың рӛлі» атты ғылыми-тәжірибелік конференцияда «Білім беру технологиясын 

енгізу тәжірибесі – кәсіби дамудың шарты», Алматы қаласында ӛткен халықаралық  

"Қазіргі социомәдени кеңістікте гуманитарлық ғылымды дамыту" атты ғылыми-

практикалық конференцияда "Хор шығармашылығын орындау ерекшеліктері"(2017 ж.), 

Павлодар қаласында ӛткен халықаралық "Актуальные проблемы естественно научного 

знания и образования" атты ғылыми-практикалық конференцияда "Хор музыкасын 

дамытудағы Қазақстан композиторларының еңбегі. Кәсіби қазақ хорының тууы мен 

қалыптасуы" тақырыптарында жасаған (2017 ж.) баяндамалары конференция 

жинақтарында жарияланды.   

Студенттердің кәсіби тұлғалануы, рухани дамуы мақсатында колледжде 

«Домбырам – жан серігім», «Күй құдіреті», сазгер Ш.Қалдаяқовтың 

шығармашылығына арналған «Қазақтың вальс падишасы» атты әдеби-музыкалық кеш, 

«12  жылдық  білім  беруге  кӛшу  жағдайында  музыка  пәнін  оқыту  ерекшеліктері» 

тақырыбында  дӛңгелек үстел  ұйымдастырды.  

«Музыкалық терминдер сӛздігі» (2012 ж), колледж студенттеріне арналған  

«Оқушыларды мектеп әндеріне музыкалық-әдістемелік талдау жасай білуге үйрету» 

(2014 ж.), мектепке дейінгі мекемелердегі музыка жетекшілеріне арналған 

«Балабақшадағы музыка сабағы» (2014 ж.) атты әдістемелік оқу құралы Семейдің 

«Зияткер» баспасынан жарық кӛрді. 2017 жылы осы баспадан «Музыка сабағында 

оқушылардың орындаушылық және шығармашылық қабілетін дамыту» атты 

әдістемелік құралы басылып шықты. 

   Н.С.Сағымбаеваның «Студенттердің хормен ән айту дағдыларын 

қалыптастыру» әдістемесінен педагогикалық іс-тәжірибесі жинақталып, колледжде   

таратылды. Ӛзінің кәсіби білімін жетілдіріп, біліктілігін арттыруда сандық білім 

ресурстарын оңтайлы қолданады, халықаралық «Инфоурок», «Копилка уроков», 

«Мультиурок» сайттарында әдістемелік баяндамалары мен әзірлемелері жарияланды: 

«Бастауыш 1-5 сыныптардың музыка сабақтарында ойын технологиясын қолданудың 

тиімділігі» (2016 ж), «Мектеп оқушыларының хормен ән айту дағдыларын 

қалыптастырудағы әдіс-тәсілдер»  (2017 ж).  

Н.Сағымбайқызының студенттердің ғылыми-зияткерлік әлеуеті мен 

шығармашылық дарынын дамыту бағытындағы жұмыстары табысты: 0108000 

«Музыкалық білім беру» мамандығының студенттері Жангасинов А.  жалпыресейлік 

«Медалинград – ноябрь 2014» байқауының ІІ дәрежелі Диплом иегері, Омарова Гулияш 

жалпыресейлік «Медалинград – апрель 2015»  байқауының Дипломанты. 

Н.С.Сағымбаева 2015 жылы ШҚО ТжКББ жүйесі оқу орындарының педагог 

қызметкерлері арасында ӛткен ҚР Тұңғыш Президенті күніне арналған облыстық «Ұлы 

дала ұрпақтары» атты кӛркемӛнерпаздар байқауының I дәрежелі Диплом иегері. 

Нұргүл Сағымбайқызы қала және колледждің қоғамдық ӛмірін жаңғырту бағытында 

жұмыстарға  белсене қатысады.  

 

ТАУТАНОВА БАХТЫГУЛЬ БЕГЛАРБЕКОВНА 1995 жылдан 

бастап Семейдің М.О Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің 

музыка бӛліміне оқытушылық қызметіне қабылданды. Осы жылдан 

бастап, ӛмірінің соңына дейін музыка бӛлімінде гармония, 

солфеджио, теория, музыка әдістемесін оқыту пәндерімен қоса, 

әртүрлі үйірмелерге жетекшілік етті. Атап айтқанда трио, вокалды 

топтар, соло үйірмелері. Осы үйірмелерге жетекшілік жасай жүріп 
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қалалық, облыстық, республикалық байқауларға оқушыларын үнемі қатыстырып, 

жүлделі орындарға қол жеткізді. Кӛптеген алғыс хаттар, дипломдар және 

мадақтаулармен үнемі марапатталып отырды. Қазіргі таңда қалалық, облыстық, 

халықаралық байқауларға қатысып жүлделі орындар алып, кӛш бастап жүрген 

шәкірттері: Дина Испекова, Астана опера театрына солист болып жүрген Қабақов Серік 

ұстаздың ерен еңбегінің айғағы. 

Ӛзі тәрбиелеген ӛнерлі оқушыларымен қоса, ӛзі де қалалық, облыстық, 

республикалық байқауларда оркестр құрамында қобыз аспабында ойнап үнемі ӛнер 

кӛрсетіп жүрді. Колледжде қызмет ақарған 17 жыл ішінде «Музыкалық білім беру» 

және «Бастауыш білім беру» бӛлімдерінде топ жетекшілік жұмысын атқарып жүздеген 

түлектерді тәрбиелеп шығарды.  

 

ДУСОВ НУРЛАН ТОКИЕВИЧ работал в педагогическом колледже с 1995 

года. Преподаватель первой квалификационной категории. Руководитель оркестра 

казахских инструментов. Преподаватель по дирижированию и обучению на домбре.  

 

РГЕЛОВА АЙГУЛЬ БИГАЗИЕВНА работала педагогическом колледже с 

1996 года.  Преподаватель первой квалификационной категории по обучению игре на 

кобызе, фортепиано, методике музыкального воспитания в школе, музыкальной 

литературе. Иллюстратор в оркестре казахских инструментов. Участница вокально-

инструментального ансамбля.  

 

РГЕЛОВА ГУЛЬГАЗЫ БИГАЗИЕВНА работала педагогическом колледже с 

1996 года.  Преподаватель первой квалификационной категории по обучению игре на 

фортепиано, методике музыкального воспитания в школе, музыкальной литературе, 

сольфеджио, теории музыки. 

 

ВЕСЕЛЬЕВА ИРИНА ПЕТРОВНА работает в педагогическом 

колледже с 2001 года в качестве педагога-концертмейстера по 

классу вокал и дирижированию. 18 лет  педагогического стажа в 

данном учебном заведении.  

Показателем педагогического мастерства Весельевой И.П. 

стали  открытые уроки по предмету «Индивидуальная музыка» 

(фортепиано), а также по постановке голоса и дирижированию в 

качестве концертмейстера. Ирина Петровна является 

профессионалом в концертмейстерской работе, обладает развитым 

художественным вкусом, широкой эрудицией, воображением, интуицией. Совместно с 

преподавателем концертмейстер старается прививать учащимся навыки 

самостоятельной работы над музыкальным материалом. Значительное место на уроках 

занимают творческая и самостоятельная деятельность обучащихся.  

 

ОСПАНОВ АЙДАР ИГЕНТАЙҦЛЫ - М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжінде музыка мамандығының оқытушысы. 

Оқытушы «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде 

студенттердің музыкалық қабілеттерін қалыптастыру» мәселесі 

бойынша студенттермен жұмыс жүргізуде.  

Айдар Игентайұлы түрлі деңгейдегі ғылыми-тәжірибелік 

конференцияларға қатысып, педагогикалық шеберлігін шыңдауда. 

Атап айтқанда: «Ӛзін-ӛзі тану пәнін музыка пәнімен 

интеграциялау» (Австрия, 2014 г.), «Мектепке дейінгі музыкалық тәрбие: бүгінгі және 

болашақ бағдарлары» (2017), «Музыка мамандарын даярлауда қазіргі заман талабына 

сай оқыту мен тәрбиелеудің кейбір мәселелері» (2017); «Колледждердегі музыка 
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пәнінде жаңа технология әдіс-тәсілдерін, бағдарламалар тобын қолдану үрдісі» (2017) 

және т.б.  Колледж студенттеріне арналған «Мектеп әндері» оқу-әдістемелік құралы 

әзірленді. Оқытушының Collegy.ucoz журналында «Баян аспабын фонограммамен 

қосып үйрету әдістері», «Білім алушыларды шығармашылыққа баулу», «Музыка пәнін 

ӛзге пәндермен интеграциялау», «Музыка пәнін оқытуда инновациялық 

технологияларды қолдану» тақырыптарында жарияланымдары бар. 

 Айдар Игентайұлының 2017 жылы  оқытушыларға арналған «Саз ӛнерінің 

эстетикалық табиғаты және оқушыларға меңгерту мәселелері» атты оқу құралы жарық 

кӛрді. Оқытушының жетекшілігімен студенттер әр түрлі деңгейдегі ғылыми-

тәжірибелік конференцияларға белсене қатысып, жүлделі орындар иеленуде. 

 Айдар Игентайұлы пән бойынша сабақты және сабақтан кейінгі жұмыстарды 

шеберлікпен ұйымдастырады, оқытудың интерактивті әдістерін тиімді қолданады. 

Вокалдық-аспаптық ансамбльдің жетекшісі, әртүрлі деңгейдегі әуесқойлық 

қойылымдарға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп, ӛз саласының кәсіби маманы 

екендігін кӛрсетуде.  

    Жыл сайын А.И.Оспановтың жетекшілігімен коледждің вокалды-аспаптық 

ансамблі ҚР Тұңғыш Президенті күніне арналған ТжКББ оқытушылары арасында 

ӛтетін облыстық кӛркемӛнерпаздар фестивалінің жүлделі орындарына ие болуда. 

 

САПАРОВ КУАНЫШ САПАРОВИЧ   преподаватель по 

классу баяна с 2006 года. В течение многих лет являлся 

руководителем оркестра баянистов, тем самым участвуя на 

конкурсах разных уровней художественной самодеятельности, 

занимая призовые места. Преподаватель имеет публикации в 

журнале collegy.ucoz. «Баян аспабын фонограммамен қосып үйрету 

әдістері», «Білім алушыларды шығармашылыққа баулу», «Музыка 

пәнін ӛзге пәндермен интеграциялау», «Музыка пәнін оқытуда 

инновациялық технологияларды қолдану», где раскрывает значимость развития 

творческих способностей у детей. Внеклассные мероприятия: лекции-концерты 

«Қазағымның қазынасы-домбыра», «Ғасырлар үні», «Сұңқары Сарыарқаның тұлғасы 

дара!»,-  подтверждение креативности педагога. Куаныш Сапарович творчески 

подходил к проведению внутриколледжного смотра-конкурса «Моя родина- 

Казахстан», который традиционно проходит среди обучающихся первых курсов. 

Продуманный сценарий, правильно подобранный репертуар, работа по постановке 

голосов выводили его группы на первые места. Сапаров К.С. не ограничивался 

ведением уроков, принимал активное участие в городских и областных мероприятиях. 

Многочисленными дипломами, грамотами, благодарственными письмами отмечена 

творческая деятельность  

 

УАТАЕВ АТЫҒАЙ УАТАЙҦЛЫ 2008 жылы М.О.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжіне музыка пәнінің оқытушысы 

қызметіне жұмысқа кірді. Колледжде «Жеке музыкалық аспап» 

және «Хор» пәні бойынша сабақ берді. Оқу-әдістемелік қызметінде 

Уатаев Атығай әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана білді. Мәдениетке 

тәрбиелеу технологиясының негізінде «Оқытудың интерактивтік 

әдіс-тәсілдері арқылы оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерінің  дамуы» тақырыбы бойынша бірнеше жыл жұмыс 

атқарды. Осы жұмыстың барысында «Методы и приемы 

формирования вокально-хоровых навыков детей, эффективность их применения в 

решении заданий» (2011ж), «Хоровое мужское пение» (2011ж.), «Некоторые 

особенности работы с низкими мужскими голосами» (2011ж.) тақырыптарында 
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баяндамалар жасап, кәсіби маман даярлаудағы педагогикалық тәжірибелерімен бӛлісті. 

Пән сабақтарынан бірнеше ашық сабақтар, шебер сыныптар ӛткізді. 

          Атығай Уатевич педагогикалық колледждегі жұмысының маңызды бӛлігі -

тәрбиелік жұмыстар. «Ұлылардың ізі қалған» әдеби–танымдық кеші, «Ән - кӛңілдің 

ажары», лирикалық ән кеші, Әміре Қашаубаев атындағы Семей мемлекеттік 

филармониясының әншісі, Мұхан Тӛлебаев атындағы саз колледжі ән сыныбының 

оқытушысы, ҚР мәдениет қайраткері Н.С.Кӛшеровпен кездесу кеші әсерлі, танымы мол 

кеш болды. Кӛркемӛнерпаздар байқауларында дайындаған ӛнерпаздары кәсіби 

деңгейінің жоғарылығымен, шығармашылық талғамымен тыңдаушысын тауып, 

жүлделі орындарды иеленіп, Атығай Уатевич дайындаған колледждің ұлдар хоры 

кӛптеген ӛнер байқауының жеңімпазы атанды.    

 

АЛДАЖУМАНОВА НУРСАУЛЕТ КАЛИКАНОВНА 

 Алдажуманова Н.К. работала в педагогическом колледже им. М.О. Ауэзова с 

2000 по 2010 годы. Занимаясь музыкально-педагогической деятельностью, Нурсаулет 

Каликановна  грамотно сочетает в себе педагогическую, хормейстерскую, 

музыковедческую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую работу, 

основанную на умении самостоятельно обобщать и систематизировать полученные 

знания. Творческая деятельность преподавателя отличается  педагогической 

импровизацией, умением правильно оценивать ситуацию и поведение обучащихся и 

оперативно находить решение. Высокий уровень общей культуры, психолого-

педагогическая грамотность и методическая  эрудиция позволяли ей вести занятия по 

музыкальным дисциплинам на высоком профессиональном уровне. Алдажуманова Н.К. 

пользовалась заслуженным уважением коллег и обучающихся. За вклад в дело 

воспитания и обучения будущих специалистов награждена значком «Отличник 

профессинально-технического образования КССР» 

 

 

БЕЙНЕЛЕУ ӚНЕРІ ЖӘНЕ СЫЗУ, ТЕХНОЛОГИЯ  

ПӘНДІК ӘДІСТЕМЕЛІК КОМИССИЯСЫ  

 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жастар арасындағы 

тәлім-тәрбие тұжырымдамасында ұлттық мәдениет пен ӛнер және бейнелеу ӛнерінің 

түрлері негізінде жастарды жан-жақты мәдениеттілікке баулу, адамзат қоғамында 

бұрын-соңды жасалған мәдени мұраны жүйелі меңгеруге, жалпы әлемдік рухани 

игіліктерді бағалай білуге тәрбиелеу қажеттілігіне баса кӛңіл аударуға мән берілген. 

Бірлестік оқытушыларды білім алушының оқу қызметін белсендіру, әрекетті тұлға 

ретіндегі оның оқытушымен қатынасын қызметтес серіктестік түрінде жандандыру, 

білім-тәрбие процесінде білім алушы мен оқытушы қатынасын демократияландыру 

және ізгілендіру бағытына нәтижелі жұмыс атқаруда. «Бейнелеу ӛнері және сызу» 

бӛлімінің білім алушылары қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық ғылыми 

конференциялар мен конкурстарға үнемі қатысып келеді. Бейнелеу ӛнері, сызу және 

технология пәндік әдістемелік комиссиясы ӛзіндік тарихы мен тағлымы бар бірлестік. 

Колледждің тарихындағы қай кезеңді алсақ та бастауыш білім беру мен мектепке 

дейінгі тәрбие оқытылмаған кезең жоқ шығар. Олай болса оқытушылар бастауыш білім 

беру мамандығында оқыған жас маманға сурет пен еңбекке баулу пәндерін оқытудың 

әдістемесін үздіксіз меңгертіп келеді. Осы аталған мандықтармен бірге жасасып келе 

жатқан бейнелеу ӛнері мен технология пәндері колледждің колледж болып 

қалыптасуында айтарлықтай орын алады деуге болады. Мамандық ашылғанға дейін 

училище, колледж қабырғасында кӛптеген білімді, білгір, ӛз мамандығының шын 

майталмандары жұмыс жасады. Атап айтқанда, Показанова Людмила Георгиевна 

(1978-1994 жж.), Буневская Вера Владимировна (1979 жылдан қазірге дейін жұмыс 
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жасайды), Мухамедханов Канагат Габдулкаюмович (1976-1999 жж.), Мырзаханов 

Мадвакас Сексембаевич (1981-1990 жж.), Рахимбердиев Талғат Тургазинович (1981-

2004 жж.), Акпаров Каныш Лазерьевич (1997-2004 жж.).  

«Бейнелеу ӛнері және сызу», «Технология» жеке мамандық болып 2007 жылы 

ашылғанда колледжде жаңа толқын пайда болып, үлкен ӛзгерістер келді. Мамандықты 

ашудағы мақсат заман талабына сай, сұранысқа ие мамандарды дайындау болатын.  

Осы жылдар ішінде бӛлімде Қ.Д.Дүйсенбаев, Б.Ә.Түсіпжанов, Г.Ә.Құрманбаева, 

Ж.Ж.Қайкенов, Қ.А.Алжанов, Г.Б.Болғанбаева, Р.А.Оразбаев, М.К.Айтқожин, 

А.Мұратбекова, Б.Ш.Турбаева сияқты білімді, іскер, шебер мамандар жұмыс атқарды 

және атқарып та келеді.  

«Еліміздің ертеңі – бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры – 

ұстаздың қолында». Болашақ маманға саналы тәрбие сапалы білім беру деңгейі, ең 

алдымен, бейнелеу ӛнері оқытушысының кәсіби шеберлігіне, іс-тәжірибесіне тікелей 

байланысты. Қазіргі кезде оқыту мазмұнына жаңашыл элементтердің енгізілуі, 

заманауи үлгідегі технологияларды пайдалану бүгінгі ұстаздан инновациялық қызметке 

дайын болуды талап етеді. Осыған орай, білім ошағында оқу процесін жоғары деңгейде 

ұйымдастыруға барлық жағдай жасалған. Білім мазмұнының жаңа бағытта ӛзгеруі, 

оқытудың «әр адамға білім беру» моделі жеке дара шығармашыл тұлға 

қалыптастыруды кӛздеп, интеграциялы, профильді мақсаттарды алға қойып, 

инновациялық процестер мен жаңа технологияларды меңгеру мен қолдануды білім 

алушыларға жауапкершілікпен жүктейді. Білім алушылар оқу шеберханаларында, 

арнайы жабдықталған оқу дәрісханаларында білім алады. Бейнелеу ӛнері және сызу 

кабинеті соңғы үлгідегі интерактивті тақтамен жабдықталған. ПӘК-да білім 

алушылардың бейімділік, қабілеттілік деңгейіне сәйкес әр түрлі үйірмелер жұмыс 

жасайды. «Сән-Сурет» жетекшісі - М.К.Айтқожин, «Қазына» жетекшісі – Р.А.Оразбаев, 

«Сыр-Шырай» жетекшісі – А.Мұратбекова. Үйірмелер жүйелі жұмыс жүргізіп, 

болашақ маманның кәсіби шеберлігін шыңдауда нәтижелі жетістіктерге қол жеткізіп 

отыр.  

            

БУНЕВСКАЯ ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА  преподаватель теории и 

методики изобразительной деятельности. В 1979 г. окончила 

Семипалатинский педагогический нститут имени Н.К.Крупской, 

художественно – графический факультет по специальности 

«Черчение, рисование, труд».  После окончания высшего учебного 

заведения сразу же была принята на работу в педагогическое  

училище имени М.О. Ауэзова. И вот уже тридцать девять лет Вера 

Владимировна трудится на ниве просвещения, из них тридцать 

восемь – бессменно в ставшем для нее родным учебном заведении- 

педагогическом колледже имени М.О. Ауэзова.  

        В коллективе сразу же отметили, что молодой коллега - умный, начитанный и 

широко эрудированный, знающий свое дело, чуткий к людям педагог. Она являет собой 

пример человека, для которого работа  с молодыми – самое важное и любимое дело в 

жизни. В коллективе она уважаема за порядочность, честность и, конечно же, за 

золотые руки. 

         Вера Владимировна шагает в ногу со временем, признана преподавателем – 

новатором. Имеет  высшую квалификационную категорию, использует в своей работе 

новейшие технологии обучения и воспитания. С этой целью прошла подготовку по 

компьютерной графике и программированию. В последствии подготовила семь 

электронных учебников по изобразительному искусству и трудовому обучению. В 2008  

году в областном конкурсе электронных учебников презентовала свой учебник «Жанры 

живописи» и заняла  I место. В 2013 году в республиканском конкурсе в Астане 
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представляла Восточный Казахстан и заняла  II место. В числе лучших учителей 

республики была награждена поездкой в Турцию. 

    Одно из направлений деятельности преподавателя – это методическая работа. В 

течение   35  лет она руководит профессиональной подготовкой студентов, под ее 

руководством будущие учителя готовят и проводят уроки в школе.   

    Еѐ студенты  являются активными участниками творческих конкурсов различного 

уровня. Преподаватель  умеет вдохновить и привести обучающихся к победе. Так, за 

последние годы  подготовила семь студентов для участия в выставке художников 

профессионалов и молодых художников в музее имени семьи Невзоровых.  

  Буневская Вера Владимировна известна в культурных кругах города и области. 

Как патриот родного края и профессионал своего дела с 2002 года регулярно участвует 

в профессиональных выставках в музее имени семьи Невзоровых, а также в выставках 

декоративно-прикладного искусства  «Зори Прииртышья».  

  За многолетний кропотливый труд, за преданность  своему делу награждена 

Почетными грамотами Министерства образования РК (1997 и 2013 годы). В 2016 году 

удостоена медали имени М.О. Ауэзова. Находясь на зазаслуженном отдыхе, 

продолжает поддерживать тесные связи с родным учебным заведением. 

 

 

 МАДВАКАС СЕКСЕНБАЙҦЛЫ МЫРЗАКАНОВ   1981 

жылы Н.К.Крупская атындағы Семей педагогикалық 

институтының бейнелеу ӛнері, сызу және еңбек мамандығын 

бітірді. Еңбек жолын 1981 жылы М.О. Әуезов атындағы 

педагогикалық училищесінде еңбек және сурет пәні мұғалімі 

қызметінен бастады. Колледж қабырғасында 6 жыл топ 

кураторы болып, екі топты бітіруші түлек етіп шығарды. 

Оқытушы озат шәкірттерді жыл сайын Мәскеуге саяхатқа 

апарып, ауылшаруашылық жұмыстарына кӛмекші студент-

жастар отрядтарына жетекшілік етті. Педагогикалық колледжде қызмет атқарған 8 

жылдың ішінде кӛркемӛнерпаздар үйірмесінің белсенді мүшесі болды. Мүсінші 

Тӛлеген Досмухамбедовтың тастан жасаған М.Әуезов мүсінінің қосалқы авторы болды. 

Колледждің спорттық ӛмірінде де ӛзін белсенділердің қатарынан кӛрсете білді. 

Жаттықтырушы ретінде грек-рим күресінен 1 спорт мастеріне кандидатты даярлап, 

спортшылар қатарына қосты. Колледждегі еңбегі бағаланып, Бүкілодақтық  Лениндік 

комсомол жастар одағының (БЛКЖО) тарапынан мақтау грамоталарымен 

марапатталды. 

 1989 жылдардан бері Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік 

университетінде қызмет атқарып келеді. Бейнелеу ӛнері, сызу және еңбек мұғалімдерін 

дайындауға сіңірген еңбегі зор.  

  

ТУСИПЖАНОВ БАУЫРЖАН АЛКЕНОВИЧ 1988 жылы 

Крупская атындағы Семей педагогикалық институтының күндізгі 

бӛліміне кӛркемсурет графика факультетіне түсіп, аталған оқу 

орнын 1993 жылы бітіріп, «Бейнелеу ӛнері, сызу және еңбек 

пәндері мұғалімі» мамандығы бойынша бітірді.  

1993 жылдан бастап 2011 жылға дейін Семейдің М.О.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжінде қызмет атқарды. Осы уақыт 

аралығында педагогика және бейнелеу ӛнері бағытында кӛптеген 

жетістіктерге қол жеткізді. Колледждің кәсіподақ ұйымының 

тӛрағасы, «Дене тәрбиесі» бӛлімінің меңгерушісі қызметін атқарды. Семейдің Шәкәрім 

атындағы университетінің аспирантурасына түсіп, ғылыми зерттеу жұмыстарын 

жүргізді. Кӛптеген халықаралық, республикалық, аймақтық ғылыми-практикалық 



 471  
 

конференцияларға қатысып, «Бейнелеу ӛнерінің теориясы және әдістемесі» 

тақырыптарына баяндамалар жасады. Бейнелеу ӛнері бойынша Семей қалалық 

телерадио компаниялары бағдарламаларына қатысты. Зерттеу тақырыбы бойынша 

«дӛңгелек үстелдер», семинарлар, әдістемелік отырыстар, шеберлік сыныптарын 

ұйымдастырып, 20-дан астам ғылыми мақала, 3 оқу-әдістемелік құрал жазды. Ӛнер 

бағытында  қалалық түрлі қоғамдық бірлестіктермен бірігіп мәдени іс-шаралар ӛткізуге 

жетекшілік етті. Педагогикалық және ӛнер саласындағы еңбегі үшін алғыс хаттармен, 

мақтау қағаздарымен марапатталады.  

 

АЙТҚОЖИН МЕЙРАМБЕК КЕНЖЕБАЙҦЛЫ сурет, 

(техникалық) сызу, сызба геометрия, сызуды оқыту әдістемесі, 

бейнелеу ӛнерін оқыту әдістемесі пәндерінің оқытушысы.  

 «Ақпараттық коммуникативті технология элементтерін 

қолдану» әдістемелік мәселесі бойынша «Оқу мен жазу арқылы сын 

тұрғысынан ойлауды дамыту» бойынша бір жыл кӛлемінде жұмыс 

істеуде. Пәндік әдістемелік комиссия жетекшісі. ПӘК жұмыстарын 

ұйымдастыруда ӛте белсенді. Әріптестеріне қажетті жағдай 

жасайды, нәтижелі жұмыс атқарады. 

Мейрамбек Кенжебайұлы қызмет барысында педагогикалық тәжірибелерімен 

республикалық, облыстық, қалалық деңгейде әріптестерімен бӛлісіп отырады. 

Оқытушы педагогикалық шеберлік орталығының тренерлер курсын оқып келгеннен 

бастап жаңа технологиялар бойынша сабақ беру үрдісін үздіксіз жүргізіп келеді. 

Бейнелеу ӛнерін оқыту әдістемесі пәнінен ӛткізген «Бейнелеу ӛнерінің түрлері мен 

жанрлары» және сызу пәні бойынша ӛткізген «Негізгі кӛріністер» тақырыбындағы 

ашық сабағы әріптестері тарапынан жақсы бағаланды. Арнайы пәндерден сабақ бере 

жүріп, студенттерді шығармашылыққа баулу мақсатында «Шебер қолдар» үйірмесіне 

жетекшілік етеді.  

         Оқытушы берілген пәндері бойынша оқу-әдістемелік кешен құрастырды, 

аймақтық компонент материалдарын жинақтады, сызу, сызба геометрия пәндерінен 

студенттердің ӛздік жұмыс тапсырмаларын жүйеледі, әдістемелер мен арнайы 

пәндердің негізгі тараулары бойынша тест тапсырмаларын жасады. 

Білім алушыларды ғылыми-шығармашылық ізденіс жұмыстарына баулиды.  

Мейрамбек Кенжебайұлының жетекшілігімен студенттер әр түрлі деңгейде ғылыми-

тәжірибелік  конференцияларға үнемі белсене қатысады. «Шәкәрім оқулары» І қалалық 

ғылыми конференцияда Дүйсенов Ернұр ІІ дәрежелі диплом (2016ж), «Шәкәрім 

оқулары» ІІІ қалалық ғылыми конференцияда Амирсанова Жамиля І дәрежелі диплом  

(2018ж.) «Жас қылқалам шебері» ІҮ аймақтық шығармашылық кӛрмесінде Дүйсенов 

Ернұр ІІІ дәрежелі диплом, «Дети рисует мир» Казахстан-Алматы» посвященного 25-

Дипломалды іс–тәжірибенің қорытындысы Бейнелеу ӛнері және сызу сабағы 
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летию Независимости Республики Казахстан и 1000-летию г.Алматы - Қайса Сітбек  

диплом (2016ж.) иеленді. Технология пәніне арналған облыстық оқушылар мен 

студенттерге арналған олимпиадада Мейрамбекова Жадыра ІІ дәрежелі диплом 

(2016ж.), Мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында ӛткізілген «Бояулар құпиясы» 

Республикалық  интернет-байқауда Уатаева Зарина ІІІ дәрежелі диплом алды (2016ж.). 

Абайдың мемелекеттік тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық мұражайы 

ұйымдастырған «Мұхтар мұрасы - адамзат байлығы» атты байқауда Байзулла Н, 

Тұрсынбаев Қ. және Байсағатов М, Сәметхан Б. алғыс хат, «Жас қылқалам шебері» 

дәстүрлі ІҮ аймақтық оқушылар мен студенттер арасында ӛткен шығармашылық 

кӛрмеге белсене қатысқаны үшін Камзина Айжан, Камзина Маржанға сертификат 

табысталды (2016ж.). Оқытушының жетекшілігімен ӛткізілген сыныптан тыс іс-

шаралары (кӛрмелер) облыстық, қалалық деңгейде кӛрермендер арасында және 

әріптестері тарапынан қолдауға ие болып  «Мәңгілік ел қырандары» Семей қалалық 

кӛркемӛнерпаздар  фестивалінде «Медеу Сәрсекеев» номинациясы үшін  мадақтамамен 

марапатталды.  

Оқытушының жүргізген сабақтары, сыныптан тыс және қоғамдық жұмыстары 

білім алушылардың дарынын анықтауға, талантын ашуға және оқытушының қызметін 

бағалауға мүмкіндік береді. Мейрамбек Кенжебайұлы – ӛз ісін жақсы білетін білікті 

педагог.  Білім алушылар мен әріптестер арасында сыйлы, үлкен беделге ие. 

М.К.Айтқожин  ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен 

(2013 ж.), ШҚО білім басқармасының Құрмет грамотасымен (2013 ж.), облыс, қала 

әкімінің алғыс хаттары, Мәскеу қаласында қашықтықтан ӛткен ІІ халықаралық 

«Современные методики и технологии в обучении» педагогикалық байқауында 

«Тайқазан» тақырыбында шығармашылық жобамен қатысып ІІ дәрежелі дипломмен,  

«Мәңгілік ел қырандары» Семей қалалық кӛркемӛнерпаздар кӛрмесі мадақтамасымен, 

«Қазақ қолӛнер мерекесі» ІV аймақтық фестивалінде ШҚО Невзоровтар атындағы 

отбасылық мұражайы дипломымен, Абай мұражайының Алғыс хатымен марапатталды.  

 

 

  «ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ» ПӘНДІК ӘДІСТЕМЕЛІК 

КОМИССИЯСЫ 

 

«Әлеуметтік-экономикалық» пәндік-әдістемелік комиссиясы «Оқу-ақпараттық-

коммуникациялық технология негізінде Қазақстан тарихы мен қоғамдық пәндерді 

оқытудың тиімділігін арттыра отырып, білім алушылардың кәсіби құзырлығы мен 

жалпы дамуын қамтамасыз ету» тақырыбындағы әдістемелік мәселе бойынша жұмыс 

жасайды. Әдістемелік комиссиясының алдына қойған мақсаты - қоғамдық пәндерді 

оқытуда ақпараттық технологияның мүмкіндігін тиімді пайдалану арқылы білім 

берудің жаңаша үрдістерін барынша жетілдіру және сапалы білім беру мазмұнын 

технологияландыру арқылы кәсіби құзіретті  маман даярлау. 

«Әлеуметтік-экономикалық» пәндік-әдістемелік комиссиясында ұзақ жылдар 

оқытушылық еңбек етіп, оқу орнының мәртебесін кӛтерген ұстаздар қатарында 

А.Балашов, И.Никольский, Б.Герасимов, Е.А.Крестинский, Г.В.Серков, К.С.Аужанов,   

Ф.А.Тӛлебаева, А.Х.Шихов, Н.П.Бельская-Гольцова, А.Т.Барлыкбаев, Г.Ф.Левкович, 

В.В.Бекбаева, Р.Р.Каштеков, Р.М.Бүркітбаева, Г.Ә.Ордабаева, Ж.Б.Бликова, 

М.М.Нұрашева, Н.О.Байғабылов, А.Ә.Сағитова т.б. есімдерін құрметпен атауға болады. 

Қазіргі уақытта әдістемелік комиссия құрамында 8 оқытушы жұмыс жасайды. 

Оның 3-і жоғары санатты оқытушылар (38%) болса, 5-і магистр (63%). 

З.К.Мылтышева, М.Б.Гельмендинова, Т.К.Мұқанов, А.К.Боленбаева, Н.Ә.Сағымбеков, 

Э.Д.Битӛлеуова, Ә.Ә.Жұмағұлова, А.О.Омашева ӛз тәжірибелерін бүгінгі таңдағы 

оқытудың жаңа технологияларымен шебер ұштастыру арқылы студенттерге сапалы 
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білім мен тәрбие беруде нәтижелі жұмыс атқарып жүрген ұстаздар. Жыл сайын 

колледжішілік «Педагогикалық инновация» жәрмеңкесі, «Үздік пән кабинеті», «Үздік 

электронды оқулық», «Үздік оқу-әдістемелік құрал», «Үздік  жарияланым», «Үздік 

педагог» байқауларында пәндік әдістемелік комиссия оқытушыларының жұмыстары 

жоғары бағаланып, жүлделі орындарға ие болып келеді. Оқу-тәрбие үрдісінде қоғамдық  

пән оқытушылары Т.К.Мұқанов, Ә.К.Боленбаева, Э.Д.Битӛлеуова, Ә.Ә.Жұмағұлова, 

А.О.Омашева сын тұрғысынан ойлау, Н.Ә.Сағымбеков ойын арқылы дамыта оқыту, 

З.К.Мылтышева сабақтың тиімділігін арттыру, М.Б.Гельмендинова мәдениетке 

тәрбиелеу, ақпараттық-коммуникативтік технологияларымен жүйелі жұмыс жасауда. 

Пән оқытушылары сабақтарында оқытудың интербелсенді әдістерін, жаңа 

педагогикалық технологияларды  ұтымды пайдаланады.  

2017-2018 оқу жылында мәдениеттану пәнінің оқытушысы Т.К.Мұқановтың 

педагогикалық тәжірибесі пәндік әдістемелік комиссия ішінде озық деп танылып, 

таратылды.   

Оқытушылардың озық педагогикалық тәжірибелерімен бӛлісу мақсатында  

облыстық, республикалық кӛлемде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, әріптестер 

тарапынан жоғары бағаланды. 2016 жылы «Жастардың құқықтық сауаттылығы - 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізі»,  2017 жылы облыстық «Студенттердің 

кәсіби тұлғалық қалыптасуындағы Алаш идеясының орны» атты облыстық семинар–

практикумдар, 2015 жылы республикалық  «Дін – қоғам – мәдениет: ӛзара әрекеттестік 

мәселелері мен келешегі», 2016 жылы студенттер арасында онлайн режимде 

қашықтықтан ӛткен  І халықаралық «Отаншылдық сезім – жаһандану жағдайындағы 

бәсекеге қабілетті елдің құрушы факторы» тақырыбымен ғылыми-тәжірибелік 

конференциялар жоғары деңгейде ұйымдастырылды. 2017 жылы мәдениеттану пәнінің 

оқытушысы Т.К.Мұқановтың жетекшілігімен ТжКББ орындары студенттері арасында 

дәстүрлі облыстық «Елін сүйген, Елі сүйген Елбасы» Президент оқулары тӛртінші 

мәрте  ӛткізілді.  

Пәндік әдістемелік комиссия оқытушылары білім алушылармен бірге  

М.Тұрғанбаев, Қ.Мұхамедханов атындағы шағын ғылыми зерттеу орталықтарында 

нәтижелі  жұмыс жасауда. Оқу кабинеттері әр пән бойынша оқу-әдістемелік кешенмен 

қамтамасыз етіліп, әдістемелік талапқа сай безендірілген, интерактивті құралдармен 

жабдықталған. Бұл студенттерге заман талабына сай сапалы білім беруге, сабақты 

түрлендіріп ӛткізуге, оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін сабақ үрдісінде пайдалануға 

оңды әсерін тигізеді. Оқытушылар «Қазақстан тарихы», «Мәдениеттану», «Экономика 

негіздері», «Құқық негіздері», «Саясаттану және әлеуметтану негіздері», «Философия 

негіздері», «Қоғамтану» т.б пәндерден оқу-әдістемелік кешенді жүйелеп, дайындады. 

З.К.Мылтышеваның «Философия негіздері», Т.К.Мұқановтың «Мәдениеттану» 

пәнінен, Ә.К.Бӛленбаева мен Н.Ә.Сағымбековтың «Құқық негіздері» пәнінен, 

Ә.Ә.Жұмағұлованың «Қазақстан тарихы» пәнінен дайындаған электронды оқулық пен 

оқу-әдістемелік құралдары колледждің М.О.Әуезов атындағы электронды ақпараттық 

залына орналастырылған, білім алушылардың ӛз бетімен білімін толықтыруына  

қызмет етеді. 

Пәндік әдістемелік комиссия оқытушыларының әдістемелік жұмысының басты 

бағыты түрлі деңгейдегі конференциялар мен семинарларға қатынасуы немесе 

дарынды студенттерді дайындап, оларға ғылыми жетекшілік жасауы болып табылады. 

Пәндік әдістемелік комиссиясында студенттердің қабілеттерін дамытуға және 

шығармашылық ізденістерін жүзеге асыруға бағытталған «Оратор» дебат клубы, 

«Статус», «Жас Алаш» үйірмелері жұмыс істейді. 15 жылдық тарихы бар «Оратор» 

дебат клубы қаламыздағы белді клубтардың бірі. 2003 жылы қоғамдық пәндер 

оқытушысы Н.Байғабыловтың бастамасымен ашылған клуб Г.Ә.Ордабаева, 

Т.К.Мұқанов, Ә.Сағымбековтің жетекшілігімен үлкен жетістіктерге жетті. А.Мусанова, 
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Г.Жақыпбекова, А.Толегенова, Б.Бакказиев, Ж.Жалынқызы, Б.Силам сияқты спикерлер 

республикалық, облыстық, қалалық деңгейдегі турнирлердің  жүлдегерлері.  

«Оратор» клубының алғашқы мүшелері, колледж түлектері бүгінде колледждің 

мақтанышы, ел саясатына араласып отырған,  азаматтық позициясы  қалыптасқан қоғам 

қайраткерлері: Е.C.Тұрсын - жеке кәсіпкер, «Intellectual» білім беру орталығы 

директоры; А.Ә.Тӛлеуханов - «Нұр Отан» партиясының Семей қалалық филиалының 

Ұйымдастыру бӛлімі меңгерушісі; Ж.А.Жексембаева - Семей қаласындағы № 5  

мектеп-гимназиясының мұғалімі, директордың тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары; 

М.Е.Иманбаева - «Платцы негізгі мектебі» КММ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі, директордың тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары; М.М.Малғаждаров - ШҚО 

Аймақтық коммуникациялар қызметінің басшысы.  

Пәндік әдістемелік комиссия оқытушылары педагогикалық тәжірибелерін 

жинақтау, қорыту барысында жасаған ғылыми-әдістемелік жұмыстарын «Қазақ  

тарихы», «Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал», «Педагог»,  «Колледж және кәсіптік 

бағдар», «Тәрбие жұмысы» сияқты т.б. республикалық ғылыми-әдістемелік, ғылыми-

педагогикалық журналдар мен  «Дидар», «Ертіс ӛңірі» газеттерінде  жариялап отырады. 

Бүгінде педагог тек білікті маман ғана емес, сонымен қатар жетілу мен ӛзін-ӛзі 

дамытуға ұмтылушы шығармашыл тұлға. Педагог құзыреттілігінің дәрежесі білім 

сапасына тікелей пропорционалды. Пәндік әдістемелік комиссиясы оқытушылары 

алдағы уақытта да білім алушыларға сапалы білім мен тәрбие беріп, бәсекеге қабілетті, 

білімді, іскер мамандарды дайындау ісіне ӛздерінің қомақты үлесін қоса береді. 

 

ЛЕВКОВИЧ (ТОЛКАЧЕВА) ГАЛИНА ФЕДОРОВНА с 1954 по 

1959 года училась на историко-филологическом факультете в 

Семипалатинском педагогическом институте Н.К. Крупской,  куда 

поступила после окончания Семипалатинского педагогического 

училища. Присвоена специальность: «Преподаватель русского 

языка, литературы и истории». С 1958 г. преподаватель истории по 

совместительству в педагогическом училище. С 1968 года работала 

преподавателем истории и обществоведения в Семипалатинском 

педагогическом училище им. М.О. Ауэзова. Уроки Галины Фѐдоровны – это школа 

формирования гражданственности и активной жизненной позиции.  Г.Ф Левкович в 

совершенстве владеет своими предметами  и методикой преподавания. Организатор и 

руководитель правового лектория. Члены КПСС с 1968 года. Левкович Г.Ф. работала в 

системе образования 36 лет.  

Отличник Просвещения Казахской ССР. Награждена значком «Победитель 

социалистического  соревнования» 1973, 1975 гг.  

 
ШИХОВ АХМЕТ ХАСАНОВИЧ 

 

Шихов А. Х. работал в педагогическом училище им. М.О. Ауэзова с 1964г. по 

1978г. Грамотный педагог, являлся одним из ведущих преподавателей общественно –

экономических дисциплин. Богатый педагогический опыт позволял на высоком 

профессиональном уровне проводить занятия, которые отличались высокой 

организацией учебной деятельности студентов. Создаваемая на занятии атмосфера 

доброжелательности, педагогической требовательности и взаимопомощи 

способствовала  формированию позитивной мотивации студентов к прочному 

освоению учебного материала. 

Ахмет Хасанович человек с активной гражданской позицией, принимал деятельное 

участие в жизни коллектива, 8 лет возглавлял работу  первичной партийной 

организации. 
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За большой личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания  награждѐн медалью «За добросовестный труд» и 

значком «Отличник народного образования Казахстана». В своем письме, 

направленном в адрес учебного заведения в канун празднования 110-годовщины со дня 

его основания, Ахмет Хасанович пишет:  

  «После ухода из педучилища на пенсию я не терял связь с училищем, постоянно 

принимал участие в проведении бесед и различных общественных меорприятий среди 

коллектива училища.  Находясь вдали от Семипалатинского педучилища, я считаю себя 

членом этого коллектива. Я в преклонном возрасте, мне 87 лет, мой общий 

педагогический стаж равен 54 годам, из них 37 лет в городе Семипалатинске. 

    Доброе пожеланье всему коллективу Педучилища.  

 5марта 2003 года». 

 
 

КАШТЕКОВ РАЙХАН РАИСҦЛЫ 
1967 жылы Семей қаласындағы М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық училищесіне оқуға түсті. 1969 жылы кӛктемде 

Совет Армиясының қатарына шақырылып, екі жыл Хабаровск 

қаласында әскери борышын ӛтеді. Әскерде жүргенде партия 

қатарына ӛтті. 1971 жылы армиядан қайтып келіп, екі жыл 

педучилищедегі оқуын жалғастырып, оны 1973 жылы бітіріп, 

ұстаздық жолын бастаған. Райхан Райысұлы училищеден кейін екі 

жоғарғы білім алады. 1976–1981 жылы Н.К.Крупская атындағы Семей педагогикалық 

институтының «Тарих» факультетін, 2001–2003 жылы КазГИЮУ–нің  заңгер 

мамандығын бітіреді. 

Білім саласындағы қажырлы еңбегі үшін 

бірнеше рет ҚР Білім және ғылым министрлігінің 

Құрмет грамотасымен, облыстық білім 

департаментінің грамоталарымен марапатталды. 

1987 жылы Семейдің М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжінде директордың оқу–

ӛндірістік жұмысы жӛніндегі орынбасары болып 

қызмет атқарды. 1994 жылы «ҚР білім беру ісінің 

үздігі» тӛсбелгісімен, 2008 жылы еңбектегі 

табыстары үшін «Қазақстан Республикасының 

білім беру ісінің құрметті қызметкері» белгісімен 

марапатталды. Қазір зейнеткерлік демалыста. 

 

БУРКУТБАЕВА РАЙХАН МУРУМБАЕВНА 

Мен, Бүркітбаева Р.М., 1976 жылы Семейдің М.О.Әуезов 

атындағы педагогикалық училищесіне конкурстық негізде тарих-

педагогика пәндері бойынша ӛз мамандығым саласында жұмысқа 

алындым. Училищеге келген күннен бастап әдістемелік салада 

жетекшім майталман ұстаз, нағыз ӛз ісінің шебері, терең білімді 

ұлағатты ұстаз Левкович Галина Федоровна болды. Отыз жыл 

үзіліссіз осы училищеде еңбек еттім. 

8-сынып бітіріп келгендерге үнемі топ жетекшісі болдым. 

Міндетті түрде тарих кабинетінің меңгерушісі болып жүрдім. Ӛз мамандығымды қатты 

сүйгендіктен аянбай еңбек еттім. Еңбегімді бақытыма баладым. Соған лайықты 

марапаттауға ие болдым. 1999 жылы 21 майда «Аға мұғалім» атағы берілді. 

Қалааралық, республикалық деңгейлерде ашық сабақтар ӛткіздім. Тәрбие жұмысым 
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облыстық деңгейде «Екі дүние – екі ӛмір» тәрбие 

сағаттары ӛткізілді. Кезінде ӛз бағасын алды.   

Саналы ғұмырым, ӛмірімнің жастық шағы 

осы училищеде ӛтті. Мықты, нағыз майталман 

ұстаздармен бірге еңбек еттім. Нағыз ұстаздар еді. 

Олар Ахмерова Ғалия Хасановна, Шихов Ахмед 

Хасанович, Левкович Федоровна, Малахова 

Любовь Константиновна, Молдахметова Корлан 

Дүйсенбаевна, Мұхамеджанова Сания 

Нысангалиевна, Кожахметова Кауаш Камашевна, Рахимжанов Тельман Рахимханович, 

Сахарова Эмилия Александровна, Мерзлекова Елизавета Степановна. Осы 

коллективтің басшысы, білікті, білімді, білгір ұстаз Бекбаев Асылхан Табылдыұлы 

болды. 

Мен ӛзім осындай нағыз ұстаздарды мақтаймын, олармен бірге ӛткізген 

күндерімді мақтан етемін. 

Бүркітбаева Р.М. 

14.06.2012 жылы 

 

БЕКБАЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 

В 1963 году поступила в Семипалатинское педагогическое училище по 

специальности «Учитель начальных классов». 

В 1979 году была принята на работу в качестве преподавателя истории и 

проработала до 2001 года. Грамотный специалист, обладающий высокой научно-

методической подготовкой. Особенностью уроков истории и обществознания является 

интеллектуальная насыщенность, эмоциональность, творческий заряд. В основе 

методической системы преподавателя – активизация учебной деятельности и 

познавательного интереса к предмету, формирование системы знаний на основе 

самоуправления процессом учения, мотивация творческой активности учащихся. 

Ведущими целями организации  учебного процесса для педагога является 

формирование у обучающихся историко–познавательной, социально-

мировоззренческой компетентности, что предполагает применения деятельностного 

подхода: внедрения диалогических форм общения преподавателя и обучающегося, 

обучение на высоком уровне трудности, изучения дополнительной литературы, 

обсуждения проблем в группах, развития исследовательских и поисковых навыков.  

 Преподаватель постоянно следит за новшествами педагогической науки, умело 

преобразует информацию через разработки различного типа, используя знания основ 

педагогического исследования.  

 

 

ОРДАБАЕВА  ГУЛЬЖИЯН ӘДІЛҒАЗЫҚЫЗЫ 1966-

1971 жылдары Ӛскемен қаласындағы Педагогикалық 

институтының «Тарих» факультетінде оқып, «Тарих және 

қоғамтану» пәнінің мұғалімі біліктілігін  алған. 1994 жылы 27 

тамызда М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжіне 

қызметке қабылданады.  

М.О. Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжде 20 

жылдай жұмыс атқарып, алдыңғы қатарлы 

педагогикалық тәжірибе мен ғылымның 

технологиялық–педагогикалық жетістіктерін еркін 

меңгерген кәсіби білікті, еңбек сүйгіш ұстаз ретінде 
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әріптестері мен оқушылары арасында үлкен құрметке ие болды. Саясаттану және 

социология негіздері мен Қазақстан тарихы пәндерінен сабақ берді. Г.Ә.Ордабаева 

«Әлеуметтік–экономикалық» пән бірлестігінің тӛрайымы, «Оратор» дебат клубының 

жетекшісі ретінде жүйелі, нәтижелі жұмыс атқарды. М.О.Әуезов атындағы 

педогогикалық колледжінде ұзақ жылдар қызмет атқарған Гүлжиян Әділғазықызы 2011 

жылдың 27 тамызында  еңбек демалысына шықты.   

 

ГЕЛЬМЕНДИНОВА МАРИНА БОРИСОВНА  –  

преподаватель высшей квалификационной категории, 

бессменно трудится в педагогическом колледже  

им. М.О.Ауэзова на протяжении 32 лет. Имея отличную 

теоретическую и методическую подготовку, 

зарекомендовала себя добросовестным и творчески 

работающим педагогом. Методическая проблема, котрую 

реализует преподаватель: «Поликультурное развитие 

личности с применением информационно-коммуникативной 

технологии». Используя личностно-ориетированный подход, ИКТ и авторские 

образовательные технологии в обучении и воспитании, Марина Борисовна 

обеспечивает предупреждение и преодоление неуспеваемости обучающихся и 

добивается высоких и прочных знаний. 

Марина Борисовна – чуткий педагог и воспитатель. Отличительное свойство ее работы 

– настойчивое, целеустремленное воспитание у обучающихся желания учиться. Учить 

всех, и «сильных» и «слабых», помочь почувствовать свою самоценность – главный 

принцип педагогической деятельности Гельмендиновой М.Б. Педагог  старается идти в 

ногу со временем, живо интересуется новинками педагогической и методической 

литературы. Активно использует в работе современные компьютерные технологии. 

Уроки и внеклассные мероприятия отличаются новизной и содержательностью, 

динамизмом и разнообразием методов и форм. Доброта и уважительное отношение к 

личности ученика, ответственность за порученное дело, преданность профессии – 

отличительные черты педагога.  

Михаил Викторович ведет активную методическую работу, успешно участвует в 

конкурсах и конференциях различных уровней. 

Обучающиеся колледжа  под руководством Марины Борисовны также успешно 

участвуют в конкурсах и конференциях различных уровней, что подтверждают 

многочисленные грамоты и благодарности. 

Скромный, доброжелательный, отзывчивый, тактичный человек, Марине Борисовне 

присущи разумная требовательность, готовность к профессиональной взаимопомощи. 

Она пользуется заслуженным уважением среди коллег, обучащихся и их родителей. 

За плодотворную работу имеет награды: 

 Почетная Грамота Министерства Просвещения Казахской ССР, 1987г. 

 Почетная Грамота Областного департамента образования, 1997 г.  

 Благодаственное письмо Министра образования Республики Казахстан, 2013 г.  

 Медаль имени М.О. Ауэзова, 2015 г. 

 Почетная Грамота Управления образования Восточно-Казахстанской области, 2015 г.  

 Почетная Грамота Профсоюза работников образования и науки, 2015г. 

 

МҦҚАНОВ ТӚЛЕУҒАЗЫ КАМАЛҦЛЫ 1995 жылы 

Шәкәрім атындағы Семей педагогикалық институтын «Тарих, 

қоғамтану пәнінің мұғалімі және тәрбие жұмысының әдіскері» 

мамандығы бойынша бітірген. Тӛлеуғазы Камалұлы тарих және 

қоғамдық пәндер оқытушысы, әлеуметтік экономикалық пәндік 

әдістемелік комиссияның тӛрағасы ретінде нәтижелі жұмыс 
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атқарып, бай педагогикалық тәжірибе жинақтады, әріптестері арасында үлкен құрметке 

ие болды. Басқарған жылдары пәндік-әдістемелік комиссия колледжде 

ұйымдастырылатын «Жылдың үздік пәндік әдістемелік комиссиясы» байқауында жыл 

сайын жүлделі орындарды иеленді. Қазіргі уақытта колледждегі мониторинг және 

кәсіптік бағдар беру орталығының жетекшісі қызметін атқарып, мониторинг 

жұмысының жүйелі, тиімді ұйымдастырылу бағытында жемісті жұмыс атқаруда.  

Оқу орнының 110 жылдық мерейтойы қарсаңында 

жарыққа шыққан «Алаштың білім ордасы» атты 

ғылыми-танымдық кітаптың авторларының бірі. «Ӛлке 

мәдениетін оқыту арқылы білім алушыларды мәдени-

рухани құндылықтарды бағалай білуге тәрбиелеу» 

тақырыбында авторлық бағдарлама әзірледі. 2013 жылы 

қалалық «Семейімнің ӛркендеуіне – менің үлесім» 

тақырыбында ғылыми жобалар байқауын, 2014 жылы 

алғаш рет облыстық деңгейде жылда ӛткізіліп отырған 

«Елін сүйген, Елі сүйген Елбасы» Президент оқуларын  ұйымдастырды. 

 Т.К.Мұқанов түрлі деңгейдегі ғылыми-практикалық конференцияларға, 

семинарларға, байқауларға  қатысып, ӛз тәжірибесімен бӛлісіп отырады: 

республикалық «Жаңа педагогикалық идеялар», «Педагогикалық ізденіс» т.б. 

байқауларының жүлдегері. Колледжішілік «Үздік педагог - 2017» байқауының 

жеңімпазы.  

ШҚО білім басқармасының Құрмет грамотасымен (2001 ж., 2003 ж.),  ҚР  Білім 

және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен (2013 ж.)  марапатталған. Тӛлеуғазы 

Камалұлы ауған соғысына қатысқан интернационалист жауынгер. Білім алушылар мен 

әріптестерінің ортасында сыйлы, іскер маман. 

 

 

МЫЛТЫШЕВА ЗУРАХАН КАЛИМОЛДАЕВНА – оқу 

орнының 1981 жылғы түлегі. Абай атындағы Қазақ педагогикалық 

институтын «Тарих, қоғамтану, мемлекеттік құқық негіздері» 

мамандығы бойынша бітірген. «Қазақ тілі мен әдебиеті» бӛлімінің 

меңгерушісі. Зурахан Калимолдаевна – кәсіби шыңдалған, сыни 

ойлау ӛресі жоғары маман, білімді оқытушы, шығармашыл тұлға. 

Оқытушы білім алушылардың кәсіби құзырлығы мен жалпы 

дамуын заманауи технология стратегияларын қолдана оқытады, 

әдістемелік-зерттеушілік бағытта үнемі ізденеді. Колледждің әдістемелік және 

педагогикалық кеңестерінде, шебер-сыныптарда педагогикалық тәжірибесімен бӛлісіп, 

жас оқытушылардың кәсіби шыңдалуына, кәсіби әлеуетінің ӛсуіне әдістемелік кӛмек 

кӛрсетіп отырады. Колледжде «Философия негіздері» пәнінен сабақ береді. 

Әдістемелік жұмысының тақырыбы: «Сабақтың тиімділігін арттыру технологиясы 

негізінде білім алушылардың іскерлік, ғылыми ізденушілік қабілеттерін дамыту». Оқу 

орнында пайдалануға арналған «Философия негіздері» (2018 ж.), «Қоғамтану» (2014 ж.) 

әдістемелік-оқу құралдары жарыққа шықты. ШҚО Білім басқармасының Құрмет 

грамотасы (2012ж), ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен 

(2017ж) марапатталған. 
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№4 оқу ғимараты 

 

 

 
Оқу орны ауласындағы М.О.Әуезовтің  мүсіні 
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Колледж директоры – ф.ғ.к., ҚР Білім беру ісінің қҧрметті қызметкері, «Ыбырай 

Алтынсарин» тӛсбелгісінің иегері, ҚПҒА-ның  корреспондент мҥшесі 

  ЖАНАЕВА ШАҒАНГҤЛ АЛДАМЖАРҚЫЗЫ  

 

 

 
 

Колледждің әкімшілік қҧрамы 
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ОҚУ ОРНЫНДА 2011-2013 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДА ДЕМЕУШІЛІКПЕН 

АШЫЛҒАН ОҚУ КАБИНЕТТЕРІ, ИНТЕРНЕТ ЗАЛ, М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ 

ЭЛЕКТРОНДЫ-АҚПАРАТТЫҚ ЗАЛ 

КӚРНЕКТІ АЛАШ ҚАЙРАТКЕРІ, АҒАРТУШЫ, ЖУРНАЛИСТ, СЫНШЫ,  ОҚУ 

ОРНЫНЫҢ ПЕДТЕХНИКУМ ТҦСЫНДАҒЫ ОҚЫТУШЫСЫ МӘННАН 

ТҦРҒАНБАЕВ АТЫНДАҒЫ ОҚУ КАБИНЕТІНІҢ 

АШЫЛУЫ (2011ж.) 

 

 

Оқу орнында тҧңғыш рет демеушілікпен ашылған оқу 

кабинетінің демеушісі – «Ақшың» корпорациясы» ЖШС 

М
.О

.Ә
У

Е
З

О
В

 А
Т

Ы
Н

Д
А

Ғ
Ы

 П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

К
А

Л
Ы

Қ
  
К

О
Л

Л
Е

Д
Ж

 Ҧ
Ж

Ы
М

Ы
. 

 (
 2

0
1
8
 ж

.)
 

 



 482  
 

президенті, ШҚО мәслихатының депутаты, «Абыралы – Дегелең» қоғамдық 

қорының президенті Қҧрманбай Марат Серікжанҧлы   

 

              Кабинеттің ашылу салтанаты 

  

                   Кабинетте ӛтетін тәрбиелік шаралар 

ОҚУ ОРНЫНЫҢ ТҤЛЕГІ, ҚАЗАҚ ССР ХАЛЫҚ АҒАРТУ ІСІНІҢ ОЗЫҚ 

ҚЫЗМЕТКЕРІ, ҚАЗАҚ ССР-НІҢ ЕҢБЕК СІҢІРГЕН МҦҒАЛІМІ, ХАЛЫҚ 

МҦҒАЛІМІ, «ЛЕНИН» ОРДЕНІНІҢ КАВАЛЕРІ, СОЦИАЛИСТІК ЕҢБЕК ЕРІ 

ЖАҚИЯ ШАЙЖҤНІСОВ АТЫНДАҒЫ КАБИНЕТ (2012 Ж.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 483  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атаулы оқу кабинетінің демеушісі  -  Жақия Шайжүнісовтің ұлдары - қоғам қайраткері  

Мәркен Жақияҧлы, «Каргипроцветмет» бас жобалау институтының директоры Тоқан 

Жақияҧлы 

  

  

Атаулы оқу кабинеті 

ОҚУ ОРНЫНЫҢ СЕМИНАРИЯ ТҦСЫНДАҒЫ ОҚЫТУШЫСЫ, 

М.О.ӘУЕЗОВТІҢ ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ ҦСТАЗЫ ВАСИЛИЙ 

ИВАНОВИЧ ПОПОВ АТЫНДАҒЫ КАБИНЕТ 

Атаулы оқу кабинетінің демеушісі – ШҚО мәслихатының депутаты, «Силикат» АҚ 

президенті, «Семей қаласының Құрметті азаматы Адианов Борис Тимовеевич  
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СЕМИНАРИЯ КЕЗІНДЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІНІҢ ОҚЫТУШЫСЫ, ҚОҒАМ 

ҚАЙРАТКЕРІ НҦРҒАЛИ ҚҦЛЖАНОВ АТЫНДАҒЫ АТАУЛЫ КАБИНЕТТІҢ 

АШЫЛУЫ (2013 ж. сәуір) 

 

 

 

 

Атаулы оқу кабинетінің демеушісі - «ҚР 

прокуротурасының құрметті қызметкері», Аға әділет 

кеңесшісі, ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты, 

заңгер, құлжановтанушы Сәрпеков Рамазан 

Қҧмарбекҧлы  
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Р.Қ. Сәрпековты «Мұхтар Әуезов» тӛсбелгісімен марапаттау 

 

 

                                                                                 Колледж студенті, ақын  

                                                                               Біржан Ахмердің құттықтауы 
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Р.Қ.Сәрпеков колледж мұражайына Н.Құлжанов пен Н.Құлжанованың мүсіндерін 

сыйға тартты 

 

 

 

ОҚУ ОРНЫНЫҢ 110 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНАН ЕСТЕЛІКТЕР 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ГАЛЕРЕЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ 

 «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ ТЕРРИТОРИЯСЫ» 
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«КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕ ПЕДАГОГТАРДЫ ДАЯРЛАУ: 

БАҒДАРЛАР МЕН ҤРДІСТЕР» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ 

КОНФЕРЕНЦИЯ. 26.09.2013Ж. 

Ғылыми-әдістемелік жұмыстардың кӛрмесі 
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ҚР БжҒМ ТжКББ департаменті директоры Қ.Қ.Бӛрібеков, «РҒӘО» АҚ бас директоры, 

т.ғ.д., профессор Ә.Ә.Әбжаппаров, РБА Педагогика теориясы мен тарихы 

институтының директоры , профессор С.В.Иванова, академик,  ҚПҒА президенті 

А.Қ.Құсайнов, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің 

ректоры, с.ғ.д., профессор  Ш.А.Әмірбеков, ШҚО білім басқармасының басшысы 

А.Е.Садықова 

 

Пленарлық мәжіліс 
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АБАЙ ЕЛІНІҢ ЗИЯЛЫ ҚАУЫМ ӚКІЛДЕРІМЕН СҦХБАТ-КЕШ  

«СЕМЕЙ – ӘН МЕН ЖЫРДЫҢ ДАРХАНЫ»  
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Қонақтарды қарсы алу 
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«ТАҒЗЫМ» ТАРИХИ ТҦЛҒАЛАР – ОҚУ ОРНЫ ТҤЛЕКТЕРІНІҢ 

МЕМОРИАЛДЫҚ КЕШЕНІН АШУ.  27.09.2013ж. 
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Мемориалдық тақтаны академик Әлкей Марғұланның қызы Данель Марғұлан, 

«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», «Кәсіптік-техникалық білім беру ісінің 

құрметті қызметкері», п.ғ.д., профессор Болат Әбдікәрімұлы ашты 
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Мұхтар Әуезов ескерткішіне гүл қою  
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«ҦЛАҒАТ» РУХАНИ-ТАНЫМ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(оқытушылар мен айтулы тҥлектер атындағы демушілікпен ашылатын оқу 

кабинеттерінің тҧсаукесуі) 

 

 

 

 

Педтехникум тҧсындағы оқу орнының тҥлегі, педагог, журналист, еңбек ардагері 

Ысқақ Сҥлейменҧлы атындағы атаулы кабинет 

Оқу кабинетінің демеушісі – мемлекет және қоғам қайраткері, тәуелсіз Қазақстанның 

алғашқы Сыртқы істер министрі, с.ғ.д., профессор, академик, Нью-Йорк 

академиясының мүшесі Сҥлейменов Тӛлеутай Ысқақҧлы 
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Атаулы кабинеттің ашылу салтанаты 
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Т.Ы.Сүлейменовті «Мұхтар Әуезов» тӛсбелгісімен марапаттау сәті 

 



 500  
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Семинария тҧсындағы оқу орнының тҥлегі, алаш қайраткері Сәрсенов Биахмет 

Шегедекҧлы атындағы атаулы оқу кабинеті 

Оқу кабинетінің демеушісі – «ҚР денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Денсаулық сақтау 

ісіне қосқан үлесі үшін» тӛсбелгісінің иегері  Шегедеков Бағлан Салихҧлы 

 

 

Б.С.Шегедековті «Мұхтар Әуезов» тӛсбелгісімен марапаттау сәті 
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Оқу орнының педтехникум тҧсындағы тҥлектері – «Қазақ ССР-нің 

 еңбегі сіңген зоотехнигі», еңбек және соғыс ардагері, 1937-41 жж.  Семейдің Абай 

атындағы қазақ педагогикалық училищесінде оқу ісінің меңгерушісі, 

директорлық қызмет атқарған Тӛлеужан Мусин және еңбек ардагері, қоғам 

қайраткері Фарида Ғабсадыққызы Халитованың атындағы атаулы оқу 

кабинетінің ашылуы 

 

Оқу кабинетінің демеушісі – «Денсаулық сақтау саласының үздік қызметкері», Жедел 

медициналық жәрдем ауруханасының бас дәрігері Мусин Қайноллан Ролланҧлы 

 
Қ.Р.Мусинді «Мұхтар Әуезов» тӛсбелгісімен марапаттау сәті 

Оқу орнының педучилище тҧсындағы тҥлегі, белгілі қоғам қайраткері, педагог  

Мҧтан Аймақовтың атындағы атаулы оқу кабинетінің ашылуы 

Оқу кабинетінің демеушісі – т.ғ.д., профессор, академик, әл-Фараби атындағы 

ҚҦУ ректоры Мҧтанов Ғалымқайыр Мҧтанҧлы 

 

 «Мұхтар Әуезов» тӛсбелгісін табыстау сәті 
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Қонақтар қайта жӛндеуден ӛтіп, мазмҧны байытылған мҧражаймен танысуда 

 

 

Оқу орнының түлегі Әйгерім Әлекеева қонақтарды мұражаймен таныстыруда 
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Еңбек ардагері Л.К.Малахова 

Б.Ә. Әбдікәрімов - Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері және кәсіптік-техникалық білім беру 

ісінің құрметті қызметкері, Халықаралық 

ақпараттандыру, Қазақстанның Педагогикалық 

ғылымдар, Ресей кәсіптік білім беру 

Академияларының академигі, п.ғ.д., профессор 

 

 

Еңбек ардагерлері: В.А.Крюкова, В.А.Маслова, Л.К.Малахова, Г.П.Южуков, В.И.Осинцева, 

З.К.Байуакова, В.К.Палицкая, Г.Г.Гауреева, Т.И.Петрова, Г.Ә.Ордабаева 
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«Алаштың білім ордасы» атты кітап пен деректі фильмнің тҧсаукесуі 
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Оқу орнының түлегі, әдебиеттанушы, ӛнертанушы, шығыстанушы, ф.ғ.д., Қазақстан 

Ғылым академиясының академигі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері  

Әлкей Марғұланның қызы - Ә.Марғұлан атындағы қоғамдық қордың вице–президенті 

Данель Әлкейқызы 

Оқу орнының түлегі, еңбек ардагері Ысқақ Сүлейменовтың ұлы – мемлекет және 

қоғам қайраткері, тәуелсіз қазақ елінің тұңғыш Сыртқы істер министрі, дипломат, 

с.ғ.д., «ҚР дипломатиялық қызметінің еңбек сіңірген қызметкері», ҚР Президент 

жанындағы мемлекеттік басқару академиясының вице-Ректоры, «Сыртқы саясат»  

кафедрасының профессоры Тӛлеутай Ысқақҧлы Сҥлейменов. 
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Сайраш Әбішқызы -  педагог-журналист, жазушы, мәдениет және білім беру 

саласының қайраткері, платиналы «Тарлан» сыйлығының иегері, «Қазақстан 

мектебі» журналының кеңесшісі.  

Ұстазының шәкіртіне алғысы. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің профессоры, с.ғ.д., Қазақ КСР-нің ағарту ісінің үздігі, ҚР Білім 

саласының құрметті қызметкері, 1992-1996 жж. М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледжінің директоры  Нәубат Қалиҧлы Қалиев. 
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Абай атындағы театр. Оқу орнының 110 жылдығына арналған салтанатты жиын. 



 509  
 

 
 

 

 

 

 

Оқу орнының 110 жылдық мерейтойының қҧттықтаулары 

 

Оқу орнының түлегі, академик Әлкей 

Марғұланның қызы Данель Марғұлан 

Оқу орнының түлегі, Ішкі істер министрі 

Шырақбек Қабылбаевтың немересі  Исабаев 

Ғалым Әбдіқайымұлы 

Академик, 1970 жылдары оқу орнында ұстаздық қызмет еткен Ғарифолла Есім мен с.ғ.д., ЕҰУ 

профессоры, 1992-96жж. педагогикалық колледж директоры болған Нәубат Қалиұлы Қалиев 
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Мұрат Әуезовтің құттықтауы 
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Данель Марғұланның құттықтауы 
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Семипалатинский педагогический колледж им. М.О.Ауэзова отметил 110-летие 

1 октября 2013 

В нынешнем году город Семей с размахом отмечает 110-летие со дня основания 

легендарного Семипалатинского педагогического колледжа им. М.О.Ауэзова. С начала 

года в рамках празднования этой знаменательной даты прошло несколько важных для 

города и Восточно-Казахстанской области событий, сообщает корреспондент 

Altaynews.kz.  

  Так, на днях в стенах Государственного университета имени Шакарима г. Семей 

состоялось открытие Международной научно-практической конференции «Подготовка 

педагогов в системе профессионального образования: ориентиры и тенденции», также 

посвященной этой замечательной дате. Для участия в конференции собрались 

представители Министерства образования и науки РК, видные общественные деятели и 

ученые из России и Казахстана, каждый из которых перед началом своего выступления 

искренне поздравил педколледж, пожелав дальнейшей плодотворной работы по 

воспитанию молодого поколения учителей. «Очень приятно, что в рамках 

празднования были озвучены теплые слова в адрес колледжа от акима Восточно-

Казахстанской области Бердыбека Машбековича Сапарбаева, акима г. Семей Айбека 

Муталапхановича Каримова, общественного деятеля, президента фонда Мухтара 

Ауэзова - Мурата Мухтаровича Ауэзова и многих других видных деятелей 

Казахстана», - поделилась радостью директор колледжа Шагангуль Алдамжаровна 

Жанаева. Необходимо отметить, что конференция была организована на самом 

высоком уровне и проходила на протяжении нескольких дней с 25 по 28 сентября 2013 

года. «Мы всегда помним о том, что выпускники Семипалатинского педучилища 

внесли в 20-40-х годах прошлого столетия значительный вклад в ликвидацию 

неграмотности среди взрослого населения края. Здесь обучались основоположник 

казахской советской литературы писатель-академик Мухтар Ауэзов, первый президент 

Академии наук Казахстана академик Каныш Сатпаев, академик Алкей Маргулан, поэт 

Касым Аманжолов, крупный государственный деятель Жусипбек Аймаутов, Герои 

Советского Союза: Изгутты Айтыков, Василий Шулятиков, Василий Бунтовских, Герои 

Социалистического Труда Жакия Шайжунусов, Мария Носова, Дария Парий и другие 

не менее выдающиеся люди нашего государства», - отметил в своем выступлении 

ректор Государственного университета имени Шакарима г. Семей, доктор 

политических наук, профессор Шарипбек Агабаевич Амирбеков. Далее в своем 

выступлении Ш.Амирбеков подчеркнул необходимость внедрения в сфере образования 

новых технологий, о чем также говорили многие докладчики пленарных заседаний. 

Программа международного мероприятия оказалась насыщенной не только докладами 

пленарного заседания, плодотворной работой секций конференции, но и 

великолепными культурно-развлекательными встречами, духовно-познавательными 

экскурсиями и ознакомлением гостей с практической базой гимназий №6 и №37 города 

Семей, дошкольных учреждений «Арман» и «Ертӛстік». Работа первой секции под 

названием «Развитие и модернизация педагогического образования» позволила 

совместно выявить и обсудить волнующие всех присутствующих вопросы современной 

педагогики. Модератором секции выступила гостья из г.Орал Западно-Казахстанской 

области - доктор педагогических наук, профессор, директор педагогического колледжа 

имени Ж.Досмухамедова Шалкыма Кайроллаевна Курманалина. Не менее горячими 

оказались темы и последующих секций: «Проектирование содержания подготовки 

педагогов в системе профессионального образования», «Профессиональное 

образование в контексте современной педагогической науки и практики», «Система 

поликультурного воспитания в профессиональном образовании». Модератором каждой 

новой секции выступали: кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель 
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кафедры педагогики Государственного университета имени Шакарима г. Семей Рахиля 

Жуматаевна Аубакирова; кандидат психологических наук, преподаватель кафедры 

психологи ГУ им. Шакарима г. Семей Шолпан Серикбосыновна Сатиева; кандидат 

педагогических наук, доцент, преподаватель кафедры педагогики ГУ им. Шакарима г. 

Семей Шолпан Дуйсенбековна Дуйсенбекова; кандидат филологических наук, 

директор Педагогического колледжа имени Ж.Мусина г.Кокшетау Нуртас Ахатулы 

Ахат; кандидат педагогических наук, директор Костанайского педагогического 

колледжа Галия Олмесхановна Уразымбетова; кандидат педагогических наук, 

преподаватель кафедры педагогики ГУ им. Шакарима г. Семей Нагима Уахиякызы 

Серикова. Немаловажно, что во время конференции колледж организовал презентацию 

своей книги «Алаштың білім ордасы» и документального фильма, подробно 

повествующих о поэтапной истории старинного учебного заведения. Гости и участники 

праздничных мероприятий были тронуты историей этого удивительного учебного 

заведения, которому больше века, а оно продолжает свои славные традиции. Для всех 

участников очень яркими оказались такие моменты, организованные в рамках 

конференции, как вечер встречи с интеллигенцией города «Семей - ән мен жырдың 

дарханы», экскурсия в музей педколледжа, совместное открытие именных предметных 

кабинетов в честь знаменитых выпускников и преподавателей в истории колледжа 

«Ұлағат». Также, прибывшие на юбилейные торжества известные ученые, 

общественные деятели и именитые педагоги страны с удовольствием приняли участие 

в открытии педагогической галереи колледжа. Немало интересного почерпнули 

участники конференции из открытых лекций ведущих ученых России и Казахстана. С 

такими лекциями перед международной аудиторией выступили: государственный 

советник Российской Федерации I класса, главный редактор научного гуманитарного 

журнала «Ценности и смыслы», главный редактор научного журнала «Отечественная и 

зарубежная педагогика», член редсоветов и редколлегий ряда научных журналов, 

д.ф.н., к.п.н, доцент Светлана Вениаминовна Иванова; заведующая лабораторией 

педагогических измерений, к.п.н, лауреат Премии Правительства Федерации в сфере 

образования, международный наблюдатель международных исследований PISA, 

TIMSS, PIRLS, эксперт Рособрнадзора по проведению ЭГЕ Наталья Николаевна 

Найденова; Президент Академии педагогических наук, д.п.н, профессор, доктор 

инженер Германии, лауреат Государственной премии РК, член обществ АО 

сравнительному образованию, иностранный член РАО Аскарбек Кабыкенович 

Кусаинов. Еще одним ярким событием, волнительными для гостей, стало участие в 

возложении цветов к памятнику М.О.Ауэзова, который некогда являлся выпускником 

семинарии и открытии мемориального комплекса «Тағзым», посвященного 

выдающимся выпускникам и преподавателям колледжа. Во время подробного 

знакомства с культурно-историческими местами г. Семей гости отметили красоту и 

гармоничность города, пожелав вернуться сюда еще не раз. «Очень символично, что 

познавательно-панорамная экскурсия по местам Абая, Шакарима, Мухтара под 

названием «Шыңғыстау - тағзым етер нұр тұрағым» прошла в день рождения 

М.О.Ауэзова 28 сентября», - рассказала кандидат педагогических наук, директор 

Гуманитарного колледжа имени М.Маметова г.Кызылорда (ЮКО) Алима Жакыпкызы 

Абдихалыкова. Ярко и феерично прошло праздничное торжество «Мерейлі 110 жыл» в 

театре имени Абая г. Семей, где со сцены в адрес юбиляров было сказано еще не мало 

теплых слов, спето песен и исполнено концертных номеров. Насладиться вечером 

собрались сотни гостей, среди которых почетное место заняли ветераны педагогики. 

Необходимо отметить, что принимавшие активное участие в организации конференции 

учащиеся колледжа, очень гордятся богатой историей родного учебного заведения, 

само здание которого является исторической ценностью. Так, его стены помнят таких 

легендарных личностей, как Нургали и Назипу Кульжановых, братьев Алексея и 

Николая Белослюдовых, Н.Я.Коншина, И.Я.Малахова и многих других великих 
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учителей. По итогам Международной научно-практической конференции были 

подведены совместные итоги, и, что немаловажно, принята резолюция. Апофеозом же 

столь важного педагогического события стал трехсторонний «Меморандум о 

сотрудничестве», подписи под которым в торжественной обстановке поставили 

Светлана Вениаминовна Иванова, Аскарбек Кабыкенович Кусаинов и Шагангуль 

Алдамжаровна Жанаева. Данный российско-казахстанский документ позволит 

колледжу более активное международное сотрудничество, и даст возможность обмена 

самыми современными методичекими материалами для дальнейшего плодотворного 

развития во благо всей страны.  

Асель Шайхынова,  Altaynews.kz 

 

 

 

Конференция материалдарының жинағы 
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Оқу орнының тҥлегі, әдебиетші-ғалым, ф.ғ.д., профессор Мҧратбек Бӛжеевтің 

мемориалдық тақтасы мен атаулы кабинетінің ашылу салтанаты 

 (2015 ж. 28 мамыр) 

Атаулы оқу кабинетінің демеушісі – ғалымның қызы, кинорежиссѐр Бӛжеева Айбарша 

Мҧратбекқызы 

 

 

 

Ғалымның қызы Айбарша Бӛжееваны «Мұхтар Әуезов» тӛсбелгісімен марапаттау сәті 
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Мҧратбек Бӛжеевтің мемориалдық тақтасының ашылуы 

 

Салтанатты жиын  

 

Колледж директоры Ш.А.Жанаеваның кіріспе сӛзі 
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Жиын қонақтары  

 

 Мемориалдық тақтаны Семей қалалық мәслихат депутаты Мирашев Қайрат пен 

ғалымның қызы Айбарша Бӛжеева ашты 
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Мұратбек Бӛжеевтің атаулы кабинетінің ашылуы 

 

Атаулы кабинетті әдебиетші–ғалым, ф.ғ.д., профессор Серікқазы Қорабаев пен 

Айбарша Бӛжеева  ашты 
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Мҧратбек Бӛжеев атындағы атаулы кабинет 
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Оқу орнында Шығыс Қазақстан облысының Қҧрметті азаматы, облыстық 

мәслихат депутаты, «Ибраев+К» ӛндірістік кооперативінің бас директоры Ибраев 

Ғаббас Тӛкешҧлы  демеушілігімен 2015 жылы 16 сәуірде 30 орындық интернет зал 

ашылды 
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ШҚО ӘКІМІНІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ НҤСІПОВА ӘСЕМ БЕКҚЫЗЫНЫҢ 

КОЛЛЕДЖБЕН ТАНЫСУЫ (2017ж.) 

 

 

 

 

 

 

 

«Y-PEER» ресурс орталығының 

жұмысымен танысуда 
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М.О. Әуезовтің 120 жылдық мерейтойы қарсаңында оқу орнына 

жазушының немересі, «ForteBank» АҚ директорлар кеңесінің тӛрағасы 

Мағжан Мҧратҧлы Әуезов келді. (2017ж. мамыр) 
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Мағжан Мұратұлы Әуезов колледж оқытушылары ортасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.О.Әуезовтің немересі Мағжан Мұратұлы Әуезов жазушының 120 жылдық 

мерейтой қарсаңында колледжге «Газель» автокӛлігін сыйлады. 
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Колледждің таңдаулы 1-ші курс студенттері жазушының немересі Мағжан Әуезов сыйға 

тартқан «Газель» автокӛлігімен Абай ауданының тарихи орындарында болып қайтты. 

(2017жыл, маусым) 

Бӛрлідегі М.Әуезовтің мұражай-үйі 

Кеңгірбай (Би ата) мазары 

Күшікбай асуы 
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Жидебайдағы Абайдың мұражай-үйі 

«Абай-Шәкәрім» мавзолей кешені 

Абайдың мұражай-үйі 



 528  
 

М.О. ӘУЕЗОВТЫҢ 120 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНАН КӚРІНІСТЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кәсіптік білім беру жҥйесінде педагог мамандарды даярлаудың 

ӛзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияның салтанатты ашылуы 
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Колледж хоры 

Жазушының ұлы, мәдениеттанушы-ғалым, 

дипломат, мемлекет және қоғам қайраткері 

Әуезов Мұрат Мұхтарұлы 

Колледж директоры, ф.ғ.к. ,Ш.А.Жанаева 
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М.О.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ЭЛЕКТРОНДЫ-АҚПАРАТТЫҚ ЗАЛДЫҢ 

АШЫЛУЫ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

М.О.Әуезовтің 120 жылдық мерейтойының 

қарсаңында «Білім меценаты» күміс медалінің, 

«Алтын жүрек» сыйлығының, «Ұлт 

мақтанышы»  медалінің иегері, «ҚР білім беру 

ісінің құрметті қызметкері», Қарағанды 

облыстық мәслихатының депутаты  

Алтынбеков Бекзат Қомарҧлының 

демеушілігімен М.О.Әуезов атындағы 

электронды-ақпараттық зал ашылды 

М.Әуезов атындағы электронды-

ақпараттық зал 

Бекзат Алтынбеков жұбайы Шолпанмен 
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Қонақтардың мұражаймен танысуы 

 

 
Мұрат Әуезов оқу орнының кітапханасына кітаптарын табыстады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Әуезовтің 120 жылдығына арналған 

колледжішілік байқаулардың 

жеңімпаздары: Қожағұлова Жаннұр, 

Бейсембаева Диана 
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СТУДЕНТТЕР СОМДАҒАН М.О. ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ 

КЕЙІПКЕРЛЕР ГАЛЕРЕЯСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                                 

Еңлік –  Әйгерім Тӛлеутаева, Кебек – Мұратқанов Әділжан 

 
 

Айман – Оразбекова Іңкәр 

Шолпан – Жұмаханова 

Еркежан 

Әйгерім – Айтқали Меруерт 

                       
 

Мӛржан - Мәметекова Гаухар 
 

Сырым – Жаңалықов Сырым 

Қарагӛз – Серікова Айтолқын 
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«Қорғансыздың күні» әңгімесіндегі әже – Абренова Альфия 

 
 

Жапал – Тӛлеутаев Нұрлан Салтанат – Сәулетбекова Іңкәр 
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М.О.ӘУЕЗОВТІҢ 120 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН САЛТАНАТТЫ 

ЖИЫН 

Семей қаласының әкімі Ермак Бидахметұлы 

Салимов 

ШҚО әкімінің орынбасары Ақтанов 

Серік Қасымбекұлы 

ШҚО білім басқармасы басшысының 

орынбасары Байжанова Айгүл 

Оралғазықызы 
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Мерейтой аясында марапатталған оқытушылар 

 

 

 

 

 

М.О.Әуезов медалімен жазушының ұлы Мұрат Әуезов пен оқу орнының 

демеушісі Алтынбеков Бекзат Қомарұлы марапатталды 

Оқу орнында 25 жыл қызмет атқарған А.Н.Аралова, 

Г.К.Шоманова, Г.С.Маметекова Мұхтар Әуезов медалімен 

және 4-ші курс студенті  Қуаныш Еркінұлы «Үздік 

Әуезовші» тӛсбелгісімен марапатталды. 

Оқытушылар Н.С.Сағымбаева, Г.С.Мусина 

«ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері» 

тӛсбелгісімен марапатталды 
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М.О.Әуезовтің 120 жылдығына арналған педагогикалық колледждер студенттері 

арасындағы республикалық «Сӛз құдіреті» мәнерлеп оқу байқауының жеңімпазы  

«Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж» КМҚК студенті 

Мамут Зафура 

 

 
Республикалық «М.О.Әуезов шығармалары жас зерттеушілер кӛзімен» ғылыми жоба 

байқауы 
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Конференцияға қатысушылардың қаланың мәдени орындарымен танысуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

Әлихан Бӛкейхановтың ескерткіші 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.О.Әуезовтің ескерткіші 
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Абай еліне танымдық-панорамалық шолу сапарнама 

М.Әуезовтің Бӛрлідегі музей үйі 

Еңлік-Кебек ескерткіші                   Еңлік пен Кебектің жасырынған жері -

Үңгіртаста 

                                      Жидебай. Абай-Шәкәрім кесенесі 
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М.Әуезовтың 120 жылдығына арналған конференция материалдары 

 

 

Колледжге ШҚО білім басқармасының мерейтой қарсаңындағы сыйы 
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«М.О. ӘУЕЗОВ МҦРАСЫ: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» АТТЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

        М.О. Әуезов атындағы педагогикалық колледжі Елбасы – Ұлт кӛшбасшысы Н.Ә. 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы 

аясында елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр алған М.О. Әуезов мұрасын табысты 

жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыру, Әуезов шығармаларын оқытудағы 

ӛзекті мәселелерді талдау және оқу үрдісін жаңғырту мақсатында 2017 жылдың 05-07 

қазан аралығында ҚР ШҚО білім басқармасы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік университеті, Абайдың «Жидебай-Бӛрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени 

және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайымен бірлесіп, оқу орнының түлегі, Қазақ 

КСР ҒА академигі, қоғам қайраткері, жазушы М.О. Әуезовтің 120 жылдығына арналған 

республикалық «М.О. Әуезов мұрасы: рухани жаңғыру» атты ғылыми-тәжірибелік 

конференция және конференция аясында «Сӛз құдіреті» мәнерлеп оқу, «М.О. Әуезов 

шығармалары жас зерттеушілер кӛзімен» тақырыбында ғылыми жоба байқауларын 

ӛткізді. 

        Конференцияға ШҚО әкімінің орынбасары С.Қ.Ақтанов, ШҚО білім басқармасы 

басшысының орынбасары А.О. Байжанова, Семей қаласы әкімі Е.Б. Салимов, қала 

әкімінің орынбасары Шарова Н.В., «ШҚО Семей қаласы Ішкі саясат бӛлімі» ММ 

басшысы А.С. Садырбаев, қалалық маслихат хатшысы Б.Т. Ақжалов, Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы  мемлекеттік университет ректоры, тарих ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан тарихшылары Ұлттық Конгрессінің бас директоры  

М.Ғ.Ескендіров,  мәдениеттанушы-ғалым, дипломат, мемлекет және қоғам қайраткері 

М.М.Әуез, Миннегулов  Хатип Юсупович  –  филология ғылымдарының  докторы, 

профессор,  Қазан Федералды университетінің құрметті профессоры, Татарстан 

Республикасы және Ресей Федерациясы гуманитарлық ғылымдар академиясының 

академигі, Гази университетінің Қазіргі түрік халықтары тілдері мен әдебиеті, PhD 

докторы Кынаджы Жемиле,  ҚР Білім меценаты,  «Алтын жүрек»,  «Ұлт мақтанышы», 

«Бірлік» медальдарының иегері, жеке кәсіпкер Б.Қ. Алтынбеков, республиканың 

ТжКББ оқу орындарының басшылары, оқытушылары мен студенттері қатысты. 

        Еліміздің техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі педагогикалық және 

гуманитарлық оқу орындарынан  республикалық «Сӛз құдіреті» мәнерлеп оқу 

байқауында жиырма үш, «М.О. Әуезов шығармалары жас зерттеушілер кӛзімен» 

тақырыбында ӛткен ғылыми жоба байқауында жиырма екі студент,  «М.О. Әуезов 

мұрасы: рухани жаңғыру» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияда 

елу бес оқытушы ғылыми-ізденушілік  және шығармашылық бағытта жұмыс жасады. 

Конференция жұмысына қатысқан оқу орындары: «Ж.Мусин атындағы Кӛкшетау 

жоғары қазақ педагогикалық колледжі‖ МКҚК, «Ж.Досмұхамедов атындағы 

педагогикалық колледж» МКҚК, ―Жезқазған гуманитарлық колледжі‖ КМҚК, 

―Қарағанды гуманитарлық колледжі» КМҚК, ―Б.Ахметов 

атындағы Павлодар педагогикалық колледж‖ КМҚК, «Алматы мемлекеттік № 2 

педагогикалық гуманитарлық колледжі» МҚКК, «Шығыс Қазақстан гуманитарлық 

колледжі» КМҚК, «Жаркент гуманитарлық–техникалық  колледжі» МҚКК, «Мұрын 

жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжі» МКҚК, 

«М.Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжі» КМҚК, Астана 

«Гуманитарлық колледжі» МКҚК,  «Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжі» 

МКҚК, ―Есік гуманитарлық-экономикалық колледжі‖ МҚКК, «Н.Құлжанова 

атындағы Торғай гуманитарлық колледжі» КМҚК, «К.Дутбаева атындағы 

Атырау гуманитарлық колледжі» КМҚК, «Ақтӛбе гуманитарлық колледжі» МКҚК, 

«Қостанай педагогикалық колледжі» КМҚК, «Мағжан Жұмабаев атындағы Петропавл 

гуманитарлық колледжі» КМҚК, «Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық 

http://pkollsemey.kz/?p=1754&lang=kz
http://pkollsemey.kz/?p=1754&lang=kz
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
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техникалық колледжі» МКҚК, «Семей кӛпсалалы колледжі» мекемесі, «М.О.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжі» КМҚК.  

        Байқау жеңімпаздары ШҚО білім басқармасы тарапынан бағалы сыйлықтармен 

және дипломдармен марапатталды. М.О. Әуезов шығармалары бойынша 

республикалық «Сӛз құдіреті»  атты  мәнерлеп оқу байқауында Бас жүлде иегері 

нетбук, І орын  иегері планшет, ІІ орын иегері ұялы телефон, ІІІ орын  иегері 

М.О.Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясымен марапатталып,  бас жүлдені 

Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж студенті Мамут Зафура, І орынды 

Есік гуманитарлық-экономикалық колледжінен Алдаберген Салтанат, ІІ орынды 

Шығыс Қазақстан Гуманитарлық колледжінен Жекен Балғын, ІІІ орынды Ж.Мусин 

атындағы Кӛкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі Еншілес Фариза иеленді. 

        Ғылыми жоба байқауының жеңімпаздары: бас жүлде иегері  ноутбук, І орын иегері 

нетбук, ІІ орын иегері планшет, ІІІ орын иегері ұялы телефонмен марапатталды. Бас 

жүлдені  Мұратбекқызы Р. («Біржан мен Абай сабақтастығы», «Ж.Мусин атындағы 

Кӛкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі‖ МКҚК), І орынды Утарбаева А. 

(«Абай жолы» эпопеясындағы топонимдер», «Ж.Досмұхамедов атындағы 

педагогикалық колледж» МКҚК, Орал қаласы), ІІ орынды Болатбекова Г.Б. («Ұлылар 

үндестігі», «Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі» КМҚК), ІІІ орынды 

 Бакиткиреева М. («М.Әуезов шығармаларындағы тарихи тұлғалар бейнесін қолдана 

отырып, бастауыш мектеп жасындағы балалар бойында рухани-адамгершілік 

қасиеттерін дамыту», «Қостанай педагогикалық колледжі» КМҚК)  жеңіп алды. 

        Байқауда «Зерделі зерттеуші» аталымын Мәлікқызы Бәтес («Қилы заман» 

повесіндегі тарихи образдар»,  «Есік гуманитарлық-экономикалық колледжі» МҚКК), 

«Жаңашыл идея» аталымын Қиянбекова Несібелі («Ер аруағы – қарулы», «Қарағанды 

гуманитарлық колледжі» КМҚК), «Парасатты пайым» аталымын Алпысбай А.Г. 

(«Қарақыпшақ Қобланды» драмасындағы образдар жүйесі», Астана «Гуманитарлық 

колледж» МКҚК), «Алғыр ой» аталымын  Қалдыбекова Ж.К. («М.Әуезов 

шығармаларындағы топонимдердің тілдік-танымдық сипаты», «Абай атындағы 

Жамбыл гуманитарлық колледжі» МКҚК, Тараз қаласы) еншіледі. 

Конференция қатысушыларына Абай, Шәкәрім, Мұхтар ауылына «Шыңғыстау - 

тағзым етер нұр тұрағым!» атты  танымдық-панорамалық шолу-сапарнама 

ұйымдастырылды. 
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М.Әуезовтің  «Ділім» кітабының 

тұсаукесуі 

М.О.Әуезов атындағы әдебиет және ӛнер 

институты. Ғалым-әдебиетші, профессор 

Серікқазы Қорабай 

М.О.Әуезовтің 120 жылдығына арналған колледішілік байқаулардың жеңімпаздары 

Қожағҧлова Жаннҧр мен Абренова Альфия Алматы  қаласындағы М. Әуезов 

есімімен байланысты орындарда болып, саяхаттап қайтты 

М.О.Әуезовтың музей-үйі 

Оқу орнының түлегі Әлкей 

Марғұланның қызы Данель Марғұлан 
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КОЛЛЕДЖ РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ, АЛТАЙ ӚЛКЕСІ БІЛІМ БЕРУ 

ҦЙЫМДАРЫМЕН ӘРІПТЕСТІК-СЕРІКТЕСТІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТА 

2012 жыл, 2-3 сәуір. Ресей, Алтай ӛлкесі ТжКБ ҧйымдарының басшылары  
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РЕСЕЙ, АЛТАЙ ӚЛКЕСІ ТжКББ ҦЙЫМДАРЫНЫҢ БАСШЫЛАРЫ 

 2017 жыл, ақпан айы 
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Барнаул мемлекеттік педагогикалық колледжінің директоры, Алтай ӛлкесі ТжКБ 

ҧйымдары директорлары Кеңесінің тӛрағасы М.Б. Самолетовтің М.О. Әуезов 

тӛсбелгісімен марапатталу сәті 
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М.С. МҦХАМЕДЖАНОВ АТЫНДАҒЫ СПОРТ ЗАЛ КЕШЕНІНІҢ  

АШЫЛУ САЛТАНАТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Спорт залдың ашылуы. 2009 ж. 

Спорт залға еңбек ардагері М.С.Мұхамеджановтың есімі 

берілуіне арналған салтанатқа қатысушылар 
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«СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА – ЖОЛ ЖОҚ»  

ОБЛЫСТЫҚ ТжКББ ҦЙЫМДАРЫНА АРНАЛҒАН СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ. 

2016ж. 11 мамыр. 
 

 
 

 

 

 
 

Блиц-турнир 

 

 

ҚР мемлекеттік қызмет істері жӛніндегі Агенттігінің ШҚО 

бойынша департаментінің басшысы – тәртіпті кеңестің тӛрағасы 

Т.Қ.Жұмағұлов мұражаймен танысуда. 2016 ж. сәуір 

Дебат – пікір талас  ойыны 

Жоба қорғау Флешмоб 
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Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы ШҚО 

Семей қаласында «М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледж» КМҚК базасында 

облыстық білім басқармасымен бірлесе 

«Жастардың құқықтық сауаттылығы – сыбайлас 

жемқорлықпен күрестің негізі» атты облыстық 

семинар-практикум ӛткізілді. Семинар 

жұмысына Шығыс Қазақстан облысы бойынша 

мемлекеттік қызмет істері Департаментінің 

басшысы, әдеп жӛніндегі кеңес тӛрағасы 

Тоқтамыс Қадошұлы Жұмағұлов, Шығыс 

Қазақстан облысының техникалық және кәсіби 

білім беру мекемелерінің басшылары, ұстаздары және студенттері қатысты. 

       Конференция қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру 

мәселелері бойынша ынтымақтастық туралы ашық келісімді орындау аясында ӛткізілді.     

       Кездесуде ШҚО білім беру басқармасы басшысының орынбасары Алла 

Александровна Нурсеитова, ШҚО ТжКББ бас маманы Гүлнар Бейсембайқызы Ибясова 

сӛз сӛйледі. 

       Конференция барысында келесі іс-шаралар ұйымдастырылып, ӛткізілді: «Сыбайлас 

жемқорлықсыз болашақ!» құқықтық мектеп, «Заңның сенің ӛміріңде алатын орны» 

тақырыбында кітаптар кӛрмесі, «Мен сыбайлас жемқорлыққа қарсымын» плакаттар 

кӛрмесі қойылып, онда студенттер сыбайлас жемқорлық кӛріністеріне қатысты ӛздерінің 

теріс кӛзқарастарын айқын кӛрсете білді. 

       Сондай-ақ, «Мен – Қазақстан Республикасының азаматымын!» атты студенттер 

арасында шығармалар конкурсы, «Сыбайлас жемқорлық – ұлттық қауіпсіздік қаупі» 

ғылыми-практикалық конференция, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағытында 

жастарда құқықтық мәдениет қалыптастырудың әдістемелік негіздері», азаматтық қоғам 

институттары ӛкілдерінің қатысуымен «Қазақстанда сыбайлас жемқорлықтың деңгейін 

тӛмендетудің механизмдері» атты сұхбат алаңы ӛтті.   Жүзден аса студенттің қатысуымен 

қойылған «Менің елімнің болашағы – менің қолымда!» атты флэшмоб ӛте тартымды әрі 

мазмұнды дайындалған.  

       «Сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу және оған қарсы іс-қимыл жүргізу бойынша 

азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттырудың жолдары» атты дӛңгелек үстел 

барысында Департамент басшысы, әдеп жӛніндегі кеңес тӛрағасы Т.Қ.Жұмағұлов 

Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

стратегиясының мақсат-міндеттері туралы айта келе, мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясаттының негізгі бағыттарын, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы «мүлдем 

тӛзбеушілік» кӛзқарасын қалыптастыру қажеттігін, бұл іске бүкіл қоғамды тарту 

қажеттілігінің маңыздылығын түсіндірді. Сондай-ақ, ол дӛңгелек үстелге 

қатысушылардың назарын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті ұстаздар мен 

оқушылар арасында қалыптастыру мәселесіне аударды. Сонымен қатар, Т.Қ.Жұмағұлов 

«Жемқорлық – індет, жою – міндет» тақырыбындағы әдістемелік құралдың тұсаукесеріне 

қатысты.  

         Семинар соңында, Т.Қ.Жұмағұлов сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру мен 

тәрбиелеу, сондай-ақ, ғылыми зерттеулер жүргізу бойынша М.О.Әуезов атындағы 

педагогикалық колледждің оңды тәжірибесін атай келе, басқа білім беру мекемелеріне 

аталған колледждің сыбайлас жемқорлықтың кез-келген кӛріністеріне мүлдем тӛзбеушілік 

кӛзқарасын қалыптастыру, жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарын 

белсендету, креативті ойлайтын, білімді, ӛз ойларын еркін жеткізе алатын, бұл мәселеге 

қатысты берік азаматтық ұстанымдары бар патриоттарды тәрбиелеу бойынша 

тәжірибелерін кеңінен қолдануды ұсынды. 
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Республикалық «Ҥздік педагог - 2016»  байқауының жеңімпазы, педагогика пәнінің 

оқытушысы, п.ғ.м., директордың кәсіби білім беру жӛніндегі орынбасары 

 Арман Мҧратқызы 

 

 

 

Халықаралық серіктестер қатысуымен ӛткен І аймақаралық «Мҧғалім – мәртебелі 

мамандық» атты кәсіптік байқау. 2017 жыл 

Байқау жеңімпазы - «Бастауыш білім беру» мамандығының  

ІV курс студенті Меруерт Еркінбекова 
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КОЛЛЕДЖІШІЛІК  ДӘСТҤРЛІ  БАЙҚАУЛАР 

 

 
 

«Үздік педагог - 2017» байқауының 

жеңімпазы, қоғамдық пәндер оқытушысы, 

мониторинг және кәсіптік бағдар беру 

орталығының басшысы Тӛлеуғазы Муканов 
 

«Үздік педагог» байқауының кезеңдерінен 

 кӛрініс 
 

  
 

«Үздік жыл әдіскері-2017» байқауы 
 

 

«Панорамалық сабақ -2017»  байқауы 

жеңімпаздарын марапаттау 

  
Колледжішілік «Жас оқытушы - 2016», XII 

Республикалық  «Дарынды балаларға - талантты 

ұстаз» байқауының жүлдегері, музыка пәнінің 

оқытушысы Санатқан Қазез 

 

«Педагогикалық инновация  - 2018» 

жәрмеңкесі 



 551  
 

 «СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ ТҦЛҒАЛЫҚ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ 

  АЛАШ ИДЕЯСЫНЫҢ ОРНЫ»  ОБЛЫСТЫҚ ТжКББ ҦЙЫМДАРЫНА 

АРНАЛҒАН СЕМИНАР–ПРАКТИКУМ (2017ж.) 

 

 

Фотогалерея. «Алаш арыстары: соңғы сӛз, 

соңғы сурет» 
Онлайн қосылым – телекӛпір.  «Алаш 

қозғалысы және ұлт зиялылары» 

   

Креативті  жоба. «Жүсіпбек Аймауытұлы - 

Алашорда қайраткері» 
Креативті зертхана. «Алаштың тұңғыш 

құрбаны – Қазы Нұрмұхамедов». Ақын, 

сазгер Құсмиля Жырғалыұлы 
  

Чарахметов Қанағат Маратұлы, «Үржар 

колледжі» КММ директоры, оқу орнының 

түлегі - Биахмет, Жанахмет 

Сәрсеновтардың ұрпағы 
 

Колледж хоры «Алаш әнұранын» 

 орындауда  
 

 

Алаштанушы ғалымдардың М.О. Әуезов   тӛсбелгісімен марапатталуы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Каримов Мұхтарбек Қарпықұлы       Шаңбай Тұрдықұл Қасенұлы 
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 Аталған семинар-практикумның аясында колледж қабырғасында бірқатар 

тағылымды іс-шаралар ұйымдастырылды. Қонақтар «Алаш» электронды 

кітапханасының жұмысымен танысып, «Алаш арыстары: соңғы сӛз, соңғы сурет» атты 

фотогалереяны тамашалады. Ахмет Байтұрсынов бастаған бірнеше алаш 

қайраткерлерінің атылар алдындағы соңғы суреттері ілінген фотогалереяны 

кӛпшілікпен бірге аралап кӛрген белгілі ғалым Арап Еспенбетов толқып, тебірене 

сӛйледі. 

  «Семейдегі алаш қайраткерлеріне қатысы бар тарихи ғимараттар мен 

ескерткіштердің кӛпшілігін сақтай алмадық. Абайдың алғашқы музейі тұрған ғимарат 

жоқ. Мұхтар Әуезов түскен ғимарат жоқ. «Қаралы сұлудағы» кейіпкер, екінші қабаттан 

қарап тұратын әдемі қыздың үйі жоқ. Қаладағы алаштың алыптарының ізі қалған, 

қолдарының табы қалған, Ә.Марғұлан, Қ.Сәтбаев, Ж.Аймауытов, Т.Жомартбаев, 

Б.Сәрсенов, Қ.Нұрмұхаметов сынды тұлғалар білім алған, қызмет еткен, бұзылмай 

сақталған санаулы ғимараттың бірі – осы. Педагогикалық колледждің жасап жатқан 

жұмыстары жастардың тәрбиесіне зор кӛмегін тигізеді. «Соңғы сӛз, соңғы сурет» 

фотогалереясына келсек, әрине, бір қарағанға оңай. Бірақ олар соңғы сӛзін айтып, 

соңғы суреттері түсірілгенінше қанша азапты бастан кешірді. «Сәкен Сейфуллинді 

түрмеде «мұртың қандай сұлу еді» деп бір-бірлеп жұлып, «тісің қандай әдемі еді» деп 

бір-бірлеп қағып тастап отырған» деп айтып отырушы еді Қайым ұстазымыз. 

Сондықтан алашты тану, алаш арыстарын ардақтау бағытындағы жұмыстар 

тоқталмауы тиіс», - деді ғалым.                      

 Сонымен қатар семинар-практикум аясында Асан Омаров, Құсмілия Нұрқасым, 

Тұрдықұл Шаңбай, Мұратбек Кенемолдин сынды шаһардағы зиялы қауым ӛкілдері 

Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің қызметкері, алаштанушы Ерлан 

Сайлаубаймен онлайн режимде пікір алмасып, алаш тақырыбындағы ойларын ортаға 

салды. Колледж директоры Шағангүл Жанаева Семейдегі алаш тақырыбын зерттеп 

жүрген қос ғалым - М.Қозыбаев атындағы тарих және саяси-әлеуметтік зерттеулер 

ғылыми орталығының директоры Мұхтарбек Кәрімов пен «Алаштану» орталығының 

директоры Тұрдықұл Шаңбайға «Мұхтар Әуезов атындағы тӛсбелгіні» салтанатты 

түрде табыс етті. Шара соңында алаш қайраткерлеріне арнап құран қатым түсіріліп, ас 

берілді.  

 

Азамат ҚАСЫМ,  

«Егемен Қазақстан»  

Шығыс Қазақстан облысы. 
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ШЕБЕРЛЕР МЕКТЕБІ. АШЫҚ ЕСІК КҤНІ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бастауыш класстарда  математиканы  оқыту 

әдістемесі пәні. Оқытушы – әдіскер Күлаш Искакова 

 

Предмет  «Современный русский язык». 

Преподаватель–методист Айкүміс Аралова 

 

 

 

 

Қазіргі қазақ тілі пәнінен ашық сабақ.  

Оқытушы –әдіскер Күлшат Мусина 

 

       

Дене тәрбиесі пәнінен ашық сабақ.  

Пән оқытушысы Сағатбек Тоқтарбек 

 

  
 

«Ұстаздық әліппесі» үйірмесінің  ашық отырысы. 

Жетекшісі: Зайда Сахариева  

 

 

«Ашық есік» күніне орай ӛткізілеген 

«Асыл сӛз» үйірмесінің отырысына 

балалар үйінен келген қонақтар 
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ОБЛЫСТЫҚ ТжКББ ҦЙЫМДАРЫ АРАСЫНДА ӚТКЕН «КӚПТІЛДІЛІК: 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР» ФЕСТИВАЛІ,  2017 ЖЫЛ 

 

 

Ағылшын тілімен кіріктірілген сабақ.  

Мектепке дейінгі педагогика пәнінің 

оқытушысы, п.ғ.м. Меруерт Елеусізқызы 

 

 

 
 

 

―Puppet show‖ қуыршақ театры. 

 

 

 

 

Үш  тілде «Бауырсақ‖ ертегісінің 

қойылымы 

«Cinderella» ертегісінің қойылымы 
 

 
 

 

 

Шетел волантерларының қатысуымен 

ӛткен «Сonversation» клубының  ашық 

отырысы 

Фестиваль соңы 
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«Мәңгілік ел қырандары» атты қалалық кӛркемӛнерпаздар байқауы 

 

 

 

 

 

 «Жыл студенті - 2017» атты  қалалық 

байқауының жеңімпазы «Үздік студент 

кӛшбасшысы» аталымының иегері - 

Қожағұлова Жаннұр 

«Үздік студенттік жатақхана» 

аталымының иегері - колледж 

жатақханасы 
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КОЛЛЕДЖ БАЗАСЫНДА ӚТКЕН  

 РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРҒА - ТАЛАНТТЫ ҦСТАЗ» 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫ   

2018 ж. мамыр 

 

 

 
 

«Дарынды балаларға – талантты ұстаз» республикалық педагогикалық олимпиада 

жеңімпаздары -  колледждің «Әуезов ізбасарлары» командасы 

 

 

 

 

 

 
Республикалық «Дарынды балаларға-талантты ұстаз» педагогикалық байқауының 

жеңімпаздары І Дәрежелі Диплом иегері Айдана Муратбекова, ІІІ дәрежелі Диплом 

иегерлері Қҧралай Орынбасарова, Айгерім Нурланова колледж директорымен бірге 



 557  
 

 «ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӚШУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ 

ОБЛЫСТЫҚ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ.  28.06.2018ж. 

     

    

«ШҚО ТжКББ және КД орталығы» КММ 

директоры Р.С.Рамазанов 

 

Семинар-тренингке қатысушылар 
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Облыстық «Тәлімгер. Вожатый.Fest-2018»  байқауы. «Like time» жасағы. 1-орын. 
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ОҚУ ОРНЫНЫҢ ҚОНАҚТАРЫ 

Қазақстан Жазушылар одағының мҥшесі, Мемлекет «Дарын» және «Серпер» 

жастар сыйлықтарының иегері, ақын Ақберен Елгезек қонақта 

 2014ж. 4 желтоқсан 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақын жыр жинағына 

қолтаңба беруде 

Кӛрермендер залы 

Жыр кеші 
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Ақын Ақберен Елгезектің әкесі де, анасы да осы оқу орнында оқыған.  

  1970 жылғы педучилище тҥлегі, педагог, журналист Әзбергенов Елгезектің 

колледж мҧражайындағы суретін (виньетка) кӛрген ақын әкесі туралы толғанды. 

Оның әкесі оқыған білім шаңырағына деген қҧрметі де ерекше.  
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Белгілі әнші, ҚР-ның еңбек сіңірген артисі Кежеғали Мыржықбай, ақын, айтыскер 

ақын, ф.ғ.к., доцент Серікзат Дүйсенғазин, белгілі журналист Нұрлан Байғабылов, әнші 

Нұрлан Кӛшеров  оқу орынында  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қалқаман Айымғазыҧлы Сарин - ақын, 

Қазақстан Жазушылар Одағының 

мҥшесі, Республикалық «Жастар» 

фестивалінің лауреаты, «Алтын қалам» 

әдеби сыйлығының жҥлдегері, ҚР 

Ҥкіметінің «Дарын» мемлекеттік  

жастар сыйлығының лауреаты 
 

Арман Әубәкір - журналист, «Адырна» 

ҧлтық-этнографиялық бірлестігі» 

қоғамдық қорының жетекшісі 

оқу орнында. 

2017 жыл 6 қараша   
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Ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері Еспенбетов Арап Сләмұлымен кездесу. 2017 жыл 

 

 

Ғалым, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Қ. Жарықбаевпен кездесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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АЛАШ КӚСЕМІ ӘЛИХАН БӚКЕЙХАННЫҢ 150 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ПАВЛОДАРЛЫҚ 

ЖАСТАР БАСТАМАСЫМЕН ҦЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН «ӘЛИХАН ЖОЛЫ»  

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОБАСЫНА ҚАТЫСУШЫЛАР 

 2016 жыл 13 маусым 

 

 

 

 

 

 
 

Экспедиция павлодарлық жастар бастамаларын дамыту орталығының 

ұйымдастыруымен ӛтті. Семей педагогикалық колледжінде павлодарлық жастар 

студенттермен кездесіп, «Әлихан жолы» республикалық экспедициясы туралы 

әңгімелеп, мерекелік бағдарлама ұйымдастырды. 
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Оқу орнының 30 жыл бҧрынғы тҥлегі, Әл-Фараби атындағы ҚазМҦУ Ӛмірбек Жолдасбеков 

атындағы Студенттер сарайының директоры, әнші Жанат Қарманова. 2017 ж. 23 ақпан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидар Амантай – жазушы, сценарист, кинодраматург, журналист. 2017 жыл. 5 сәуір. 
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Досай Кенжетайҧлы - Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҦУ Дінтану 

кафедрасының профессоры, 

философия және теология 

ғылымдарының докторы, 2017 ж. сәуір 
 

Омар Жәлел – Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҦУ қазақ әдебиеті кафедрасының 

доценті, тарихшы, абайтанушы, 

«Харекет» кітабының авторы,  

2017 ж. сәуір 
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КОЛЛЕДЖ БАЗАСЫМЕН ҚР БЖҒМ ТжКББ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ 

ДИРЕКТОРЫ ОСПАНОВА НАСЫМЖАН ЖАМБЕКОВНА ТАНЫСУДА. 

 2017 жылы 21 сәуір 
 

  

  

                 \ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Н.Ж.Оспанованың оқу орнының 

тарихымен, материалдық–техникалық 

базасымен танысу сәті 
 

 

 

 

 

 

 

ШҚО білім басқармасы ТжКББ бӛлімінің 

басшысы Қ.Ә.Оспанғалиев 
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«АЛАШ ЖОЛЫМЕН» АТТЫ ЖЫМПИТЫ – СЕМЕЙ БАҒЫТЫНДАҒЫ БАТЫС 

ҚАЗАҚСТАН ЭКСПЕДИЦИЯСЫ 

2017 жыл 21 мамыр 
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Алаштанушы, т.ғ.д.,профессор, ҚР ҦҒА академигі Қойгелдиев Мәмбет  

Қҧлжабайҧлы.  2017 жылы 13 маусым 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 569  
 

 

 

 
Астана қаласындағы №76 мектеп-лицейдің директоры, жоғарғы санатты математика 

мҧғалімі, экономика және бизнес магистрі Сафура Сейдуәлиқызы Тӛлектегімен кездесу. 

2017 ж. қазан айы 

 

ҚР СЕНАТЫНЫҢ ДЕПУТАТЫ МУСИН ДҤЙСЕНҒАЗЫ МАҒАУИЯҦЛЫНЫҢ 

СТУДЕНТТЕРМЕН КЕЗДЕСУ СӘТІ 

2018 жылы 3 сәуір 
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АЛАШТАНУШЫ, ЖУРНАЛИСТ БОЛАТ МҤРСӘЛІМНІҢ СТУДЕНТТЕРМЕН 

КЕЗДЕСУ СӘТІ. 2018 жыл сәуір айы 
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 КОЛЛЕДЖ ҚОНАҒЫ - АҚЫН, ЖУРНАЛИСТ, ҚР МЕМЛЕКЕТТІК 

СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ЛАУРЕАТЫ, ҚАЗАҚСТАН ЖАЗУШЫЛАР ОДАҒЫНЫҢ 

ТӚРАҒАСЫ ҦЛЫҚБЕК ОРАЗБАЙҦЛЫ ЕСДӘУЛЕТ, 2018 ЖЫЛ 8 ШІЛДЕ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ақын Ұлықбек Есдәулет ӛлеңдерінен композиция 
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ДАҢҚТЫ ҚОЛБАСШЫ БАУЫРЖАН МОМЫШҦЛЫНЫҢ КЕЛІНІ, ЭТНОГРАФ, 

ЖАЗУШЫ ЗЕЙНЕП АХМЕТОВАМЕН КЕЗДЕСУ, 2018 ЖЫЛ, ШІЛДЕ 

Семей қаласының  мәдениет және тілдерді 

дамыту бӛлімінің басшысы Н.М.Аққожина 

Кӛрермендер залынан 
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Астана. «ЭКСПО – 2017» Халықаралық кӛрмесіне колледж ұжымы барып қайтты, 2017 

жыл, маусым айы 
 

 
 

Еңбек ұжымының қарағайлы ормандағы қысқы демалысы 
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М.О. Әуезов атындағы педколледж оқытушылары Тӛлеуғазы Камалұлы Мұқанов, Лаура 

Нұрбекқызы Нугумарова, Нұржан Әшімұлы Сагимбеков, Адина Дашақызы Мусанова, Әсем 

Әлібекқызы Жұмағұлова, Жанар Әсетқызы Елубаева, Эльмира Дәулетжанқызы Битолеуовалар 

және колледж директоры Шағангүл Алдамжарқызы Жанаева тарихымызды зерделеу 

мақсатында мұрағат және ӛлкетану мұражайының қорларымен жұмыс жасады.    
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Оқу орнының тарихына арналған екінші кітаптың демеушісі – оқу орнының 

педтехникум тұсындағы түлегі Ысқақ Сүлейменовтың ұлы, мемлекет және қоғам 

қайраткері, тәуелсіз Қазақстанның бірінші Сыртқы істер министрі (1991-1994 жж.), 

дипломат, ҚР Президенті жанындағы мемлекеттік басқару Академиясының 

Дипломатия институты «Сыртқы саясат» кафедрасының профессоры Тӛлеутай 

Ысқақұлы Сүлейменов. 
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Мазмұны 

І Кіріспе.......................................................................................................... 

 

Ш.А.Жанаева. Кәсіби мамандар даярлаудағы жаңа мүмкіндіктер ..... 7-бет 

 

 Из альбома «Педучилищу 50 лет», 1953 г. История педагогического 

училища .....................................................................................................11-бет 

 

ІІ Мұғалімдер семинариясы кезеңі (1903-1920 жж.) .............................49- бет 

 

ІІІ Педагогикалық техникум кезеңі (1922-1937 жж.) ...........................175-бет 

 

ІҮ  Педагогикалық училище кезеңі (1937-1992 жж.) ...........................267-бет 

 

Ү  Педагогикалық колледж кезеңі (1922 жылдан) ...............................337-бет 
 

 


