


Қабыкен Ауталипов

Алтын ұя – 
мектебім

№ 2 Ертіс қазақ орта мектебі



Кітапты баспаға дайындағандар: Ауталипов Нұрболат 
Қабыкенұлы, Ауталипова Гүлжамал Шұлғаубайқызы, Қабыкен 
Мағжан Нұрболатұлы, Қабыкен Данара Нұрболатқызы.

Бұл кітапта №2 Ертіс қазақ орта мектебі ұстаздарының 
жас ұрпақтарға білім беру мен тəрбиелеудегі қажырлы еңбек-
тері жəне мектеп түлектерінің ауданымыздың, облысымыз-
дың, еліміздің білім, мəдениет, ауылшаруашылық саласын 
дамытудағы еңбектері туралы, Ұлы Отан соғысы майданын-
да ерлікпен шайқасып, елін қорғаған ұстаздар мен түлектер 
жайында баяндалады. Кітап ұстаздар мен мектеп түлектері-
не, көпшілік оқырманға арналады.



Мазмұны 

Кітапта №2 Ертіс қазақ орта мектебінің тарихы және түлектері 
туралы баяндалады.  

І бөлімде мектептің 1932-1982 жылдардағы тарихы туралы 1982 жылы 6 
қарашада мектептің 50 жылдық мерейтойында Қабыкен Ауталиповтың 
жасаған баяндамасы 1983-2013 жылдардағы деректермен толықтырылған.  

ІІ бөлімде мектеп мерейтойлары: 1965 жылы 21 мамырда орта мектептің 
құрылуының 25 жылдық мерейтойы, 1980 жылы 15 мамырда 20 жылдан 
кейін кездесу, 1982 жылы 6 қарашада мектептің 50 жылдық мерейтойы, 2003 
жылы 19 маусымда мектептің 70 жылдық мерейтойлары туралы газет 
мақалалары берілген.  

ІІІ бөлімде «Ленин» орденінің иегері, Ертіс ауданының Құрметті 
Азаматы Қабыкен Ауталиповтың өмірбаяны және ұстаздар мен 
шәкірттерінің пікірлері қамтылған.  

ІV бөлімде Ұлы Отан соғысы ардагерлері, Кеңес әскері, Қазақстан 
Қарулы күштерінің офицерлері Куба, Египет, Ангола, Ауғанстан елдерінде 
әскери борыштарын атқарған мектеп мұғалімдері және түлектері туралы 
мәліметтер берілген.  

V бөлімде мектеп мақтаныштары: мектепті Алтын, Күміс медальдармен, 
«Алтын белгімен» және «Үздік» аттестаттармен бітірген шәкірттердің 
өмірбаяндары қамтылған.  

VІ бөлімде ауданымыздың, облысымыздың, республикамыздың  ауыл 
шаруашылығы, мәдениет және білім салаларының дамуына өз үлестерін 
қосқан мектеп түлектері жайында баяндалады.  

VІІ бөлімде мектептің оқу-тәрбие жұмысына, келер ұрпақты 
тәрбиелеуде ерекше көзге түскен ұстаздардың өмір жолдары, 
шығармашылық табыстары берілген.  

VІІІ бөлімде 1941, 1951-2015 жылдардағы түлектердің сыныптар 
фотосуреттері және тізімдері жарияланған.  

ІХ бөлімде осы кітапты баспаға дайындаған Ауталипов Нұрболат 
Қабыкенұлы туралы Самат Мәненұлының «Ертіс нұры» газетінің 2015 
жылғы 7 ақпанында жарияланған «Ұлағатты істің жалғасы» атты мақаласы 
берілген. 

 

 



ҚАБЫКЕН АУТАЛИПОВ
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Алғы сөз

Құрметті оқырман қауым, бүгін сіздердің назарларыңыз-
ға ұсынылып отырған осы кітаптың авторы Ертіс ауданының 
білім саласында 48 жыл ұстаздық етіп, бүтін бір ұрпақ тəр-
биелеп, өмір жолына қанат қақтырған, аудан ұстаздарының 
асқар тұлғасы, ұстаздардың ұстазы Ұлы Отан соғысының 
ардагері, «Ленин» орденінің иегері Қабыкен Ауталиповтың 
көзінің тірісінде бастап кеткен еңбегі. Бертінде əке жолын 
қуып зейнеткерлікке шыққанша мектеп директоры қызметін 
атқарған Нұрболат Қабыкенұлы жұбайы Гүлжамал, балала-
ры Мағжан, Данара бірлесе отырып ұлағатты ұстаз Қабыкен 
ағайдың бастап кеткен кейінгі ұрпаққа үлгі болар еңбегін бір-
шама тер төгіп екі, үш жылдың жобасында бітіріп шықты. 
Бұл кітапта негізінен Ертістің №2 мектебінің тарихы жəне 
осында жас ұрпаққа білім беру, тəрбиелеудегі ұстаздардың 
қажырлы еңбектері, мектеп түлектерінің ауданның ғана емес 
еліміздің білім, мəдениет, ауылшаруашылық саласында да-
мытуға қосқан үлестері, ұстаздар мен оқушылардың Ұлы 
Отан соғысы жылдарында елін, жерін қорғауда көрсеткен 
ерліктері туралы баяндалған. Ұзақ жылдар Ертістегі білімінің 
қарашаңырағы осы қазақ мектебінде директорлық қызмет ат-
қарған асыл ағамыз Қабыкен, осы еңбегін 1963–1982 жыл-
дары жинақтап, мектептің 50 жылдық мерейтойында жария-
лаған. Ұлан байтақ еліміздің түкпір-түкпірінде сан салада 
қызмет етіп жүрген мектеп түлектерін, өмірде алған орнын 
кітап бетіне түсіруді былай қойғанда олардың мекен жайын 
тауып алудың өзі оңайға соқпағаны белгілі жағдай, дегенмен 
осы жолда туындаған қиындықтарға қарамастан, еңбегінің 
басым бөлігін дайындап кеткен. Осы Ертістен бірнеше мəр-
те ол кездегі республика астанасы Алматыға барып, Пушкин 
атындағы орталық кітапханадан ауданда сақталмаған «Ертіс 
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правдасы» газеттерінен өзінің замандастарының, оқушыла-
рының майдан даласындағы ерліктері жəне соғыс кезінде 
ауыл адамдарының елеусіз еңбегі туралы материалдар жи-
нап, қағаз бетіне түсіруі, осы заман тұрғысынан қарасаңыз 
ерлікке парапар əрекет. Бұл ағайдың заман алдында, адам 
алдында өзінің ұстаздық парызына немқұрайлы қарамағаны 
деп түсіну керек. Бұл өскелең ұрпақтың патриоттық сезімін 
оятатын, отансүйгіштікке жетелейтін шарапаты, шапағаты 
мол дүние. Жаратушы Қабыкен ағайдың ғұмырын ұзағы-
рақ бергенде бастаған тағылымды ісін бітіріп кетуі əбден 
мүмкін екен. Бірақ, жазмыштан озмыш жоқ. Өзінің қамшы-
ның сабындай қысқа ғұмырында ұстаздық етіп, Отанын қор-
ғап,кейін еңбегін, қандай болсын қиындықтарға қарамастан 
жалғастырған, түлектері туралы білген, түйгенін қағаз бетіне 
түсіруге ұмтылған ізгі ниеті үшін де рахмет айтуымыз керек 
шығар. Осындайда түрік халқының «Ұстаздық та ұлылық» 
дейтін мəтелі, Қабыкен секілді ағайларға қаратылып айтыл-
ғанына сенесің.

Əке бастаған ұлағатты істі орта жолда қалдырмай аяқтап 
көпшілікке ұсынып отырған Нұрболат Қабыкенұлына, оның 
отбасына, осы еңбектері үшін өз атымнан, жалпы ертістік-
тер атынан зор алғысымды білдіремін. Өлең, жырдың тек 
ақынның өз басы үшін жазылмайтын секілді. Ауталиповтар 
əулетінің тағылымы, тəрбиелік мəні орасан осы еңбектері, 
отбасылық хикаят болып қалмайтынына сенім мол.

Самат Мəненұлы
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Армысың мектеп!

Армысың мектеп, армысың қара шаңырақ,
Бергенің қалған, өрнегің қалған жанымда ақ.
Сезімдер толқып, көзге жас іркіп тамшы жас,
Балалық шағым алдымнан шықты жамырап.

Мектебім менің, өз ұям, алтын бесігім,
Уызын емгем жақсылық толған төсіңнің.
Бала жүрекке ұстаздар жазған алауды,
Келмейді менің келмейді əсте өшіргім.

Мектебім менің,
Көктемім менің – бал шағым,

Қызыққа толы өзіңде өткен қанша күн?
Жанымды дəйім көктемгі күнге жетелер,
Құлын дауысты қоңырау үнін аңсадым.
Аңсаймын сені армысың білім отауым,

Сыңғыр да, сыңғыр құлақта əн боп жатар үн.
Апарған саған сүрлеуі сірі соқпақпен,

Өзіңмен үйден басталар байтақ
Отаным!

Мектебім менің,
Пəк төрім менің бал ордам,

Ізгіліктермен,
Ізгі үміттерден жаралған.

Балапан қиял туған ұяда туған ақ үрпек,
Қыраның болып биікке ұшқан сан арман.

Елімде жырау,
Жерімде мынау кең ерен,

Кемел күн үшін,
Келер күн үшін терлеген,

Күндерім жарқын, арайлы түнгі аспаным,
Мектебім менің,

Сен жаққан жұлдыздарменен!

Самат Мəненұлы





Нұрлы 
болашаққа жол 
ашқан білім 
ордасы
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Біз бүгін, өскен, өркендеген, дəулетіне, сəулетіне сай өл-
кенің нұрлы шұғыласында бұдан 50 жыл бұрын іргетасы қа-
ланған ауданымыздың ең байырғы мектептерінің бірі Ертіс 
қазақ орта мектебінің бұрынғы жəне қазіргі мұғалімдерімен, 
түлектерімен мектептің алтын тойының салтанатты мəжілісі-
не жиналып отырмыз.

50 жыл – бұл мектептің асқар тауындай секілді. Оның да 
жөні бар. Өйткені бастауыш мектептен орта мектепке дейінгі 
жолдары мұнда оқыған шəкірттер мен білім берген ұстаздар-
ға бес саусақтай сайрап жатыр. Айтар ауызға жеңіл болған-
мен осы жылдар ішінде жүзеге асырылған өрелі істер қыруар.

Мектеп тарихына азғана назар аударсақ, бүкіл аудан 
өмірі еске түседі. Өйткені осы бір білім ордасынан білім ал-
ған азаматтардың барлығы өмірден бақытын тауып, нұрлы 
болашақтың кірпішін қаласып жүр.

1930 жылғы 25 июньдегі ВКП (б) Орталық Комитетінің 
«Жалпыға бірдей міндетті бастауыш оқу туралы» тарихи 
қаулысы негізінде 1930 жылы августта Қазақстан бойынша 
жалпыға бірдей міндетті бастауыш оқу енгізілді. Осы заң 
негізінде ауданымыз бойынша жаңа ондаған бастауыш мек-
тептер ашыла бастады. Соның бірі Ертісте балалар үйі жаны-
нан қазақ бастауыш класстары ашылды. Ол туралы мынадай 
деректер бар.

Шакимов Саттар Ертіс өлкесінде көп жыл бойы бала 
оқытты. Ел аузында «мұғалім» деп аталып кетті. «Осы ба-
ламды оқытып бер, Саттар саған тапсырған аманатым бұл» – 
десетін аудан түкпірлерінен келген ата-аналар. Бүкіл ұрпақ-
тары мектеп, оқу атаулыны білмей өскен ата-ана баласын 
жетелеп келіп, үміт-зарын осылай айтқан еді алғашқы мұ-
ғалімге.
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Сол жылдардағы мектеп түлектері Əділханов Сұлтан-
бек, Билялов Аққалаш, Нығыманов Халеш, Абуғалиева Ха-
физа, Мергалимов Əнуар, Əлімсүренов Қалиақпар, Садықов 
Мүбарак, Билялов Садық, Абдрахманов Ықлас, Ақажанов 
Зəйкен, Ещанов Марат, Ибраев Қайыржан, Ғаббасов Қайри-
ден т.б.

Əділханов Сұлтанбек – «Ленин жəне Қызыл Жұлдыз» ор-
денімен жəне «Ерлігі үшін» жəне 2 рет «Жауынгерлік ерлігі 
үшін» медальдарымен наградталды.

Нығыман Халеш «Құрмет Белгісі» орденімен наградта-
лып, мұғалімдіктен облыстық мұғалімдердің білімін жетілді-
ру институтының директорына дейін жоғарылатылды.

Билялов Аққалаш – мұғалім – партия совет қызметкері, 
пенсионер, балалары да осы мектепте тəрбие алып, əке жо-
лын қууда.

Мектептің алғашқы аға вожатыйы Аққыз деген болды. 
Пионер ұйымы балалардың шын тірегі, ұйымдастырушысы 
болды.

Аққалаш естелігінде былай деп жазылған. «4-класста қо-
ғамтану пəнін өттік. Сол арқылы ма немесе Саттар ағай сияқ-
ты сол кездегі жаңа советтік біліммен қаруланған мұғалімнің 
сондай күрделі білімді түсіндіре білуіне таң қаламын».

Шакимов 
Саттар

Əділханов 
Сұлтанбек

Абуғалиева 
Хафиза
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Мергалимов 
Əнуар

Садықов 
Мүбарак

Билялов 
Аққалаш

Сол жылдары жалпыға бірдей міндетті оқуды жүзеге 
асыруда ауданымызда талай майталман ұстаздар өздерінің 
үлестерін қосты. Олар: Мұстафин Сыздық – Ленин, Еңбек 
Қызыл Ту орденді, Шаяхметов Қасен – Ленин орденді, Бақ-
балин Рамазан – қос Еңбек Қызыл Ту орденді мұғалімдер. 
Біздің мектепте Құсайынов Мұрат, Нұрғазин Ғаббас, Айда-
ров Тəни.

Коммунистік партияның басталуымен мəдениет майда-
нына аттанған совет халқы мəдени жұмыстың: мəдениет жо-
рығы, міндетті оқу комитеті, мəдениет қоры, мəдениет гекта-
ры сияқты тарихта болып көрмеген сан алуан жаңа түрлерін 
туғызды.

Бүкіл халқымыздың өзінің мəдениетін көтеру, балаларын 
білімді, саналы етіп тəрбиелеу жөніндегі тілегімен қабысқан 
осы міндетті негізге ала отырып, Коммунистік партия социа-
лизм дəуірі мектебінің программалық міндеттерін белгілеп 
берді. Осы дерективаны орындау жолындағы шараларды 
жүзеге асыру нəтижесінде республикамызда мыңдаған мек-
теп үйлері салынды, он мыңдай мұғалімдер даярланды, мил-
лиондаған оқулықтар шығарылды, мектептің оқу-тəрбие жұ-
мыстары жақсартылды.
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Алғашқы екі бесжылдықтың аяғында жалпыға бірдей 
міндетті бастауыш оқу жүзеге асты. Жетіжылдық оқу бүкіл 
республикамызда кең өріс алды. Екінші бесжылдықтың ая-
ғына қарай Ертістегі қазақ бастауыш мектебі жетіжылдық 
мектепке айналып, 1937 жылы сентябрьде оқу жылын жаңа 
мектепте бастады. Орталау мектептің алғашқы директоры 
Нұрмағамбет Бұқабаев болатын. (Шығыс Қазақстан облысы-
нан, Отан соғысына қатысып, жараланған (одан басқа мəлі-
мет жоқ). Сол жылдары мектепке жоғары оқу орындарынан 
жас мұғалімдер легімен келді. Олар: Сатыбалдина Мүнира, 
Ахметжанов Қомаркен, Боқаев Сұңғат, Карюкова Ғалия, 
Шардеков Қайыржан, Дайыров Қабыкен, Мекебаев Жұма-
бай, Махин Емен, Абдрахманова Бибижан, Шотов Темір т.б. 
Мектебіміздің мұғалімдер мен оқушылар коллективі мəдени 
революцияны жүзеге асыруда өз үлестерін қосты. Оқу-тəр-
бие жұмысындағы белсенділік СССР Конституциясын қа-
былдау жəне алғашқы сайлау өткізу кезеңдерінде күшейе 
түсті. Мектептің мұғалімдері комсомол ұйымына басшылық 
жасаған Мүнира мұғалиманың еңбегі ерекше көзге түсті. 
Үміт-насихат жұмыстарына 6-7 класс оқушылары белсене 
қатысты. Алғашқы пионервожатый Махин Емен, ағайынды 
Қапиза мен Қаден, Ахметов Мүбəрак мектептің көркемөнер-
паздар үйірмесінің ұйытқысы болды. Сол кездердегі Емен 
мұғалімнің гармоны мен скрипкасы, Қапизаның Қаденнің 
қостауымен шырқаған əндері, Ахметов Мүбəрактың манда-
лині Ертіс жұртшылығының бүгінгі күнге дейін естерінде. 
Мектеп қабырғасында əнімен таңдандырған Қапиза Алматы-
да қазақ концертінде «Құрмет Белгісі» орденімен наградтал-
ған əнші, күйеубала – Мұхамет те домбырашы, композитор.

Мүнира мұғалиманың естелігінен мынаны оқимыз: «Сол 
кездегі оқушыларым Қапиза, Нағима, Қабыкен, Тұяқ, Зекен, 
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Қыраубай жəне т.б. күні бүгінге дейін сəби күлкілері, салған 
əндері, асыр-cалып ойнағандары көз алдымда. Сол кездің 
өзінде бұларға зор үміт артқан едім. Сол оқушыларымның 
өскенін, ел ағасы болғанын көргенде бір жасарамын». Біз-
дердің пайғамбар тұтатын ұстазымыз Мүнира халық ағарту 
ісінің озаты, «Құрмет белгісі» орденді партия жəне еңбек ар-
дагері.

Орталау мектептің алғашқы түлектері: Сарсенов Зекен 
(халық ағарту ісінің озаты, Отан соғысының ардагері), Қам-
зин Өтеміс (халық ағарту ісінің озаты), Рамазанов Қамза (ха-
лық ағарту ісінің озаты), Ағымбетов Тұяқ (Ленин орденді заң 
қызметкері), Ауталипов Қабыкен, Қайдаров Ануар, Аута-
липов Іңірбай, Кəрібаев, Исина Шерен, Молдақасов Сатқан 
жəне т.б. еді.

Жетіжылдық оқу ауданымызда, онжылдық оқу селомызда 
кең өріс ала бастады. 1940 жылы Ертіс қазақ орталау мектебі 
орта мектепке айналып жаңа мектеп үйіне барып ірге тепті. 
Орта мектеп ірге тасын қаласқан Нұрғазинов Нығмет, Мусу-
ров Тəуен, Үмбетбаев Даулен сынды ақсақалдар еді. Мектеп 
салуға белсене өз қолқабыстарын тигізген оқушылар Əлім-
сүренов Қ, Мергалимов Əнуар, Ғаббасов Қ., Қарабаев Н., 
Жансолтанов Т., Шапиев М., Анаханов Ы., Қасқырбаев М., 
Қапашев Д.

Мектеп директоры Мұхамедин Ғали еді. Сол жылғы 
мұғалім Қанафия өз естелігінде былай деп жазған: «1 сен-
тябрь күні Ертіс ауатком председателі Бурин Əмірхан мек-
теп есігінің қызыл лентасын салтанатты жағдайда қиып, 
жаңа мектеп кілтін салтанатпен табыс етті». Аудандық оқу 
бөлімінің меңгерушісі Выборнов А.С. мектеп құрылысына 
басшылық жасап, мезгілінде бергені үшін алғыс пен санато-
риялық емделуге путевкаға ие болды.
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Ұлы Отан соғысының ауыр жылдарында мектеп коллек-
тиві өз жұмысын жандандыра түсті. 1941-42 оқу жылының 
басында эвакуациялық Ленинград қаласынан доцент Мейер-
Тукумцев Гвидон Романович əйгілі академик Бараударовпен 
орыс тілі оқулығын жазған автордың бірі ғылыми жұмысы 
үшін 4-кластың орыс тілін жеке пəн есебінде оқытты. Тұң-
ғыш рет ауданымызда қала берді республикада 4-класты пəн 
бойынша бөліп оқытудың көшбасы біздің мектепте басталды.

Ер мұғалімдер майданға алына бастады. (Мұхаме-
дин, Адиев Б, Аманбаев Ж., Сейітов К., Алғамбаров Қ., 
Қожимов Қ., Бақтыбаев С., Кенжебаев С., Абдрахманов М.), 
олардың орнына жас мұғалімдер тобы келді. (Оспанова Х., 
Ахметжанова Ы., Ауталипова М., Абуғалиева Қ.).

Ауданымыздың ұл-қыздарының майданда көрсеткен 
ерліктеріне жылдағы мұғалімдердің қажырлы еңбектері па-
ра-пар болды. Олар соғыстың мектеп өмірінде тудырған 
орасан ауыр қиыншылықтарын жеңе отырып, оқу-тəрбие 
процестерін уақыт тілегіне сəйкестендіріп қайта құрды. Бо-
йында бар қабілетін сарқа пайдаланып, оқушыларды жауға 

Мұхамедиев Ғали
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өшпенділікке жəне ауыр жағдайда өздерінің патриоттық бо-
рышын түсіне білетіндей етіп тəрбиеледі.

Мұғалімдер ұжымы оқушылармен бірлесе отыра май-
данға жылы киімдер, қолғап, орамал жəне т.б. жіберуді үнемі 
ұйымдастырып отырды. Соның куəсі ретінде И.В. Сталиннің 
қолы қойылған алғыс грамотасы мектепте сақталуда.

Мұстафин 
Сыздық

Ахметжанов 
Қомаркен

Айдаров 
Тəни

Боқаев 
Сұңғат

Сатыбалдина 
Мүнира

Карюкова 
Ғалия
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Дайыров 
Қабыкен

Ағымбетов 
Тұяқ 

Ауталипов 
Қабыкен

Нұрғазинов Нығмет 
Мектеп дружинасының Құрметті 

пионері, Соғыс жəне еңбек ардагері, 
«Қызыл Ту» жəне «Қызыл жұлдыз» 

ордендерінің иегері

Қайдаров 
Ануар

Үмбетбаев 
Даулен 

Қасқырбаев 
Мəкен
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Асқаров 
Ханафия

Адиев 
Боранбай

Бақтыбаев 
Сағит

Абуғалиева 
Хафиза

Оспанова 
Халдиша

Ауталипова 
Малика

Шапиев 
Мағзұм

Сейітов 
Көкетай
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Əлімсүренов 
Қалиақпар

Солтанбеков 
Еркін

Ұлы Отан соғысы жылдарында майдандағы мұғалім-
деріміз бен оқушыларымыз өз ерлік істерімен көзге түсті. Олар 
Сталинград шайқасына қатысқан Темірханов Олжабай Берлин-
де өзінің жеңіс жолын аяқтап 2 рет Отан соғысы жəне Қызыл 
Жұлдыз ордендерімен наградталды, подполковник, Асайынов 
Нөгербек – Отан соғысы орденді, Бақтыбаев Сағит – Қызыл 
Жұлдыз орденді, Карменов Күлтай – Қызыл Жұлдыз орденді, 
Абдрахманов Ғаббас – ІІІ дəрежелі Даңқ орденді, Мақауов 
Марқа – ІІ, ІІІ дəрежелі Даңқ жəне Қызыл Жұлдыз орденді, 
Шалбаев Кəрім, Қабышев Шайкен, Сарсембаев Ғабдолла.

Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан жолдастары-
мыз бен туыстарымызды еске алу үшін орындарыңыздан тұ-
руларыңызды өтінемін.

Ұлы Отан соғысы жеңіспен аяқталып, еліміз бейбіт құ-
рылысқа көшкеннен кейін армия қатарынан мұғалімдер 
келіп мектепте жаңа өмір оқу-тəрбие саласында қыза түсті. 
Мектебімізге Бақтыбаев С., Ламашарипов Қ., Байсарин 
Қ., Тəңірбергенов Т., Бақаев М., Қапашев Д., Мұқанов Б., 
Нығметжанов Г., Рамазанов З., Əпенов Ə. жəне т.б. көптеген 
мұғалімдер келіп қосылды.
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1946 жылы алғашқы мектеп бітірушілердің салтанаты 
ерекше өтті, өйткені бұлар тұңғыш қазақ орта мектебін біті-
рушілер еді. Мектеп директоры А. Ауғанбаевтың еңбегі ерек-
ше көзге түсіп еді. Қайырсқақова Қайнел Күміс медальмен 
аяқтап, қазір ардақты ұстаз, сол сияқты Алдабергенова Ш., 
Смағұлова К., Алдажаров Қ., Малғаждаров Қ., Жылқайдаро-
ва М., Жұмағұлова Х., Ауталипова Ж., Аманжолов Қ. жəне 
т.б. аяқтады. Бұл күндері Алдабергенова, Смағұлова, Алда-
жаровтар құрметке ие болып отырған мұғалімдер, ал Аман-
жолов Еңбек Қызыл Ту жəне Құрмет Белгісі орденді ауылдық 
Советтің председателі.

40-жылдары мектеп бітіргендерден Рамазанов Қ., Болат-
баев Т. ғылым кандидаты, Халиуллин – мұғалім, халық жы-
рауы, Оспанов Əбілқасым жоғары оқу орнын қызыл диплом-
мен аяқтаған мұғалім, Соғымбаев Ə. – мұғалім, Нөкенов Т. – 
ауылшаруашылығының озат маманы.

50-жылдардың басында тəрбие алған жастар туралы 
Тəңірбергенов Төлегеннің естелігін келтіруге болады: «Ма-
тематикадан үздік үлгерген Ықласов пен Бекжігітов болды. 
Сағитов Қ. мен Қайдаров Ж. қолдары бос болса бір-біріне 
өлең шығаратын. Қоғам жұмысын ұйымдастыру қабілеті мол 
Аубакиров Кеңес болды, ол сөзге де шешен бала болды.

Аубакиров Кеңес – қазір Торғай облыстық атқару ко-
митеті председателінің бірінші орынбасары, үш рет Еңбек 
Қызыл Ту жəне Құрмет Белгісі ордендерімен наградталған. 
Ауталипова Орынбасар – СССР денсаулық сақтау ісінің оза-
ты, Ильяшев Қ. – Құрмет Белгісі орденді ауылшаруашылық 
училищесінің директоры, Рамазанов Жанайдар – облыстық 
Советтің депутаты, облыстық мелиорация жəне су шаруашы-
лығы өндірістік басқармасының бастығы, Еңбек Қызыл Ту 
орденінің кавалері, Нұртазин Қаһарман – СССР Журналистер 
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Одағының мүшесі, Мұстафин Б. – облыстық оқу бөлімінің 
инспекторы, Сердалин Қ. – совхоз директоры, Даутбаев 
Балға – аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы, Жылқай-
даров С. – ғылым кандидаты, Сарбасов Жанатай – облыс-
тық ауылшаруашылық бөлімінің аға зоотехнигі, Ешимова 
Нұраш – бүкілодақтық мұғалімдер съезінің делегаты, 
Мұқатов Жаскен – Еңбек Қызыл Ту орденді механизатор, 
Бексолтанов Нариман – ауылшаруашылығының озаты, 
Мейірманов Əсен – совхоз директоры, Дюсенов Серік – бас 
бухгалтер, Қайырсқақов Т. – шахта парткомының секретары, 
Ауталипов Д., Искаков Ж. – инженерлер, Халықов Жамбыл – 
совхоз партком секретары, Рузубаева Самиға –озат тігінші-
лер бригадирі, облыстық, аудандық Советтерге депутат бо-
лып сайланды, Қасенова Алтын – Павлодар аудандық атқару 
комитеті председателінің орынбасары, Шақаманов Зəрубай – 
ішкі істер бөлімінің қызметкері, Ахметов Тортай – ІІ, ІІІ дə-
режелі Еңбек Даңқы орденді көлік жүргізуші, Тунабеков 
Күсеміс – ІІІ дəрежелі Еңбек Даңқы орденді көлік жүргізуші, 
Будиев Қаһарман – инженер-құрылысшы, мектепті Күміс 
медальмен бітірді.

Соңғы ширек ғасыр ішінде мектептің түр-сипаты, оқу-
шылардың алып шығар білім дəрежесі, кадр құрамы мүл-
дем өзгерді. Қазіргі кездегі 23 мұғалімнің он бесінің жоғары 
білімі болса, үшеуі жоғары оқу орнында сырттай оқиды, қал-
ғандарының арнаулы орта дəрежелі білімі барлар.

Аудан бойынша тұңғыш оқытудың кабинеттік жүйесіне 
көшуді 1971 жылы біздің мектеп бастаған болатын. Оқыту-
дың кабинеттік жүйесінің жүзеге асырылуы, оқушыларға 
этикалық, эстетикалық тəрбие беруге, мұғалімдердің еңбегін 
дұрыс ұйымдастыруға зор мүмкіндік берді. Ұжымның тар-
тымды істерінің нəтижесінде оқушылардың сабақ үлгерімі, 



23

олардың мінез-құлқы, мəдениеті жоғары деңгейге көтерілді. 
Бір ғана мысал келтірейік, цифрлар тілімен сөйлесек 1962-
63  оқу жылы мен 1972-73 оқу жылдары арасында мектеп 
бітірген шəкірттердің 189-ы жоғары оқу орындарын, ал 80-і 
техникумдар мен училищелерді тəмамдап, тартымды еңбек 
етіп жүр. Міне, осы цифрлардың өзі мектеп коллективінің 
жыл өткен сайын жаңа жетістіктерге жігерлене түсіп келе 
жатқанын көрсетеді.

Мектеп жыл сайын еңбекке тəрбиелеу дəстүрін жал-
ғастырып келеді. Олай дейтін себебіміз мектептен түлеп 
ұшқан түлектер бірден еңбекке араласып, талай үндеу кө-
теріп, жақсы бастаманың жаршысы бола білді. Мектебімізді 
1969 жылы бітірген Темірбек Садуақасов шопан таяғын ұс-
тағаннан кейін, аудандық «Ертіс» газеті арқылы аудандағы 
мектеп бітірушілерге қой шаруашылығында жұмыс істеуге 
шақырып үндеу жолдады. Келесі жылдары мектеп бітіруші 
Гүлстан Нуртазина əке жолын қуып шопан болатынын, ал 
Күлтай Рахуова сауыншы болатынын айтып үндеуге өз үлес-
терін қосты, оларды Байсақов, Сарсенбаев, Ибраев, Закарь-
янова, Бодеев жəне т.б. қолдады. Қазір Күлтай жоғары дəре-
желі мал дəрігері, Гүлстан – зоотехник.

1973-75 жылдардағы мектеп бітірушілер алдыңғы тол-
қын ағаларының өнегелі істерін жалғастырып «Қазақ ССР 
Х жылдығы» атындағы совхоздың фермаларында «Жас Қы-
ран», «Дауылпаз» атты комсомол–жастар шопан бригадасын 
құрып, жоғары еңбек көрсеткіштеріне жетті.
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Хадиша Айсабекова «Еңбектегі ерлігі үшін» медалімен 
наградталып, бригаданың комсомол ұйымдастырушысы 
болған. Гүлнар Аманқұлова облыстық партия комитетінің 
мүшесі. Совхоз директоры Какимов Кенже, партком сек-
ретары Бесбаев Əбжандардың жас түлектерді ауыл шаруа-
шылығы мамандары етіп тəрбиелеудегі қамқорлықтары сол 
жылдардан бастап бүгінгі күнге дейін көзге түсуде. Түлегіміз 
Байкаримов Тасен директордың орынбасары, Тілемісов 
Бағдат, Арыстанқұловтар алдыңғы қатарлы шаруашылық 
ұйымдастырушылары.

Еліміздің барлық жерлеріндегідей Совет өкіметін орнату 
ауыл шаруашылығын коллективтендіру, Ұлы Отан соғысы, 
тың игеру жылдарында ерлік көрсеткен, есімдері аңызға ай-
налған өрендер Ертіс ауданында аз емес. Олардың көзі тірі-
лері қазір – тірі шежіре. Оларды іздеп табу мектеп оқушы-
лары үшін абырой болса, олармен кездесудің бастан кешкен 
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ерлік істерін өз ауыздарынан естудің балалар үшін тəрбиелік 
маңызы өте зор.

Міне, біздің мектеп қызыл ізшілерінің өз ауданының 
даңқты адамдарын іздестірумен шұғылдана бастағанына 
жиырма жылдан асты. Жиналған материалдар тақырыбына 
қарай сұрыпталып, бірнеше альбом болды. Бұл материал-
дарды жинау үшін қариялардың естеліктері де, аудандық 
баспасөз көмегі де, архив материалдары да, коммунистердің, 
еңбек ардагерлерінің сөздері де пайдаланылады. Хат арқы-
лы да іздестіріледі. Мысалы, бірде екінші класс мұғалимасы 
Қажкен Қабылдина партизандардың Ұлы Отан соғысы жыл-
дарындағы ерліктері жайында əңгімелейді. Осы кезде оқушы 
Бауыржан Ахметовтың көзі шырадай жанады. Мұны мұғалім 
де аңдап қалады. Бауыржан орнынан тұрып «Менің папам да 
Югославия жерінде партизан болған» – дейді. Мектеп қызыл 
ізшілері Кəркенің жауынгер достарын іздестіре бастайды, ал 
Кəркен отызыншы жылдардағы мектебіміздің түлегі еді.

СССР Қорғаныс министрлігінің Кадрлар бөлімі бас-
қармасы арқылы Ұлы Отан соғысы кезінде Югославияда 
Бірінші Советтік екпінді партизан бригадасының саяси қыз-
меткері болған Григорий Александрович Жиляевты іздеп 
табады. Ал Жиляевтен мынандай хат келді: «Мен Ахметов 
Каркенді 1943 жылдың декабрінен бастап білемін. Ол біздің 
Югославиядағы партизандар тобына қиян кескі ұрыс кезеңін-
де қосылды. Біздің партизандар қатарында ол ерен ерліктер 
көрсетті. Ол «Ерлігі үшін» орденімен жəне «Ерлігі үшін» 
медалімен наградталды. Мұндай жерлестеріңді мақтан етуге 
болады».

Мектебіміз бойынша оқушыларды халқымыздың өмірі 
өнегесінде аға ұрпақтың дəстүрлі істері бойынша тəрбиелеу-
де мол бағалы тəжірибе жинақталды. Жас ұрпақтарды тəр-
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биелеудегі игілікті істер алпысыншы жылдары партияның 
ХХII съезі қарсаңында басталып, В.И. Ленинің туғанына жүз 
жыл толуын мерекелеуге əзірлікпен оны өткізу кезінде жеті-
ле түсіп, Л.И. Брежневтің «Кіші Жер», «Қайта өрлеу», «Тың» 
кітаптарының саяси – идеялық жəне ғұрыптың потенциялын 
пайдаланумен жəне В.И. Лениннің туғанына жүз он жылдық 
мерекесін өткізумен ұласты.

Мектебімізде қалыптасқан дəстүрлі істер баршылық. 
Олар: мектеп юбилейі мен мұғалімдер юбилейі, ұстаздар мен 
класс шежірелерін жасау, оқушылардың жалпы мектептік 
конференциясын өткізу, ерлік–патриотық оқулар, маевка өткі-
зу, Лениндік оқулар, мектеп түлектерімен кездесу жəне т.б.
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28 жылдан кейін кездесу
М. Жаманбалинов, Ауталипов Қ., К. Аубакиров 

(1954 жылғы мектеп түлегі), Б. Рамазанов, 
Т. Шаймерденов, К. Ашимбетов жəне мектеп ұжымы

Асайынов 
Нөгербек

Бақтыбаев 
Сағит

Карменов 
Күлтай
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Абдрахманов 
Ғаббас

Ламашарипов 
Қайырбек

Макауов 
Марқа

Тəңірбергенов 
Төлеген

Шалбаев 
Кəрім

Алдабергенова 
Шайза

Смағұлова 
Көкеш

Алдажаров 
Қинаш

Аманжолов 
Қабиден
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Халиуллин 
Мұхаметқали

Ауталипова 
Орынбасар

Ауталипова 
Жəмилə

Сердалин 
Қияш

Аубакиров 
Кеңес

Даутбаев 
Балға

Ешимова 
Нұраш

Мейірманов 
Əсен

Ауталипов 
Диас
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Разубаева 
Самиха

Мұқанов 
Бақыт

Қайырсқақов 
Тельман

Ахметов 
Тортай

Сағитов 
Қабек

Тунабеков 
Күсеміс

Нұртазина 
Гүлстан

Беспаев 
Əбжан

Байкаримов 
Тасен
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Ахметов 
Қаркен

Шахаманов 
Зəрубай

Ильяшев 
Қабылқақ

Темірханов 
Олжабай

Сарсембаев 
Ғабдолла

Садуақасов 
Темірбек

Оқушылар конференциясының тақырыптары мен мазмұн-
дары заман талабына сай, еліміздегі елеулі кезеңдерге байла-
ныстырылып алынады. Конференцияға дайындық барысында 
оқушылар арасында орасан зор тəрбиелік мəні бар жұмыстар 
жүргізіледі. Конференцияға аға ұрпақ өкілдері, партия, Отан 
соғысы, еңбек ардагерлері, съездер делегаттары шақырылады 
жəне олардың өнегелі өмірлері жөнінде материалдар жинақ-
талады.
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«Біз – революционерлер ұрпағымыз» деген ұранмен өт-
кен конференцияда Елемес Мұқатова баяндама жасап, аға 
ұрпақ өкілдері Ертісте Совет өкіметін орнату үшін жанқияр-
лықпен күрескен СССР Жоғарғы Советінің тұңғыш депутат-
тарының бірі – Сейтахмет Ысқақов сынды ардагер, жиыр-
масыншы жылдардың коммунисі Балға Төлеубеков, Үлгілі 
селосынан шыққан тұңғыш комсомол мүшесі Сағынбай 
Жұматов, 20-жж. пионер, Ұлы Отан соғысының ардагері 
«Александр Невский», Қызыл Ту ордендерінің кавалері Слям 
Жүнүсов туралы əңгімелеп береді.

Сондай-ақ Ұлы Октябрь революциясының 50 жылдығы, 
ұлы көсеміміз В.И. Лениннің туғанына 100 жыл толуына да 
оқушылар конференциясы арналды. Бұл жиындарда оқу-
шылар Қазақ ССР Жоғарғы Советінің екінші жəне үшінші 
шақырылуының депутаты Разия Аубакирова, Социалистік 
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Еңбек Ері Павел Леонтьевич Кравец, КПСС ХХІІІ съезінің 
делегаты Юрий Васильевич Панов, Ленин орденді малшы 
Бектенов сияқты аға-апаларымен кездесіп, үлгілі өмір шежі-
ресін тыңдады.

Оқушылардың соңғы өткен ХVІІІ конференциясы (май 
1982) Қазақстанның Россияға өз еркімен қосылуының 
250 жылдық мерекесіне арналып, «Елдескен еркімен, серт-
тескен сертімен, біргеміз мəңгіге, Россия сенімен!» деген 
девизбен өтті. Біз Қазақстанның Россияға өз еркімен қосы-
луының 250 жылдығына арналған конференцияда орыс жəне 
қазақ халықтарының талай ғасырлық экономикалық, саяси 
жəне мəдени байланыстарының орасан зор игі нəтижелерін 
одан əрі сезіне түстік. Ол сезімді ақын Жұбан Молдаға-
лиевтің мына өлең жолдарымен айтуға болады.

Мен – қазақпын, биікпін, байтақ елмін,
Қайта тудым, өмірге қайта келдім
Мен мың да бір тірілдім мəңгі өлмеске
Айта бергім келеді, айта бергім!

Қай–қайсымыз болмасын еміренпаз аналарымыздың 
тасып-төгіліп, жүрегінің терең түкпірінен шыққан «О, жа-
ным!», «Айналайын!», «Қалқам!», «Қызым!», «Құлыным!» – 
деп шын жүрегімен, адал ниетімен қатты тебіренген үні 
өмірлік құлағымыздан кетпейді. Міне, осындай сезімдер-
ден басталатын ана тілі ана сүтімен біздің бойымызға тарап, 
ақыл-ойымыз бен сана сезімімізді оятты.

Алғашқы сөз зергерлерінің өсіп-жетіліп қалыптасуына 
ата-ананың тілдік тəрбиелерінің ерекше əсері болғанын біз 
білеміз. Біздің жерлес ақынымыз СССР Жазушылар одағы-
ның мүшесі ақынымыз Мүбəрак Жаманбалинов өзінің «Бал-
ғын күндей балақан» жинағының кіріспе сөзінде: «Орыс 
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селосында өсіп, қазақ тілін қалай ұмытпадың –деп менен 
көбірек сұрайды. Бұл жағдай қайта ана тіліне деген құмар-
лығымды арттыра түсті, –дер едім. Өзің жақсы білетін бір 
мысал келтірейін. Ең сүйікті асың – шоколадты алдыңа үйіп 
қойса армансыз бір тоясың да, қайтып беттемейсің. Шоколад 
та қадірсіз бола бастайды. Ал оны саған ара-тұра там-тұмдап 
татырса, құмарлығың арта түседі. Маған да солай болды. Қо-
лыма ана тіліндегі бір кітап түсе қалса, оның кейбір сөйлем-
дерін жаттағанша қайта-қайта оқитын едім. Сөйтіп, қолыма 
əлдеқалай тие қалған Абайдың өлең жырларын түгел жаттап 
алдым. Ұлы ақындарды құмарта оқу, поэзияға мені қызық-
тырып, жетелеп əкетті, –деп жазған сөздері ана тіліне деген 
құмарлықтың, ана тілін сүюдің мысалы бола алады.

Туған тіліміздің құдіретін оқушыларға үйрету үнемі 
жүргізіліп отырады. Мектеп бойынша «Ана тіліңнің құді-
реті» деген ұранмен айлықтар өткізіліп, оған мұғалімдер де, 
оқушылар да атсалыса қатысты. Айлық ішінде əдеби тақы-
рыптарға арналған кештер, поэзия кештері жеке ақын – жа-
зушылар творчествосына арналған кештер, сөйлем мүшелері 
мен сөз таптарына арналған кештер жəне оқушылар твор-
чествосынан конкурстар өткізілді.

Ата-аналар жұртшылығымен «Ана тілі – бабам тілі – өз 
тілім» деген тақырыпта конференция өткізілді. Ата-аналар 
жұртшылығы біздің жасөспірімдер өз халқының тіл мəде-
ниетінің мұрагерлері, содан өмірлік ырзықты емін-еркін 
ала білулеріне өз үлестерін қосатындығын баса айтты. Осы 
өткізілген жұмыстар арқылы білім қазынасынан күш-қуат 
алу үшін ана тілін игере білу керек екеніне, ақыл-ойды дамы-
татын тек қана ана тілі екенін ата-аналар қауымы да, шəкірт-
тер де түсінді. Оқушылардың ана тіліне деген ынталылығы 
одан əрі арта түсті.
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Мектептің атын шығаратындар шəкірттердің білімдері, 
олардың ерен еңбектері. Олар: Рамазанов Зекен өз еңбегін 
өзі оқыған мектебінен бастап, комсомол-совет-партия қыз-
меткерінде болып партияға, Отанға берілгендіктің үлгісін 
көрсете білді, соның куəсі кеудесіндегі Лениннің қос ор-
дені мен Еңбек Қызыл Ту ордені мен медальдар. Ағымбетов 
Тұяқ – Ленин орденді облыстың адвакатурасы, Асайынова 
Балхия – қарапайым еңбеккер, қадірлі ана, Қазақстандық мил-
лиардқа қосқан үлесі үшін Құрмет Белгісі орденіне ие болды. 
Мұхаметжанов Тілеубек – «Құрмет Белгісі» орденді механи-
затор, Нұрғалиев Қабдолла – «Құрмет Белгісі» орденді ме-
ханизатор. Асайынов Елемес – Қазақ ССР-ның тоғызыншы 
сайланған Жоғарғы Советінің депутаты.

Ертістің Павлодарлық өңірінің жайылымдықтар мен 
шабындықтар өнімділігін арттырудың биологиялық негіз-
дері туралы түлектеріміз Төлеубай Болатбаев пен Қаратай 
Рамазанов шұғылданып ғылым кандидаты атағына ие болды. 
Мұстафина Тасқын медицина ғылымының кандидаты деген 
атақты қорғап, ғылым докторы атағын алу үшін еңбек ету-
де. Тасқынның əкесі Құрақ ауданымызда Совет өкіметін ор-
нату үшін белсене қатысқан алғашқы коммунистердің бірі, 
ардагер мұғалім. Мұстафиндердің мұғалімдік əулеті одан 
əрі жалғасуда. Қызы Тасқын физкультура институтының ка-
федра меңгерушісі, Салтанат – шет тілдер институтында аға 
оқытушы, ұлы Бегежан облыстық оқу бөлімінің инспекторы.

СССР спорт мастері Жылқайдаров Сағындық бұл күндері 
ғылым кандидаты атағын алу үшін еңбек етуде. Ол Польша, 
Монғолия, Үнді палуандарымен өткен жолдастық кездесу-
лерге қатысып жеңіске жеткен тəжірибелі, сенімді, əрі үлгілі 
спортшы.
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Смаилов Қазбек, Арыстанғұлов Сембі, Молдахметов 
Шектібай, Жұматов Сайлаубай, Серікбаев Қасқырбай, 
Қайыржанов Жексен аспирантураны аяқтап, кіші ғылым қыз-
меткерлері, кандидаттықты қорғау үшін еңбек етуде.

Қазақтың Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерва-
ториясында кафедра меңгерушісі Алма Қожахметова Иса 
атасының жолын ұстаған түлегіміздің бірі.

Астанамыз Алматыда қазақтың мемлекеттік концерт-
гастроль бірлестігі бар (қазақ концерті). Ол қазақтың, СССР 
халықтарының музыкалық мұрасы мен совет мəдениетінің 
озық үлгісін, демократиялық елдер мен прогресшіл шетел-
дердің музыкалық мəдениетін насихаттайды. Одақ бойынша, 
шетелдерде қазақ музыкасының озық үлгісін насихаттаушы 
түлегіміз Құрмет Белгісі орденді əртіс Қапиза Абуғалиева.

Сакижанов Əскербек оқушы кезінен бастап сурет өнері-
не икемділігін көрсеткен еді, ал бүгінгі күні республикамыз 
бойынша белді суретшінің бірі.

Жасөспірімдерге адамгершіліктің асыл қасиеттерін қа-
лыптастырып, өмірден өз орнын таба білуге бағыт-бағдар 
беру ісінде ұстаздардың еңбегін ерекше атағым келеді. Өйт-
кені ұстаз деген ұлы сөз. Ұстаз деген есім мəңгі ұмытыла ма? 
Жоқ, ұмытылмайды. Осындай ұстаздар Əпенов Ə., Бақаев М., 
Жиенбеков Ш., Акшатина В.И., Садыкова М., Байғанова Ф., 
Орынбаева С., Жиенбекова Д., Маженова Б., Қабылдина Қ., 
Абдрахманова К., Қалиақпарова Т., Выборнова В.С., 
Карменова Б., Соловьева М.А., Веселова Т.И., Ужгин Е.П., 
Адильханов Б., Мұқатова Е., Альжекеева Ү., Исабекова Г., 
Арғынова К., Омарова Р., Апенова Р., Рахметуллина, 
Ламашарипов Қ., Бақтыбаев С., Тəңірбергенов Т., Асқаров Х.
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Сіздердің өмір жолдарыңызды басушы жас ұстаз-
дар ұмытпақ емес. Сіздерге сіздерден тəрбие алған түлек-
теріңіздің атынан көптен-көп алғыс айтқым келеді.

Тың игеру қазақ даласының тіршілігін құлпыртып, аудан 
бейнесін түбегейлі өзгертті. Тың игеру көптеген түлектеріміз-
ге өмірлік жолдама беріп, бас мамандар партия-совет қыз-
меткерлері болып өсті. Олардың қатарында С. Молдақасов 
пен Е. Солтанов сынды түлектеріміз совхоз директоры болды, 
осы дəстүрді жалғастырушы жас түлектеріміз Қ. Шабенов, 
Қ. Сердалин, Е. Қасеновтар.

Ауданымыз бойынша ауылшаруашылығының басты 
буындарында Смағұлов Талғат, Зейнішев Хамза, Айнабеков 
Байзекеш, Садықов Төлеген, Бултықов Елтас, Игберлинов 
Зейнулла, Мұқанов Аманжол, Мұнайдаров Аманкелді, 
Өміржанов, Байкаримов Тасен, Икрамов Еркінжас, Сраилов 
Кеңес, Серғазинов Құрманғали, Жамалиев Аманжол, 
Дауленбаев Ермек, Мұқашев Самат, Ахметов Тоқтас, 
Нығыманов Кəрібай, Камаров Ғалы, Бакиров Ғазиз жемісті 
еңбек етуде. Олардың қатарына мектепті «Алтын» медаль-
мен бітірген Ə. Ламашарипова (1977 жылы) жəне Дариға 
Исабекова (1978 жылы) қосылды.

Мұқатова 
Елемес

Жаманбалинов 
Мүбарак

Ағымбетов 
Тұяқ
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Смаилов 
Қазбек

Акшатина 
Варвара

Арыстанғұлов 
Сембі

Садықова 
Мүнзия

Жұматов 
Сайлаубай

Орынбаева 
Сара

Выборнова 
Варвара

Исабекова 
Ғалия

Апенова 
Роза
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Ламашарипов 
Қайырбек

Асқаров 
Ханафия

Бақтыбаев 
Сағит

Солтанов 
Егел

Тəңірбергенов Т.

Карменова 
Балташ

Сердалин 
Қияш

Зейнішев 
Хамза

Бултықов 
Елтас
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Игберлинов 
Зейнулла

Камаров 
Ғалы

Байкаримов 
Тасен

Бакиров 
Ғазиз

Шабенов 
Қайыржан

Арғынова 
Күлан

Веселова 
Тамара

Ужгин 
Евгений Павлович

Икрамов 
Еркінжас
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1980 жылғы 15 майда мектеп оқушыларының 20 жыл-
дан кейінгі кездесуі өтті. Ол жөнінде СССР Журналистер 
одағының мүшесі Ғалия Оспанованың «Қызыл Ту» газетінің 
2 июльдегі нөмірінде жазған мақаласынан үзінді алсақ та 
жеткілікті.

«Жиырма жылдан кейінгі кездесуден алған əсерімізді ай-
тып жеткізу қиын. Бұл дəстүр адамды бауырмалдылыққа, үл-
кен – кішіні сыйлауға, яғни адамгершілікке тəрбиелейді. Көп 
жыл өткен соң ұшқан ұямызда бас қосып, шəкірт кезімізді 
еске түсіріп, өткен – кеткенді əңгімелеп, бір жасап қалдық. 
Бізді шын ықылас, жарқын жүзбен қарсы алып, құрмет көр-
сеткен жерлестерімізге көп–көп рахмет айтамыз.

Социалистік мемлекет – бүкіл халықтың денсаулығын 
сақтап, оны үнемі жақсарту жөніндегі қамқорлықты өз мін-
детіне алып отырған бірден –бір мемлекет. Өмір жолдарын ха-
лықтың денсаулығын сақтауға жолдаған түлектеріміз аз емес. 
Олар Айман Қайырсқақова, Нақтай Садыкова, Тыныштық 
Жолдыбаев, Мəдениет Махамбетов, Алма Нұржанова, 
Гүльнар Көпеева, Дəметкен Аманбаева, Орынбасар жəне 
Райхан Ауталиповалар.

Мектебіміздің бала тəрбиелеуде қолжеткен табыстарына 
ата–аналар қауымының қосқан үлестері де аз емес. Олар-
дың мектеп қабырғасында өтетін тəрбие жұмыстарының 
барлығына қатысып, өз үлестерін қосуы осының айғағы 
бола алады. Жалғыз мектеп жұмыстарына қатысып қоймай, 
семьяда бала тəрбиелеудің үлгісі бола алатын да ата-аналар 
баршылық. Атап айтқанда Ауталиповтар, Қайырсқақовтар, 
Байкаримовтар, Ламашариповтар, Сарсенбаевтар, 
Жұматовтар, Арыстанғұловтар, Махиндер, Исабековтар, 
Ахметовтар т.б. семьялары.
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Қайырсқақовтар отбасы

Солдан оңға қарай: Эльназия (немере, Тұрсын жеңгей, 
Гульмира немере, Тельман, Арман немере, Əни əже, 

Мүбарак ата, Динара немере, Амина ана, Шолпан, Аселья, 
Ережепкүйеубала, Вера, Шарипа, Шарбану, Жанат немере, 
Шарбан, Айман, Əлібек, Аділбек, Данияр немере, Серікхан 

күйеубала, Ғалымбек, Хайдулла.
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Жұматов Сағымбай, Жұматов Ғалымбек, 
Жұматов Ермек, Жұматов Сайлаубай, 

Жұматова Мария, Жұматова Орынбасар, 
Жұматова Зайда.
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Əбілжан, Гүлнар, Əділзаң, Əлия
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Соңғы жылдары жасөспірімдерге коммунистік тəрбие 
беруге арналған патриоттық қозғалыс кең өріс алып, оған 
мектеп, еңбек коллективтері жəне жұртшылық ат салысуда. 
Мектеп істерінен шет қалмай, балалар мен жастарды оқыту 
мен тəрбиелеуге қамқорлық көрсететін аудандық тұтыну-
шылар одағының (Миллер В.А), сүт заводының, байланыс 
бөлімінің (Слямов Ш.) автотранстың (Егоров В.Н) жəне ішкі 
істер бөлімінің (Қуанышев О.) коллективтерін атап кеткен де 
жөн болады.

Ауданымыздың еңбеккерлері КПСС Орталық Коми-
тетінің май (1982 ж.) Пленумы шешімдерін жүзеге асыру 
жолында еселі еңбек етуде. Аудан шаруашылықтары астық 
өндіруде, мал шаруашылығы өнімдерін молайтуда елеулі жұ-
мыстар атқарып, нəтижелі табыстарға жетіп келеді. Ауданы-
мыздың болашағы зор, ол болашағына сенеміз. Мектеп тү-
лектерін болашаққа сай етіп тəрбиелеуде біздер барлық күш 
жігерімізді жұмсаймыз.

Ертіс қазақ орта мектебінің торқалы тойына ерекше на-
зар аударып отырған аудандық партия комитеті мен атқару 
комитетіне өзіміздің алғысымызды салтанатқа жиналғандар 
атынан айтқым келеді.

Мектебімізде қалыптасқан оқу–тəрбие жұмыстары бо-
йынша мектеп 1969, 1970, 1981 жылдары республикалық пе-
дагогикалық оқуларға қатысты. 50 жылдық төл мерекемізді 
атай отырып, алдағы уақытта да өзінің бай тарихын, жақсы 
іс, игі дəстүрлермен толықтыра бермек.

Ертіс қазақ орта мектебінің елу жыл ішінде едəуір жұмыс 
тындырғанын төмендегі фактілерден көруге болады.

1946 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 1137 оқушы орта 
дəрежелі білімге ие болды. 345 адам ордендер мен медаль-
дермен наградталды, оның ішінде сегіз адам Ленин ордені-
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мен, 18 адам – Еңбек Қызыл Ту, 20 адам – Құрмет Белгісі, 
1 адам – Халықтар достығы, 1 адам – II дəрежелі Еңбек Даң-
қы, 2 адам – III дəрежелі Еңбек Даңқы ордендерімен наград-
талды. 60 адам – халық шаруашылығының бас мамандары, 
30 адам – партия –совет қызметкері, 2 – адам СССР денсаулық 
сақтау ісінің озаттары, 25 адам халық ағарту ісінің озаттары, 
5 адам – ғылым кандидаттары, 6 адам – аспирант, 6 адам – 
журналист, 1 адам – Бүкілодақтық мұғалімдер съезінің де-
легаты, 2 адам – Қазақстан комсомолы сьезінің делегаты, 
1 адам – Бүкілодақтық комсомол съезінің делегаты, 2 адам – 
Қазақстан мұғалімдер съезінің делегаты. Ұлы Отан соғысы-
на 200 – ден астам адам қатысты.

Оқушылардың белсенді өмірлік позициясын айқындай-
тын коммунистік тəрбие міндеттері қазір айрықша мəнге 
ие. Бұл жұмыс бастауыш класстардан басталады. Бастауыш 
класс мұғалімдері Ш. Алдабергенова, М. Салихзянова сабақ 
үстінде шəкірттерімен тіл табысып, ортақ күй кеше біледі.

Оқушылардың идеялық беріктігін, белсенді өмірлік 
позициясын тəрбиелеуде Байболова Д., Жұмажанова Ж., 
Халиуллин М., Көбешова Б, Безруков И.Г., Махамбетова Ж., 
Ильясов К. өздерінің тиісті үлестерін қосуда.

Оқыту методикасын шебер меңгерген, шəкірттеріне ғы-
лым негіздерін берік игертіп өздерінің творчестволық күш 
жігерін сарқа пайдаланған Г. Шарипованы, Ж. Мұсабаевты, 
Г. Бейсекенованы, Д. Құсайынбекованы, Қ. Көпбергенованы, 
Ж. Абильдинованы ерекше атауға болады.

Соңғы бір жылға толмайтын уақыт ішінде Б. Қоқымбаева 
мен Б. Бекжигирова домбыра оркестрін ұйымдастырып, тың-
даушы қауымдарды сүйсіндіруде.
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Оспанова 
Ғалия

Махамбетов 
Мəдениет

Ауталипова 
Орынбасар
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Ауталипова 
Райхан

Байболова 
Дəметкен

Көбешова 
Бахыт

Алдабергенова 
Шайза

Жұмажанова 
Жамал

Безруков И.Г.

Салихзянова 
Магафируз

Халиуллин 
Мұхаметқали

Махамбетова 
Жібек
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Ильясов 
Каирбек

Бейсекенова 
Гүлжан

Шарипова 
Гүлжамал

Мұсабаев 
Жармағамбет 

Ертіс қазақ орта мектебінің мұғалімдер коллективі 
КПСС ХХІІІ съезі мен Қазақстан Коммунистік партиясының 
ХV съезінің Халық ағарту ісінің алдына қойған міндеттерді 
абыройлы шешіп, оқу-тəрбие процесін одан əрі жетілді-
ру мақсатына барлық резервтерді барынша пайдаланып, 
шəкірттерді оқыту мен тəрбиелеуде жаңа табыстарға жетеді 
деп сендіруге рұқсат етіңіздер.

Ұстаздар мен түлектер, сүйікті Отанымыздың даңқын 
асыратын тамаша, асқақ істер асырылып жатқан жерлердің 
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бəрінде де əрқашан жəне барлық істе белсенді өкілдері бо-
лыңыздар!

Солқылдата соғыңдар
Бесжылдықтың балғасын!
Арқырасын асаудай
Өндірістің арнасы!

Мектебіміздің 50 жылдық мерейтойы барлығымызға құт-
ты болсын!

1983 жылы қараша айында Қ. Ауталипов зейнеткерлікке 
шығып, 1988 жылға дейін тарих пəнінен мектепте сабақ берді. 
Ауданымыз бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлері тура-
лы мəліметтер жинап, аудандық «Иртыш» газетінде мақалалар 
жазды. 1983-1985 жылдары К. Карменов, 1985-1988 жылдары 
Қ. Қуанышев мектепті басқарды. Мектептің бұрыннан келе 
жатқан дəстүрлері сақталып, оқу-тəрбие жұмысы өз деңгейін-
де өткізіліп жатты. 1988 жылы Г. Шарипова мектепті Алтын 
медальмен бітіріп, мектеп мəртебесін асқақтатты.
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1987 жыл 25 мамыр 10 сынып оқушысы Ə.Тойғамбаева 
9 сынып оқушысы Г. Шариповаға мектеп туын 

тапсыруда

1989 жылы Республикамызда «Тілдер туралы» заңның 
қабылдануы ауданымыздағы қазақ халқының ұлттық са-
на-сезімін оятып, ата-аналар балаларын қазақ мектептеріне 
оқуға жаппай бере бастады. Осы жылы 1 сыныпқа 50 оқушы 
қабылданды. Бастауыш жəне орта буынға орыс мектептері-
нен қазақ балалары көптеп ауыса бастады. 1989 жылы Əлия 
Қалиақпарова болашақ мұғалім факультетін бітіріп, аттестат-
пен бірге Павлодар педагогикалық институтына емтихансыз 
қабылданғаны туралы анықтама алды. 1990 жылы Жанаргүл 
Əлжанова (мұғалімі М. Халиуллин) Қызылорда қаласында 
өткен республикалық пəн олимпиадасында қазақ тілі пəні-
нен, ал 1992 жылы Руслан Əлжанов (мұғалімі Д. Байболова) 
Ақтөбе қаласында өткен республикалық пəн олимпиада-
сында орыс тілі жəне əдебиет пəнінен, Раушан Орынбаева, 
Гүлнар Сағынтаева жүлделі ІІ, ІІІ орындарға ие болды. Ал 
Нүрсеитова Ғалия Алматы қаласындағы физика-математика 
мектебіне қабылданды.

Осы жылдары оқушыларға сапалы білім беруде 
М. Халиуллин, Г. Бейсекенова, Д. Рахметова, М. Салихзянова, 
Г. Шарипова, Б. Көбешова, Ж. Жұмажанова, М. Сарсенбаева, 
З. Рахметжанова, М. Уалиева, Ж. Ахметжанов табысты ең-
бек етті.

1992 жылы Искакова Анар мектепті Күміс медальмен 
бітірді. 1990 жылы мектеп ауданда бірінші болып Наурыз ме-
рекесін тойлады. Бұл ата-аналар мен оқушыларға тəрбиелік 
мəні зор іс-шара болды.
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Оқу-тəрбие жұмысында мектептің тəжірибесі облыстық 
деңгейде ескеріліп, 1989 жылы қараша айында облыстық 
қазақ мектептері директорларының «Өз тіліңді сақтай біл» 
атты тақырыпта семинар өткізіліп, облыс білім бөлімінің 
жоғарғы бағасына ие болды. 1990 жылдары мектеп ұжымы 
Нұрболат Ауталиповтың басшылығымен мектепке жаңа ғи-
марат салуды аудандық жəне облыстық деңгейге көтеріп, 
М. Жаманбалинов жəне Қазақ ССР-і Жоғарғы Кеңесінің 
депутаты, мектеп түлегі Қайыржан Шабеновтың, аудандық 
атқару комитетінің төрағасы Қ. Шакировтың қолдаулары-
мен 1991 жылы сəуір айында мектеп ғимараты құрылысы-
ның басталуына қол жеткізді. Ал мектеп ғимаратының са-
лынуын облыс əкімінің орынбасары А.Б. Аубакиров өз ба-
қылауына алды. 1993 жылы 1 желтоқсанда жаңа ғимаратты 
М. Мерғалымов қабылдап алды.
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Бұл оқу-тəрбие жұмысын жаңа деңгейге көтеруге өз ық-
палын тигізді. Оған дəлел, 1998 жылы Аралбаева Қымбат, 
Нурсултанова Айгерім, Жұмажанова Əсем, 1999 жылы Ку-
дерина Шолпан, Айкенова Əсемгүл, Бейсенбаев Əсет, Сұ-
рағанов Ақтан, Темірханова Еркеш, 2000 жылы Ахметжа-
нов Рустам, Жұмажанова Самал, Айтуарова Əлия, Акимова 
Гүлнар, Жаналина Жанар, Исина Əсел, 2001 жылы Баязова 
Сания, Қалиақпарова Мадина, Қуанышева Əсел, Сүлбаева 
Динара, 2002 жылы Ламашарипов Руслан, 2003 жылы Саки-
жанова Сандуғаш, Сүлбаева Анара, Темірбаева Жаннар, Ма-
хамбетова Жанар мектепті «Үздік» аттестаттармен бітірді. 
2003 жылы 19 маусымда мектеп ұжымы А. Айтыбаевтың 
басшылығымен жəне аудан əкімі А. Адамовтың қолдауымен 
салтанатты түрде мектептің 70 жылдық мерейтойын өткізді.

2003 жылы тамыз айында мектепке директор болып 
Н. Ауталипов тағайындалып, оқу-тəрбие жүйесіне жаңа бас-
тамалар алып келді. Жас бүлдіршіндердің қазақша сөйлеу 
жəне ойлау қабілеттерін дамыту үшін бастауыш сыныптарда 
«Мүбəрактану» арнайы курсы енгізілді. Оның оқулығын бас-
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тауыш сынып мұғалімдері Қ. Жапенова жəне Н. Бейсенбаева 
жазып шықты. 2004 жылдан мектепшілік жəне 2011 жылдан 
аудандық «Мүбəрак» оқулары өткізілуде.

Сонымен қатар бастауыш сыныптарға ағылшын тілі 
жəне информатика пəндері енгізілді. 5 сыныпта Ғ. Тұрсынов 
қазақ тілі жəне əдебиет пəнін тереңдетіп оқыту бағдарлама-
сын жасап, іске асырды. Бұл жұмысты қазақ тілі жəне əде-
биет пəні мұғалімдері Ə. Көпеева, З. Батабаева, географиядан 
Ə. Махметов, информатикадан Г. Шарипова жалғастырды. 
Г. Мамбетова физикадан, Г. Қалым химиядан өз пəндерін ал-
дын-ала оқытуды қолға алды. 2007 жылы облыстық «Үздік 
ауыл мектебі» байқауында мектеп оқу-тəрбие жұмысындағы 
жетістіктері үшін ІІ орынға ие болды. 2011 оқу жылынан бас-
тап аудан əкімінің қаулысымен 4 лицей сыныптары ашылды. 
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Мектеп директорының оқу-тəрбие ісі жөніндегі орынбасары 
Б. Сарсенбаеваның басшылығымен оқушылардың ғылыми 
қоғамы құрылып, нəтижелі жұмыс істей бастады. 2005 жылы 
Ə. Көпееваның жетекшілігімен 11 сынып оқушысы 
Ж. Айкенова ауданда бірінші болып облыстық ғылыми жоба-
лар сайысына қатысып, «М. Жаманбалинов – қоғам қайрат-
кері» ғылыми жұмысы «Сəтбаев оқулары» халықаралық ғы-
лыми конференция материалдары жинағына енді. 2009 жылы 
облыстық ғылыми жобалар сайысында Жусупбаев Саят 
(жетекшісі Ү. Досмағамбетова) Инновациялық Еуразиялық 
университеті ректорының оқу грантын жеңіп алды. Сол 
жылы облыстық ғылыми жобалар сайысында «Павлодар 
өңірі үшін ең маңызды жоба» номинациясын 9 сынып 
оқушысы Қабыкен Мағжан (жетекшісі Г. Шарипова) иеленді. 
2011 жылы Ə. Махметовтың жетекшілігімен «Ертіс дарыны» 
облыстық сырттай оқу мектебінің шағын олимпиадасында 
география пəнінен Қабыкен Данара, Ибрагимова Мадина, 
Жагипарова Анар, Баянбаев Расул, Жүркешов Мейрам жүл-
делі орындарға ие болды. 2013 жылы жалпы білім беретін 
пəндер бойынша облыстық, республикалық ғылыми жобалар 
сайысында 11 сынып оқушысы Ибрагимова Мадина ІІІ жүл-
делі орынды иеленді, Байқоңыр қаласында өткен VІІІ Ха-
лықаралық ғылыми жобалар сайысында сертификатпен 
марапатталды, Кипр Республикасында өткен Халықаралық 
ғылыми жобалар сайысының қатысушысы, жоғары оқу ор-
нының грант иегері атанды. 2013 жылы Қабыкен Данара (мұ-
ғалімі А. Бекниязова) ПМПИ өткізген облыстық 11 сынып-
тар арасындағы пəндер олимпиадасында математика пəнінен 
жеңімпазы атанып, институт ректоры тағайындаған грантқа 
ие болды. Əн-күй пəні мұғалімі Иманберлинова Гүлсараның 
жетекшілігімен Карибаева Махаббат, Нұр тобы, Мирас дуэті, 
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Айналайын вокал тобы, Шабыт квартеті, Камилов Сəкен, 
Ахметжан Дина, Талап Шыңғыс, Нұрыш Наргүл облыстық, 
республикалық байқаулардың жеңімпаздары жəне жүлделі 
орын иегерлері атанды. Оқушыларды əскери-патриоттық ба-
ғытта тəрбиелеуде мектептің алғашқы əскери дайындық пəні 
мұғалімі М. Иманжапаровтың еңбегін ерекше айтуға болады.

Ұлы Отан соғысы ардагері И. Безруковтың 80 жылдық 
мерейтойы, мектептің аса қадірлі ұстазы М. Салихзянованың 
70 жылдық мерейтойы, зейнеткерлікке шыққан мұғалімдер: 
Г. Шарипова, Ж. Жұмажанова, Г. Жұмажанованың мерейтой-
лары мектеп оқушылары мен ұстаздарына ерекше əсер қал-
дырды.

Мектептің материалдық базасы соңғы үлгідегі оқу құ-
рал-жабдықтармен қамтамасыз етіле бастады. 2007 жылдан 
бастап мектепте тарих, ағылшын тілі, математика, қазақ тілі 
кабинеттері интерактивті тақталармен, ал химия, биология, 
физика кабинеттері интерактивті тақталарға қоса арнайы 
зертханалық құралдармен, сонымен қатар информатика жəне 
мультимедия кабинеттері соңғы үлгідегі компьютерлермен 
жабдықталды.
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2010 жылы Қалым Айпара, Жұмабаева Айгерім, 
2011 жылы Какеева Алтынгүл, Айтуарова Айгерім, Жұмагел-
динова Меруерт, 2014 жылы Баянбаев Расул мектепті «Ал-
тын белгімен» бітіріп, еліміздің белді жоғарғы оқу орында-
рында оқиды.

2012 жылы 1 желтоқсанда мектебімізде тұңғыш прези-
дент кабинетін аудан əкімі Ж. Шұғаев жəне 11 сынып оқушы-
сы А. Алқамбек салтанатты түрде ашты.
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11 сынып оқушысы А. Алқамбек, 
мектеп директоры Н. Ауталипов, аудан əкімі  Ж. Шұғаев

Аудан əкімі оқушылардың арасында
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Оқушыларды тəрбиелеуде мектеппен қоса ата-аналардың 
да үлестері зор. Олардың ішінде ерекше атап өтетін отбасы-
лар: Ауталиповтар, Жаналиндер, Қалым отбасы, Секербаев-
тар, Бекпауовтар, Жаманбалиновтар.

Ауталиповтар отбасы

Мағжан, Данара, Гүлжамал, Нұрболат
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Жаналиндер отбасы

Баян, Жанар, Ұлболсын, Бақыт, Гүлназ, Рамазан, Мөлдір
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Қалым отбасы

Гүлжазира, Емберген, Айпара, Тоғжан, Кəусар
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Бекпауовтар отбасы

1 қатар Төлеш, Шолпан, Нұрислам, Фархат, Бисұлтан
2 қатар Толғанай, Айлана, Азамат, Асхат, Айнұр, 

Нұрлыбек, Ғалия
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Жаманбалиновтар отбасы

Ұмсынған, Талап, Дариға, Алмагүл, 
Əсем, Камшат, Қанат
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Секербаевтар отбасы

2013 жылы орта буын оқушылары Қозыбаева Қымбат, 
Айтжанова Саяжан, Ибрагимов Əділ, Сапарбек Айдар, 
2014 жылы Беспаев Мəдениет, Жаманбалинов Қанат, 
2015 жылы Таласов Ерқанат химия-биология бағытындағы 
Назарбаев зияткерлік мектебіне оқуға түсті.
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Қозыбаева 
Қымбат

Айтжанова 
Саяжан

Ибрагимов 
Əділ

Жаманбалинов 
Қанат

Сапарбек 
Айдар

Беспаев 
Мəдениет

Таласов 
Ерқанат 
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Оқушылардың бойына адамгершілік құндылықтары сіңі-
руге өз үлестерін қосқан ұстаздар: Н. Апенов, Қ. Жапенова, 
Б. Сарсенбаева, А. Айтыбаев, Ғ. Тұрсынов, М. Сарсенбаева, 
Ə. Көпеева, Ү. Досмағамбетова, Г. Қалым, Г. Мамбетова, 
З. Əбілдинова, А. Бекниязова, О. Сакижанов, Г. Ауталипова, 
М. Орумбаева, Б. Жакупова, Ж. Камалова, Н. Бейсенбае-
ва, Қ. Малдыбаева, М. Қалиақпарова, Ж. Аманжолов, 
А. Аманжолова, К. Əбеуова, Г. Иманберлинова, З. Батабаева, 
Т. Аленов, М. Иманжапаров, М. Көшербаева, Ж. Шыңғысова, 
Ы. Исамалинова, М. Қияшова, Г. Омарованы атап өтуге 
болады.

«Мың жылдығыңды ойласың, ұрпақ тəрбиеле», - деген 
қазақ халқының даналық сөзі бар. Жеке тұлғаны тəрбиелеуде 
ұстаздар жас ұрпақ бойына білім ғана емес, ізгілік нұрын се-
беді. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйысты-
ратын, ұлт мақсаттарына жетелейтін идея бар. Ол – «Мəңгілік 
ел» идеясы. «Мəңгілік ел» идеясын жүзеге асырудың бір 
жолы – ұлттық салт-дəстүрімізді сақтап қана қоймай, оны 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу. Олай болса, қазақтың мəңгілік ғұ-
мыры ұрпақтың мəңгілік болашағын баянды етуге арналсын 
деп тілейміз.
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Мұғалімдер ұжымы

1930 жылдағы түлектер
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1930 жылғы мұғалімдер

1940 жылдарғы түлектер
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1941–1942 жылдардағы мұғалімдер ұжымы

Алғашқы пионерлер
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1948 жылғы пионерлер

Көкеш Смағұлова шəкірттерімен бірге
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Майдандастар





Мерейтойлар
25 жыл

20 жылдан кейінгі кездесу
50 жыл
70 жыл
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Мектептің 25 жылдық мерейтойы 
(21 мамыр 1965 жыл)

Қаңтардың бір суық, аязды күні еді. Оқушылар қысқы 
каникулдан келіп, мектепте үшінші тоқсандық программа-
сы бойынша сабақтар өтіліп жатқан кез. Мектеп директоры 
қолындағы кезекті мəжіліс бұрынғыдай емес, − осы жолы 
бүкіл мұғалімдер ұжымы қатыстырылып отыр. Мектеп ди-
ректоры каникулдың өтуі туралы жəне алдағы оқу–тəрбие 
жұмысының негізгі міндеттеріне қысқаша тоқталып өтті 
де, мұғалімдерге өзінің айтайын деген негізгі ойы – «мек-
тебіміздің 25 жылдық мерейтойын мамыр айының ақырына 
қарай өткізсек қалай болар еді», - деген пікірін айтты.

«Оқу жылы басталғаннан бергі уақыттың тегересінде – 
деді ол, − көптеген мектеп бітірушілерімізден 9×12 фотолары 
мен «келеміз» деген жауап хаттарын алып отырмыз. Қысқы 
демалыс кезеңінде өткізуімізге Отанымыздың əр түкпірінде 
еңбек етіп жүрген мектеп бітірушілеріміздің көпшілігі бұл 
кезеңде келе алмайтын болғандықтан, бұл мерекені мамыр-
дың қай күнінде өткізген жөн болады?». Ұйғарым – 21 ма-
мыр сенбі, жексенбі күндері, оқу жылының аяқталар кезеңі. 
Мəжілісте мерейтойға дайындықты өткізу жөніндегі комис-
сияның құрамын жəне əр істерді орындауға жауапты адам-
дарды тағайындады. Комиссияның мүшелері 7 адамнан та-
ғайындалды, ұйымдастыру комитетінің төрағасы – мектеп 
директоры Қабыкен Ауталипов.

Істелетін істер жоспары қысқаша мынандай болды:
1. Мерейтойға арналған баяндаманы жəне жоғарғы 

класс оқушылары мен мектеп бітірушілердің кезде-
суін өткізу – Ауталиповке;
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2. Концерттік номерлерді дайындау – 11 класс оқушы-
лары жəне мұғалімдер: Қасенова А., Халиуллин М., 
Салихзянова Мағафирузға;

3. Мерейтойлық газет шығару – Халиуллин М. жəне 
Мəмиленовке;

4. Мектептің салтанатты мерейтойына пано жəне ес-
керткіш эмблема – фотолар жасау – Безруков И.Г., 
Дəуленбаевқа;

5. Ескерткіш жұлдызша значоктар дайындау – комсомол 
комитетіне;

6. Класс бөлмелерін безендіру жəне оқушылардың 
күшімен жасалған көрнекі құралдарды орналастыру, 
класс газеттерін шығару – əр класқа жəне класс же-
текшілеріне;

7. Мектеп залына түрлі стендтер ілу жəне қосымша, 
жаңа стендтер дайындау: а) «Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері»; ə) «Мектебіміздің түлектері»; б) Мек-
теп жаңалықтары: 1) «Оқу озаттары»; 2) «Спорт 
жетістіктері»; 3) «Химия жаңалықтары» атты стенд-
тер 9–11 класс оқушыларына жəне мұғалімдер Лама-
шарипов, Абуов, Сарбасовқа;

8. Əр кластың жетістіктері туралы класс шежірелерін 
толықтыру – класс жетекшілеріне жəне əр класқа 
жүктелді.

9. Кластан тыс өткізілген жұмыстар туралы альбомдар 
дайындау – мұғалімдерге;

10. Ұлттық киім мен əр ұлттық киімдер дайындау 
1-11 класс оқушыларына жəне класс жетекшілеріне 
жүктелді.

11. Кезекшілерді тағайындау – комсомол комитетіне.
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12. Мектеп сыртына ұрандар, плакаттар жазу, ілу – 
Ламашарипов, Безруков, Мəмиленов, Дəуленбаевқа 
тапсырылды.

13. Комсомолдардың, пионерлердің құттықтау, қарсы 
алу номерлерін дайындау – комсомол комитетіне, мұ-
ғалімдерге, аға пионервожатый Салихзяноваға;

14. Əр кластан құттықтау сөздерге оқушылар дайындау – 
комсомол комитетіне;

15. Қазақ ССР Мемлекеттік Гимнін жəне алғашқы мек-
теп бітірушілердің көп айтқан өлеңі, Т. Жароковтың 
«Миллион толқын» əнін орындауға дайындық – 
комсомол комитеті мен мұғалім Халиуллинге тап-
сырылды.

16. Аудан басшыларын мерейтойға шақыру, салтанатты 
мəжілісті өткізу орнын тағайындау жəне буфет ұйым-
дастыруға жауаптылар: Ауталипов Қ. жəне Ламаша-
рипов жолдастар болды. 20 мамыр күні осы істердің 
орындалғандығы жөнінде комиссияның алдында 
орындаушылар есеп берді.

Міне, көптен күткен 21 мамыр күні де келіп жетті. Бүгін 
күн бұлтсыз, ашық жəне тымық. Мерейтойға келушілер саны 
бірте–бірте арта түсуде. Осыдан бір күн бұрын мектептің ең 
алғашқы директоры Мұхамедин Қали жəне ең алғаш мектеп 
іргесін қаласқан, өз көздерімен көріп, өздері басшылық етіп, 
істі аяқтаушы жолдастар – сол кездегі аудандық халық ағарту 
бөлімінің меңгерушісі А.С. Выборнов, сол кездегі аудандық 
халық ағарту бөлімінің инспекторы – Асқаров Қанафия, ал-
ғашқы мұғалімдердің бірі – Сейітов Көкетай жандарындағы 
жолдастарымен келіп, мектеп оқытушы жəне оқушы ұжым-
дарымен амандасып, мектеп өмірімен танысқан–ды. Міне, 
бүгін сол жолдастарымен бірге Павлодар облысының əр ау-
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данында түрліше мамандықтар мен түрліше қызмет иелері 
осы мектептің бір кездегі самғап ұшқан түлектері көптеп 
келіп жатыр. 

Ескерту: (1940–1960 жылдар аралығындағы қызмет етуші 
жəне мектеп бітірушілер ғана шақырылды).

Мектеп табалдырығын аттар тұсында оларды мек-
тебіміздің Ғани Мұратбаев атындағы дружинаның пионер-
лері салют беріп қарсы алады да, ішке қарай жөн сілтеп, зал-
да, столдар қасында тосып тұрған комсомолдарға бағыттай-
ды.

Комсомолдар – жоғарғы класс оқушылары, мектеп эмб-
лема – фотосын табыс етіп, 25 жылдық мерейтой значогін 
қадап тұр.

Бірнеше комсомол əр келушінің тізімін, қайда, не қызмет 
атқаратыны туралы мəліметтерді жазып алып жатыр. Бұдан 
соң келушілерді мектеп мұғалімдер коллективі қарсы алып, 
мектеп жаңалықтарын айтып, класс бөлмелерін, кабинет-
терді аралатып таныстырып жүр. Мектеп іші көңілді күлкі, 
сыңғырлаған дауыстарға толды. Біраздан кейін келушілер 
мектеп бағының ішінде топталып та, екі–үштен, бесеу–ал-
таудан да ескерткіш фотоларға түсісті. Бақ ішінде музыка 
ойналып, би биленді, əндер айтылды. Келушілер саны мола-
йып келеді, 170 адам. (Шақырылушы барлығы 300–ден астам 
адам болатын).

Сағат 12–нің кезі. Шеткі кең, кездесуге арналған, жаб-
дықталған класс бөлмесінде жоғарғы класс оқушылары мен 
(10–11 класс оқушылары, мектеп бітірушілер) келушілердің 
кездесуі басталды. Мектеп директоры Қабыкен Ауталипов 
салтанатты кездесуді ашып, жиналғандарға арнап құттықтау 
сөздер айтты. Кездесуде сөйлегендер: 

1. Мұхарова Сақан – мұғалім;
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2. Смағұлов Сатай – мұғалім;
3. Сейітов Көкетай – мұғалім;
4. Дəуітбаев Балға – аудандық милиция бөлімінің қыз-

меткері;
5. Қапашев Дүйсен – аудандық мəдениет бөлімінің мең-

герушісі;
6. Ауталипов Диас – инженер;
7. Молдабеков Қасен – мұғалім;
8. Мейірманов Əсен – аудандық ауылшаруашылық бас-

қармасының агрономы;
9. Ахметжанов Кəрім – аудандық милиция бөлімінің 

қызметкері;
Сағат екі. Тойға жинаушылар əр топқа бөлініп, түскі та-

маққа тарасты. 
Келушілер əлі толастаған жоқ, тіпті ертең де, оның арғы 

күні де келетіндер бар көрінеді, келе алмаушылар телег-
раммамен құттықтаулар жіберіп жатыр. Мысалы, осы мек-
тептің түлектері: Əбуғалиева Қапиза – Қазақ ССР халық ар-
тисі, Қарменов Күлтай – Лазов аудандық партия комитетінің 
екінші секретары.

Сағат 1500. АТК – 3 клубының маңы қайнаған халық. 
Клуб ауласындағы көрікті бақ арасында топталып үйір–үйір 
болып кеңескен, ескерткіш фотоға түсуші адамдар. Бір кез-
де қоңырау да соғылды. Сырттағы тұрған халық клуб ішіне 
кіріп, жайғасып орын алысты. Президиумда мектептің ал-
ғашқы директоры (қазір Екібастұз совхозының мектебінде 
мұғалім) Мұхамедиев Қали жолдас. Ол салтанатты мəжілісті 
(гимн орындалды, «Миллион толқын» əні айтылды) ашып, 
президиум мүшелерін сайлап беруді сұрады. Президиумға:

1. Ауталипов Қабыкен – мектептің қазіргі директоры.
2. Мұхамедин Қали – мектептің алғашқы директоры.
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3. Баймұхаметов Сəту – аудандық партия комитетінің 
2-секретары.

4. Дегтярева Т.И. − аудандық партия комитетінің 3-сек-
ретары.

5. Лазарев А.И. – аудандық атқару комитетінің предсе-
дателінің орынбасары.

6. Нуждин В.И. – аудандық халық ағарту бөлімінің мең-
герушісі.

7. Плахотин Г.Г. – аудандық мұғалімдердің кəсіподақ 
ұйымының председателі.

8. Хачатуров Г.М. – аудандық комсомол комитетінің сек-
ретары.

9. Каримова К.У. – мектеп бітіруші (Железинка ауданын-
дағы Комаровка сегізжылдық мектебінің мұғалімі).

10. Жұмағұлова Хорлан – алғашқы мектеп бітіруші.
11. Хамитова Хакимə – мектеп бітіруші (Павлодардың 

№11 мектебінің мұғалімі).
12. Қапашев Дүйсен – алғашқы мектеп бітіруші (аудан-

дық мəдениет бөлімінің меңгерушісі).
13. Лəдінов Сатыбалды – мектеп бітіруші (Железинка 

аудандық партия комитетінің үгіт–насихат бөлімінің 
меңгерушісі).

14.  Ыбыраева Мəрияш – мұғалімдер анасынан.
15. Оспанова Ғалия – мектеп оқушысы – комсомол ұйы-

мы.
16. Ильяшев Ерғали – мектеп бітіруші (Максим Горький 

орта мектебінің мұғалімі).
17. Выборнов А.С. – алғашқы халық ағарту бөлімінің 

меңгерушісі атынан сайланды. Президиум мүшелері 
орын алғаннан кейін, мəжіліс басқарушы алғашқы 
сөзді Ауталипов жолдасқа берді.
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Баяндамасында Ауталипов жолдас былай деді:
− «Мектебіміз 1940–1941 оқу жылында жұмысқа берілді. 

Оны салуда сол кездегі аудандық халық ағарту бөлімінің 
меңгерушісі Выборнов А.С. пен оқу инспекторы Рудик В.Ф. 
өздерінің айтарлықтай еңбегін қосты. Мектеп құрылысын 
ойдағыдай аяқтағаны үшін Қазақ ССР Оқу Комиссариаты 
Выборновқа алғыс жариялап, бағалы сыйлық берді. Əрине, 
оған біз де ризалық білдіреміз. Мектептің алғашқы оқу жылы 
ойдағыдай басталды. 153 оқушы болды. Мектеп директоры 
Мұхамедин Қали, мұғалімдер: Əдиев Боранбай, Сейітов, 
Кенжебаев Зəйкен, Аманбаев Жəмəли, Қожимов Қайдар, 
Кəримова Бəттай.

Отан соғысы жылдарында мектеп оқушылары майданда-
ғы армияға жылы киімдер жинап, көмек көрсеткені үшін Бас 
командованиенің алғысы жарияланған Грамотамен наградта-
лынды.

Соғыс жылдарында жоғарғы кластардағы жасы толған 
жастар Отан қорғауға аттанды. Олардың көпшілігі азаматтық 
борышын аяқтап, фашистік Германияны жеңуге зор үлестерін 
қосты. Қалин Ш., Макауов Марқа, Алимсуренов Қалиақпар, 
Дүйсенбинов Шəйкен, Билəлов Қайырбай, Кəрімов Сағадат, 
Əбуов, Рамазанов Зейніш т.б.

Отан соғысында кейбір жолдастарымыз ерлікпен қаза 
тапты. Кенжебаев Зəйкен Москва түбінде қаза болды, Əбуов 
Боранбай, Шəмілов Əутен т.б. Олар мектептің мəңгілік 
тізіміне жазылды. Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін, 
1946 жылы орта мектепті тұңғыш рет 20 оқушы бітіріп шық-
ты. Олар: Қайырсқақова Қайнел, Жылқайдарова Мəрөш, 
Смағұлова Көкеш, Жұмағұлова Хорлан, Алдабергенова Ш., 
Шəрімқұлова Зейнеп, Ауталипова Жəмилə т.б.
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1946 жылдан 1966 жылға дейін 567 оқушы орта дəрежелі 
білім алды. Биылғы оқу жылындағы бітіріп шығушыларды 
есептегенде 20 рет мектеп бітірушілерді шығарды. Мек-
тепті бітірген жастар халық шаруашылығының барлық са-
лаларында еңбек етуде. Олардың ішінен оқуда, қоғам жұмы-
сында үздік болғандар аз емес. Олар: Əкімбеков Иманғали, 
Зəкəриянов Қоқан, Рахымжанов Қайыржан, Оразғұлов 
Қабдолла, Бижігітов Əбдіраш, Күміс, Зейнілғабиденов 
Нəжмиден, Əубəкіров Кеңес, Ауталипова Орынбасар, Болат-
баев, Жұмаділов Қайыржан, Молдабеков Қасен, Рамазанов 
Жанайдар, Лəдінов Сатыбалды, Мұқатова Сақан, Бекболатов 
Матай, Бекбатыров Смағұл, Ешматов Қайырбай, Ысқақов 
Жасұлан, Тілегенов Сағынтай, Үсенова Октябрина, 
Дүйсекенова Шүкетай, Құсайынов Шəкар, Қайырсқақов 
Тельман, Қасымов Мұрат, Сыздықов Амангелді, Əйкенов 
Есен, Қасенова Алтын, Ықыласов Мұрат т.б.

Бұдан əрі баяндамашы басқа да бірталай мектебіміздің 
мақтанышы ғана емес, облысқа, республикаға даңқты түлек-
тер туралы даралап айтып берді.

− «Ширек ғасыр аз мерзім емес», - деді ол, - осынша 
уақытта мектеп қабырғасынан түлеп ұшқандардың бірқатары 
аудан емес, облыс, республика мақтанышы. Мысалы, спорт 
мастері Сағындық Жылқайдаров еркін күрестен республика 
намысын қорғап жүрсе, «Құрмет Белгісі» орденді əртіс Қапиза 
Əбуғалиева Қазақстандық бұлбұлдардың бірі. Болатбаев 
Төлейбай – Қазақ ССР Ғылым Академиясында Ботаника 
институтының аспиранты, ғылыми қызметкер. (Павлодар 
облысының шаруашылықтары бойынша) «Павлодар 
облысындағы мал азығының ресурстары» - деген тақырыпқа 
жұмыс істеп жүр. Ғылыми еңбектері осы тақырыптарда 
жарыққа шықты. Павлодар облысының шаруашылықтары 
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бойынша геоботаникалық карталарын жасап, ғылыми–
өндірістік отчёттар жазды. Рамазанов Қаратай – сол 
институтта ғылыми қызметкер. Жас мамандар Əубəкіров – 
агроном, Назықбаев, Əкімбеков, Оразғұлов Қабдолла – мектеп 
директоры. Сарбасов, Əбдірахманов, Смағұлов Жасұлан – 
зоотехниктер. Совет Армиясында: Ысқақов Жеңіс, Қарабаев, 
Мұқанов Аманжол т.б. Молдақасов Сатқан, Солтанов Егел – 
совхоз директорлары. Карменов Күлтай – Лазов аудан 
парткомының 2–секретары, Ильяшев Қабылқақ – аудандық 
партия комитетінің үгіт – насихат бөлімінің меңгерушісі. 
Тілекенов Сағынтай, Дəуітбаев Балға, Ағымбетов – заң 
қызметкерлері. Мектептің алғашқы жылдарында істеген 
мұғалімдерді, сол кездегі мектеп бітірушілер қазіргі 
күндерде де естеріне түсіріп, оларға өздерінің шын жүректен 
алғыстарын айтады. Ондай алғысқа ие болғандар: Сейітов К., 
Карюкова Ғ., Оспанова Қ., Тимченко А.Н., Ысқақова К., 
Тəңірбергенов, Асқаров, Мұхамедин Қ.. Отан соғысы 
аяқталғаннан кейін мектепке жаңадан көптеген жастар 
мұғалімдікке қайта оралды. Қапашев Д., Ламашарипов, 
Байсарин Қ., Рамазанов Зекен, Ауталипов Қ. Олар қоғам 
жұмысына белсене қатысты. Сонымен бірге қажырлы 
еңбеккерлер: шофёр Бакиров Сəдір, Мұқарова Сақан – 
мұғалім, КПСС мүшесі, Жұмаділов – насихатшы, ОК–ның 
Құрмет Грамотасымен наградталған, Салықова – алтын 
астық дайындауда үлес қосуда. Смағұлов Сатай – мұғалім, 
КПСС мүшесі, Қаденов Иманбай, Ахатаев – озат шофёрлар. 
Ахметов, Нұрғалиев – шабандар.

Қазақ жастары коммунистік партияның басшылығымен 
байтақ далада социализмнің алғашқы отауын тігісіп, қараңғы 
елді əлеуметтік жаңа өмірге жұмылдыруға аянбай ат салыс-
ты. Біздің ауданда марқұм Ысқақов Сейітахмет – Жоғарғы 
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Совет депутаты, алғашқы Совдеп председателі. Қазақстан 
топырағында патшалы Россия кезінде болып көрмеген 
өнеркəсіпті дамыту, ауылшаруашылығын коллективтендіру, 
мəдениет майданы т.б. құрылыстарда революциялық жігер-
мен беріле еңбек еткен жастар бұл күндерде қадірлі қарияға 
айналды, мысалы: Бурин Əмірхан, Өтеубаев Уақит, Жұматов 
Сағынбай, Төлеубеков Балға – пенсиядағылар.

Бұдан кейін баяндамашы Ұлы Отан соғысының ардагер-
лерінің ерлік істерін, қазіргі кездегі Отан игілігіне еңбек етіп 
құрметті атқа ие болып жүрген бірталай мектеп түлектерінің 
есімдерін атап, жиналғандарды таныстырып өтті. Ауталипов 
жолдас бұдан кейін мектебіміздің қазіргі жағдайымен, мек-
теп оқытушы – коллективімен, оқу–тəрбие жұмысының ба-
рысымен таныстырды. Сөзінің соңында баяндамашы келуші 
жолдастарға мектеп коллективі атынан алғыс айтып, шын 
жүректен ризалығын білдірді.

Сөйлеушілер:
1. Оразғұлов Қ. – мектеп бітіруші (мектеп директоры).
2. Тілекенов С. – мектеп бітіруші (Краснокутск ауданы, 

МВД қызметкері, капитан).
3. Сарбасов Жанатай – мектеп бітіруші (аудандық ауыл-

шаруашылық басқармасының бас зоотехнигі).
4. Жұмаділов Қ. – мұғалім (мектеп бітіруші).
5. Сейітов К. – алғашқы мұғалім (мұғалім).
6. Мұқарова С. - мұғалім (мектеп бітіруші).
7. Лəдінов С. – мектеп бітіруші (Железинка аудандық 

партия комитетінің үгіт–насихат бөлімінің меңге-
рушісі).

8. Лəдінов С. өзімен келген бір топ жолдастары атынан 
құттықтап, фотоаппарат (комплект) тапсырды. Мұқа-
рова С. бірнеше пар ұлттық костюмдер табыс етті. 
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9. Баймұхаметов Сəту – аудандық партия комитеті аппа-
ратынан «Құттықтау хат», жеңіл кітапхана тапсырды.

10. Нуждин В.И. – аудандық халық ағарту бөлімінің (кол-
лективі) атынан құттықтап, магнитофон тарту етті.

11. Плахотин Г.Г. – аудандық мұғалімдер кəсіподағы ұйы-
мы атынан құттықтап, мектепке, мектеп директорына 
облыстық, аудандық грамоталар тапсырды жəне көп-
теген мұғалімдерге грамоталар тапсырды.

12. Хачатуров Г.М. – аудандық комсомол комитеті атынан 
құттықтап, баян тарту етті.

13. Мектеп директоры мектеп атынан көптеген қарт мұ-
ғалімдерге жəне кейбір мектеп бітірушілерге грамота-
лар тапсырды, көпшілік мұғалімдерге (мектебіміздің 
мұғалімдеріне) алғыс жариялады. Мектеп бітіруші-
лерден келген құттықтау телеграммалары оқылды. 
Мектеп оқушылары (əр кластан бір оқушыдан) құт-
тықтап, өз класс шежірелерін мектеп атына табыс 
етті. Демеушілерден де сөйлеушілер – құттықтау-
шылар шығып, өз сыйлықтарын, тартуларын берісті. 
Оқушы комсомолдар (мектептің) атынан келушілерді 
құттықтаған Оспанова Ғалия өз өлеңін оқып берді. 
Мектептің оқу ісінің меңгерушісі Халиуллин өзінің 
құттықтау өлеңін оқып берді. 

Содан кейін мектеп пионерлерінің (Ғ. Мұратбаев атын-
дағы дружина) құттықтау концерті, гүл тапсырулары болды. 
Салтанатты мəжіліс аяқталып, Қазақ ССР Мемлекеттік Гимні 
шырқалды, біраздан соң жоғарғы класс оқушылары мен мек-
теп оқытушылар коллективінің юбилейлік концерті қойыл-
ды. Концертке келуші түлектерден де қатысқандар болды. 
Жиналған көпшілік концерттен соң мектеп дирекциясына, 
мұғалімдер коллективіне мектебіміздің 25 жылдық юбилейін 
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жасап, құрмет көрсеткендіктеріне көптен–көп алғыс айтып, 
мұндай дəстүрдің жақсы дəстүр екендігін жəне бұдан былай 
да мектептеріміз осы бастаманы ілгері дамытып отыруының 
тəрбиелік мəні аса зор екендігін атап көрсетті. Күн ұясына 
барған уақытта жиналған көпшілік топ–тобымен қонақ үй-
лерге тарасты. Келуші топтар өздері ала келген той малдарын 
əр үйлерде сойғызып дайындатып, бірін–бірі қонақ етісті. 
Ертең олар сүйікті мектебін тағы көреді де, əрқайсысы өз 
жерлеріне, тиісті қызметтеріне кетіседі. 

Сау болыңыздар, достар!

Мектептің 25 жылдық мерейтойына қатысушылар
Ахметжанов К., Қабышев Н., Ешматов Қ., Сейітов К., 
Əпенов Ə., Мұхамедин Қ., Выборнов А.С, Орынбаева С.О., 

Оразғұлов Қ.У., Қапашев Д.А., Бижігітов Ə., 
Халиуллин М., Лəдінов С.Л., Алдабергенова Ш.Е., 

Махамбетова Ж., Айтышев Қ., Дауленова, Мұсабаев Ж.М.
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Отырғандар: Лазарев А.И, Баймұхаметов С.Б, 
Легтярева Т.Н, Мұхамедиев Қ, Ауталипов Қ.А, Асқаров Қ.А. 

Тұрғандар: Сейітов К.С., Ламашарипов Қ.Л., 
Хачатуров Г.М., Алексеева, Выборнов А.С., Балташев М.Б., 
Халиуллин М., Плахотин Г.Г., Ключко И.И., Оспанов А., 
Балтабаев Ж., Мақауов М., Қапашев Д.А., Шрамко В.С., 

Момынов Б.И., Дорошенко И.И., Сарбасов Б.С., Қаденов И., 
Уəлиев А., Абдрақов Қ.
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Ұшқан ұяда

Маужыраған көктем. Жан-жағын жасыл желек көмкерген 
ерке Ертіс толқындана ағып жатыр. Көркіне қанша карасаң 
көз тоймастай. Жағалауындағы Ертіс қаласы да өзінің əсем 
үйлері, кең көшелері, жапырақтары жайқалған ағаштары, 
бау-бақшаларымен осы көрініске жарасым тауып тұр.

Қаладағы №2 қазақ орта мектебі мерекедегідей бе-
зендірілген. Көп адам жиналған. Бəрінің де көңіл-күйі кө-
теріңкі, жүздері жарқын. Бүгінгі салтанат осы мектепті 1960-
1962 жылдары бітірген оқушылардың, сол кезде сабақ берген 
мұғалімдердің кездесуіне арналмақшы.

Мектепте жиырма жыл бойы сақталған папкада былай 
деп жазылған:

«1980 жылдың құрметті мектеп директоры, мұғалім-
дер! Осы сөздерді сіздерге арнап отырмыз. Біздер, 1960-
1962 жылдары мектепті тəмамдаған оқушылар жəне оқыту-
шылар, 1980 жылғы 15 майда туған мектебімізде бас қосуға 
серт байластық. Осыған орай айтылған мерзімде салтанатты 
кездесуімізді ұйымдастыруға көмектессеңіздер екен».

Сол тілек орындалып, Алматы, Целиноград, Семей, Қа-
рағанды, Маңғышлақ, ІІавлодар жəне басқа облыстардан 
келген қонақтар бас қосты. Бұрынғы шəкірттер, мұғалімдер 
бір-бірімен қуана қауышып, сонау жылдардан бергі мектеп 
жаңалықтарымен танысты, сабақтарға кірді. Одан соң өзара 
əңгіме-дүкен құрып, кім қайда, қандай қызмет атқарып жүр-
гендіктерін айтты. Көңілді əн, биге де кезек келді. Ұстаздар 
мен бұрынғы шəкірттер, жиналған ата–аналар мен балалар 
əнге қосылып, би билеп мəз-мейрам болды.

Түстен кейін аудандық мəдениет үйінде салтанатты жиын 
өтті. Оған партия, совет, комсомол ұйымдарының өкілдері, 
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оқу-ағарту қызметкерлері, ата-аналар, мектеп оқушылары қа-
тысты.

Кездесуге арналған кешті мектеп директоры, «Ленин» 
орденді ұстаз Қабыкен Ауталипов ашты. Директордың оқу 
ісі жөніндегі орынбасары Гүлжамал Шарипова мектептің елу 
жылдық тарихына шолу жасады. Республикамыздың түкпір-
түкпірінен келген мектептің жиырма жыл бұрынғы шəкірт-
тері, мұғалімдері салтанатты жиынның құрметті қонағы бо-
лып отырды.

Өзінің жарты ғасырлық тарихында Ертіс қазақ орта мек-
тебі өз қабырғасынан жүздеген, мыңдаған түлектерін үлкен 
өмір жолына ұшырды. Солардың арасында ғалым да, ин-
женер де, агроном да, мұғалім де, диқан мен малшы да бар. 
Бəрін атап өту мүмкін емес. Сөйтсе де ғылым кандидаттары 
Г. Болатбаев, К. Рамазанов. Б. Мұстафина республика жо-
ғары оқу орындарында сабақ беретін оқытушы-педагогтар 
Ə. Сакижанов, А. Қожахметова, Ж. Əкімов есімдерін мысал-
ға келтіруге болады.

Бүгінгі Ертіс қазақ орта мектебі оқу жəне материалдық 
базасы нығайған, негізінен жоғары дəрежелі білімі бар ұстаз-
дар еңбек ететін кең шаңырақ білім ордасы. 1977-1978 оқу 
жылында мұнда шəкірттер үлгерімі 98,6 процент болса, биыл 
ол көрсеткіш 100 процентке жеткен. Көп жыл бұрын осын-
да тəлім-тəрбие, білім алып қияға қанат қаққан шəкірттер 
туған мектебінің бүгінгісіне қуанып, болашағына мақтаныш 
сезімін білдірді.

Қайда жүрсек те алтын ұя, қадірменді ұстаздарымыз 
есімізден кетпек емес, − десті олар.

Қонақтарды құттықтаған 10 класс оқушысы Нұрбике 
Айтышева былай деді:
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Кездесу тамаша өтті. Алған əсеріміз, 
түйген ойымыз ерекше. Өмірімізде үлгі 
тұтар ағаларымыз бен аналарымыз көп 
екен. Біз де сіздердей туған мектебіміздің, 
ұстаздарымыздың үмітін, сенімін ақтай-
мыз. Өзіміздің адал еңбегімізбен ел бай-
лығын, Отан даңқын арттыра беруге үлес 
қосамыз.

Кездесу салтанатында Сілеті совхо-
зы партия ұйымының секретары «Құрмет Белгісі» орденді 
Қайыржан Шабенов. Алматыдан келген дəрігер Нақтай 
Садықов. Ертіс қаласынан инженер Ғалы Камаров, қарт ұстаз 
Сара Орынбаева, Мұхаметқали Халлиулин тағы басқа адам-
дар қонақтарды қызу құттықтады. Соңынан мектеп өнерпаз-
дарының концерті болды.

Жиырма жылдан кейінгі кездесуден алған əсерімізді ай-
тып жеткізу қиын. Бұл дəстүр адамды бауырмалдылыққа, 
туысқандыққа, үлкен-кішіні сыйлауға, яғни адамгершілікке 
тəрбиелейді. Егер осындай кездесулер əр мектепте де ұйым-
дастырылып тұрса жас жеткіншектер үшін үлкен үлгі–өнеге 
болары сөзсіз.

Көп жыл өткен соң ұшқан ұямызда бас қосып, шəкірт 
кезімізді еске түсіріп өткен–кеткенді əңгімелеп, бір жасап 
қалдық. Біздің шын ықылас, жарқын жүзбен қарсы алып, 
құрмет көрсеткен жерлестірімізге көп-көп рахмет айтамыз.

Ғалия Оспанова,
СССР Журналистер одағының мүшесі. 

Алматы қаласы.



92

Мектептің алтын тойында

Жуықта Ертіс ауданының орталығындағы №2 қазақ орта 
мектебінің құрылғанына 50 жыл толуына арналған алтын 
тойы болып өтті. Оған осы мектепті əр жылдарда бітіріп шық-
қан түлектер қазірде республикамыздың түкпір-түкпірінде 
еңбек етіп жүрген немесе бүгінде құрметті демалысқа шық-
қан азаматтар түгел шақырылған болатын.

Бір кезде мектептің оқушысы, омырауға галстук байлаған 
пионері немесе комсомолеці болғанымен бүгінде қадірменді 
қонағына айналған жұртшылық мектеп үйіне таңертеңгі са-
ғат тоғыздан бастап ағылып келе бастады. Қонақтардың ішін-
де мектепті бітіріп кеткеннен кейін кейбір кластастарымен 
ондаған жылдар бойы кездеспегендері де бар екен. Олардың 
бір-бірімен амандасу, қайта танысу сəттері де қызық болды. 
Кейбіреулері қонақтарға жағалай қол ұсынып келіп, бір адам-
ға жеткенде кідіріп, жүзіне қадала қарап қалады:

– Мені танисың ба?
– Жүзіме анықтап қарашы!
– Əлі танымай тұрмысың?
– Жиырма жыл өтті-ау!
Немесе:
Отыз жыл өтті-ау, – деген сөздер естіліп жатты. Осыдан 

кейін бірімен бірі сүйісіп, құшақтаса кетеді.
Жүзін əжімнің терең іздері қапысыз торлаған қарт ана 

əдемі киінген жасамыс əйелмен кездескенде екі құшақ қайта 
жазылмастай болып айқаса кетті. Қарт ана:

− Менің асылым, аяулым, мақтанышым. Жүрегімнің нұр 
гүлі, еліміздің бұлбұлы, сені де көретін күн бар екен! − деп 
еміренсе, екіншісі «Менің анашым, ұмытылмас ұстазым!» − 
деп қарияны аймалай түседі.
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Бұлардың біреуі жасы биыл 80-ге толған қарт ана, Ленин 
жəне Еңбек Қызыл Ту ордендерінің иегері, осы мектептің 
қазақ оқушыларына орыс тілінен сабақ берген ұстаздардың 
бірі Варвара Сафроновна Выборнова екен де, екіншісі осы 
мектепте отызыншы жылдардың орта кезінде оқыған, оқы-
тушы да болған Қапиза Əбуғалиева екен. Бүгінде Алматыда 
«Қазақконцертінің» əйгілі əншілерінің бірі, «Құрмет Белгісі» 
ордені мен бірнеше медальдардың иегері астанадан осы той-
ға шақырумен, арнайы келген екен.

Мектептің кең залы – мектеп тарихына қатысты мате-
риалдармен, газет қиындылармен, портретті, сюжетті фото-
лармен, қабырға газеттерімен, плакаттармен, ұрандармен қа-
пысыз жабдықталған.

Қонақтар үшін мұндағы стендтердің бəрі де қуантарлық-
тай, тебірентерліктей əсер берді. Газет қиындыларынан құ-
рылған стенд бір қабырғаның жартысына жуық көлемді алып 
жатыр. Мектептің оқытушылар коллективі мектеп өмірімен 
жазылған əрбір материалды аудандық, облыстық, республи-
калық баспасөз беттерінен ондаған жылдар бойы қиып алып, 
жинастыра берген екен. Жарты ғасыр ішінде мектепте қандай 
жұмыстар жүргізілді. Соның бəрі баспасөздерде қамтылған. 
Бəрін жинастыра келгенде мектептің дайын тұрған тарихы 
деуге болады.

Ал фотосуреттер көрмесі қонақтарды еріксіз топ-топқа 
бөліп жіберді. Əр топта бір класта оқығандар үйірілген. Олай 
болу себебі, мектепте жыл сайын кластастар суретке түскен-
де бір-екі данасы мектепте қалдырылып отырған екен. Солар 
бүгін қабырғаға ілінген. Қонақтар өздерінің бала кезіндегі 
бүкіл класс оқушылары болып түскен суреттерін көрісіп мəз-
мейрам. Фотосуреттерден əрқайсысы өзін жəне кластас дос-
тарын іздестіріп, тауып алысып жатыр.
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Мектептің залын, класс бөлмелерін аралап көріп, қазіргі 
ұстаздармен жəне өзді-өзі əңгімелесіп болғаннан кейін қо-
нақтарды фотосуретке түсіру басталды. Осы мектепте оқы-
ған Отан соғысының ардагерлері өз алдына бір топ болып 
суретке түсті. Жалпы орденді өрендер жеке топталды.

30-40 жылдардың шəкірттері: 
Ахметов Т., Аманжолов Қ., Асаинов Т., 

Ағымбетов Т., Ауталипов Қ.

Мектептің жарты ғасырлық мүшелді тойының ресми 
бөлігі аудандық Мəдениет үйінің залында болып өтті. Мəде-
ниет үйінің фойесі де тойға арналып шығарылған қабырға 
газеттерімен, фотокөрмелермен көркемделген.

Тойға қатысушыларға Мəдениет үйінің 600 орынды залы 
лық толды.
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Салтанатты мəжілісті Ертіс аудандық халық ағарту 
бөлімінің меңгерушісі Аманбай Шəріпов ашты. Аупартком 
секретары Т.А. Войтик қысқаша сөз сөйлеп, аудандық партия 
комитеті мен халық депутаттары аудандық Совет атқару ко-
митеті атынан жазылған құттықтау адресті оқып берді.

Ертіс №2 қазақ орта мектебінің директоры, «Ленин» ор-
денді ұстаз Қабыкен Ауталипов баяндама жасады. Ол əуелі 
осы мектептің тарихына қысқаша тоқталды. Басында бұл 
мектеп бастауыш мектеп болып ашылады да, 1937 жылы жеті 
жылдыққа айналады. Кешікпей орта мектеп болып құрыла-
ды. 1946 жылы онжылдықты ең алғашқы түлектері бітіріп 
шығады.

Баяндамашы бірнеше қызықты деректер келтірді. 
1946 жылдан бері осы мектептен 1137 оқушы кəмелеттік 
аттестат алып шыққан. Осы мектеп түлектерінің екі жүзден 
астамы Ұлы Отан соғысына қатысқан. Осы мектепте тəрбие-
ленгендердің ішінде қазіргі уақытқа дейін 7 адам Ленин ор-
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денімен, 15 адам Еңбек Қызыл Ту орденімен, барлығы орден-
дермен, медальдармен 345 адам наградталған.

Мектеп түлектерінің бүгінде екеуі СССР Денсаулық сақ-
тау үздігі, 25-і Қазақ ССР Халық ағарту ісінің үздігі, төртеуі 
ғылым кандидаты, алтауы аспирант.

ВЛКСМ съезіне, Бүкілодақтық мұғалімдер съезіне, ұс-
таздардың республикалық съезіне делегат болғандардың, 
жоғары Советтерге депутат болып сайланғандардың, Отан 
соғысында, еңбекте ерлік көрсеткендердің есімдері аталды.

Мектептің оқу-тəрбие жұмысы жылдан жылға жақсара 
түсті. 1971 жылы бұл мектепте аудан көлемінде бірінші бо-
лып оқытудың кабинеттік жүйесі енгізілді. Мұғалімдердің 
білім дəрежесі жоғарылай берді. Бүгінде мектептегі 23 мұ-
ғалімнің он бесі жоғары білімді, өзгелері жоғары оқу орнын-
дарында сырттай оқиды, қалғандарының арнаулы орта дəре-
желі білімі барлар.

Осының бəрі оқушылардың білімді молырақ алуына 
себін тигізді. Бұл пікірді дəлелдеу үшін мысал келтірейік. 
1963-73 жылдар арасында мектептің 189 түлегі жоғары оқу 
орындарын бітірді. 1977-78 жылдар арасында мектеп бойын-
ша сабақ үлгерімі 98,6 процент болса, 1981 жылы бұл цифр 
жүз процентке жетті.

Мектепте еңбек тəрбиесі жұмысына көп көңіл бөлінеді. 
Орта мектеп бітірушілердің көпшілігінің өз селосында қа-
лып, ауылшаруашылығына ат салысуы дəстүрге айналды-
рылды. Ол дəстүр 1969 жылдан басталды.

Сол жылы мектеп түлегі Темірбек Сəдуақасов кəмелеттік 
аттестат алысымен шопан болды. Кешікпей аудандық газет-
те оның 10-класс бітірушілерді қой шаруашылығына барып, 
шопан болуға шақырған мақаласы жарияланды. Келесі жылы 
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бір топ оқушы орта білім алысымен өз алдына комсомол-
жастар бригадасын құрып, қой бақты.

1973-1975 жылдар арасында Қазақстанның X жылдығы 
атындағы совхозда осы мектептің түлектерінен «Жас қыран», 
«Дауылпаз» атты екі комсомол-жастар бригадалары құрыл-
ды. Олардың қой бағудағы көрсеткіштері де жоғары болды.
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30–40 жылдардың мұғалімдері кездесуде: 
Асқаров Х., Мұхамедиев Ғ., Қасқырбаев М., Ғаббасов Қ., 

Бақтыбаев С., Шакимов С.
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Омырауы наградаларға толы, шашы аппақ қария Саттар 
Шəкімовтың мінбеге шығып сөйлеген құттықтау сөзі тың-
даушыларды баурап алды. Ол 1932 жылы құрылған осы мек-
тептің ең алғашқы меңгерушісі екен. Сəкең мектептің сол 
кездегі көрінісін, жағдайы туралы əңгімеледі.

Содан бері 50 жыл өтті, − деді ол. − Осы мектепте бұдан 
отыз-қырық жыл бұрын бүлдіршін шəкірт болған оқушылар-
дың кейбірін бүгін қартайған шағымда бір-ақ көріп, ертегі-
дегі кереметтерге тап болғандаймын.

Ол осыдан қырық шақты жыл бұрын мектептің қабыр-
ға газетінде жазылған бір шумақ өлеңді оқып берді. Қабырға 
газетіндегі суретте бойы ерекше бір баланың кішірек оқушы-
ның қолынан қалашты тартып алып жатқан суреті салынған. 
Ересектеу баланың аты Аққалаш болатын. Суреттің төменгі 
жағына былай деп жазылған:

Аққалашты қарашы,
Үзілісте не етеді? 
Балалардың қалашын 
Тартып алып өтеді.

Залдағылар қол шапалақтап, ду күлді. Өйткені ертістік-
тердің көпшілігі Аққалаш Білəловты жақсы білетін. Жауап-
ты партия, совет қызметтерін атқарды. Ұстаз да болды. Қазір 
пенсионер. Ол өзі осы шумақты оқыған сəтте осы мəжіліске 
қатысып, залда отырған болатын.

Осы мектептің отызыншы, қырқыншы, елуінші, алпы-
сыншы, жетпісінші жылдардағы оқушылары атынан бүгінде 
еңбектің əр саласында жүргендер Хадиша Оспанова, Қапиза 
Əбуғалиева, Ғалия Оспанова сөйледі. Бұлардың алғашқысы 
халық ағарту ісінің үздігі, екіншісі белгілі əртіс, астанамыз 
Алматыдағы «Қазақконцерт» коллективінің əншісі, соңғысы 
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республикалық радио жəне телевизия редакциясының редак-
торы, журналист.

Қапиза Əбуғалиева өзі мектепте оқып жүрген шағында 
өзіне зор қамқорлық жасаған ұстаздарды есіне түсірді. Қыр-
қыншы жылдары бұл мектепте орыс кластары да болған. 
Оқу ісінін жетекшісі Варвара Сафроновна Выборнова екен. 
Оның жұбайы Александр Сергеевич Выборнов халық ағарту 
бөлімінің меңгерушісі болыпты.

9 класты қазақ мектебінде үздік бітірген Қапизаны Алек-
сандр Сергеевич өз кабинетіне шақырып алады.

− Мен сенің өте жақсы оқитыныңды, алғырлығыңды 
жақсы білемін. Сен туралы Варвара Сафроновна маған айт-
ты, − дейді. Оқи бергенің де жақсы. Бірақ бізде ұстаздар 
жетіспейді. Өзің оқыған мектепте мұғалім болуға жарайды 
деп сенеміз.

Халық ағарту бөлімінің меңгерушісі қателеспепті. Бір 
жылдың ішінде Қ. Əбуғалиева педучилищені де бітіреді. Пе-
динститутқа да түседі. Мектеп қабырғасында жүргенде əнші 
қыз атанған Қапизаның табиғи дарынына астанада кең өріс 
ашылады.

Мəжілісте халық депутаттары аудандық Советі атқару 
комитеті председателінің орынбасары Қ.К. Көпбергенов оқу-
шыларға коммунистік тəрбие берудегі табыстары үшін жəне 
мектеп құрылуына 50 жыл толуына байланысты берілген ха-
лық депутаттары облыстық Советінің Грамотасын табыс етті.

Осы тойға шақырумен келген қонақтардың бір кездегі 
мектеп түлектерінен бір топ адам құрметті пионер қатарына 
қабылданып, мойындарына алқызыл галстук тағылды.
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Қапиза Абуғалиеваны 
құрметті пионерлерге алу

Соңында концерт қойылды. Оған негізінен мектептің 
мұғалімдері мен оқушылар коллективі қатысты. «Қазақкон-
церт» коллективінің əншісі, «Құрмет Белгісі» орденінің ка-
валері Қапиза Əбуғалиева бірнеше əн шырқап, оның əнін са-
ғынған жерлестерін тағы да бір сүйсіндірді.

М. Жаманбалинов
«Қызыл Ту» газеті, 29 қараша 1982 жыл



102

Мектептің 70 жылдық мерейтойы

1. МЕКТЕП ЗАЛЫНДА

Аудан орталығындағы №2 қазақ орта мектебінің 70 жыл-
дық мерейтойы маусымның 21 күні таңертең басталды. Мек-
тептің ауласының іші мен сырты жеңіл машиналар мен ша-
қырылған қонақтарға лық толды. Мектепті осыдан он, жиыр-
ма, отыз, қырық жыл бұрын бітіргендер, бұл күнде еліміздің 
шартарабында жүрген мектептестер, сыныптастар ұзақ жыл-
дардан бері бірін-бірі көрмей сағынысқандар құшақтасып, 
сүйісіп жатты. Олар үшін тек осылай қауышудың өзі − үлкен 
қуаныш еді.

Бір кезде осы ұядан бірге ұшқан жастардың кейбірі бұл 
күнде зейнет жасында, көбі əр саланың білікті мамандары, 
арасында ғалымдар да, жоғары лауазымдылар да бар.

Мектеп мерейтойына облыс əкімдігі тарапынан да 
зор мəн берілген. Облыс əкімінің орынбасары Рысты 
Жұмабекованың қатысуы осының белгісі.
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Жиналған қонақтар əуелі мектеп залына жайғасты. 
Той рəсімін жүргізушілер − мектеп мұғалімдері Ғаждамбек 
Тұрсынов пен Кенжегүл Əбеуова жиналғандарды тақпақты 
сөздермен құттықтады. Мерейтой шағын концерпен ашыл-
ды. Мектептің көркемөнерпаздары Құрманғазының «Балбы-
рауын» күйін  орындады. Көрермендер төменгі сынып оқу-
шыларының биін тамашалады. Сөз аудандық білім бөлімі 
кəсіподақ комитетінің төрағасы А. Богачевке берілді. Қысқа-
ша құттықтау сөзінен кейін мектепке кəсіподақ атынан музы-
ка орталығын сыйға тартты.
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Аудандық мəдениет бөлімінің қызметкері Бақыт Ысқақо-
ваның əкесі Кəркен кезінде осы мектепте оқып, аяқтай алмай, 
Отан соғысына аттанып кеткен. Енді осы мектепті Кəркеннің 
төрт баласы оқып бітірді. Сондықтан бұл мектеп оған ыстық, 
қымбат. Осы той құрметіне бұл мектепке Бақыт та өз атынан 
музыкалық орталық табыс етті.

Мектеп оқушылары хормен «Менің Қазақстаным» өлеңін 
орындады. Содан кейін шақырылған қонақтарды аудан-
дық білім бөлімінің меңгерушісі Нұрболат Ауталипов құт-
тықтады. Ал мектеп директоры Азнағұл Айтыбаев қадірлі 
үш қонақтың, атап айтқанда облыс əкімінің орынбасары 
Р. Жұмабекованың, облыстық білім департаменті басты-
ғының орынбасары Н.С. Силкиннің, С. Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемлекеттік университетінің профессоры 
О. Жармакиннің омырауына мектеп эмблемасы белгісін қа-
дады.
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2. МƏДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ

Мектеп залындағы рəсім аяқталғаннан кейін шақырыл-
ған қонақтар мен ертістік жерлестеріміз мəдениет үйіне бет-
теді. Мəдениет үйінің фойесіндегі мерекелік безендірулер, 
мектеп тарихына қатысты фотосуреттер, əр жылғы жетістік-
терін көрсететін деректер назар аударарлықтай еді. Оларды 
аудан əкімі Абызбай Адамов бастаған топ, облыс əкімінің 
орынбасары Р. Жұмабекова да көріп, ризалығын білдірді.

Залға жайғасқан жұртшылықтың алдында əуелі белгілі 
əншіміз Бекболат Мұхамединов Иса Байзақовтың желдір-
месін орындауы тойбастар іспетті əсер қалдырды. Алдымен 
жиналған қонақтар мен жерлестерімізді мектептің мерейто-
йымен аудан əкімі Абызбай Адамов құттықтады. Құттықтау 
сөзінде былай деді:

«Бүгінгі сіздер мен біздер ауданымыздың қара шаңыра-
ғы аудан халқының мақтанышы №2 қазақ орта мектебінің 
70 жылдық мерейтойын атап өтуге жиналып отырмыз. Ұлы 
даналардың сөзінде «Мектеп − жеткіншек ұрпақтың ойын 
қалыптастыратын шеберхана, егер болашақты қолдан шы-
ғарып алғың келмесе, оны қолда берік ұстау керек, халыққа 
наннан кейінгі ең қажетті – мектеп», − деген.

Осы нақылдарды еске тұтып мектебіміздің өткен тарихы-
на үңіліп атқарған міндетіне карасақ, ол үлкен теңіз.

70 жыл тарихы бар мектепте бірнеше жүздеген ұстаздар 
қажырлы еңбек атқарып, шəкірттерін қанаттандырып ұшы-
рып отырды. «Ана сүтін дене үшін табиғат əзірлейді, рух 
үшін оны біздің мұғалімдеріміз əзірлейді», − деген сөз орын-
ды деп білемін. Бүгінгі салтанатқа қатысып отырған барлық 
мұғалімдерге, жас ұрпаққа білім беріп тəрбиелеген еңбектері 
үшін алғысымды айтамын.
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Бала − өмірдің жалғасы. Сол өмір жалғастарының қия-
лына қанат беріп, ғылымның телегей-теңіз молшылығына ке-
нелетін, арманын ұштап, өмір сапарына аттандыратын білім 
дариясының сарқылмас айнасы − мектеп.

Мектептің атын шығаратындар шəкірттердің білімдері, 
олардың ерен еңбектері. Бүгінде осы мектеп түлектері кең 
байтақ Республикамыздың көлемінде Егеменді жас мемле-
кетіміздің өркендеп өсуіне жан-жақты өз үлестерін қосуда.

Осы мектептің тарихы ауданымыздың тарихына байла-
нысты əр кездерді бастарынан кешті. Биылғы жылы аудан 
еңбеккерлері ауданымыздың 75 жылдық мерекесін атап өту 
қарсаңында қажырлы еңбек атқаруда.

Мектеп директорының баяндамасында 70 жыл аралы-
ғында 2000-ға жуық шəкірт білім алып шыққаны олардың 
көпшілігінің лауазымдары аттары мен еңбектегі орындары 
аталынды. Дегенмен осы уақыттар аралығындағы əр түрлі 
кезеңде мектеп директоры міндетін атқарған адамдарды атап 
өтуді жөн көрдім. Олар: 1932 жылғы бірінші мектеп дирек-
торы Саттар Шəкімұлы Шəкімов, одан кейін Н. Бұқабаев, 
А. Ауғанбаев, К. Мұхамедин, А. Əпенов, Ш. Жиенбеков, 
Қ. Молдабеков, Е.М. Мұқатова, 1963 жылдан ұзақ жылдар 
бойы Ленин орденінің иегері Қабыкен Ауталипов қызмет ат-
қарды.

Осы мектеп түлектерінің 8-і Ленин орденді, 18 − Еңбек 
Қызыл Ту орденімен, 1 – КССР «Еңбек сіңірген мұғалімі», 
2 − СССР Денсаулық сақтау үздігі, 26-сы «ҚР оқу ағарту 
үздігі», 3 ғылым докторы, 4 ғылым кандидаты, 6 аспирант, 
1 − СССР журналистер одағының мүшесі, 1 − ҚР суретшілер 
одағының мүшесі жəне 1 түлек Республика Президентінің 
стипендианты.

Құрметті қауым, мектеп түлектерінің жолдары осындай.
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Қазақстан Республикасының Президенті ел халқына 
«Барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі 
жəне əл-ауқатының артуы еліміздің 2030 жылға қарай Қа-
зақстан Орталық Азия Барысына айналады жəне өзге даму-
шы елдер үшін үлгі болады деп сенемін», − деген.

Міне, осы міндеттерді жүзеге асыру үшін бүгінгі жас ұр-
паққа əсіресе осы күнгі мектеп оқушыларына зор талаптар 
қойылады. Өйткені еліміздің 2030 жылға дейінгі өсіп өркен-
деуі осылардың білімі мен тəрбиесіне, ғылым мен мəдениетті 
қаншалықты игеруіне байланысты болмақ.

Қадірменді ағайын! Қара шаңырақтың алғашқы жəне 
кейінгі түлектері, шақырылған қонақтар, ұстаздар қауымы, 
мектепті биыл бітіретін өрендер, оқушылар! Барлығыңыз-
ды да Ертістегі білімнің қара шаңырағы аталған №2 қазақ 
орта мектебінің 70 жылдық торқалы тойымен шын жү-
ректен құттықтаймын. Барлығыңыздың отбасыларыңызға 
аманшылық пен бақыт тілеймін. Ықылас қойып тыңдаған-
дарыңызға рахмет».

Одан кейін мектеп директоры А. Айтыбаев баяндама жа-
сады.

Облыс əкімінің орынбасары Р. Жұмабекова облыс əкімі-
нің құттықтау хатын оқыды.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінің профессоры О. Жармакин өзінің құттықтау сөзінен 
кейін ертістік мектеп бітірушілерді өз университетіне оқуға 
түсуге шақырды.

Аудандық мəслихат хатшысы Х. Зейнешев №2 орта 
мектептің үш ұстазына, атап айтқанда Жамал Қайдарқызы 
Жұмажановаға (оқу ісінің меңгерушісі), Ғаждамбек 
Тұрсыновқа, Əлия Көпееваға аудандық мəслихат атынан Гра-
моталар табыс етті.
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Ауданның «Құрметті Азаматы» жазушы М. Жаманбалинов 
«Əйгілі аудан – Ертісім» кітабының 2 томын бастырып 
шығарды. Онда №2 қазақ орта мектебінің тарихы да 
қамтылған. Автор өзінің құттықтау сөзінен кейін осы 
кітаптың бір данасын облыс əкімінің орынбасары Рысты 
Жұмабековаға табыс етті.

Павлодар облыстық радио компаниясының бастығы 
Ғалия Балтабаева осы мектепті бұдан отыз жылдан астам 
бұрын бітіріп кеткен екен. Мектептің сол кездегі директоры 
Қабыкен Ауталиповты (Ленин орденінің иегері) жоғары 
бағалайды, құрметтейді. Мектепке осы директордың 
есімін беру жөніндегі ұсыныстың аяқсыз қалғанына реніш 
білдіреді. Осы мəселені қайта көтеру керек деген пікірін 
білдірді. Залдағылар бұл ұсынысқа қошемет білдіріп, ду қол 
шапалақтады.

Павлодар облыстық халық банкінің өкілі Л. Байболова 
тойға айтарлықтай сый-сияпатымен келген екен. Ол мектеп-
ке, тойға шақырылған кейбір қонақтарға əкелген сыйлықта-
рын үлестірді.

Аудан əкімі Абызбай Адамов қарт ұстаз Қанафия 
Асқаровтың, Жармағамбет Мұсабаевтың, Мұхаметқали 
Халиуллиннің т.б. иығына шапан жапты, осы мектепте 
сабақ берген ардагерлер Г. Бейсекеноваға, М. Салихзяноваға, 
С. Орынбаеваға, Д. Рахметоваға, Ш. Алдабергеноваға, 
Е. Мұқатоваға зерлі камзол кигізді. Сыйлы қонақтардың 
біразына домбыра сыйлады.
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К. Мүбəракқызы
 «Ертіс нұры» газеті, 26 маусым 2003 жыл





Қабыкен Ауталипов

Балаға жүрек
жылуы
Өмірдерек
Пікірлер
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Өмірдерек

Қабыкен Ауталипов Ертіс 
ауданының Северный селолық ок-
ругінде 1922 жылы 15 ақпанда дү-
ниеге келді. 1938 жылы Ертіс қа-
зақ жетіжылдық мектебін бітіріп, 
1938– 1941 жылдары Семей қала-
сындағы №11 орта мектепті бітірді.

1941 жылдан 1942 жылдың 
қаңтар айына дейін Ертіс ауданын-
дағы Максим Горький атындағы 
орта мектепте мұғалімдік қызмет 
атқарды. 1942-1945 жылдары əс-

кер қатарында болып, еліміздің Қиыр шығыстағы шекарасын 
жаулардан күзетіп, əскери қызмет атқарды.

Медальдармен жəне ордендермен марапатталды: «Герма-
нияны жеңгені үшін», «Жапонияны жеңгені үшін» медальда-
ры жəне II дəрежелі «Ұлы Отан соғысы» ордені. Соғыстан 
кейінгі жылдары 1946–1949 жылдары Ертіс қазақ орта мек-
тебінде бастауыш сынып мұғалімі, ал 1949–1957 жылдары 
Октябрь, Кутузов атындағы мектептердің директоры болып 
қызмет атқарды. 1957–1958 жылдары Ертіс аудандық пар-
тия комитетінің нұсқаушысы, 1958–1962 жылдары Ертіс қа-
зақ орта мектебінде оқу ісінің меңгерушісі, ал 1962 жылдан 
1983 жылдар аралығында зейнеткерлікке шыққанға дейін 
мектеп директоры болды.
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Қ.А. Ауталипов 4 сынып оқушыларымен (1949 жыл)

Ұстаздық 40 жылғы еңбегінің 25 жылын №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін басқарып, бүкіл ғұмырын ұрпақ тəрбиесіне 
арнаған, аудан мен облыс халқына аты мəлім, «Ленин» ор-
денінің иегері, «Қазақ ССР халық ағарту ісінің үздігі», «Ертіс 
ауданының Құрметті азаматы»  Қабыкен Ауталипов − жүз-
деген шəкірттердің бойына адамгершілік пен отаншылдық 
қасиеттерін сіңіріп, білім дəнін себе білген, оқушылары мен 
ата–аналардың құрметіне ие болған,  ұстаздардың да ұстазы.
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Қ. Ауталипов оқушылармен ардагерлер туралы əңгімелесуде

Қабыкен Ауталипов 60 жаста 
(туған-туысқандары мен əріптестері арасында)
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Кеңес дəуірінде қазақ мектептерінің көбі жабылып, 
мүшкіл халде болғанда, мектепті жабылудан сақтап қана 
қоймай, оқу-тəрбие жұмыстарының дəрежесі аудан мектеп-
терінің көш басында болып, тірек мектебі аталуына Қабыкен 
Ауталипов зор үлесін қосты. Мектеп өмірін, аудан тарихымен 
тығыз байланыстырып, оқушыларды аға ұрпақтың үлгісінде 
тəрбиелеуді дұрыс жолға қойып, талай тамаша, бұрын-соңды 
басқа мектептерде болмаған игі дəстүрлерді қалыптастырды.

1969, 1970 жəне 1981  жылдары Республикалық педаго-
гикалық конференцияларда мектептің оқу–тəрбие жұмы-
сындағы оқушыларды аға ұрпақ үлгісінде тəрбиелеу туралы 
озық іс-тəжірибесі талқыланып, республика көлемінде та-
ратылды.

Қабыкен Ауталипов ұстаздардың ұстазы бола білген 
адам, себебі өзі осы мектептің директоры болған жылдары 
17 мұғалім Қазақстан Республикасының «Білім беру ісінің 
үздігі» белгісімен марапатталған екен. Ұстаз − ата өмірінің 
соңына дейін жас ұрпақты тəрбиелеу жолында қажымай, тал-
май еңбек етті. Қабыкен Ауталиповтың ұстаздық болмысы, 
болашақ ұрпақ үшін ештеңеден аянбай, ел мүддесін өз мүд-
десінен жоғары қоя білуі, ауданның, облыстың білім саласы-
на қосқан мол рухани үлесі, мектеп тарихына, аудан тарихы-
на аяулы адам ретінде алтын əріптермен жазылды.

Ол шəкірттерді Отанды сүюге тəрбиелеуде: туған елді, 
жерді, ауданымыздың əйгілі азаматтарын, ерлерін, ата-баба-
ларын білуді негіз етіп алды. Оқушылар үшін арнайы ұлт-
тық киім тіккізіп, мектепте өтетін мерекелер мен салтанатты 
кештер ұлттық нақышта өтетін. Ұлттық тəрбие  сол кездің 
өзінде қолға алынған. Қазақ мектебі мектептердің көш ба-
сында болды. «Болашақ мектебі» деген атқа ие болды. Көп 
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балалы ата-аналардың бала тəрбиесіндегі тəжірибелерін жи-
налыстарда үнемі насихаттап отыратын.

80 жылдық тарихында мектеп талай саңлақтарды самғата 
ұшырып, туған өңір атағын асқақтатып, көк байрағын желбі-
ретуде. Қилы-қилы заманды басынан өткерсе де, қара шаңы-
рақтың аяулы ұстаздарының аялы алақанынан асыл азамат-
тардың білім алғандығы дəл бүгін мақтануға əбден тұрады.

Мектебіміз еліне, шет елдерге аты танымал ғалымдар, 
«Отаным деп, жерім деп» халқына бар өмірін сарп еткен ар-
дақты азаматтар тəрбиеленген орда. Ел үшін еңбек етіп, мем-
лекетіміздің өсуі мен өркендеуіне өз үлестерін сіңіре еңбек 
еткен Қабыкен Ауталиповтың шəкірттері Қазақстанның ха-
лық шаруашылығының сан–саласында еңбек етуде.
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Құрдасымның қуанышына
/Қабыкеннің Ленин орденін алғанына арнаймын/

Шырқаған шебер ақын болмасам да,
Жазатын кезім келді осы жолда.
Жүректі жарып шыққан ыстық сəлем,
Шарлай ұш Алматыдан, көкке самға.

Қабыкен, бірге өстік, бірге ойнадық,
Ер жетіп, жігіт болсақ деп ойладық.
Көз тастап, сұлуларға қырындайтын,
Ол бір кез келер ме еді бір айналып.

Ойласам өткен өмір, қиындықты,
Айтуға сөз жетпейтін қиын тіпті.
Отыз жыл ұстаз болған еңбегіңді,
Бағалап Отан бүгін сыйын тікті.

Əркімдер өз əлінше талап қылған,
Не жақсы сол талаптан барып туған.
Білім мен еңбек қатар жүрген жерде,
Орнамақ шаттық өмір, бақыт думан.

Еңбекті ел жоғары бағалайды,
Ерлерді дұшпан ғана табалайды.
Сан жетпес шəкірттерің ортаға алды,
Жаңа өскен жас ормандай қарағайлы.

Темірханов Олжабай, 
милиция полковнигі
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Жүзі жарқын жан еді

Халық арасында «жақсының есімі 
мəңгі жасайды» деген аталы сөз бар. 
Сондай ізгі азаматтардың бірі – ұлағатты 
ұстаз, ұлтының жанашыры, жастардың 
қамқоршысы Қабыкен Əутəліпұлы.

Бірде жұмыс іздеп №2 Ертіс жал-
пы орта білім беру мектебіне бардым. 
Сол тұста мектеп директоры Қабыкен 
Əутəліпұлы болатын. Қабыкен аға мені 

жылы жүзбен қарсы алды. Жарты сағатта əңгімелесіп, бірне-
ше сұрақ қойды. «Болашағыңнан зор үміт күтемін. Жақсы ұс-
таз болатын қабілетің бар көрінеді. Ұрпақ тəрбиесіне елеулі 
үлес қосасың деп ойлаймын», − деді де жұмысқа қабылдан-
ғанымды айтты. Сөйтіп 1964 жылы №2 мектептің ұстазы 
атанып, ширек ғасыр Қабыкен Əутəліпұлымен бірге қызмет 
атқардым.

Қабыкен Əутəліпұлы ұстаздықты бастауыш сынып мұ-
ғалімі болып бастаған екен. Кейін тарих пəнінен сабақ берді. 
Тəжірибесі мол, жаңашылдыққа ұмтылатын. Білім беру жү-
йесіндегі жаңа əдістемелермен ұстаздарды таныстырып 
бөлісетін.

Оның іскерлігі мен кəсіби шеберлігі қандай жоғары бол-
са, азаматтық ұстанымы, адамгершілігі соншалықты жоғары 
болатын. Директор мектепке кірген кезде оқушылар да, мұ-
ғалімдер де тік тұрып қарсы алатынбыз. Ағаның не мұғалім-
дерге, не балаларға дауыс көтергенін естіген емеспін. Ренжі-
се, көзілдірігінің үстінен қарайтын. Сол бір көзқарасынан-ақ 
барлығын түсінуге болады. Бірақ талапшыл болды. «Дəп-
тер – ұстаздың айнасы» деп, əр оқушы дəптерінің таза болуы, 
жазуларының əдемі болуын қадағалайтын. Ал мұғалімнің са-
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бағына қатысқан соң жақсы жақтарын көрсе ерекшелеп, баса 
назар аударып айтады да, кемшілігін байыппен түсіндіретін. 
Мұның өзі – үлкен бір тəрбие.

Қабыкен аға мектеп тек білімнің ғана емес, тəрбиенің, 
мəдениеттің, тарихтың қара шаңырағы дегенді жиі айтушы 
еді. Балаларға саналы тəрбие берілуін назардан тыс қалдыр-
ған емес. Мектеп басқаруда баланың білімі мен тəрбиесін бір 
деңгейде қойып, өз елін сүйетін, ана тілін еркін меңгерген 
азаматтарды тəрбиелеуді басты мақсат етті. «Қазақ мектебіне 
келген оқушыларды өз ұлтын сүйетін, өз тілін жоғары баға-
лайтын, қазақтың жанашыры болатын, қазақ үшін отқа да, 
суға да түсуге дайын азаматтар тəрбиелеуіміз керек» деген 
міндет əр ұстаздың алдына қойылды. «Менің Қазақстаным», 
«Ұлы Отан соғысы», «Еңбек ерлері» жəне тағы басқа тақы-
рыптарда өтетін жиындарда қатысушылар келелі ойларды 
ортаға салып, қызу пікірталастар да пайда болатын-ды.

Бірде оқушым «Мұғалім, орыс мектептері екі қабат ғи-
маратта орналасқан. Сырты мен іші əдемі, көз тартады. Ал 
біздің мектептің жай-күйі нашар. Мен орыс мектептерінде 
оқитын балаларға қызыға қараймын», − деді. Сондай зəулім 
мектепте қазақ балалары білім алу үшін сендер сапалы білім 
алып, ел игілігі үшін еңбек етер азамат болыңдар. Мектеп са-
луға ат салысыңдар дедім. Кейін болған жайтты мектеп ди-
ректорына айттым.

Ол кісі біраз үнсіз отырды да, «дұрыс айтқан екенсіз», 
− деп қайырды. Балалар да мектептің мүшкіл халі жайлы үй-
леріне айтып барса керек, бір күні ата-аналар келіп, ақылда-
сып, сөйлесіп, бірінші хатшының атына «Ертіс ауылында, ау-
дан орталығында қазақ мектебін салу керек», − деген өтініш 
жіберілді.
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1970-1980 жылдары қазақ мектебіне келетін балалар 
саны азая бастады. Осындай қиын тұста мектеп директоры 
білім ордасының жабылуына жол бермей, жүйелі жұмыстар-
ды қолға алды. Ата-аналар арасында үгіт-насихат жүргізіп, 
балаларын қазақ мектебіне беру қажеттілігін баса айтты. 
Мұғалімдер əр үйге барып, мəн-жайды түсіндіретін болдық. 
Тіпті, Қабыкен аға да əр үйді аралап, балаларды қазақ мек-
тебіне беруін сұрайтын. Оның халық арасындағы беделі бо-
лар, əлде ұстазға көрсетілген сый-құрмет пе, білмедім, бірақ 
Қабыкен аға барған үйдің балалары міндетті түрде біздің 
мектепке келетін.

Қабыкен Əутəліпұлының басқаруымен мектебі егемендік 
жылдарына дейін жабылмай қалды.

Сол жылдары мектептің жетістіктері де бір төбе болға-
нын айтпасқа болмас. Түрлі сайыста ұстаздар мен оқушылар 
алдыңғы қатардан көрінді. Мектептің оқу-тəрбие тəжірибесі 
1979 жылы республикалық мұғалімдер конференциясында 
жоғары баға алды.

Мектеп директорының еңбегі де ескерусіз қалмады. ҚР 
Халық ағарту ісінің үздігі белгісімен, 1971 жылы екінің бірі-
не бұйыра бермейтін «Ленин» орденімен марапатталды.

1942-1945 жылдары əскер қатарында, қиыр шығыста 
шекарада қызмет етті. «Германияны жеңгені үшін», «Жапо-
нияны жеңгені үшін» медальдарының жəне екінші дəрежелі 
«Ұлы Отан соғысы» орденінің иегері. Еліміз егемендік ал-
ғаннан кейін «Ертіс ауданының Құрметті азаматы» атағын 
бірінші болып алды.

Қабыкен Əутəліпұлы жұбайы Шəкен апаймен жеті бала 
тəрбиелеп өсірді. Балаларының барлығы да жоғары білім 
алып, бүгінде əр салада еңбек етеді. Қабыкен ағаның үлкен 
баласы Нұрболат Қабыкенұлы əкесінің жолын жалғастырып, 
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əкесі істеген мектептің директоры болды. Қазіргі кезде құр-
метті демалыста. Нұрлан Қабыкенұлы – Павлодар ауданы-
ның əкімі. Даурен − кəсіпкер. Қыздары Гаухар мен Шарбану, 
ұлы Темірболат та əкесінің жолын қуып, ұстаздық қызмет ат-
қаруда. Жəнике – медицина саласының қызметкері.

Артында қалған ұрпағы əкесінің өмірін жалғастырып, 
халқына адал қызмет етуде. Шəкен апай сол бала-шағасы мен 
немерелерінің қызығын көріп отыр.

Елінің болашағы үшін аянбай тер төккен, талай оқушы-
ға білім беріп, отансүйгіштікке тəрбиелеген ағаның жарқын 
бейнесі есімізде мəңгі сақталады.

Магафируз Салихзянова
ҚР Халық ағарту ісінің үздігі, еңбек ардагері.

Алып тұлға

Мектеп − тəрбиенің орталығы, мұ-
ғалім болса ең маңызды тұлға болып ба-
ғаланады.

«Кімде–кім оқытамын десе, ол оқу-
шы талабына, оның ішкі сырына көз салу 
керек», − деп Ушинский айтқан болатын.

Мен ұстаздық жолымды осы өзімнің 
сүйікті мектебім Ертіс қазақ орта мек-
тебінде бастадым. Ал менің көз алдымда 
өзіме ұстаздық жолдың қыр-сырын үйретіп, тəрбиелеу тео-
риясын, мұғалімдерге қойылатын талаптар сияқты педагоги-
каның күрделі мəселелерін ұғындырып, тəжірибемнің өсуіне 



127

мектептің сол кездегі директоры, ұлағатты ұстаз Ауталипов 
Қабыкен ағайдың ықпалы өте зор болды. Қабыкен ағаның сол 
кездегі ұстаздардың алдына қойған талаптары, қарап тұрсам, 
осы қазіргі уақыттың оқу-үрдісіне сəйкес келіп тұрғанына 
таң қаласың. Қабыкен аға оқушыны өз балаңдай тəрбиелі, 
білімді болуға тəрбиелеуді бізден өте қатты талап ететін.

Келешекте қазақ тіліміз, ана тіліміз өзіміздің мемлекеттік 
тіліміз болуға тиісті дейтін. Ағаның осы сөздері біз ұстазда-
рының жүрегінде мəңгі сақталып қалды.

«Жақсыдан жақсы туар жарқылдаған», − дегендей осы 
күндері ұстазымның ұрпақ− балалары тəрбиелі ошақ иелері.

Ұлы Нұрболат көп жыл əкесінің мектебінің директоры 
қызметін атқарды. Ұлы Нұрлан облысымыздың бір ауданын 
басқарып отыр, ұлы Темірболат, қыздары Шарбану, Гаухар − 
ұстаздар, Жəникесі − дəрігер, Даурен − бизнеспен шұғылда-
нады.

Немере–шөбелерінің алды шет елден оқу бітіріп, ғылы-
ми атақтар алуда.

Мен өзімді бақыттымын деп есептеймін, өйткені мен 
өмірімде екі алып тұлғалардан дəріс алдым.

Мектеп жасымда қазақ тілі мен əдебиет сабақтарын 
оқытқан мұғалімім Əзілхан Қасымбеков болды. Ал ұстаздық 
жолымды бастағанда маған əрі əріптесім, əрі ақылшым бол-
ған Ауталипов Қабыкен ағай болды.

Осы екі ұстаздар сол замандағы мемлекеттің ең жоғары 
сыйлығының иегерлері «Ленин» орденді ұстаздар еді.

Мен осы ұстаздарыма, алып тұлғаларға басымды иемін.

Дəметкен Рахметова
Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген мұғалімі
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Өнегелі ұстаз

Мен Семейдің мемлекеттік педагоги-
калық институтын бітіріп, жолдамамен 
№2 Ертіс қазақ орта мектебіне математика 
пəнінің мұғалімі болып келдім. Мені сол 
мектептің директоры Ауталипов Қабыкен 
аға қарсы алды. Біраз сөйлескеннен кейін 
10-класстарға математикадан, физикадан, 
астрономиядан сабақ беретінімді айтты. 
Мінезі жайсаң, елге елеулі, халқына қа-

лаулы адам еді. Аз сөйлейтін, бірақ баппен тауып айтатын. 
Өте кішіпейіл, бізбен жас болсақ та − үнемі «сіз» деп сөйле-
сетін. Осы мектепте қатардағы мұғалімнен − директорлыққа 
дейін көтерілдім.

Мен 1969 жылы мектеп директорынын оқу ісі жөніндегі 
орынбасары болып тағайындалдым. Мұғалімдердің сабағына 
қатысқанда, олардың сабақ үстінде жіберген кемшіліктерін 
баса айтып, өзімді көрсеткім келіп, білгірсіп, дауысымды кө-
теріп, кейде орынсыз сын айтқанымды Қабыкен аға байқап 
қалса керек. Мені өз кабинетіне шақырып алып, мынадай 
ақыл айтты:

− Сіз сабақты алдымен өзіңіз талдамаңыз, бірінші сөзді 
мұғалімнің өзіне беріңіз. Содан соң басқаларды тыңдаңыз, 
өзіңіз соларға төреші болыңыз. Мұғалімдермен бет жыртыс-
паңыз, тек пікір қосыңыз, − деді.

Сөйтіп Қабыкен аға маған биікті көрсетті, ұсақшылдық-
тың ұнамды іс емес екенін түсіндірді. Осынысымен Қабыкен 
аға менің өмірлік жолымда ұстаз ретінде көз алдымда тұра-
ды. Аға іскерлігі маған үлгі болды, əлі күнге дейін сол ұста-
ныммен келемін.
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Ұстаздық − аспандағы темірқазық тəрізді мамандық. Ол 
үнемі жарқырап тұрады. Адамды адастырмайды. Соған қа-
рап жолаушылар бағдар алады. Қабыкен аға еркін ойдың, 
ұшқыр істің, өжет бастаудың адамы.

1972 жылы Ертіс ауданы бойынша 1-ші болып кабинеттік 
жүйеге біздің №2 қазақ орта мектебі ғана көшті. Кабинеттік 
жүйенің соншалықты пайдалы екенін сол кезде түсіндік.

Жас ұрпақтың келешегін ойлап, солардың білімді, 
білікті, іскер болып өсуі үшін мектебімізде жыл сайын тəр-
биелік мəні бар əртүрлі тақырыптар бойынша мектепшілік 
жалпы оқушылар конференциясы өткізілетін. 1965 жылдың 
желтоқсан айында «Біз революционерлер ұрпағымыз» атты 
тақырыпқа өткізілген конференцияның мəні өте зор болды. 
Аудан бойынша революцияға қатысы бар қарт адамдар, Ең-
бек Ерлері, Еңбек үздіктері шақырылды. Олар жас ұрпаққа 
үлкен тəлім-тəрбие берді. Аға үнемі бірінші орынға тəрбиені 
қоятын. Тəрбиесіз алған білім бір жақты болады дейтін. Өне-
гелі ісімен көпшілікке танылған өнегелі ұстаз Ленин ордені-
мен марапатталды. Артына өшпейтін із қалдырды.

Елемес Мұқатова,
ардагер ұстаз

Кемеңгер ұстаз

Қабыкен Əутəліпұлы Ертіс ауда-
нының №2 қазақ орта мектебінде көп 
жылдар бойы мектеп директоры болып 
қызмет етті. Ертіс аудан орталығындағы 
жалғыз қазақ мектебі, сол жылдары мек-
теп директоры болған Қабыкен ағайдың 
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тынымсыз да табанды еңбегінің арқасында сақталып қалды. 
1970 жылдардың өзінде қазақ отбасыларына балаларын қа-
зақ мектебіне берулері туралы ақыл-кеңес беріп, мұғалім-
дерді əр үйге жалықпай барып, түсіндіріп кеңес беруге, бала-
ларын қазақ мектебіне тартуға жұмылдыра жұмыс жасатты. 
Ағай сол кездің өзінде бізге Қазақстанда қазақ тіліне деген 
мұқтаждық туатынын, заман өзгеріп қазақ мектептерінің қа-
тары көбейетіні туралы біздің жетемізге жеткізе айтушы еді, 
шіркін кейін ойладық Қабыкен ағай не деген көреген адам еді 
деп. Ол кездегі жас мұғалімдер, Кеңес дəуірінің ағымына ба-
ғынып балаларымызды қазақша оқытпағанымызға кейін қат-
ты өкіндік. Қарап отырсақ, ағаның сол кездегі педагогикалық 
тұрғыдан айтқан ақыл сөздері қазіргі уақыт талабының күн 
тəртібінде тұрғандай көрінеді.

Қабыкен ағай 20 ғасырдың табиғи болмысымен, жүріс-
тұрысымен, құдайдың қалауымен нағыз педагог, ол кісімен 
əңгімелесіп, жақын қарым-қатынаста болудың өзі бір ғани-
бет, жас мұғалімдермен ұлым, қызым, - деп сөйлесуші еді. 
Қабыкен ағайдың оқушылармен қарым-қатынасын кейін 
мен бірде бір мұғалімдерден көре алмағандаймын, себебі 
оқушыларды бір құрметті қонақ ретінде қарсы алып, оларға 
бір үлкен үмітпен қарайтын еді, ешқашан оқушыларға дауыс 
көтермейтін, өзінің бір жағымды қалжыңдарымен адамның 
жан-дүниесін баурап алушы еді. Қабыкен ағай істеген жыл-
дары мектепте тəрбие жұмысы жоғары деңгейде болды де-
сем, артық айтпас едім, өйткені аға алдымен тəрбиеге көп 
көңіл бөлді, тəрбиесіз бала сапалы білім ала алмайды деген 
қағиданы сол кезде біздің жадымызға жаттататын еді. Қабы-
кен аға КПСС-тың əр съезіне, тарихи деректерге байланысты 
мерейтойдың тарихи мазмұнын ашатын, қоғамның дамуын 
жаңа қырынан көрсете білетін тарихқа байланысты өткізетін 
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ғылыми практикалық конференциясы мектепте, облыс, рес-
публика көлемінде тəрбиелік мəні зор болды. Бұл конферен-
цияны өткізу мектеп үшін бір қызықты үлкен науқан бола-
тын.

Мен өзім Қабыкен ағаймен қызметтес болғаныма риза-
мын, мұғалім болудың, ұжыммен жұмыс істей білуді, нəти-
желі еңбекке жетудің қыр-сырын, сол кісіден үйрендім. Ле-
нин орденінің иегері Қабыкен Əутəліпұлының білікті бас-
шы, кемеңгер ұстаз, жан-жағына жан жылуын шаша білетін 
мейірімді жан ретінде үлкен ілтипатпен еске аламын.

Бахыт Көбешова,
ардагер ұстаз

Ұстаздықтың үлгісі

Ұстаздық еткен жалықпас, 
Үйретуден балаға, - деген Абай сөзін 

өзінің өмірлік қағидасы еткен ұстаз əрда-
йым құрметті. Ол өзінің бойындағы бар 
мейірімін, білімін, тəжірибесін алдын-
дағы шəкірттеріне беріп, олардың руха-
ни дүниесін байытып, өмірде неғұрлым 
адаспай, дұрыс жолмен жүруге дайын-
дайды. Халықтың «Ұстазыңды атаңнан 

да əзіз тұт», - дейтіні де сондықтан. Шəкірт – ұстаздан дəріс 
қана емес, өмірлік ұлағат, тəрбие алады. 

Жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шəкіртінің жа-
нына нұр құйып, өмірде өзі де бақытты болып, өзгелерді де 
бақытқа жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы 
да бөлек. Сондай ұстаздардың бірі емес, бірегейі, өткен ға-



132

сырдың 60–шы жылдары Ертіс ауданындағы жалғыз қазақ 
орта мектебінің директоры болған Қабыкен Ауталипов. Ол 
кісі жаңашылдықтың бастаушысы, жүрегі – жылы, көңілі – 
дарқан адам еді. Ұстаздық қызметте, шəкірттермен қарым–
қатынаста ізгі ниеттілік, кішіпейілділік жəне мəдениеттілік 
бірінші кезекте тұру керектігіне Қабыкен ағаға қарап көзім 
жетті. 

Қабыкен ағаның мектебінде мұғалім, оқу ісінің меңге-
рушісі болып 16 жылдай бірге қызмет істедім. Ол кісі ешқа-
шан, бала түгіл ұстаздарға дауыс көтергенін естіген емеспін. 
Үлкенге – құрмет, кішіге – ізет үлгісін көрсете білген, ұжымда 
адамгершілік қасиеттерді, бір-бірін сыйлау, құрметтеу сияқ-
ты адами қасиеттерді қалыптастырған жан еді. Біз ол кісіні 
сыртынан «Біздің Сухомлинский» деп ерекше бір мейірім-
мен атаушы едік. Мектебіміздің мұғалімдерінің нағыз «Ұс-
таз» деген атқа лайық болуы үшін, оларға көмегін аямай, жа-
нын салып тəрбиеледі. 

Қабыкен Ауталипов ұстаздардың ұстазы бола білген 
адам, себебі өзі осы мектептің директоры болған жылдары 
17 мұғалім Қазақстан Республикасының «Білім беру ісінің 
үздігі» белгісімен марапатталды. Ол жұмыс барысында жеке 
бастың уақытымен санаспайтын, сабақта жанын салып жұ-
мыс істейтін. Ұстаз болумен бірге шəкіртіне мейірімді «əке» 
бола алған жанның жеке басына деген осыншама ықылас-
ниетін күнде көріп біле тұрып оған ілеспеу, оның талапта-
рын күнделікті орындамау деген біз үшін болмайтын. Алды-
мен адам болып, кейін маман болып қалыптасуымыз, жəне 
бүгінгі азды-көпті жеткен биіктеріміз осы кісінің сол кездегі 
көрсеткен өнегесі, жолы болатын. Алғаш көрген сəттен күні 
бүгінге дейін қалыптасқан осындай пікір мен үшін көп өз-
геріске түспей, бір қалпынан тайған жоқ.
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Артында елі айта жүрерлік сөзі, ізгілік нұрын себетін 
ұлағаты, жасаған жақсы істері бар ерекше тұлға, жайсаң жан, 
ұстаз, Ұлы Отан соғысының ардагері, «Ленин» орденінің 
иегері, Қаз ССР-нің Халық ағарту ісінің үздігі, Ертіс ауда-
нының «Құрметті азаматы» – Қабыкен Ауталипов. Ол кісі 
жайлы пікір айту, Ертіс ауданының сол кездегі білім саласы 
жайлы айтумен парапар. 

1969, 1970 жəне 1981 жылдары Республикалық педагоги-
калық конференцияларда мектептің оқу–тəрбие жұмысында-
ғы оқушыларды аға ұрпақ үлгісінде тəрбиелеу туралы озық 
іс-тəжірибесі талқыланып, республика көлемінде таратылды. 

«Шəкіртсіз – ұстаз тұл» деген дана халқымыз, бұл күндері 
сіздің ізіңізді алдыңыздан түлеп ұшқан қаншама шəкіртіңіз 
жалғастыруда. Олар барда – сіз де барсыз, ұмытылмайсыз! 
Сіздің адами болмысыңыз, дегдар тұлғаңыз ешқашан аласар-
май, рухыңыз мəңгі биікте болады, асыл жан, аяулы ұстаз! 
Қабыкен ағаның ұстаздық болмысы, болашақ ұрпақ үшін 
ештеңеден аянбай, ел мүддесін өз мүддесінен жоғары қоя бі-
луі, ауданның, облыстың білім саласына қосқан мол рухани 
үлесі, мектеп тарихына, аудан тарихына аяулы адам ретінде 
алтын əріптермен жазылып қалуы керек деп ойлаймын.

Гүлжамал Шарипова
ҚР Білім Беру ісінің үздігі, ардагер ұстаз
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Ұлағатты ұстазымыздың өмірі өнеге

Əр заманда тарихқа өзіндік үлес қо-
сатын ұмытылмас адамдар болады. Олар-
дың мұндай жарқын істері бүгінгі ұрпаққа 
үлгі-өнеге ғана емес, ол ғасырдан - ғасыр-
ға ұмытылмас бейне болып сақталып қа-
лады. Менің балалық шағымда, мектепте 
оқып жүргенде еліктеген адамдарым көп 
болды. Солардың бірі жəне бірегейі Ертіс 
қазақ орта мектебінің директоры, Ленин 
орденінің иегері Қабыкен Ауталипов 
дер едім.

Ұлы ұстазым Қабыкен ағадан 9-11 сыныптарда білім 
алдым. 1964 жылдың қыркүйегінде 9 сыныпқа келгенде ол 
кісінің бірінші сабағында-ақ ол маған үлкен əсер қалдырды. 
Ыбырай Алтынсарин тегін айтпаған ғой: «Мұғалім-мектептің 
жүрегі» - деп. Қабыкен аға дəл сондай адам еді. Ол кісінің 
бір қараған қарасынан-ақ оқушылары, бізге не айтайын деп 
отырғанын түсінетінбіз. Қабыкен ұстазымыздың ұлағатты 
өнегесі талай шəкірттердің бойына жылылық ұялатты десем 
артық айтпаған болар едім. 

Міне қаншама жылдар өтсе де ол кісінің бейнесі менің 
əлі күнге дейін көз алдымда. Бірде ол кісі мені кабинетіне 
шақырып алып, сабақтан тыс көп кітап оқу жайлы кеңес 
берді. Тарихи кітаптарды көп оқып, өзіміздің елден шыққан 
Иса ақын жайлы деректер жинастыруды тапсырды. Қазірден 
бастап, осы істермен айналыссаң, алдағы уақытта кім бо-
луың жайлы ойланатын боласың деп кеңес берді де, қолыма 
бір топ кітапты ұстатып, ақыл-кеңесін беріп, маған қамқор-
лық көрсетті. Міне, ол кісі сол кезде-ақ менің болашағымды 
болжап қойған екен. Шынында да ардақты ұстазымыз Қабы-
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кен аға дарынды балаларды бірден танитын. Олардың əрқай-
сысымен жеке-жеке сөйлесіп, бағыт-бағдар беріп отыратын. 
Əрі Қабыкен аға өзінің оқушыларының мінез-құлқын бірден 
түсінетін жəне оны үнемі жадында сақтайтын. Керемет су-
реткер кісі еді. Ешнəрсені ұмытпайтын, алғыр да аңғарым-
паз, өзгелердің ар-намысын аяққа баспайтын, қолынан кел-
генше көмектесіп, қол ұшын беретін. Жақындарына да жат 
адамдарына бірдей қарайтын адал жан болды. Қандай істе де 
үнемі дұрыс шешім жасайтын. Соған мысал келтіре кетейін.

Біздің 9 «а» сыныбында 14 қыз, 14 ұл бала оқыдық. Сыны-
бымыздың тəртібі де, сабағы да жақсы болды. Əрі ұйымшыл 
еді. Бір-бір қыз, бір-бір балаға ие болып, оларды өз уысымыз-
дан шығартпайтынбыз. Ер балалар да бізді өте сыйлады. Бір-
де отырып, бір шешімге келдік. Апта сайын ең жақсы сынып 
деген ауыспалы қызыл туды біздің сынып жеңіп алатын бол-
ғандықтан, біз сынып жетекшісіз де жұмыс істеп, оқуымызға 
болады екен деген ой келді. Директорымыз Қабыкен аға мен 
сол кездегі сынып жетекшіміз Бейсенбаев Зəйкен мұғалімді 
шақырып алып, осы ойымызды айттық. Сынып жетекшіміз 
Зəйкен мұғалім бұл ойымызды естігенде жақтыра қойма-
ды, тіпті өңі бұзылып, не айтарын білмей қалды. Керісінше, 
директорымыз Қабыкен Ауталипов: «Бұларың дұрыс екен, 
бұл бастама ғой, оны қолдауымыз керек, сендердің класта-
рың мұндай бастамаға лайық. Бүгінде мектептің ең алдында 
жүрген сынып. Басқаларға сендерді үлгі етеміз»,- деп бірден 
біздің ойымызды қолдай кетті. Міне, Қабыкен ағаның жаңа 
бастаманы қолдайтын жаңа заманның мұғалімі екенін осы-
дан көреміз. Ол кісі астарлы да аңдатпа лебізімен өзімізде 
жоқ қайсыбір жақсы қасиеттердің бар екенін айтып бізді бір 
көтеріп тастады. Сол күннен бастап, біз үш жыл қатарынан 
сынып жетекшісіз 11-ші сыныпты бітіріп шықтық. Жай ғана 
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бітірген жоқпыз, біздің класс үнемі мектептің алды болып 
отырды. 

Қабыкен ағаның тағы бір ерекше қасиеті қолынан іс ке-
летін, жақсы оқитын балаларға үнемі қамқор болатын. Тоғы-
зыншы сыныпты бастаған алғашқы күні-ақ менің ұйымдас-
тырушылық қабілетімді аңғарып, жалпы мектептің комсомол 
ұйымы хатшысының орынбасарлығына ұсынып, бір жылдан 
кейін Дəулет Шабенов мектепті бітіргеннен кейін жалпы 
мектеп комсомолдарының қолдауымен əрі сайлау нəтижесі 
бойынша Ертіс қазақ мектебі комсомол ұйымының хатшы-
сы болдым. Міне осы жұмыстың жақсы жүруіне де мектеп 
директоры Қабыкен Ауталипов ақыл-кеңесін беріп отырды. 
Сол жылдары біздің мектеп талай жақсы істердің ұйытқысы 
болып, тамаша жұмыстар атқарып, басқа білім ордаларына 
үлгі боларлық жарқын бастамалардың бастамашысы болды. 
Солардың қасында біздің Ленин орденін кеудесіне таққан, 
құрметті ұстазымыз Қабыкен Ауталипов жүрді. Ол өз сөзін-
де үнемі мектеп тек қана білім берумен шектелмеу керек, 
балаларды рухани адамгершілікке тəрбиелеу ісі де біздің ұс-
таздардың міндеті деп айтып отыратын. Оқушының өз бетін-
ше білім алу мен тəрбие алуын үйретпеген мұғалім оқушы-
дан түпкі нəтиже ала алмайды дейтін. Ең бастысы,- дейтін 
Қабыкен мұғалім: - Ағаш түзу болып өсу үшін, оған көшет 
кезінде күтіп баптау керек. Сол сияқты оқушыны да жас кезі-
нен адамгершілік пен ізгілікке, мейірімділік пен қарапайым-
дылыққа тəрбиелеу − ұстаздардың міндеті деп түсіндіретін. 
Иə, шынында да оқушының өмірге белсенді көзқарасы үлкен-
дер арқылы келеді. Олар сондай білікті де парасатты адамға 
еліктейді. Сондықтан да болар Қабыкен ұстазымыз алдын-
да тұрған ұлы мақсат-міндеті деп саналы ұрпақ тəрбиелеуді 
алдына қойды. Ұрпақ тəрбиесі – келешек қоғамның саналы 
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азаматын тəрбиелеу деп өзінің бүкіл өмірін осыған арнады. 
Еңбек жолын 1941 жылы Максим-Горький мектебінен бас-
таған ол, кейін 1957 жылы Ертіс қазақ мектебіне ауысады. 
1963 жылы осы мектептің директоры болып тағайындалды. 
Ал біздер мектепті 1966 жылы бітіріп, жан-жаққа оқуға ке-
тер алдында Қабыкен аға мені тағы да əдеттегідей кабинетіне 
шақырып алып: «Ғалия айналайын, тарих пəнінің мұғалімі 
болсаң қайтеді. Қызылорда педагогикалық институтына тү-
суіңе болады, арнайы мектептен өтініш хат жазып береміз, 
бұл ойыма қалай қарайсың тарих пəніне бейімің бар, əлде 
журналистиканы қалап отырсың ба, -деді. Мен өз ойымды 
айттым, негізі журналистика мамандығын таңдадым, Алма-
тыға бармақшымын,- дедім. 

- Дұрыс, алған бетіңнен қайтпа, оқуға түсіп кететініңе 
күмəнданбаймын деп сенімін білдірді. Содан құрметті ұс-
тазымның сенімін ақтап, журналистика факультетіне түсіп 
кеттім. Мектеп бітірсек те жыл сайын мектебімізге келіп, 
құрметті ұстаздарымызбен кездесіп жүрдік. Келген са-
йын ардақты ұстазымыз Қабыкен аға бізді құшағына алып, 
мейірім шуағын төгіп, мектеп оқушыларына бізді мақтан 
етіп үлгі тұтты. Ал біз болсақ, осындай ұлағатты ұстаздың 
жылы сөзінен ерекше бір нəр алатынбыз. Мақтаныш сезімге 
бөленетінбіз.

Біздің дана халық қашанда дұрыс айтқан ғой: «Мектеп – 
білім тірегі, ұстаз – оның жүрегі» - дегендей, туған мек-
тебімізге келгенде біз осы қасиетті сөздің мағынасын түсіне 
бастадық. Шынында да, біздің болашағымыз, жас балалар-
дың келешегі осы ұстаздардың қолында екен. Тіпті олардың 
аузынан шыққан қасиетті де киелі, мағыналы, парасатты сөз-
дері оқушыға қашанда аналық, əкелік ыстық сезім ұялатады.
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Мектепке бір келгенімде ол кісі Алматыда Райхан де-
ген қарындасының тұратынын, оның дəрігер екенін айтып, 
адресін берді. Мен Алматыға келісімен оны тауып алдым. 
Біздер Райханмен Алматыдан көшіп кеткенше ұзақ жылдар 
араласып тұрдық. Жолдасы Күнтуған да бір керемет адам. 
Менің кішкентай ұлым Мадияр жиі ауыра берді. Сонда 
Райхан Ауталипова жыл сайын кішкентай ұлымды өзінің 
ауруханасына жатқызып, емдеп тұрды. Керемет, өз ісін бі-
летін жақсы дəрігер. Біздер кейін Павлодарға көшіп кеттік 
те, осындай керемет адамдардан алыстап қалдық. Қазірде біз 
Астанада, олар Алматыда. Бірақ, ішкі сезім, оларға деген са-
ғыныш бар. Қайда жүрсек те аман болайық.

Тағы да құрметті ұстазым жайлы... Болашақтың басшы-
сын да, ғалымын да, майталман еңбек адамын да, өнер қар-
лығаштары мен ақын-жазушыларын да ұстаз тəрбиелейді 
деп ашық айта аламыз. Міне Қабыкен ұстаздың қолынан 
да мыңдаған шəкірттер білім алып, ғалым да, тілінен бал 
тамған ақын да, ел қорғаған сарбаз да, басқа да мамандық 
иелері тəрбиеленіп шыққанын тілге тиек етеміз. Қабыкен 
Ауталиповтың Ертіс қазақ мектебінен 8 түлек – Ленин ор-
денін алса, 18-і «Еңбек Қызыл Ту» орденімен марапатталды. 
27 мұғалім – Қазақстан Республикасының оқу ағарту ісінің 
үздігі атанса, 1 мұғалім Қазақ ССР-на еңбегі сіңген мұғалім 
атағын алды. Осы мектептен 5 - ғылым докторы, 10 – ғы-
лым кандидаты, 3 - СССР журналистер Одағының мүшесі 
əрі жазушы атанса, 2 - Қазақстан Республикасы Суретшілер 
Одағының мүшесі. 1 оқушы Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің степендианты, 1 оқушы Сенат депутаты болды. Қа-
зақстан Республикасының, облыстың, ауданның депутаттары 
атанып, халық қалаулылары бар.
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Кейде біздер дүниеден өткен адам жайлы «Тірісін-
де қадірін білмеппіз»,- деген сөздерді жиі айтып жатамыз. 
Оның да əртүрлі себебі бар. Бірі – көңіл жұбату болса, бірі 
қимас адамыңды іздеу, немесе өткен кезеңге көңіл толмау-
дан айтылатын ойлар. Менің осыған қосылар ойымның бірі 
Қабыкен ағаны қимай отырып, əттең 42 жыл тапжылмас-
тан ұстаздық еткен, баршамызға білім нəрін сепкен, адам-
гершілікке тəрбиелеген осы ұстазымызға құрмет көрсете 
алмадық қой деген ой мазалайды. Қабыкен ұстаздың есімі-
мен Ертіс ауылындағы № 2-ші мектепті атаймыз деп ұсыныс 
жасағанымызға да қаншама жыл өтті. Осы шаруаны бітіре 
алмағанымызға өкінемін. Қолымыздан бұл іс неге келмеді 
деп жанымды жеймін. Бұл талай жылдан бері жоғары жақта 
жатқанмен жабулы қазан əлі жабулы жатыр. Бірақ, ұлағатты 
ұстазымыз Қабыкен Ауталиповты еш жадымыздан шығарған 
емеспіз. Бүкіл өмірін ұстаздыққа арнап, талай қайраткерлерді 
алтын ұясынан ұшырған Қабыкен мұғаліміміздің жаны жа-
натта, өзі жұмақта болсын! – деп жылы сөзімізді арнаймыз.

Ғалия Балтабай 
ҚР-ның мəдениет қайраткері, құрметті журналисі

Мектептің комсомол ұйымының хатшысы

Көреген ұстаз

Мен №2 Ертіс қазақ орта мектебіне 
1963 жылдың қыркүйегінде 9 сыныпқа 
келіп түстім. Бірден қоғамдық жұмысқа 
белсенділігімді көрсетіп, мектеп комсо-
мол комитетінің мүшесі болып сайлан-
дым. Сол жылы мектепте екі 11сынып 
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жəне екі 10 сынып оқушылары болды. Оқушылардың тəртібін 
талқылау, спорт шараларын ұйымдастыру жұмыстарын толы-
ғымен мектеп старостасы қадағалайтын, ал комсомол коми-
теті пионерлер ұйымының қамқоршысы, саяси жəне мəдени 
шараларды ұйымдастырып, ұстаздарға көмекші болатын. 
1964–65 оқу жылы мектеп комсомол ұйымының хатшысы-
ның міндеті маған жүктелді. Негізгі жұмыс комсомол қатары-
на өтем деуші оқушыларды дайындап, оларға Бүкілодақтық 
Ленин комсомол ұйымының тарихын, жетістіктерін, міндет-
терін түсіндіру болды. Үміткерлерді аудандық комсомол ко-
митетінің сынағына апарып, олар қойылған сұрақтарға дұрыс 
жауап бергенше қобалжып, соңынан комсомолға қабылдан-
ғанда қуанып, мектеп дəрежесін кемітпегенімізге мəз бола-
тынбыз. Комсомол комитетінің отырыстарына мектеп бас-
шылары да қатысатын. Əсіресе мектеп директоры Ауталипов 
Қабыкен аға берген кеңестер, ол кісінің кез келген мəселеге 
ерекше көзқарасы біздің қоғамдық жұмысқа деген ынтамыз-
ды арттыра түсетін. Бұл тек əдемі сөз емес, шынында солай 
болған, мүмкін қазіргі жастарға өтірік көрінетін шығар деп 
те күмəнданамын, бірақ сол кезде бізге атқарған істеріміз өте 
маңызды көрінетін жəне міндетімізге зор жауапкершілікпен 
қарайтынбыз. Оның дəлелі – тəртіп бұзушы оқушылар коми-
теттің отырысына шақырылып, оқу үлгерімі, тəртібі талқы-
ланып, осы жағдайды қалай жөндеуге болатыны туралы ке-
ңес беріліп, белгілі мерзімде қайтадан жауап бермек болып 
шығатын. Бұндай отырыстарға ұстаздар қатыспайтын. Тағы 
да бір айта кететін жағдай − бұл оқушылардың мектеп туы-
на деген қатынасы. Мерекелік шаралар кезінде мектеп туы 
сапқа шығарылатын. Осы кезде ерекше бір сезім бəріміздің 
бойымызды кернейтін. Соңғы қоңырау мерекесі кезінде туды 
комсомол ұйымының хатшысы келер ұрпаққа салтанатты 
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түрде табыс ететін. 1965 жылдың мамырында мен де тумен 
қоштасып, жаңадан сайланған хатшы Мəншүк Мамбетоваға 
табыс еткенім ешқашан ойымнан кетер емес. Қабыкен аға-
ның көптеген қасиеттері əлі күнге дейін мені таңқалдырады. 
Ол кісінің ешкімге, ешқашан дауыс көтергенін естімедік. Аға 
көзəйнегінің жоғары жағынан қараса - істеген ісіңнің ол кісіге 
ұнамағандығының белгісі. Мен мектеп бітіретін жылы дəрі-
гер болуды армандап жүретінмін. Бірде аға өз кабинетіне ша-
қырып алып менің болашақта кім болғым келетінін сұрады 
да, өзіне тəн биязы үнмен: 

− Мені тыңдасаң сен педагогикалық институтқа түс, сенің 
болашағың ұстаздық жол, − деген. Ағаның көрегендігінің дə-
лелі − мен 40 жыл ұстаздық еттім, Құдайға шүкір, тағдырыма 
ризамын! Ертіс қазақ орта мектебі біз үшін нағыз Қара ша-
ңырақ, мектепте алған біліміміз əлі күнге дейін қажетімізге 
жарап келеді, ал ұстаздардан алған тəлім-тəрбиеміз – өмірлік 
азығымызға айналды.

Гаухар Касенова, 
мектептің комсомол ұйымының хатшысы

Қажырлы ұстаз

1977-79 жылдары Ертіс қазақ орта 
мектебінде оқыған кезімде, мектеп ди-
ректоры болып Ауталипов Қабыкен 
Əутəліпұлы қызмет етті. Сол кезде ұс-
тазымыз облысымыздың бетке ұстар ұс-
таздарының бірі болатын. Адал еңбегі 
бағаланып, «Ленин» орденімен марапат-
талған ұстаз болатын. Ағамыздың жүріс-
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тұрысы, ұстанымы біздерге үлкен үлгі болды. Мен мектептің 
комсомол комитетінің секретары болып сайландым. Комсо-
мол жұмысы, мектептің қоғамдық жұмыстарымен айналы-
сып жүріп Қабыкен мұғаліммен тығыз жұмыс жасадық. Мұ-
ғалімнің берген ақылы мен кеңесі əрдайым алға жетелеуші 
еді. Қабыкен мұғалімнен аз уақыт ішінде көп өнеге алдық. 
Мұғалім қоғамтану пəнінен сабақ берді, сол кезде аптасына 
екі-ақ сағат дəріс оқылатын. Соның өзінде, түсінігі бар оқу-
шыға соның өзі жеткілікті болушы еді. Мен өзім осындай 
ұлы ұстаздан білім алғаныма қатты ризамын. Кезінде осы 
ұстаздан білім алып, қазіргі кезде лауазымды қызмет атқа-
рып жүрген азаматтар бар болатын болса, соның бірімін деп 
өзімді санаймын. Қайратты да, қажырлы ұстаздың еңбегі 
ұмытылмайды!

Лəззат Байболова,
«Kaspi bank» АҚ Екібастұз филиалының директоры

Қалдырған ізің мəңгілік...

Əр адамның өмірінде, əр баланың өс-
кен сайын қандай мамандық иесі болам 
деген ой ешқашан кетпейді. Бұған көбіне 
септігін тигізетін алтын ұя мектебің, қор-
шаған орта, туған-туысқандар əсер етеді.

Алғашқы еңбек жолымды тарихы те-
рең, киелі шаңырақ №2 Ертіс қазақ орта 
мектебінде бастадым. Бұл оқу орны та-
лай жылдан бері қаншама түлектерін са-
палы біліммен қаруландырып, түлеткен киелі орын. Əрбір 
оқу орнының негізгі тірегі − ұстаз қауымы болып келеді. А. 
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Байтұрсынов: «Бала − балғын тал, ұстаз − бағбан», − деп айт-
пақшы, маған осы қиын жолды таңдауға мұрындық болған 
менің мектептегі ұлағатты ұстаздарым. Мұндай ұлағатты 
ұстаздарымның қатарында Ауталипов Қ.А., Шарипова Г.С., 
Бейсекенова Г.Ш., Халиуллин М.Х., Махамбетова Ж.Қ., 
Безруков И.Г., Мусабаев Ж.М., Салихзянова М.С., 
Ламашарипова О.Қ., Ауталипов Н.Қ., Жұмажанова Ж.Қ., 
Көбешева Б.Т., Ильясов Қ.Қ. Олар оқушылардың ойын 
жетілдіріп, арман қанатына ілестіріп, оларға жөн-жоба көр-
сетіп, мейірім шуағына бөлейтін, балалықтан болашағымыз-
ға жол ашты.

Көп жылдары осы шаңырақта директор болған жəне 
менің тарих пен қоғамтану пəнінен сабақ берген Қабыкен 
Əутəліпұлының дəріс беру тəсілі, білімі, қарым-қатынасы əлі 
күнге дейін көз алдымда тұр. Ұстаз бізге жоғарғы сыныптар-
да сабақ берді, сол кезде бірнеше баланы жинап, топ құрып, 
мектептен тыс өтетін іс-шараларға қатыстыратын. Топтың 
негізгі мақсаты партия жəне комсомол съездеріне, мектептің 
мерейтойларына өтетін конференцияларға тақырып дайын-
дап, буклеттер мен мандаттар жасап, (ол кезде ғаламтор де-
ген жоқ) осы материалдарды газет-журнал, кітапхана, мұ-
ражайлардан іздеп толықтыратынбыз. Жыл сайын облыс 
көлемінде ұйымдастырылатын конференциялар біздің қара 
шаңырағымызда ғана өтетін. Осыны дəстүрге айналдыр-
ған ұстазымыз − Қабыкен Əутəліпұлы. Мектепті бітіргелі 
жатқанда Қазақстанның Россияға өз еркімен қосылуының 
250 жылдық мерекесіне арналған «Елдескен еркімен, серт-
тескен сертімен, Біргеміз мəңгіге, Россия, сенімен!», − деген 
ұранмен өткен конференция ерекше əсер қалдырды .

Əр конференцияларға ұстаздар, оқушылар 5-6 ай бұрын 
жоспар жасап, дайындыққа көшетін. Оған аудандық партия 
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жəне комсомол хатшылары, аудандық мектеп директорлары, 
соғыс ардагерлері, көп балалы аналар, Ертістің Құрметті аза-
маттары қатысып, өте ауқымды өтетін. Сондықтан осындай 
іс-шаралар оқушыларға мəліметтік деректер, тарихи, тəр-
биелік əсері мол, рухани байлық беретін.

Ұстазымыздың тағы бір қасиеті ешқашанда дауыс кө-
теріп сөйлеген емес, атымызды атамай, «балам», «қызым» 
деп біздің еңсемізді көтеретін. Оқушы кезімізде «балам» 
деп жүрсе, осы мектепке мұғалім боп келгенде, Емберген 
Қалымұлы дегенде, өзімді бір түрлі сезініп, қысылған кезімде:

− Балам, қысылма. Сіз енді осы мектептің бір мүшесісіз, 
мектебіміздің қалыптасқан дəстүрімен жүресіз, − деді.

Осы ұстаздарым мені өз қатарларына қосып, тəлім-тəр-
бие беріп, үйретіп үлкен белестерге жетуіме көп септігін 
тигізді деп ойлаймын. Қабыкен Əутəліпұлымен бірге ұжым-
да істеп жүргенде, «Ұстаз бақыты» не дегенде, кідірместен, 
оқушыларың сені көргенде «Сəлеметсіз бе, мұғалім» десе, 
содан асқан ұстазға бақыт жоқ, − деді.

Ұстазымыздың айтатындай бойындағы жақсы қасиеттері 
өте көп болатын. Өмірге берген жолдамасымен, айтқан нақыл 
сөздерімен, ата-анамен, балалармен жұмыс істеу методика-
сымен, өмірге, Отанға сүйіспеншілікпен, ұстаздарды дəріп-
теумен, ата-анаға құрметпен, жолдастарға сеніммен қарауды 
əрқашан өмірімізден тастамаймыз. Ұстазымыз дүниеден өтіп 
кетсе де, қалдырған ізі мəңгіге есте қалады. 

Осы қара шаңырақты совет заманы кезінде сыныпта 
3-5 балалармен оқытып, жабылуына жол бермей, сақтап қал-
ғаны үшін ұстазыма ерекше басымды иемін.

Осы қара шаңыраққа «Ұстазымыздың» атын берсе деген 
ой ешқашан кетер емес, əрине, бұл бірнеше рет қозғалған мə-
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селе, осы мəселені барлық мектепті бітірген түлектер, ұстаз-
дар қолдайтынына кəміл сенемін.

Мектептің түлегі 
Қалым Емберген Қалымұлы

Ертістің ерек ұстазы

Бұл да – тарих. Біздің балалық шағы-
мыз. Біз өскен Ынтымақ ауылы ол шақта 
басқаша болатын. Сарыарқаның кеудесін 
тіліп өсіп, Ресейге жақындаған тұсында 
Ертіс ауданында жергілікті елден гөрі жат 
жұрт мол еді. Қазақ тілінің қылтасы қиы-
лып, сіңірі созылып жатқан уақыт. Еге-
мендіктің ауылы алыс. Ел болам деген бір 
елес. Азаттық – арман. Қазақтың сөзі үй-
ішілік, дастархан басындағы қатынас құралындай көрінетін. 

Өзге тіл өктем болса да əке-шешеміз аудан орталығында-
ғы «Қабыкен мектебінде» оқитындарымызды айтатын. 

Неге ауылда оқи бермейміз деген сауалға сендер барма-
саңдар қазақ мектебі жабылып қалады деген жауап алатын-
быз.

Ата–анамыз өзіне ыңғайлы таңертең келіп, түсте кетер үй 
іргесіндегі білім алар отау емес, біз үшін тым алыс, беймəлім 
Ертіс ауданы орталығына жіберетін.

Əлі буыны қатпаған, оң-солын танымаған қазақ баласы 
сағынышын жүрекке түйіп, анасын мұңайтып, туысын жү-
детіп алысқа аттанатын.
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Қазақ тілінің қарауылшысы, ұлт күзетшісі Қабыкен 
Ауталипов атамызды алыстан көріп қалатынбыз. Атпен, ар-
бамен жүріп болашақ оқушыларын жинайтын.

Əр бала үшін мылтықсыз майдан, оқсыз ұрыс жүргізетін.
Болашақ ұлт ұлдары, алаш аналары тағдырына бəс ті-

гетін. Қосымша ақысыз, сұраулы сыйсыз, мадақ мағынасыз 
қазақ шаңырағының есігін қағатын.

Егер осы Қабыкен ағалар болмағанда талайымыз өзге 
ұлттың тілінде сөйлеп кетер едік. Сөзінен айырылған миллат 
өзінен-өзі жойылады. Бұл – дəлел сұрамас шындық. 

XX ғасыр басындағы Алаш көсемдерінің Ертіс ауданын-
дағы іздері Қабыкен ағалар екен. Мұны мен бүгінгі байыпты 
жасымда ғана ұғындым. Қабыкен ағалармен сұхбаттасу ба-
қыты бұйырмапты.

Бүгінгі жасап жүрген ісімде, ел таныр журналист шағым-
да əр сөзімнің бояуында Қабыкендей ұстаздардың нəрі бар 
екені анық. Еңбегі ерен ұлт ұстазы Қабыкен аға еңбектері 
бүгінгі егемен елде шын бағасын алуы заңды.

Бейнеңіз жүректе, пейіште нұрыңыз шалқысын!

Болат Аманбаев
«Қазақстан» Ұлттық телеарнасының Павлодар 

облысындағы меншікті тілшісі



Отан 
қорғаушылар. 

Тəртіп 
сақшылары
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Шакимов Саттар Шəкімұлы 
1912 жылы туды. 1929 жылы Ақсу ау-
данында жетіжылдық мектепті бітірді. 
1930 жылы мұғалімдерге арналған 5 ай-
лық курсты аяқтап, Ертіс ауылының 
бастауыш қазақ мектебіне мұғалім, мең-
геруші болып тағайындалды. Сталин, 
Ынтымақ, Победа колхоздарында бас-
тауыш мектеп меңгерушісі, М. Горький 

мектебінде мұғалім. 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғы-
сында Белоруссия майданында Отанын ерлікпен қорға-
ды. 1945 жылы Беловод МТС партия ұйымының хатшысы. 
1947 жылы Ертіс МТС директорының саяси жұмыс бойынша 
орынбасары. 1957 жылы Кайманачиха кеңшарында дирек-
тордың орынбасары. 1958 жылы Ертіс аудандық партия ко-
митетінің нұсқаушысы. Немерелері Əсел, Жалғасбек, Азамат 
2007-2008 жылдары Ертіс қазақ мектебін бітірді.

Марапаттары: «Ерлігі үшін», «Германияны жеңгені 
үшін», «Тыңды игергені үшін», Ұлы Отан соғысының мерей-
тойларына арналған медальдар. Партия, Совет ұйымдары-
ның Құрмет Грамоталары.

Мұхамедиев Ғали 1912 жылы туды. 
Семейде педучилищені тəмамдады. 1938-
1940 жылдары Ертіс ауданының Октябрь 
жетіжылдық мектебінде математика, фи-
зика пəндерінің мұғалімі. 1940 жылы 
Ертіс қазақ орта мектебінің алғашқы ди-
ректоры. 1941-1945 жылдары Ұлы Отан 
соғысына қатысты. 1945-1949 жылдары 
облкомның нұсқаушысы. 1949-1954 жыл-
дары Бесқарағай ауданы Беген орта мек-
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тебінің директоры. 1954-1960 жылдары Кривин орта мек-
тебінің директоры. 1960-1972 жылдары Ақтоғай ауданы Ті-
леншин орта мектебінің директоры.

Марапаттары: «Ерлігі үшін», «Берлинді алғаны үшін», 
«Германияны жеңгені үшін» медальдары.

Əпенов Əміржан Əпенұлы 
01.02.1912 жылы туды. 1934 жылы Семей 
қаласының педагогикалық интитутын тə-
мамдады. 1938 жылы РОНО–да инспек-
тор жəне мұғалім. 1938 жылы əскер қа-
тарына шақырылды. 1941–1944 жылдары 
25 гвардиялық дивизияның 22 бөлімін-
де барлау ротасының командирі. 1945–
1946 жылдары Су-7697 гвардиялық диви-

зиясының 5-гвардиясында əскери қызмет атқарды. 1946 жыл-
дан аудан мектептерінде мұғалім. 1949-1953 жылдары №2 
Ертіс қазақ орта мектебінің директоры.

Марапаттары: Ұлы Отан соғысы майданында көрсет-
кен ерліктері үшін «Қызыл жұлдыз» орденімен, «Германия-
ны жеңгені үшін» медалімен марапатталды.

Нығметжанов Ғалымбек Нығмет-
жанұлы 1908 жылы туды. 1941 жылы 
Абай атындағы ҚазПИ-ді математи-
ка мамандығы бойынша бітірді. 1941-
1944 жылдары Ұлы Отан соғысы май-
данында ерлікпен шайқасты. 1944-
1949 жылдары Майқайың кентінде 
мектеп директоры. 1949-1954 жылдары 
Қашыр ауданында мектеп директоры. 
1954-1959 жылдары Ертіс қазақ орта мек-
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тебінің директоры. 1959-1969 жылдары Екібастұз қаласында 
мектеп директоры, білім бөлімінің басшысы.

Марапаттары: Ұлы Отан соғысы майданында көрсет-
кен ерліктері үшін «Германияны жеңгені үшін»медалімен 
марапатталды. «Қазақ ССР Оқу ісінің үздігі» белгісі.

Сеитов Көкетай Сейітұлы 
1916 жылдың маусым айында туды. 1938 
жылы Максим Горький орталау мектебін 
бітіріп, Жұмысшы жастар мектебін аяқ-
тады. 1940 жылы Семей мұғалімдер инс-
титутын қазақ тілі мұғалімі мамандығы 
бойынша үздік бітірді. 1940 жылы Ертіс 
қазақ орта мектебінде қазақ тілі жəне 
əдебиет пəнінің мұғалімі. 1941 жылы 

Ұлы Отан соғысы майданына аттанды. Калинин, Курск, Ле-
нинград майдандарында ерлікпен шайқасты. 1943 жылы М. 
Горький мектебінде, 1945 жылы Ертіс қазақ орта мектебін-
де, 1946 жылы Қызылжар бастауыш мектебінің меңгерушісі. 
1949 жылы М. Горький мектебінде, 1954-1978 жылдар Қы-
зылжар бастауыш мектептерінің директоры, Қызылжар орта 
мектебінде қазақ тілі жəне əдебиет пəндерінің мұғалімі.

Марапаттары: Ұлы Отан соғысы майданында көрсет-
кен ерліктері үшін «Қызыл жұлдыз» орденімен, «Германия-
ны жеңгені үшін», «Маршал Жуков» медальдарымен мара-
патталды. «Құрмет Белгісі» ордені, «Қазақ ССР Оқу ісінің 
үздігі» белгісі.
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Асқаров Қанафия Асқарұлы
Ертіс Ауданының Құрметті Азама-

ты, Жазушылар Одағының мүшесі, Əлем 
қазақтары құрылтайының делегаты

24.04.1917 жылы туды. 1934 жылы 
жастар комсомол мектебін бітірді. 
1936 жылы Алматы қаласындағы мұ-
ғалімдердің 2 жылдық курсын тəмамда-
ды. 1938 жылы Алматы мұғалімдер инс-

титутын бітірді. 1938 жылы Талдықорған облысы, Алакөл 
ауылында мұғалім. 1938 жылы əскер қатарына шақырылып, 
1939 жылы Фин соғысына қатысты. 1940 жылы ауыр жарақат 
алды. 1940 жылы Ертіс қазақ орта мектебінің қазақ тілі жəне 
əдебиеті пəнінің мұғалімі, 1941 жылы мектеп директоры. 
1943 жылы əскер қатарына шақырылып, Ұлы Отан соғысы 
майданында ерлікпен шайқасты. 1945 жылы Жапон соғысы-
на қатысты. 1945 жылы аудандық білім бөлімінде инспек-
тор. 1947 жылы Ақтоғай аудандық білім бөлімінде инспек-
тор. 1948 жылы Ақтоғай ауданында мектеп директоры, білім 
бөлімінің меңгерушісі. 1954 жылы Суворов мектебінде оқу 
ісінің меңгерушісі. 1956-1960 жылдары М. Горький мек-
тебінде оқу ісінің меңгерушісі. 1960-1964 жылдары денсау-
лығына байланысты демалыста болды. 1964 жылы Рассвет 
мектебінде қазақ тілі мен əдебиеті пəні мұғалімі. 1977 жыл-
дан зейнеткер. «Сарыарқа самалы», «Шалқар», «Қазақ тілі», 
«Дауа», «Ана тілі», «Қазақ əдебиеті» газеттерінің, «Түркіс-
тан», «Абай» журналдарының тілшісі.

Марапаттары: «ІІ дəрежелі Отан соғысы» ордені, «Гер-
манияны жеңгені үшін», «Жапонияны жеңгені үшін» жəне 
мерейтойлық медальдар. «Қазақ ССР Оқу ісінің үздігі» 
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белгісі. Аудандық, облыстық білім басқармаларының Құрмет 
Грамоталары.

Ламашарипов Қайырбек 
10.07.1917 жылы туды. 1939 жылы Семей 
педагогикалық институтының екінші кур-
сында Қызыл Армия қатарына шақырыл-
ды, Фин соғысына қатысты. 1941 жылы 
21 шілдеде Ұлы Отан соғысына қатысты. 
1942 жылы артиллериялық училищеге 
оқуға жіберілді. 1943 жылы дивизиондық 
байланыс зводының командирі, батарея 

командирі. Ұлы Отан соғысын капитан шенінде Берлинде 
аяқтады. 1945-1946 жылдары Подольск қаласында əскери 
комиссар. 1947 жылы Семей мұғалімдер институтын геогра-
фия жəне тарих мамандығы бойынша тəмамдады. 1947 жылы 
Ұйымшыл бастауыш мектебінің меңгерушсі. 1954 жылы 
Октябрь жетіжылдық мектебінің директоры. 1957 жылы 
М. Горький орта мектебінің директоры, №2 Ертіс қазақ орта 
мектебінің жанындағы интернат меңгерушісі, география 
пəнінің мұғалімі, оқу ісінің меңгерушісі қызметтерін атқарды.

Марапаттары: Ұлы Отан соғысы майданында көрсет-
кен ерліктері үшін «Қызыл Ту», «Қызыл жұлдыз», «I жəне 
II дəрежелі Отан соғысы» ордендерімен, «Ерлігі үшін», «Гер-
манияны жеңгені үшін» медальдарымен марапатталды. Қаз 
ССР «Білім беру ісінің үздігі белгісі». Аудандық, облыстық 
білім бөлімдерінің Құрмет Грамоталары.
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Билялов Аққалаш 15.09.1918 жылы 
туды. 1934 жылы №2 Ертіс қазақ бас-
тауыш мектебінің алғашқы оқушылары-
ның бірі. 1940–1942 жылдары Сілеті орта 
мектебінде тарих, география пəндерінің 
мұғалімі. 1942 жылы Ұлы Отан соғысына 
қатысты. 1942–1943 жылдары Қарақұдық 
орта мектебінің директоры. 1943–1946 
жылдары Ұлы Отан соғысына қатысты. 

1946–1964 жылдары Пушкин орта мектебінде бастауыш 
сынып мұғалімі. 1964–1971 жылдары Пушкин ауылдық со-
ветінің төрағасы. 1974–1978 жылдары Пушкин ауылдық со-
ветінің хатшысы.

Марапаттары: «Германияны жеңгені үшін», «Ұлы Отан 
соғысы Жеңісінің мерейтойлары», «Еңбек ардагері» медаль-
дары.

Сəрсембаев Ғабдолла 20.12.1920 
жылы туды. 1937 жылы Ертіс орталау 
мектебін бітірді. Тамбов артиллерия учи-
лищесінде оқыды. 1951 жылы Алматы 
қаласындағы милиция мектебін тəмамда-
ды. Еңбек жолын 1939 жылы Урлютюб 
ауданының Еңбек жолы негізгі мектебі-
нен бастады. 1942 жылы Кайманачиха 
мектебінің директоры. 1941-1943 жылда-

ры Ұлы Отан соғысында ерлікпен шайқасты. 1951 жылдан 
Железинка ауданында учаскелік милиционер, аудандық ми-
лиция бөлімі бастығының орынбасары, Михайловка аудан-
дық милиция бөлімінің бастығы қызметтерін атқарды. Ертіс 
ауданында ширек ғасырға таяу уақыт БХСС бөлімін басқар-
ды. Ертіс ауданының ауылшаруашылық басқармасында Құ-
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қық қорғау бөлімін басқарды. 1989 жылы құрметті демалыс-
қа шықты.

Марапаттары: «ІІ дəрежелі Отан соғысы» ордені. «Гер-
манияны жеңгені үшін», «Əскери ерлігі үшін» медальдары. 
Облыс маслихатының, ауылшаруашылығы басқармасының, 
кəсіподақ ұжымының Грамоталары.

Ахметов Қаркен 20.12.1920 жылы 
туды. 1938 жылы Ертіс қазақ мектебін 
бітірді. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы 
майданына аттанды. Неміс тұтқынынан 
қашып, Югославия партизандар қатарын-
да ерлікпен шайқасты. 1946 жылы елге 
оралды. 1946 жылы қаржы бөлімінде бас 
бухгалтер. 1948 жылы репрессияға ұшы-
рап, 1955 жылы ақталды. Демесинов Қа-

бидың көмегімен банкке инспектор болып қызметке тұрып, 
Алматыда 8 айлық арнайы курста білімін жетілдірді. 1959 
жылы аудандық сақтандыру бөлімінің бастығы, горпромком-
бинатта жабдықтаушы, Пристаньда қойма меңгерушісі.

Марапаттары: Югославияның «Ерлігі үшін» ордені.

Абдрахманов Ғаббас Абдрахманұлы
«Халық ағарту ісінің үздігі»
1921 жылы туды. 1938 жылы Ертіс 

қазақ орта мектебін бітірді. 1938 жыл-
дан Октябрь орталау мектебінде, Грабово 
орталау мектебінде мұғалім. 1941 жылы 
Ертіс қазақ орта мектебінде мұғалім. 
1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысы 
майданында ерлікпен шайқасты. 1945-
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1983 жылдары ҚазССР 10 жылдығы мектебінде бастауыш 
сынып мұғалімі.

Марапаттары: Ұлы Отан соғысы майданында көрсет-
кен ерліктері үшін ІІІ дəрежелі «Даңқ», «ІІ дəрежелі Отан 
соғысы» ордендерімен, «Ерлігі үшін», «Кавказды қорғаға-
ны үшін», «Будапештті алғаны үшін», «Германияны жеңгені 
үшін» медальдарымен марапатталды.

Макауов Марқа Жанайұлы 
07.11.1923 жылы туды. 1941 жылы Қы-
зыл Армия қатарына шақырылды. Стан-
линград, Орталық жəне Ленинград, 
Курск шайқастарына қатысты. Соғыстан 
оралғаннан кейін жол–құрылыс шебері, 
тігін цехында шебер, №2 Ертіс қазақ орта 
мектебі жанындағы интернаттың шаруа-
шылық ісінің меңгерушісі. 1995 жылы 

зейнеткерлікке шықты.
Марапаттары: Ұлы Отан соғысы майданында көрсет-

кен ерліктері үшін ІІ, ІІІ дəрежелі «Даңқ», «Отан соғысы», 
«Қызыл жұлдыз» ордендерімен жəне «Ерлігі үшін», «Герма-
нияны жеңгені үшін» медальдарымен марапатталды.

Карменов Күлтай 19.12.1923 жылы 
туды. 1938 жылы Грабово жетіжыл-
дық мектебін бітірді. 1941 жылы Се-
мей мұғалімдер институтын тəмамда-
ды. 1941 жылы Северный мектебінде 
мұғалім. 1942-1945 жылдары Ұлы Отан 
соғысы майданында ерлікпен шайқасты. 
1945 жылы Ертіс қазақ орта мектебінде 
биология пəнінің мұғалімі. 1947 жылы 
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Панфилов бастауыш мектебінің меңгерушісі, Ертіс қазақ 
орта мектебінде математика пəнінің мұғалімі, аудандық білім 
бөлімінің инспекторы. 1948 жылы аудандық комсомол коми-
тетінің І хатшысы. 1953-1954 жылдары Май аудандық партия 
комсомол ұйымдары бөлімінің меңгерушісі. 1954 жылы Ертіс 
аудандық партия комсомол ұйымдары бөлімінің меңгерушісі. 
1957 жылы Баянауыл аудандық партия комитетінің хатшысы. 
1960 жылы Ертіс аудандық партия комитетінің кадрлар жəне 
ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі, аудандық хатшының 
орынбасары. 1964-1965 жылдары Алматы қаласындағы жо-
ғарғы партия мектебінде оқыды. 1965 жылы Успен аудандық 
партия комитетінің ІІ хатшысы. 1970 жылдан Чапаев сегіз-
жылдық мектебінің директоры. 1983 жылы Ертіс аудандық 
білім бөлімінің инспекторы. 1983-1985 жылдары №2 Ертіс 
қазақ орта мектебінің директоры.

Марапаттары: Ұлы Отан соғысы майданында көрсет-
кен ерліктері үшін «Қызыл жұлдыз», «II дəрежелі Отан со-
ғысы» ордендерімен, «Германияны жеңгені үшін»медалімен 
марапатталды. Аудандық, облыстық білім бөлімдерінің Құр-
мет Грамоталары.

Асайынов Нөгербек Асайынұлы 
15.12.1923 жылы туды. 1938 жылы Ертіс 
қазақ жетіжылдық мектебін бітірді. Ұлы 
Отан соғысы кезінде 246 гвардия атқыш-
тар полкында 45 мм. Артиллерия зеңбі-
регінің командирі. 1944 жылы арнайы 
офицерлер курсын бітіріп, кіші лейтенант 
шенінде соғыс майданында əскери боры-
шын жалғастырды. Станлинград, Днепр 

өзенін, Одесса, Берлинге дейін шайқастарға қатысты. Соғыс-
тан кейін ауылшаруашылық саласында қызмет атқарды.
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Марапаттары: Ұлы Отан соғысы майданында көрсет-
кен ерліктері үшін ІІ дəрежелі «Отан соғысы» орденімен, 
«Германияны жеңгені үшін» жəне т.б. медальдармен мара-
патталды.

Əділханов Сұлтанбек Əділханұ-
лы 03.03.1924 жылы туды. 1940 жылы 
Ертіс қазақ жетіжылдық мектебін бітірді. 
1940 жылы ФЗО-да тракторшы оқуын 
бітірді. Кайманачиха кеңшарында трак-
торшы болып жұмыс істеді. 1942 жылы 
сержанттар курсын бітіріп майданға ат-
танды. Майданда барлаушы болып Ук-
раина, Прибалтиканы азат етуге қатысты. 
1948 жылы комбайнер, тракторшы, авто-
көлік жүргізушісі.

Марапаттары: Ұлы Отан соғысы майданында көрсет-
кен ерліктері «Қызыл жұлдыз», «ІІ дəрежелі Отан соғысы» 
ордендері, «Праганы азат еткені үшін», «Германияны жең-
гені үшін» медальдарымен марапатталды. 1967 жылы ауыл-
шаруашылығындағы қажырлы еңбегі үшін «Ленин» ордені-
мен марапатталды.

Безруков Иван Гаврилович 
1925 жылы туды. Ұлы Отан соғысының 
ардагері. Белоруссия, Прибалтика май-
дандарында шайқасқа қатысты. 1958-
1986 жылдары №2 Ертіс қазақ орта мек-
тебінде еңбек, сурет, сызу пəндерінің мұ-
ғалімі.

Марапаттары: Ұлы Отан соғысы 
майданында көрсеткен ерліктері үшін 
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«Отан соғысы», «Қызыл Жұлдыз» ордендерімен, «Гвардия 
белгісі», «Кенигсбергті алғаны үшін», «Маршал Жуковтың 
100 жылдығына арналған», «Ұлы Отан соғысына қатысу-
шы», КСРО Қарулы Күштерінің 50, 60, 70 жылдықтарына 
арналған, Ұлы Жеңістің əрбір он жылдығына арналған ме-
дальдармен марапатталды. Гвардия капитаны. «Еңбек Арда-
гері» медалінің иегері, «ҚазССР Халық ағарту ісінің үздігі».

Алехин Яков Георгиевич 14.04.1914 
жылы туды. 1939 жылы Қызыл армия 
қатарына шақырылып, 9 əуе–десанттық 
дивизия қатарында майданға аттанды. 
Неміс тілін жетік меңгергеніне байла-
нысты бірнеше рет неміс тылдарында 
арнайы тапсырмамен барлау жəне неміс-
терді жоюға жіберілді. Москвадан Эльба-
ға дейін жетті. Кенигсберг қаласын алу-

да ерлік көрсетті. Берлин қаласын алуға қатысты. Соғыстан 
кейін 1952–1963 жылдары №2 Ертіс қазақ орта мектебінде 
шаруашылық ісінің меңгеруші қызметін атқарды.

Марапаттары: Ұлы Отан соғысы майданында көрсеткен 
ерліктері үшін «ІІ дəрежелі Отан соғысы», «Қызыл жұлдыз», 
«ІІІ дəрежелі Даңқ» ордендерімен, «Ерлігі үшін», «Кенигс-

бергты алғаны үшін», «Берлинді алғаны 
үшін», «Германияны жеңгені үшін», «Ең-
бек ардагері» медальдарымен марапат-
талды.

Кəменов Шəмрен 1926 жылы туды. 
1943 жылы Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 1944 жылы əскер қатарына ша-
кырылып, Ұлы Отан соғыс майданында 
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ерлікпен шайқасты. 1946 жылдан қаржы саласында қызмет 
атқарды. Арнайы білім алғаннан кейін су шаруашылығын-
да жұмыс істеді. Оның жетекшілігімен ауданда көптеген су 
шаруашылық нысандары іске қосылды. Оның ішінде: «Бело-
вод» топтама су құбыр жүйесі іске қосылды.

Құсайынов Бапан 26.12.1926 жылы 
туды. 1936 жылы мектеп табалдырығын 
аттады. 1944 жылы Ертіс қазақ орта мек-
тебінен Ұлы Отан соғысы майданына ат-
танды. Белорус майданында 860 атқыш-
тар полкінің танкист–байланысшысы 
болды. Аға сержант атағымен əскерден 
1951 жылы қайтып келді. 1953–1957 жыл-
дары тың игеруде еңбек етті. 1985 жылы 

зейнеткерлікке шықты.
Марапаттары: Ұлы Отан соғысы майданында көрсет-

кен ерліктері үшін «Ерлігі үшін», «Берлинді алғаны үшін», 
«Германияны жеңгені үшін» медальдарымен марапатталды.

Нұрғалиев Қайрақ Нұрғалиұлы 
25.05.1926 жылы туды. 1952 жылы Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1965 жылы 
сырттай Семейдің Н.К. Крупская атын-
дағы педагогикалық институтына түсіп, 
1970 жылы аталған институттың толық 
курсын тарих жəне қоғамтану маманды-
ғы бойынша тəмамдады. 1944 жылы Ұлы 
Отан соғысы майданына аттанды. Бело-

рус, Польша, Германия жерлерінде ерлікпен шайқасты. Ке-
ңестер Одағының Қарулы күштерінде 1944-1950 жылдары 
қызмет атқарды. Орудия бағыттаушысы, командирі, сержант. 
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1951 жылы ЛКСМ кадрлар бөлімінің меңгерушісі жəне нұс-
қаушы жұмысының ұйымдастырушысы, 1952 жылы ауылша-
руашылық бөлімінің нұсқаушысы. 1963-1988 жылдары Қазақ 
ССР-ның 8 жылдық, кейін 10 жылдық атындағы мектебінде 
еңбек пəнінің мұғалімі, ал кейін тарих пəнінің мұғалімі бо-
лып жұмыс істеп, зейнеткерлікке шықты.

Марапаттары: Ұлы Отан соғысы майданында көрсет-
кен ерліктері үшін «Берлинді алғаны үшін», «Германияны 
жеңгені үшін» медальдарымен марапатталды. Ұлағатты ұс-
таз қол жеткізген нəтижелерімен ұзақ жылдар бойы адал ең-
бек еткені үшін «Еңбек ардагері» медалімен марапатталады. 
Аудандық, облыстық білім басқармаларының Құрмет Грамо-
таларымен марапатталды.

Иманберлинов Тұрсын Камиұлы 
1940 жылы туды. 1959 жылы №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебін бітірді. 1959-1963 жыл-
дары əскери борышын Куба мемлекетін-
де атқарды. Ракета қондырғысының ав-
токөлік жүргізушісі. 1963-1971 жылдар 
Ертіс №3 автокөлік коллоннасында авто-
көлік жүргізуші.

Қайдаров Ерғабыл 1969 жылы 
11 мамырда əскер қатарына алынды. Ка-
луга қаласындағы, «Араб» медальдары-
мен полк мектебінде оқыды. 1970 жыл-
дың наурыз айында Египеттегі ұлт–азат-
тық қозғалысқа қатысты.

Марапаттары: «Жауынгерлік ерлігі 
үшін», «ІІ дəрежелі жауынгерлік борыш», 
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«Араб» медальдарымен, «Совет Армиясының үздігі» белгісі-
мен марапатталды.

Мусуров Рамазан Тəуенұлы 1975–
1978 жылдары Солтүстік Əскери Теңіз 
Қарулы Күштерінде əскери теңізші мін-
детін атқарды. Солтүстік Əскери Теңіз 
Қарулы Күштерінің кораблінде болып, 
Ангола Халық Республикасының азаттық 
қозғалысына қатысты.

Құсайынов Өтеу Бапанұлы 
1959 жылы туды. 1977 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1978 жылы 
əскер қатарына шақырылып, Семей қала-
сында дайындықтан өтті. Ауғанстанның 
Герат қаласында əуе–қорғаныс полкында 
бөлімше командирі болды. 1980 жылдан 
ауылшаруашылығында, кеден қызмет-
кері.

Марапаттары: Ауғанстанда көрсеткен «Ерлігі үшін» 
медалімен марапатталды.

Айдарбаев Алмасбек Рахымқұлұ-
лы 05.05.1966 жылы туды. 1984 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1984 жылы Семей ауылшаруашылық 
өнімдерін дайындау техникумына түсті. 
1985 жылы Ауғанстанда арнайы барлау-
шылар бөлімшесінде əскери барлау ма-
шинасының аға механик жүргізуші бол-
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ды. 1985 жылы жарақат алып, еліне қайтты. Техникумдағы 
оқуын бітіріп, 1995 жылға дейін Кайманачиха кеңшарында 
тұтынушылар бөлімшесінде жұмыс істеді. 1995-2002 жыл-
дары жеке кəсіпкер. 2002 жылдан Алматыдағы Ауған со-
ғысы ардагерлері ұйымының белсенді мүшесі. Панджшер.
kz вокалды инструменталды топтың сологитаро вокал. Жа-
сөспірімдерді əскери патриоттық тəрбиелеуде өз үлесін қо-
сып жүр.

Марапаттары: «КСРО Президентінің Грамотасы», «Əс-
кери ерлігі үшін», «Совет армиясын Ауғанстаннан шығарға-
нына 25 жыл» медельдары.

Нəжікенов Сабыржан, 
Мелкүбаев Тілеу, Махин 
Ботабай − офицерлер
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Байкаримов Есмұқан Ыдырысұ-
лы 01.04.1951 жылы туды. 1968 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітіріп, бір 
жыл құрылыста істеді. 1969–1974 жылда-
ры Омбының ауылшаруашылық инсти-
тутында ғалым–зоотехник мамандығын 
алды. 1974–1976 жылдары Беловод кең-
шарында зоотехник–селекционер. 1976–
1978 жылдары Ертіс аудандық комсомол 

комитетінде ІІ хатшы. 1978 жылы əскер қатарына шақыры-
лып, замполит роты қызметін 1979 жылға дейін атқарды.

Шайдуллин Ермек Бекенұлы 
09.08.1980 жылы туды. 1997 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2001 жылы Ақтөбе жоғарғы авиация учи-
лищесін командалық-тактикалық авиация 
мамандығы бойынша тəмамдады. 2001-
2004 жылдары Балхаш қаласы əскери 
бөлімінде нұсқаушы-ұшқыш. 2001 жылы 
космонавтар тобына сынақтан өтті. 2004-

2008 жылдары Астана қаласындағы əскери бөлімде ұшақтар-
ды ұшыру басқарушысы. 2008 жылдан Астана қаласы маңын-

дағы əскери бөлімде кезекші ауысым бас-
шысының аға көмекшісі. Шені – майор.

Садуақасов Нұрболат Темірбекұлы 
17.12.1980 жылы туды. 1998 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1998-
2002 жылдары Алматы қаласының Жо-
ғарғы Əскер Академиясында броне-танк 
техникасы жəне қарулы күштер қорға-
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нысы мамандығы бойынша оқыды. 2002 жылы Алматы об-
лысы, Қапшағай қаласында №28079 «Броне-танк» əскери 
бөлімінің басшысы. 2002-2003 жылдары Алматы қаласының 
лингвистикалық тілдер орталығын бітірді. 2005-2006 жыл-
дары Американың Саванта, оңтүстік Королина штаттарын-
да тіл дайындығы курсынан өтті. 2007 жылы Швециядағы 
бейбітшілік шеруіне қатысты. Шені–майор.

Марапаттары: 2009 жылы «Мінсіз қызмет» медалі. Əр 
жылдарда «Əскери қарулы күштердің 10, 15, 20 жылдығы», 
«Аро ұтқыр əскерінің 10 жылдығы» медальдары.

Камзин Эльдар Амангелдіұлы 
08.09.1987 жылы туды. 2005 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2008 жылы Астана қаласындағы 
политехникалық колледжді жол қозғалы-
сын ұйымдастыру мамандығы бойынша 
тəмамдады. 2011 жылы Букетов атында-
ғы Қарағанды мемлекеттік университетін 
Көлікті пайдалану жəне жүк қозғалы-

сы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығы бойынша 
бітірді. 2008 жылы əскер қатарына шақырылды. Қазіргі кезде 
ҚР Қорғаныс министрлігінің қызметкері.

Даутбаев Балға
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Орымбаев Қайыржан Айтпайұлы 
02.03.1939 жылы туды. 1955 жылы Ертіс 
қазақ орта мектебінде 9 сыныпты бітіріп, 
жүргізушінің курстарын оқыды. 1965 
жылы орта мектепті экстерна тəмамдады. 
1969 жылы Алматыдағы милиция мек-
тебін заңгер мамандығы бойынша аяқта-
ды. 1958-1962 жылдары əскери борышын 
атқарды. 1962 жылдан Ертісте қоғамдық 

күзеттің қызметкері. Ертіс аудандық ішкі істер бөлімінде 
27 жыл қызмет етті.

Марапаттары: «Еңбек ардагері» медалі. Ұзақ, адал ең-
бек еткені үшін Құрметті Мадақтамалармен, Алғыс хаттар-
мен марапатталды.

Искаков Жеңіс

Шахаманов Зəрубай Балуанұлы 
14.03.1943 жылы туды. 1960 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1961-
1964 жылдары Ертіс ауылының киномеха-
ник-жүргізушісі. 1964-1968 жылдары Қа-
рағанды облысында киномеханик-жүргі-
зуші. 1968 жылы Қарағанды дене шынық-
тыру техникумын бітірді. 1968 жылдан 
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дене шынықтыру пəні мұғалімі. Самбодан КСРО жəне қазақ 
күресінен спорт шебері. Ішкі істер органдарында учаскелік 
инспектор, аңшылық инспектор қызметтерін атқарды. Қара-
ғанды облысы Қарқаралы ауданы Қарабұлақ ауылында ша-
руа қожалығының басшысы.

Бəженов Сауыт Əміреұлы 
05.05.1945 жылы туды. 1963 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1968 жылы Павлодар Индустриалды 
институтын аяқтады. 1968-1974 жылда-
рында Павлодар трактор зауытында жұ-
мыс атқарды. 1974 жылы Ішкі Істер Ми-
нистрлігінде еңбекпен түзету мекемесін-
де жұмыс істеді. 1999 жылы полковник 
шенінде зейнеркерлікке шықты.

Марапаттары: «КСРО Ішкі істер министрлігінің үздік 
қызметкері» төс белгісі.

Көшербаев Қанат Баянбайұлы 
05.09.1966 жылы туды. 1983 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1984-
1986 жылдары əскери борышын атқар-
ды. 1987-1992 жылдары Семей малдəрі-
герлік институтында жоғары білім алды. 
1993 жылдан Ертіс аудандық ІІБ тергеуші, 
учаскелік инспектор. Полиция майоры.
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Қабылденов Болат Базарбайұлы 
03.12.1973 жылы туды. 1991 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2012 жылы Павлодар инновациялық 
колледжін құқықтану мамандығы бо-
йынша сырттай оқып тəмамдады. 1991–
1993 жылдары əскери борышын атқарды. 
1995 жылдан Ішкі істер органында қыз-
мет етеді.

Марапаттары: ІІ, ІІІ дəрежелі Ішкі істер органдарында 
«Мінсіз қызметі үшін» медалі.

Умарова Əсем Алпамысқы-
зы 12.04.1979 жылы туды. 1996 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2000 жылы С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетін 
бастауышта оқытудың педагогикасы 
мен əдістемесі мамандығы бойынша тə-
мамдады. 2000–2001 жылдары №1 Ертіс 
жалпы орта білім беру мектебінде мұ-

ғалім. 2001 жылдан Ертіс ауданының Ішкі істер бөлімінде 
əйелдерді зорлықтан қорғау тобының инспекторы, полиция 

капитаны.
Марапаттары: Ішкі істер министр-

лігінің Алғыс хаты, ІІІ дəрежелі «Мінсіз 
адал қызметі үшін» медалі.

Кудерин Асхат Қайруллаұлы 
1980 жылы туды. 1998 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 2012 жылы 
Павлодар гуманитарлық колледжін құ-
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қықтану мамандығы бойынша тəмамдады. 1999–2001 жыл-
дары əскери борышын атқарды. 2003 жылдан Ертіс ауданы-
ның Ішкі істер бөлімінде УҰИ-ның полиция кезекшісі. Поли-
ция аға сержанты.

Марапаттары: 2011 жылы ІІІ дəрежелі «Мінсіз қызмет 
атқарғаны үшін» медалі.

Аленов Марат Жақсылықұлы 
04.05.1982 жылы туды. 1999 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2007 жылы Павлодар гуманитарлық кол-
леджін заңгер мамандығы бойынша тə-
мамдады. 2000 –2002 жылдары əскери 
борышын атқарды. 2006 жылдан Ертіс ау-
дандық Ішкі істер бөлімінде қызмет етеді. 
Полиция лейтенанты.

Бақтыбаев Руслан Саркенұ-
лы 08.08.1982 жылы туды. 1999 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2005 жылы Инновациялық Еуразия уни-
верситетін заңгер мамандығы бойынша 
тəмамдады. 2007–2008 жылдары əскер 
қатарында қызмет атқарды. 2009 жылдан 
Ертіс аудандық Ішкі істер министрлігінде 
кəмелетке толмағандар істері бойынша 
учаскелік инспектор. Полиция капитаны.

Нұрсұлтанов Талғат Қайыржанұлы 
01.03.1984 жылы туды. 2000 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2000 жылы əскери борышын атқарды. 
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2006 жылы экономикалық колледжді тəмамдады. 2009 жыл-
дан Павлодар ішкі істер бөлімінде қызмет атқарады, полиция 
аға лейтенанты. Қазақстан Республикасының ІІМ Академия-
сында сырттай білім алуда.

Марапаттары: Павлодар облысының, қаласының əкім-
дерінің Құрмет Грамоталары.

Жаналина Жанара Рамазанқызы 
24.07.1983 жылы туды. 2000 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін «Үздік» аттес-
татпен бітірді. 2005 жылы С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситетін тарих жəне география пəні 
мұғалімі мамандығы бойынша бітірді. 
2005 жылы арнайы «Күзет» мекемесінде, 
2006 жылдан Оқушылар сарайында нұс-

қаушы, 2007 жылдан Мамандандырылған арнайы күзет бас-
қармасында бөлімше командирі.

Қанатов Ринат Қанатұлы 27.10.1984 
жылы туды. 2001 жылы №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебін бітірді. 2006 жылы 
Қостанай заң институтын тəмамдады. 
2006 жылдан Ертіс ауданының Ішкі істер 
бөлімінде полиция учаскелік инспекто-
ры. Полиция капитаны.
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Аралбаев Ханат Шаймұратұ-
лы 14.11.1981 жылы туды. 1997 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2001 жылы С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетін дене 
шынықтыру пəнінің мұғалімі, спорт жат-
тықтырушысы мамандығы бойынша, 
2008 жылы ҚР ІІМ Қарағанды заң инс-
титунының сырттай бөлімін тəмамдады. 

Еңбек жолын Павлодар қаласының балалар мен жасөспірім-
дердің спорттық олимпиадалық резерві мектебінің жаттық-
тырушысы ретінде бастады. 2002 жылы Павлодар қала-
лық əскери комиссариатымен Алматы қаласының Орталық 
спорттық клуб армиясына (ЦСКА) əскери қызметке шақы-
рылды. 2003 жылы қатардағы жауынгер атағымен босатыл-
ды. 2004 жылы Павлодар қаласының ҚР ІІМ училищесінің 
алғашқы дайындық курстарынан өтіп, сол жылы Ертіс ау-
даны Ішкі істер бөлімінің кəмелетке толмағандардың істері 
жөніндегі топтың аға инспекторы болып тағайындалды. 
2008 жылы Ертіс ауданы ІІБ-нің тергеу бөлімшесінің тер-
геуші лауазымына тағайындалды. 2010 жылы Ертіс ауданы 
ІІБ-нің уақытша ұстау изоляторының басшысына тағайын-
далды. 2014 жылдан Ертіс ауданы ІІБ кезекші бөлімінің бас-
шысы қызметінде. Арнайы атағы-полиция майоры.

Марапаттары: Құқық қорғау қызметіндегі адал қызметі 
үшін «ҚР ІІМ үздік қызметі үшін» медалі, «ҚР ІІМ үздігі» 
төс белгісі, ҚР ІІМ Алғыс хаты, ҚР ІІМ «Динамо» спорт ко-
митетінің Құрмет Грамотасы, Павлодар облысы ІІД Құрмет 
Грамоталары. Республика, облыс, аудан шеңберінде өткізі-
летін спорттық шараларға қатысуда белсенділік таныта оты-
рып, түрлі жүлделерді иеленеді. Павлодар облысы ІІД «Сам-
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бо» күресінен құрама командасында бола тұра, 2012 жылы 
ҚР ІІМ-мен Орал қаласында құқық қорғау қызметкерлерінің 
арасында Самбодан өткізілген чемпионатта 3 орынды ие-
ленді. ІІБ жаңа қабылданған жас мамандарға тəлімгер ретін-
де өз тəжірибесімен бөліседі.

Муканов Ғабит Сабитұлы 
09.10.1984 жылы туды. 2001 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 2009 
жылы Қаржы жəне құқық колледжін, 
2012 жылы С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік Университетін заңгер 
мамандығы бойынша тəмамдады. 2002–
2004 жылдары əскери борышын атқарды. 
2005–2013 жылдары Павлодар облыстық 

УССО–да полиция қызметкері. 2013 жылдың мамыр айы-
нан желтоқсан айына дейін уақытша ұстау изоляторында ке-
зекші. 2013 жылдың желтоқсан айынан Ертіс аудандық Ішкі 
істер бөлімінің криминалдық бөлімінің полиция лейтенанты.

Жусупбаев Арман Қамайұлы 
01.12.1992 жылы туды. 2010 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2014 жылы ҚР ІІМ Алматы ака-
демиясын тəмамдады. 2014 жылдан Ертіс 
АІІБ тергеу бөлімінде тергеуші. Полиция 
лейтенанты.
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Ракишев Арман
майор

Сейілханов Асхат
аға лейтенант

Есен Даурен
капитан

Акимов Тимур
алғашқы əскери
дайындық пəні 
мұғалімі

Шайхин 
Жанболат

кəсіби–сержант

Баянов Даурен
капитан

Кенжетаев 
Батыр
курсант

Башаров 
Бахтияр
курсант

Сарсембаев Мақсат
курсант



Алтын, 
Күміс медальдар, 
Алтын белгі, 

Үздік аттестат иегерлері
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Ғайнел Қайырсқаққызы 1928 жы-
лы туды. 1946 жылы №2 Ертіс қазақ орта 
мектебін «Күміс медальмен» бітіріп, Ал-
маты қаласындағы Қыздар педагогика-
лық институтына оқуға қабылданды.

Мектептегі оқушылар Ғайнелді тіл 
маманы болады деп ойлады. Барған бетте 
сол факультетке құжаттарын тапсырып, 
біраз күннен кейін ректор (Тұрсын Мыр-

забекова) шақырып алып: «Математика мамандығына бала-
лар жетпей жатыр, сонда барсаң қайтеді? Барлық пəннен де 
бағаң жақсы екен, саған қиындық болмас», – деді. Үлкенді 
сыйлап өскен Ғайнел, «бармаймын» деп айта алмады. Со-
дан математик болып шыға келді. Институтта жақсы оқып, 
шыққан ұясына сөз келтірген жоқ. Оқытушылары Керекудің 
(Павлодардың) балалары математикаға зерек болады деп 
мақтап отыратын.

Оқуды аяқтағаннан кейін 1950-1956 жылдары Жезқаз-
ғанда математика, физика пəндерінің оқытушысы жəне оқу 
ісінің меңгерушісі.

1956-1961 жылдары Ермактағы орта мектепте сабақ 
берді.

1961 жылдан Қарағандыдағы педагогикалық институт-
та, кейін Қарағанды мемлекеттік университетінде «Жоғарғы 
геометрия», «Геометрия негіздері» пəндерінен дəріс оқып, 
осы оқу орнынан құрметті демалысқа шықты.

Жұбайы, Қажыбеков Зада Əкімбекұлы, танымал заңгер, 
Қарағанды облысы Əділет басқармасын, Адвокаттар кол-
легиясын басқарған. Қалада бір заң консультация аты жəне 
көше аты берілген, арнайы мемориалдық тақта орнатылған 
ел сыйлайтын құрметті азамат.
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Бес бала тəрбиелеп өсірді.
Үлкені Еркін Задаұлы – физик, Москва мемлекеттік уни-

верситетін (МГУ) бітірісімен біраз жылдар КСРО Ғылымдар 
Академиясының Физикалық институтында (ФИАН СССР) 
жұмыс істеді. Еліміз егемендік алған соң Қазақстанға оралып 
«Аспан технологиялары» («Sky Technologies») компаниясы-
ның Бас директоры (Алматы), «Equivalence AG» корпорация-
сының Директорлар Кеңесінің мүшесі (Zurich, Switzerland – 
Цюрих, Швейцария), «Азия Орталығы» («Центр Азии») жур-
налының техникалық редакторы (Алматы).

Ерден Қажыбек – Халықаралық Түркітану Орталығы-
ның президенті, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының вице-
президенті, Қазақстан Республикасы Əлеуметтік ғылымдар 
академиясының, Қытай, Түркия, Ресей, АҚШ жəне Еуропа 
елдерінің ғылыми академиялары мен ассоциацияларының 
мүшесі, филология ғылымдарының докторы.

Ерлан Қажыбеков – заңгер, адвокат жəне нотариалдық 
кеңсе жетекшісі, Астанада қызметте.

Еркеш Есимова, қызы, адвокат, Қарағандыда.
Айгүл Қажыбекова, кенже қызы, экономист əрі заңгер, 

Қарағанды облысы «Қазмұнайгазөнімдерінің» мамандармен 
жұмыс істейтін Бас менеджері қызметін атқарады.

Будиев Қаһарман Əбікенұлы 
08.10.1944 жылы туды. 1961 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін «Күміс ме-
дальмен» бітірді. 1966 жылы Алматы по-
литехникалық институтын тəмамдады. 
1966 жылдан Ертіс, Ақсу, Успенка аудан-
дарында құрылыс саласында қызмет етті. 
1988 жылы Успенка аудандық партия ко-
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митетінің мүшесі, ал 1989 жылы Успенка аудандық Советінің 
депутаты болып сайланды.

Жұбайы Бекбатырова Қарлығаш 1963 жылғы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебінің түлегі. Төрт бала тəрбиелеп өсірді.

Үлкені Лəззəт – құрылыс маманы Успенка ауданы құры-
лыс бөлімінде еңбек етеді.

Алмат – Астанада, мрамор – гранит маманы.
Жанар – педагог, орыс тілі мен əдебиеті маманы, Интел-

лектуалды мектептерде ұстаздар дайындау орталығының 
басқарушысы.

Жеңіс – педагог, физик–информатик, экономист–аудит. 
Россияның электротехникалық корпорациясында қызмет ат-
қарады.

Ламашарипова Əлия Мұратқызы 
12.02.1961 жылы туды. 1977 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін «Алтын ме-
дальмен» бітірді. 1977 жылы Алматы-
дағы В.И. Ленин атындағы (қазір Қ. Сат-
паев атындағы) Қазақ политехникалық 
институттың металлургия факультетінің 
студенті атанды. 1983 жылы Теміртау 
қаласындағы Завод – ВТУЗдың қара ме-

таллургия факультетін тəмамдады. 1983-1991 жылдары ОҚО 
Түркістан қаласындағы заводтың техникалық бөлімінде қыз-
мет істеді. 1991 жылдан Түркістанда ашылған Қ.А. Ясауи 
университетінде кадр бөлімінің басшысы, əдіскер, əкімшілік-
бақылау басқармасының бас инспекторы.
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Исабекова Дариға Сарсенбіқызы 
04.04.1962 жылы туды. 1979 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін «Алтын ме-
дальмен» бітірді. 1984 жылы Алматы 
мемлекеттік медицина институтының 
фармацевтика факультетін «Үздік» дип-
ломмен тəмамдады. 1984 жылы Павлодар 
облысының Аптекалық Басқармасының 
бақылау аналитикалық зертханасында 

провизор аналитик. 1988 жылы бақылау аналитикалық зерт-
ханасының меңгерушісінің орынбасары, ал 1997 жылдан 
меңгерушісі. 2001 жылы Алматы қаласындағы Дəрі-дəрмек 
Республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорын дəрілік 
заттар орталығының маманы. 2003 жылдан басты маман. 
2011 жылдан фармацевтикалық ЖШС фирманың директоры.

Марапаттары: 1984 жылы ВЛКСМ Орталық Коми-
тетінің жəне Орта білім беру Министрлігінің «Үздік оқыға-
ны үшін» белгісі. 1987 жылы ВЛКСМ Орталық Комитетінің 
«Еңбектегі озаттығы үшін» белгісі. 2005 жылы кəсіптік 
білімді жетілдіру мақсатында Болгария елінің София қа-
ласында Техникалық университетінде «Техникалық заң-
нама жəне сапалық басқару» курсын өтіп фармация сала-
сында халықаралық эксперт-аудитор дəрежесіне ие болды. 
2006 жылы Дания елінің Хиллерёд қаласында тəжірибе ал-
масу мақсатымен Бүкілəлемдік Денсаулық сақтау ұйымының 
арнайы жобасымен ұйымдастырылған «Сапаның тексерісі 
жəне зертханалар» оқуында білім алып, арнайы сертификат-
қа ие болды. 2006 жылы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Құрмет Грамотасы. Фармацевтикалық салада көп жыл бойы 
еңбек сіңіргені үшін көптеген Алғыс хаттар, Грамоталар 
жəне Белгілермен марапатталды.
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Шарипова Гүлнар Аманбайқызы 
10.09.1971 жылы туды. 1988 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін «Алтын ме-
дальмен» бітірді. 1994 жылы Павлодар 
мемлекеттік педагогикалық институтын 
физика–информатика мұғалімі маманды-
ғы бойынша тəмамдады. 1994 жылдан 
Успенка №2 мектебінде физика жəне ин-
форматика пəндерінің мұғалімі.

Марапаттары: Аудандық жəне облыстық білім бөлімінің 
Құрмет Грамоталарымен марапатталды.

Искакова (Құлахметова) Анар 
Сағатқызы 14.02.1976 жылы туды. 
1992 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
«Күміс медальмен» бітірді. 1996 жылы 
ПМПИ–ді қазақ тілі мен əдебиет маман-
дығы бойынша тəмамдады. 1996 жылдан 
Қызылқақ орта мектебінде қазақ тілі жəне 
əдебиет пəні мұғалімі. І санатты маман.

Марапаттары: 2013 жылы Білім 
бөлімінің Құрмет Грамотасы

Қалым Айпара Ембергенқызы 
03.05.1992 жылы туды. 2010 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
«Алтын белгімен» бітірді. 2014 жылы Ас-
тана қаласындағы Л.Н. Гумилев атында-
ғы Еуразия Ұлттық Университетін эконо-
мика жəне бизнес мамандығы бойынша 
тəмамдады.
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Какеева Алтынгүл Тлеубергенқы-
зы 01.03.1993 жылы туды. 2011 жылы 
№2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
«Алтын белгімен» бітірді. 2015 жылы Ас-
тана қаласындағы Л.Н. Гумилев атында-
ғы Еуразия Ұлттық Университетін эконо-
мика мамандығы бойында «Үздік» дип-
ломмен тəмамдады.

Айтуарова Айгерім Манғаздарқы-
зы 25.03.1993 жылы туды. 2011 жылы 
№2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
«Алтын белгімен» бітірді. 2015 жылы 
Астана қаласындағы Л.Н. Гумилев атын-
дағы Еуразия Ұлттық Университетін ха-
лықаралық құқық мамандығы бойынша 
«Үздік» дипломмен тəмамдады.

Жұмабаева Айгерім Ағыбайқызы 
18.08.1992 жылы туды. 2010 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
«Алтын белгімен» бітірді. 2010 жылдан 
Семей мемлекеттік медицина универси-
тетінің студенті.
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Жұмагелдинова Меруерт 02.04.1993 
жылы туды. 2011 жылы №2 Ертіс жалпы 
орта білім беру мектебін «Алтын белгі-
мен» бітірді. 2015 жылы Алматы қала-
сындағы Əл–Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық Университетін əлемдік экономи-
ка мамандығы бойынша «Үздік» диплом-
мен тəмамдады.

Байанбаев Расул Саматұлы 
21.04.1997 жылы туды. 2014 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
«Алтын белгімен» бітірді. 2014 жылдан 
Астана медицина университетінің сту-
денті.

Аралбаева Қымбат Құндаққызы 
17.12.1980 жылы туды. 1998 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттест-
татпен бітірді. 2000 жылы Павлодар Тех-
нологиялық колледжін бухгалтер-эконо-
мист мамандығы бойынша тəмамдады. 
2002 жылы Қарағанды Экономикалық 
университетін бухгалтер-экономист 
мамандығы бойынша бітірді. 2002–

2009 жылдары Ертіс аудандық Қазынашылық басқармасында 
бас маман. 2009 жылы Ертіс ауданы бойынша Салық басқар-
масында бас маман. 2011 жылдан Павлодар қаласы бойынша 
салық басқармасында бас маман.
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Марапаттары: 2006 жылы «Ұлттық валюта – теңге күні» 
жəне қаржы жүйесінің 85 жылдығына байланысты, ауданның 
əлеуметтік экономикалық дамуына жеке қосқан қомақты үлесі 
үшін Ертіс ауданы əкімінің Құрмет Грамотасы. 2007 жылы 
Қазақстан Республикасының Қаржы қызметкерлерінің «Ұлт-
тық валюта – теңге күні» мерекесінің атап өтілуіне байланыс-
ты, Қазақстан Республикасының Қазынашылық жүйесін да-
мытуда қосқан үлесі үшін Қазынашылық бөлім бастығының 
Алғыс хаты. 2008 жылы 8 Наурыз – Халықаралық əйелдер 
күні мерекесінің атап өтілуіне орай қызметтегі нəтижелі жəне 
табысты еңбегі үшін аудан əкімінің Алғыс хаты.

Нурсултанова Айгерім Хайрулла-
қызы 02.12.1980 жылы туды. 1998 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін Үздік ат-
тесттатпен бітірді. 2003 жылы Шəкəрім 
атындағы Семей Мемлекеттік Универ-
ситетін бухгалтер мамандығы бойынша 
тəмəмдады. 2003 жылдан С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінің қаржы жəне есеп кафедрасы-
ның аға оқытушысы.

Айкенова Асемгүл Есенқызы 
08.09.1982 жылы туды. 1999 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттес-
татпен бітірді. 2004 жылы С. Торайғыров 
атындағы ПМУ-дың құрылыс-сəулет фа-
культетінде оқыды, 2006 жылы магистра-
тураны тəмамдады. 2004-2007 жылдары 
ПМУ-да аға оқытушы. 2007-2008 жыл-
дары Астана қаласында ЖШС «Казмост-
дорстрой» мекемесінде инженер. 2008-
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2011 жылдары ЖШС «Унистрой—ПВ» мекемесінде бөлім 
басшысы. 2011-2012 жылдары ЖШС «Стройкласс» басшы-
сы. 2012-2014 жылдары ЖСШ «Унистрой − ПВ» мекемесін-
де директордың орынбасары, Астанадағы филиал директо-
рының орынбасары.

Темирханова Еркеш Сансызбай-
қызы 15.07.1982 туды. 1999 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттестат-
пен бітірді. 2002 жылы ИнЕУ колледжін, 
2005 жылы ПМПИ-ді ағылшын тілі 
мұғалімі мамандығы бойынша бітірді. 
2005 жылы №3 Ертіс орта мектебінде 
ағылшын тілі мұғалімі. 2007 жылдан 
Б. Ахметов атындағы колледжде мұғалім.

Марапаттары: 2011 жылы облыстық білім басқарма-
сының Алғыс хаты. 2013 жылы Б. Ахметов атындағы кол-
ледждің Алғыс хаты.

Бейсембаев Əсет Ерболатұлы 
02.01.1983 туды. 1999 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін Үздік аттестатпен 
бітірді. 2004 жылы С. Торайғыров атын-
дағы Павлодар Мемлекеттік Универси-
тетінде инженер-жылуэнергетик маман-
дығын алды. 2004 жылы Екібастұз қала-
сындағы «СредазЭнергоМонтаж Тресі» 
МУ ААҚ учаскелік шебер. 2005 жылы 

«ЕкібастұзЭнергоМонтаж» ЖШС учаскелік шебер, учаске 
бастығы. 2012 жылы «Karaganga Bi Energy Plus» ЖШС ин-
женер. 2013 жылдан «Екібастұз ГРЕС-2 станциясында» бас 
инженер.
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Кудерина Шолпан Қайруллақызы 
07.05.1983 жылы туды. 1999 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттес-
татпен бітірді. 2002 жылы Павлодар 
қаласындағы Б. Ахметов атындағы кол-
леджді, 2005 жылы ПМПИ–ді сырттай 
қазақ тілі мен əдебиет мамандығы бо-
йынша тəмамдады. 2004–2007 жылда-
ры əскери комиссариатта аудармашы. 
Қазіргі кезде «Майқайын алтын» фабри-
касында оператор.

Жаналина Жанара Рамазанқызы 
24.07.1983 жылы туды. 2000 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттес-
татпен бітірді. 2005 жылы С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік Уни-
верситетін тарих жəне география пəні 
мұғалімі мамандығы бойынша бітірді. 
2005 жылы арнайы «Күзет» мекемесінде, 
2006 жылдан Оқушылар сарайында нұс-

қаушы, 2007 жылдан Мамандандырылған арнайы күзет бас-
қармасында бөлімше командирі.

Акимова Гульнара Жоламанқызы 
22.03.1983 жылы туды. 2000 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттестат-
пен бітірді. 2003 жылы Қазтұтынушы-
лар Одағының Павлодар Экономикалық 
колледжін «Есептеу техникасы мен авто-
маттандырылған жүйелерді бағдарлама-
мен қамту» мамандығы бойынша бітірді, 
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Исина Асель Сайлауқызы 
22.01.1983 жылы туды. 2000 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттес-
татпен бітірді. 2004 жылы С.Торайғыров 
атындағы ПМУ-ды математика пəні мұ-
ғалімі мамандағы бойынша тəмандады. 
2006 жылы Алматы экономика жəне ста-
тистика академиясында қаржы маман-
дығын алды. 2004-2008 жылдары №4 

Ертіс орта мектебінде математика жəне информатика пəнін-
дерінің мұғалімі. 2008-2009 жылдары «Сулпак» ЖШС кас-
сир-есепші. 2010-2013 жылдары ЖШС «Восточный купец» 
кассир есепші. 2013-2014 жылдары − ИП Сеитова Н.Б. мате-
риал тобының бухгалтеры. 2015 жылдан ЖШС «ТИМ и К» 
есепші.

Ертіс ауданының Қорғаныс істер бөліміне 3-ші бөлімше бас-
тығының аға көмекшісі. Павлодар мемлекеттік педагогика-
лық институтында информатика мамандығы бойынша білім 
алды. 2005 жылдан «Ұлттық тестілеу орталығының» №120 
филиалының инженері.

Ахметжанов Рустам Жадыгерұлы 
04.04.1983 жылы туды. 2000 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттестат-
пен бітіріп, Қазақстан-Герман бизнес кол-
леджінің қаржы факультетіне түсті.
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Баязова Сания Жастілекқызы 
12.03.1984 жылы туды. 2001 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттес-
татпен бітірді. 2003 жылы Павлодар құ-
қық жəне қаржы колледжін құқықтану 
мамандығы бойынша, 2008 жылы Қазақ 
гуманитарлық Заң университетін заң-
тану мамандығы бойынша тəмамдады. 
2005 жылдан Ертіс ауданының əкімдігін-
де бас маман.

Марапаттары: 2012 жылы аудан əкімінің Құрмет Гра-
мотасы.

Қалиақпарова Мадина Тоқтасын-
қызы 13.06.1984 жылы туды. 2001 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін Үздік ат-
тестатпен бітірді. 2003 жылы ПМУ кол-
леджін есеп жəне аудит мамандығы бо-
йынша тəмамдады. 2007 жылы Иннова-
циялық Еуразия университетін бітірді. 
2006 жылдан Павлодар қаласындағы сүт 
өндіретін зауытта бухгалтер.

Қуанышева Асель Қанатқызы 
24.03.1984 жылы туды. 2001 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттес-
татпен бітірді. 2005 жылы Павлодар пе-
дагогикалык институтын музыкалык 
бiлiм мамандыгы бойынша толық курсын 
тəмамдады. 2007 жылы С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік универ-
ситетін экономист мамандағы бойынша 
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бітірді. 2005-2007 жылдары Павлодар гуманитарлық педаго-
гикалық колледжінде жұмыс істеді.

Сүлбаева Динара Қабдоллақызы 
17.06.1984 жылы туды. 2001 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттес-
татпен бітірді. 2006 жылы Талдықорған 
қаласындағы Жетісу мемлекеттік универ-
ситетінің физика-математика факультетін 
физика-информатика мамандығы бойын-
ша тəмамдады. 2006 жылы №4 Ертіс орта 
мектебінде информатика пəні мұғалімі. 

2007 жылы Ақтөбе каласындағы кооперативтік колледжде 
информатика пəнінің мұғалімі. 2009 жылдан Ақтау қаласын-
да физика, информатика пəндерінің мұғалімі

Ламашарипов Руслан Жұмагелдіұлы 
23.09.1985 жылы туды. 2002 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттестат-
пен бітірді. 2006 жылы Т. Рысқұлов атын-
дағы Қазақ экономикалық университетін 
есеп жəне статистика мамандығы бойын-
ша тəмамдады. 2007-2008 жылдары ЖШК 
«VES»-те қаржы тəуекелдер бойынша 
менеджер. 2008 жылы Қазақстан Респуб-

ликасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу 
мен қадағалау агентігінің бас маман-экономисі. 2011 жылдан 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің Ішкі аудит де-
партаментінде бас маман-экономист. 2012 жылы Қазақстан 
Республикасының Президентінің жанындағы мемлекеттік 
басқару Академиясының Мемлекеттік қызметкерлерді қайта 
даярлау жəне біліктілігін арттыру институтының «Мемле-
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кеттік қызметтерді көрсетудің сапасын басқару» бағдарлама-
сын бітірді.

Махамбетова (Бадыкова) Жанар 
Ермекқызы 17.09.1985 жылы туды. 
2003 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
Үздік аттестатпен бітірді. 2007 жылы 
Қайнар университетінің колледжін 
үздік тəмамдады. Қазақ экономика, қар-
жы жəне халықаралық сауда универ-
ситетін қаржы мамандығы бойынша 
бітірді. 2007–2008 жылдары «Тұлпар» 

ЖШС сақтандыру агенті. 2010 жылы «Шапай» ЖК есепші. 
2010–2011 жылдары «Баян Trade Pavlodar» ЖШС есепші. 
2011 жылдан «Евросвет Павлодар» TEKSAN есепші.

Темірбаева Жаннар Ерланқызы 
04.08.1986 жылы туды. 2003 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттес-
татпен бітірді. 2007 жылы С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситетін тамақ өнеркəсібінің техно-
логы мамандығы бойынша тəмамдады. 
2009 жылы Павлодар қаласындағы Ин-
новациялық Еуразиялық Университетін 

қаржы мамандығы бойынша бітірді. Еңбек жолын Алматы 
қаласында ЖШС «Жанар и К» кəсіпорынында шұжық жа-
сау технолыгы болып бастады. 2010-2011 жылдары Павлодар 
қаласында ЖШС «Унистрой-ПВ» кəсіпорнында технолог. 
2012 жылы Ертіс ауылындағы ЖК Малышев наубайханасын-
да технолог. 2013 жылдан Ертіс аграрлық-техникалық кол-
леджінің арнайы пəндер мұғалімі.
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Сакижанова Сандуғаш Оралбек-
қызы 27.12.1985 жылы туды. 2003 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін Үздік ат-
тестатпен бітірді. 2007 жылы С. Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетін қазақ филологиясы бака-
лавры мамандығы бойынша тəмамдады. 
2013 жылы Орал қаласындағы Батыс Қа-
зақстан инженерлік-гуманитарлық уни-

верситетін экономика жəне сауда бакалавры мамандығы бо-
йынша бітірді. Еңбек жолын Орал қаласында ҚАЗИИТУ-нда 
орыс тілді топтарда қазақ тілі мұғалімі болып бастады. 2011-
2013 жылдары Альянс полис сақтандыру компаниясында ме-
неджер.

Сүлбаева Анара Қабдоллақызы 
08.11.1985 жылы туды. 2003 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін Үздік аттестат-
пен бітірді. 2007 жылы Павлодар мемле-
кеттік педагогикалық институтын физи-
ка- информатика пəнінің мұғалімі маман-
дығы бойынша тəмамдады. 2013 жылы 
Алматы экономика жəне статистика ака-
демиясын экономика жəне сауда бакалав-

ры мамандығы бойынша бітірді. Еңбек жолын Ертіс ауылын-
да АҚ «Қазпошта» кəсіпорынында программист болып бас-
тады. 2011 жылдан Ертіс аграрлық-техникалық колледжінің 
есепшісі.

Жұмажанова Əсем, Сұрағанов Ақтан, Жұмажанова 
Самал, Айтуарова Əлия.



Түлектер
Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та бар қалан.

Абай
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Əлімсүренов Қалиақпар 15.11.1922 
жылы туды. 1938 жылы Ертіс орталау 
мектебін бітірді. 1941-1945 жылдары Қа-
рағанды қаласында шахтада жұмыс істеді. 
1948 жылы Қарағанды қаржы техникумын 
тəмəмдады. 1948-1982 жылдары Ертіс ау-
даны қаржы бөлімінде мемлекеттік салық 
бөлімінің аға инспекторы.

Марапаттары: «Еңбек ардагері», 
«Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 30 жылдығы», «Ұлы Отан 
соғысындағы жеңістің 40 жылдығы», «Ерен еңбегі үшін» ме-
дальдар.

Жансултанов Талас 1927 жылы 
туды. 1942 жылы Ертіс қазақ орта мек-
тебінің жетіжылдық курсын бітірді. 
1943 жылы Ертіс мал бордақылау ме-
кемесінің қызметкері, 1969 жылдан сол 
мекеменің директоры. 1977 жылы Ертіс 
аудандық əлеуметтік қамсыздандыру 
бөлімінің меңгерушісі, жол құрылыс 
басқармасының бас бухгалтері. 1979-

1992 жылдары Аудандық тұтынушылар одағынының қо-
ғамдық тамақтандыру бірлестігінің, қосалқы шаруашылық-
тарының директоры, «ҚазССР 40 жылдығы» тұтынушылар 
бірлестігінің төрағасы.

Марапаттары: «Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 30, 
40, 50 жылдығы», «Лениннің туғанына 100 жыл», «Еңбек 
ардагері» медельдары. «Тұтынушылар одағының үздігі», 
«1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғыс ардагері» белгілері.
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Нұрпеисов Кездікпай 01.01.1926 
жылы туды. 1943 жылы №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін бітірді. 1943–1949 жыл-
дары Қарағанды қаласындағы шахтада 
жұмыс істеді. 1951 жылы ФЗУ-ды тə-
мамдады. 1951-1953 жылдары Кайма-
начиха, М. Горькийде сауда қызметкері. 
1953-1957 жылдары сауда меңгерушісі. 
1957–1962 жылдары астық қабылдау қой-

масының меңгерушісі. 1962 жылы өндіріс бөлімінің басшы-
сы. 1968 жылы Беловод кеңшарында құрылыс бөлімінің ше-
бері. 1969 жылдан М. Горький селолық советінің төрағасы, 
хатшысы. 1986 жылы зейнеткерлікке шықты.

Марапаттары: «В.И. Лениннің 100 жылдығына арнал-
ған Ерен еңбегі үшін» медалі, «1941–1945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысы Жеңісінің елу жылдығы» мерекелік медалі.

Ауталипова Малика 1925 жылы 
туды. 1943 жылы Ертіс қазақ орта мек-
тебін бітірді. 1941 жылы тоғызыншы сы-
ныпта оқуымен бірге, мектепте бастауыш 
сынып мұғалімі болып жұмыс істеді. 
1947 жылы Суворов жетіжылдық мек-
тебінде бастауыш сынып мұғалімі, зерт-
ханашы, ұзартылған топ тəрбиешісі.

Марапаттары: «Еңбек ардагері» ме-
далі. Облыстық, аудандық білім бөлімдерінің Құрмет Грамо-
талары. Облыстық кəсіподақ ұйымының Грамотасы.
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Қайырсқақова Майкен 01.05.1926 
жылы туды. 1943 жылы №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін бітірді. 1943 жылы Қарақұ-
дық ауылдық округының Ынтымақ елді 
мекенінде бастауыш сынып мұғалімі. 
1946 жылы М. Горький мектебінде бас-
тауыш сынып мұғалімі. 1948 жылдан Ку-
тузов орта мектебінде бастауыш сынып 
мұғалімі.

Марапаттары: «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ерен 
еңбегі үшін» медалі. Оқу бөлімінің Құрмет Грамоталары.

Арипов Тұрғанбай 20.10.1928 жылы 
туды. 1943 жылы Ертіс қазақ орта мек-
тебінде 7 класты бітірді. 1943–1953 жыл-
дары Қызылжар ауылында есепші. 1954–
1960 жылдары Үлгілі ауылында есепші. 
1960–1974 жылдары Беловод кеңшарын-
да бас есепші. 1963 жылы Целиноград 
ауылшаруашылық институтының бас 
есепшілердің арнайы 3 айлық курсын тə-

мамдады. 1971 жылы Алматы арнайы бухгалтерлер мектебін 
үздік бітірді.

Марапаттары: 1958 жылы «Тың 
жерлерді игергені үшін» медалі.

Шапиев Мағзұм 1927 жылы туды. 
1944 жылы Ертіс қазақ орта мектебін-
де 7 класты бітірді. 1945–1951 жылдары 
əскер қатарында болды. 1952 жылы Се-
мейдің ревизорлық оқуын тəмамдады. 
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1953 жылдан бастап потребсоюзда бухгалтер, ревизор, раб-
коптың бастығы болып қызмет істеді.

Алдажаров Қинаш Алдажарұлы
«Қазақ ССР–нің халық ағарту ісінің 

үздігі» (1976 жыл)
16.12.1928 жылы туды. 1946 жылы 

Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1950 жылы Н.К. Крупская атындағы 
Семей педагогикалық институтын тə-
мамдады. 1951 жылдан Ертіс қазақ орта 
мектебінде математика пəні мұғалімі, 

М. Горький орта мектебінде, Октябрь сегізжылдық орта мек-
тебінде, Қарақұдық орта мектебінде мұғалім. Алдажаров 
атында облыстық деңгейде шахматтан сайыс өткізіледі.

Аманжолов Қабиден Аманжолұлы 
15.03.1928 жылы туды. 1946 жылы Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1948 жылдан 
Үлгілі бастауыш мектебінде мұғалім. Əс-
кер қатарынан келгеннен кейін №2 Сі-
леті бастауыш мектебінің меңгерушісі. 
1958 жылдан Суворов кеңшарында Шев-
ченко атындағы бастауыш мектептің мең-
герушісі. 1966 жылы Суворов ауылдық 

советінің төрағасы. 1972 жылдан Суворов кеңшарының пар-
тия ұйымының хатшысы. 1976 жылы Кайманачиха ауылдық 
советінің төрағасы.

Марапаттары: «Еңбек Қызыл Ту» ордені, «Құрмет 
белгісі», «Еңбек ардагері» медальдары.
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Ауталипова Жəмилə 1927 жылы 
туды. 1946 жылы Ертіс қазақ орта мек-
тебін бітірді. 1947 жылы Суворов кең-
шарында сатушы. №2 бөлімшенің қойма 
меңгерушісі. Мехтокта есепші.

Марапаттары: Кеңшар басқармасы-
ның жəне ауылшаруашылық кəсіподағы-
ның Құрмет Грамоталары.

Халиуллин Мұхаметқали
Халық жырауы
1930 жылы туды. 1949 жылы Ертіс қа-

зақ орта мектебін бітірді. 1949–1950 жыл-
дары аға пионервожатый, 1950–1952 жыл-
дары Благовещенко жетіжылдық мек-
тебінде, 1952–1953 жылдары Ертіс қазақ 
жетіжылдық мектебінде, 1953–1954 жыл-
дары Панфилов жетіжылдық мектебінде, 

1954–1957 жылдары Үлгілі жетіжылдық мектебінде, 1957–
1964 жылдары Амангелді кеңшарындағы бастауыш мектепте 
мұғалім. 1964–1965–1995 жылдары Ертістегі №5 сегізжыл-
дық мектепте қызмет жасады. 1965 жылдан №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебінде оқу ісінің меңгерушісі, мұғалім. 1967–

1968 жылдары аудандық оқу бөлімінде 
инспектор.

Жансеитов Қошқарымбет 13.04.1932 
жылы туды. 1951 жылы №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін бітірді. 1954 жылы Семей 
педагогикалық мұғалімдер институтын 
математика пəні мұғалімі мамандағы бо-
йынша тəмамдады. 1954 жылы №2 Ертіс 
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қазақ орта мектебінде математика пəні мұғалімі. 1956 жылы 
Октябрь, 1958 жылы Үлгілі мектептерінде математика пəні 
мұғалімі. 1967 жылы Западныйда бастауыш мектеп меңге-
рушісі. 1970-1992 жылы Кайманачиха №4 мектебінде оқу 
ісінің меңгерушісі.

Марапаттары: «Еңбек ардагері», «Павлодар облысына 
75 жыл» медальдары. 1986 жылы білім бөлімінің Құрмет 
Грамотасы.

Көпеев Тлеукен Көпейұлы 
09.05.1931 жылы туды. 1951 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1951 жылы Северный мектебінде қа-
зақ тілі жəне əдебиет пəні мұғалімі. 
1954 жылы Октябрь мектебінде физика 
жəне математика пəндерінің мұғалімі. 
1956 жылы ҚазССР Онжылдық мектебін-
де математика пəні мұғалімі. 1958 жылы 

бастауыш мектеп меңгерушісі, сол жылы Онжылдық мек-
тебінде математика пəні мұғалімі. 1977-1992 жылы мектеп 
қасындағы интернаттың меңгерушісі.

Марапаттары: «Еңбек ардагері», «Еңбектегі жетістік-
тері үшін», «Ұлы Отан соғысы жеңісіне 50 жыл» медальда-

ры. 1977, 1979, 1981, 1986, 1987 жылдары 
білім бөлімінің Құрмет Грамоталары.

Сердалин Қияш
Ертіс ауданының Құрметті Азама-

ты (2011 жыл)
1936 жылы туды. 1953 жылы №2 Ертіс 

қазақ орта мектебін бітірді. 1953 жылдан 
10 жылдық мектебінде мұғалім. 1954–
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1959 жылдары Алматы Зооветеринарлық институтын зоотех-
ник мамандығы бойынша тəмамдады. 1959 жылдан 10 жыл-
дық кеңшарында зоотехник. 1962–1966 жылдары Красно-
кутск ауданының Рассвет, Карл Маркс кеңшарларында бас 
зоотехник. 1966–1976 жылдары 10-жылдық, Сілеті кеңшарла-
рында бас зоотехник. 1977–1978 жылдары аудандық ауылша-
руашылық басқармасының бас зоотехнигі. 1978–1985 жылда-
ры Западный кеңшарының директоры. 1985-1999 жылдары 
Пушкин кеңшарының ауылшаруашылық кооперативінде бас 
зоотехник.

Марапаттары: 1968 жылы Ауылшаруашылық ми-
нистрінің марапаты. 1970 жылы «В.И. Лениннің туғанына 
100 жыл» мерекелік медалі. 2005 жылы «Тыңға 50 жыл» 
мерекелік медалі. 2012 жылы «Облыс алдында сіңірген ең-
бегі үшін» белгісі. 2013 жылы «Павлодар облысына 75 жыл» 
юбилейлік медалі.

Ауталипова Орынбасар Ауталипқызы
СССР Денсаулық сақтау ісінің озаты
07.10.1936 жылы туды. 1954 жылы 

№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1960 жылы Семей мемлекеттік медицина-
лық институтын тəмамдады. 1960 жылы 
9 тамызда Суворов кеңшарындағы ауру-
хананың бас дəрігері. 1960 жылы Абай 
учаскелік ауруханасының бас дəрігері. 

1961-1969 жылдары Үржар ауданындағы Некрасов учаскелік 
ауруханасының меңгерушісі. 1969–1974 жылдары Үржар 
аудандық ауруханасында бас дəрігердің орынбасары жəне 
акушер-гинеколог. 1974–1978 жылдары акушер–гинеколог 
жəне аурухана меңгерушісі. 1978-1992 жылдары акушер-ги-
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неколог. 1992 жылы зейнеткерлікке шықты. Жоғары санатты 
акушер–гинеколог.

Марапаттары: Денсаулық сақтау министрлігінің, об-
лыстық денсаулық сақтау басқармасының Құрмет Грамота-
лары.

Аубакиров Кеңес
Ертіс ауданының Құрметті Азаматы
15.10.1934 жылы туды. 1954 жылы 

№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1959 жылы Қазақ мемлекеттік ауылша-
руашылық институтын бітірді. Торғай 
облысының Октябрь аудандық партия 
комитетінің екінші хатшысы, Арқалық 
аудандық атқару комитетінің төрағасы, 

Жангелдин аудандық партия комитетінің бірінші хатшы-
сы, Торғай облыстық атқару комитеті төрағасының бірінші 
орынбасары. Жамбыл облыстық Атқару комитеті төрағасы-
ның бірінші орынбасары, облыс əкімінің бірінші орынба-
сары. 1974 жылы Қазақстан Компартиясының XIV съезінің 
Орталық комитетіне мүше, 1994 жылы Қазақстан Жоғарғы 
Кеңесінің депутаты болып сайланды.

Марапаттары: 3 «Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет белгісі» 
ордендері, 8 медаль, Қазақстан жоғары Кеңесінің Құрмет 
Грамотасы, 2008 жылы Ресей Федерациясының қоғамдық 
марапаттау ұлттық комитетінің I дəрежелі «Петр Великий» 
ордені.
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Бешкенов Муталап 15.12.1936 жылы 
туды. 1954 жылы №2 Ертіс қазақ орта 
мектебін бітірді. 1954 жылы автокөлік 
жүргізушілер курсын тəмамдап, Панфи-
лов кеңшарында жұмыс істеді. 1966 жыл-
дан Новоивановка кеңшарында автокөлік 
жүргізушісі.

Марапаттары: 1971 жылы «Құрмет 
Белгісі» ордені, үш рет «Еңбек Озаты» 
белгісі.

Рамазанов Жанайдар Рамазанұлы 
1935 жылы туды. 1954 жылы №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебін үздік бітірді. 1959 жылы 
Омбы ауылшаруашылық институтын 
инженер-гидротехник мамандығы бо-
йынша тəмамдады. 1959 жылы Жобалау 
мекемесінде инженер, мекеме басшысы. 
Бүкілодақтық «Союзгипрорис» инсти-
туты Павлодар филиалының директоры. 

1976 жылы облыстық «Облводхоз» кəсіпорнының, «Павло-
дармелиорация» бірлестігінің, облыстық су ресурстары ко-
митетінің басшысы.

Марапаттары: «Құрмет Белгісі» ор-
дені, Қазақ ССР-ы Жоғары Кеңесі Прези-
диумының «Құрмет Грамотасы». «КСРО 
Өнертапқышы» Құрмет Белгісі.

Жұмаділов Қайыржан Сейітұлы 
1935 жылы туды. 1954 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1957 жылы 
Алматы қаласындағы Абай атындағы Қа-
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зақ мемлекеттік институтын тарих пəні мұғалімі мамандығы 
бойынша тəмамдады. 1957 жылы Чапаев мектебінде мұғалім. 
1958 жылы Северный орта мектебінде тарих пəні мұғалімі. 
1959 жылдан ҚазССР 10 жылдық мектебінде мұғалім. 1967 
жылдан Северный №3 сегізжылдық мектебінің директоры. 
1969 жылдан Амангелді кеңшарының партия ұйымының 
хатшысы. 1973 жылы Амангелді орта мектебінің директоры. 
1974 жылдан Северный №1 сегізжылдық мектебінің директо-
ры. 1996 жылдан зейнеткер. Жоғары санатты маман.

Марапаттары: 1985 жылы «Еңбек ардагері» медалі. 
1964 жылы Тың аймақтық комсомол комитетінің Құрмет 
Грамотасы. 1965 жылы Қазақстан Коммунистік партия-
сы Орталық Комитетінің Құрмет Грамотасы. 1988 жылы 
Павлодар облыстық партия комитетінің Құрмет Грамотасы. 
1995 жылы Облыстық мұғалімдердің біліктілігін жетілдіру 
институтының Құрмет Грамотасы.

Молдабеков Қасен Садуақасұлы 
07.03.1935 жылы туды. 1954 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1959 жы-
лы Семей педагогикалық институтын ма-
тематика пəні мұғалімі мамандығы бойын-
ша тəмамдады. Ертіс қазақ орта мектебіне 
математика пəні мұғалімі болып орналас-
ты. 1962 жылы Қарақұдық мектебінде 
мұғалім. 1964 жылы №2 Ертіс қазақ орта 

мектебінде мұғалім. 1967-1969 жылдары №2 Ертіс қазақ орта 
мектебінің директоры. Бірнеше аудан мектептерінің директо-
ры болып жəне совет қызметкері болып жұмыс атқарды.

Марапаттары: Аудандық білім бөлімінің Грамотала-
рымен марапатталды. 1974 жылы «Еңбек ардагері» медалі. 
2005 жылы Павлодар облысының Білім департаментінің 
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облыстың білім саласын дамытуға қосқан елеулі үлесі жəне 
кəсіптік қызметіндегі жоғары көрсеткіштері үшін Құрмет 
Грамотасымен марапатталды.

Ильяшев Қабдылқақ 20.10.1937 
жылы туды. 1954 жылы №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебін бітірді. 1959 жылы 
Н.К. Крупская атындағы Семей мемле-
кеттік педагогикалық институтын тə-
мамдады. 1961 жылы Амангелді мек-
тебінің директоры, жаңа мектеп ғимара-
тын іске қосты. 1965–1970 жылдары ау-
дандық партия комитетінің үгіт–насихат 

бөлімінің меңгерушісі. 1970–1975 жылдары Сілеті партия 
ұйымында хатшы. 1975–1980 жылдары Суворов партия ұйы-
мында қызмет атқарды. 1980–1989 жылдары СПТУ–39 ди-
ректоры. 1989–1995 Ертіс аудандық білім бөлімінің инспек-
торы. 1995–1997 жылдары Ертіс аудандық əкімдігінде кадр-
лар бөлімінің меңгерушісі. 1998–2002 жылдары Ертіс аудан-
дық ардагерлер кеңесінің төрағасы. 2003 жылдан облыстық 
ардагерлер кеңесінің мүшесі.

Марапаттары: «Құрмет Белгісі» ордені, «Ерен еңбегі 
үшін» медалі.

Абугужинова Дəметай Жанкелді-
қызы 1938 жылы туды. 1955 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. Омбы 
қаласындағы педучилищені бітірді. Пав-
лодар қаласындағы ауылшаруашылығы 
саласы бойынша мамандар дайындайтын 
бір жылдық мектепті есепші маманды-
ғы бойынша тəмамдады. 1955 жылдан 
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Бектұрсынова Қабира 15.06.1936 
жылы туды. 1955 жылы №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін бітірді. 1955 жылдан типог-
рафияда, загот конторада қызмет істеді. 
1973 жылы Ертіс ауылында жиһаз ком-
бинатында 20 жыл еңбек етті. 1986 жылы 
зейнеткерлікке шықты. Құрмет тақтасы-
на енгізілді. Еңбек озаты.

Ғаббасов Ислям 1937 жылы туды. 
1955 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. Павлодар қаласында есепшілер 
курсын бітіріп, Тоқта ауылында есепші 
болып еңбек етті. 1957 жылы Павлодар 
қаласында экономика-есеп техникумын 
сырттай бітірді. Омбы қаласында ауылша-
руашылық иниститутын экономист-бух-

Октябрь ауылының 7 жылдық мектебінде тарих, география 
пəндерінің мұғалімі., Аманкелді орта мектебінің бастауыш 
сыныбында сабақ берді. 1959 жылдан Ағашорын (бұрын-
ғы Пушкин совхозында) есепші. 1992 жылы зейнеткерлікке 
шықты.

Базенов Марат 1936 жылы туды. 
1955 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. Ауылшаруашылық маманы деген 
жоғары дəрежелі білім алды. Көп жылдар 
совхозда агроном, бөлімше басқарушы, 
партия ұйымының хатшысы болып қыз-
мет істеді. 1997 жылдан зейнеткер.
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галтер мамандығы бойынша тəмам дады. Сол жылдары Пан-
филов кеңшарының директоры, кеңшардың №4 бөлімшесінің 
есепшісі, 1964 жылы кеңшардың бас бухгалтері. 1981-1991 
жылдары аудандық ауылшаруашылық басқармасына бас бух-
галтер. 1991 жылы Салық комитетінің алғашқы төрағасы.

Марапаттары: Аудандық, облыстық ауылшаруашылық 
басқармаларының Құрмет Грамоталары.

Қабылшаитов Сəмет 25.12.1936 
жылы туды. 1955 жылы №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін бітірді. 1955-1958 жылда-
ры əскери борышын атқарды. 1959 жылы 
автөкөлік жүргізушілер курсын аяқтады. 
1959-1991 жылдары Қарақұдық ауылын-
да автокөлік жүргізушісі. 1991-1998 жыл-
дары Екібастұз «Богатырь» разрезінде ав-
токөлік жүргізуші.

Марапаттары: Ауылшаруашылық басқармасының, 
10 жылдық кеңшарының Құрмет Грамоталары.

Темирбулатов Балта Темирбулатұ-
лы 12.01.1937 жылы туды. 1955 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1956-1957 жылдары Бірлік колхозында 
қызмет етті. 1957-1963 жылдары Сілеті 
кеңшарында бухгалтердің көмекшісі, 
трактор бригадасының есепшісі.

№1 ферма бухгалтеры, еңбек жəне 
жалақы бойынша экономист. 1965 жылы 

бас бухгалтердің орынбасары. 1968-1970 жылдары Павлодар 
зооветтехникумын бухгалтер мамандығы бойынша тəмамда-
ды. 1973-1995 жылдары Сілеті кеңшарында бас бухгалтер.
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Марапаттары: 1980 жылы «Үздік бухгалтер» атағы, 
«Еңбек ардагері» медалімен марапатталды.

Сағындықов Төлеген Сейсенбайұлы
ІІМ құрметті қызметкері
милиция полковнигі
29.07.1938 жылы туды. 1956 жылы 

№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1959 
жылы Алматы арнайы милиция мектебін 
тəмамдады. 1966 жылы ҚазМУ–дың заң 
факультетін бітірді. 1959 жылдан Екі-
бастұз ішкі істер бөлімінің қызметкері, 

1962 жылдан Екібастұз қалалық комсомол комитетінің хат-
шысы, 1963 жылдан Екібастұз ішкі істер бөлімінің қызмет-
кері. 1964 жылдан Павлодар қаласының ішкі істер бөлімінің 
қызметкері. 1970 жылдан тергеу бөлімі басшысының орын-
басары. 1978 жылдан Павлодар қаласының Индустриалды 
ауданының ішкі істер бөлімінің басшысы. 1986 жылдан Пав-
лодар ауданының ішкі істер бөлімінің басшысы. 1992 жылдан 
Павлодар облыстық ішкі істер басқармасының ақпараттық 
орталықтың басшысы. 1993 жылы зейнеткерлікке шықты.

Марапаттары: 1965 жылы «Милиция үздігі» төс белгісі. 
1966 жылы «Үздік тергеуші» атағы.

Искаков Жасұлан Сайдахметұлы 
08.12.1939 туды. 1956 жылы №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебін бітірді. 1961 жылы Алма-
ты ауылшаруашылық институтын инженер 
мамандығы бойынша бітірді. 1961 жылы 
Ертіс ауданының Казсельхоз техникада бас 
инженер. СПТУ-39 өндіріс саласы бойын-
ша директордың орынбасары.
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Марапаттары: облыстық кəсіптік техникалық оқыту 
басқармасының Құрмет Грамоталары.

Солтанбеков Еркін Иманбайұлы 
22.05.1937 туды. 1956 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1976 жылы 
Павлодар совхоз-техникумын ветеринар 
фельдшер мамандығы бойынша тəмамда-
ды. 1956-1957 жылдары Ертіс №16 ав-
тобазада, Ленин кеңшарында автокөлік 
жүргізушісі. 1957 жылы Ленин кеңша-
рында сатушы. 1959 жылы Ленин кеңша-

рының Жаңа дəуір ауылында электромонтёр. 1961 жылы Но-
во-Ивановка кеңшарында трактор бригадаларында есепші. 
1962-1968 жылдары Ново-Ивановка кеңшарындағы автодү-
кен меңгерушісі, кеңшардың орталық қоймасының меңге-
рушісі. 1968-1973 жылдары Ново-Ивановка кеңшарының 
кəсіподақ ұйымының төрағасы, кадрлар бөлімінің инспек-
торы. 1976-1985 жылдары Ново-Ивановка кеңшарының №2 
бөлімшесінде ветеринар-техник, ветеринария бөлімшесінің 
меңгерушісі, бөлімше зоотехнигі. 1985 жылы Ново-Ива-
новка кеңшарының №1 бөлімшесінде бөлімше меңгерушісі. 
1988 жылы Ертіс аудандық тұтынушылар одағының Но-
во-Ивановка кеңшарындағы бөлімшесінің дайындаушысы. 
1992 жылы Ново-Ивановка кеңшарындағы тұтынушылар 
бөлімшесінде дайындаушы. 1997 жылы зейнеткерлікке шық-
ты. 1968 жылы Грабово ауылдық кеңесінің депутаты.

Марапаттары: 1968 жылы «Тың жəне тыңайған жер-
лерді игергені үшін», 1970 жылы «Ерен еңбегі үшін», 
1986 жылы «Еңбек ардагері» медальдары. 1968 жылы Ерен 
еңбегі үшін Ертіс ауданының құрмет кітабына енгізілді.
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Ауталипов Диас Əутəліпұлы 
1938 жылы туды. 1957 жылы №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебін бітірді. 1965–1969 жыл-
дары Алматы ауылшаруашылық инсти-
тутын инженер–механик мамандығы бо-
йынша тəмамдады. 1965 жылдан ҚазССР 
10 жылдық кеңшарында инженер-меха-
ник. 1970 жылдан Суворов кеңшарында 
инженер–механик. 1973–1989 жылдары 

Екібастұз қаласының ауылшаруашылық техникасы меке-
месінде бас инженер.

Ауталипова Күлтай 1939 жылы 
туды. 1957 жылы №2 Ертіс қазақ орта 
мектебін бітірді. 1958 жылы Павлодар 
қаласындағы Сауда кооператив мек-
тебін тəмамдады. 1958–1964 жылдары 
сауда саласында жұмыс атқарды. 1964–
1967 жылдары Қазақ ССР 10 жылдығы 
атындағы сегізжылдық мектебінде кітап-
ханашы. 1967–1994 жылдары Голубовка, 

Чапаев, Шұбарат мектептерінде ұзартылған топ тəрбиешісі. 
1994 жылы зейнеткерлікке шықты.

Байдильдинов Қайрулла 17.12.1935 
жылы туды. 1957 жылы №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебін бітірді. 1966 жылы 
Красноармейка техникумын агроном 
мамандығы бойынша тəмамдады. 1957-
1960 жылдары əскери борышын өтеді. 
1960 жылдан Қашыр ауданы, Октябрь 
кеңшарында көлік жүргізушісі. 1968-
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1970 жылдары Октябрь кеңшарының №6 бөлімшесінде аг-
роном, 1970-1972 жылдары №5 бөлімшесінде агроном, 1972-
1980 жылдары №4 бөлімшенің меңгерушісі, 1980-1985 жыл-
дары №3 бөлімшенің меңгерушісі. 1990 жылға дейін Октябрь 
кеңшарында жұмыс істеді. 1991 жылы Павлодар ұн өңдеу 
зауытында күзетші. 1995 жылдан зейнеткер.

Марапаттары: «Еңбек озаты» белгісі. Аудандық ауыл-
шаруашылық басқармасының Құрмет Грамотасы.

Қайырсқақов Тельман Мүбəракұлы
Шахтинск қаласының Құрметті 

Азаматы
03.10.1939 жылы туды. 1957 жылы 

№2 Ертіс қазақ орта мектебін аяқтап, екі 
жыл жұмыс істеп Қарағанды политехни-
калық институтының тау-кен факультеті-
не оқуға түсті. 1963 жылы тау-кен инже-
нері мамандығын алғаннан кейін 1966-

1988 жылдары Шахтинск қаласының №14 Степная шахтасы-
на жұмысқа жіберілді. Сол шахтада 22 жыл бойы еңбек етті. 
Осы жылдардың ішінде дайындық учаскесінің кен шебері, 
техникалық бөлімнің инженері, жұмыс ұйымдастыру жəне 
жалақы бөлімінің басқарушысы, шахта директорының орын-
басары, шахтаның кəсіби одағы комитетінің төрағасы, пар-
тия комитетінің хатшысы болып қызмет атқарды.

Марапаттары: «Құрмет Белгісі» ордені, «Қазақстан Рес-
публикасының Тəуелсіздігінің 20 жылдығы» мерекелік ме-
далі. Көптеген ведомстволық медальдармен марапатталды.
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Нұрмағамбетов Рашит Ақметжан-
ұлы 24.12.1938 жылы туды. 1957 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
Панфилов кеңшарында бухгалтер, мек-
тепте мұғалім. 1963 жылы Н. Крупская 
атындағы Семей мұғалімдер институты-
ның студенті. 1969 жылы Алматы Ауыл-
шаруашылық институтын агроном-эко-
номист мамандығы бойынша тəмамдады. 
1969-1986 жылдары Ленин кеңшарында 

бас экономист. 1986 жылы Павлодар ауданы ауылшаруашы-
лық басқармасында аға экономист. 1988-1997 жылдары Пав-
лодар облыстық атқару комитеті еңбекпен қамту бөлімінің 
басшысының орынбасары. 1997 жылдан зейнеткер.

Марапаттары: «Еңбек ардагері» медалі. Аудандық, об-
лыстық ауылшаруашылық басқармаларының Құрмет Грамо-
талары.

Рамазанов Мұнайдар Рамазанұ-
лы 1957 жылдың түлегі. Мұнайдар бала 
кезінен сурет салуды өте ұнататын. Сол 
қабілетін Ертіс қазақ орта мектебін-
де оқып жүрген кезде дамытуға үлкен 
мүмкіншілік туды. Аудандық пионерлер 
үйі мектептің іргесінде орналасқан еді, 
сондықтан да сүйікті ісімен айналысуды 
үйірмеде жалғастырды. Мектепте қабыр-

ға газетін шығаруға, мерекелік плакаттар мен үндеу қағазда-
рын безендіруге келгенде Мұнайдардан асқан суретші бол-
майтын. Ол тек қана сурет салып қоймай, ағаштан, ермексаз-
дан небір ғажап бейнелерді мүсіндейтін. Мұнайдар өмірден 
28 жасында өтті, артында екі қыз, бір ұл қалды. Үлкен қызы 
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білікті дəрігер, кіші қызы жоғары санаттағы ағылшын тілінің 
маманы, ал ұлы ауылшаруашылығында жұмыс атқарады.

Искакова Дина Бариқызы 
12.07.1939 жылы туды. 1957 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1957 жылы Павлодар кооперативтік тех-
никумына түсті, Қарағанды коопера-
тивтік институтын бухгалтер мамандығы 
бойынша тəмамдады. 1960 жылы Желе-
зинка ауданының тұтынушылар одағында 
бухгалтер. 1961 жылы Ертіс тамақ ком-

бинатында, тұтынушылар одағында бухгалтер. 1974 жылы 
тұтынушылар одағы жəне мемлекеттік сауда кəсіподағының 
төрайымы. Тұтынушылар одағының жəне мемлекеттік сауда 
кəсіподағының XI съезінің делегаты.

Марапаттары: «Еңбек ардагері» медалі. «Тұтынушылар 
одағының үздігі».

Ахметов Тортай Ахметұлы
Ертіс ауданының Құрметті Азаматы
05.03.1941 жылы туды. 1958 жылы 

№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1958 жылы желтоқсан айында автокөлік 
жүргізуші курсын тəмамдады. 1958 жылы 
желтоқсан айынан №16 автобазасында 
(АТП–1912) жүргізуші. 2004 жылы зей-
неткерлікке шықты. Еңбек озаты.

Марапаттары: ІІ, ІІІ дəрежелі «Еңбек Даңқы» орден-
дері. «Тың жерді игергені үшін» медалі. «Қазақстан Респуб-
ликасы автотранспортының Құрметті еңбеккері». «Қазақстан 
Республикасының Тəуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалі.
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Аманжолова Бақыт Білəлқызы 
1939 жылы туды. 1958 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1959 жылы 
Павлодар кооперативтік училищесінде 
мамандық алды. Ақтоғай ауданы Ақкөл 
ауылында сатушы, қойма меңгерушісі, 
экспедитор.

Марапаттары: «Еңбек ардагері» ме-
далі, «Үздік сатушы» белгісі.

Жамалиев Аманжол 09.01.1942 
жылы туды. 1959 жылы №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін бітірді. 1968 жылы Цели-
ноград ауылшаруашылық институтын ға-
лым-зоотехник мамандығы бойынша тə-
мамдады. 1959-1963 жылдары Қаз ССР-
нің 10 жылдығы атындағы кеңшарында 
малшы болып жұмыс істеді. 1968 жылы 
Қаз ССР-нің 10 жылдығы атындағы кең-

шарының №4 фермасында зоотехник. 1968-1974 жылдары 
Амангелді кеңшарында бас зоотехник. 1974-1984 жылдары 
Ленин кеңшарында бас зоотехник. 1984-1986 жылдары Ертіс 
ауданы ауылшаруашылық басқармасында бас зоотехник. 
1986-1989 жылдары Иса Байзақов кеңшарында бас зоотех-
ник. 1989-1992 жылдары Сілеті кеңшарында директор. 1992-
1996 жылдары Панфилов кеңшарында директордың орынба-
сары. 1996-2010 жылдары Ақтоғай ауданы, Ақбидай кеңша-
рының директоры.

Марапаттары: 1987 жылы Қазақ ССР-нің еңбек сіңір-
ген ауылшаруашылық қызметкері. 1998 жылы «Астана», 
2005 жылы «Ерен еңбегі үшін» медальдары.
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Рузубаев Салим Ихсанұлы 
10.08.1940 жылы туды. 1959 жылы 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1960-
1963 жылдары əскери борышын атқарды. 
1963 жылы Ертіс №16 автобазасында ав-
токөлік жүргізушісі. 1964 жылы «Трест-
жилстрой» мекемесінде құрылысшы. 
Павлодар құрылыс техникумының кешкі 
бөлімінде оқып, құрылысшы-техник ма-

мандығын игерді. 1969 жылы ЖБИ №2 технолог, цех басшы-
сы. 1989-2003 жылдарда «КазТрансОйл» бас оператор. 2003 
жылы құрметті демалысқа шықты.

Марапаттары: «Еңбек ардагері» медалі, «Еңбек үздігі» 
белгісі. 2003 жылы ҚР энергетика жəне минералдық ресурс-
тар министрлігінің Құрмет Грамотасы.

Қасенова Алтын Рамазанқызы 
1960 жылы № 2 Ертіс қазақ орта мектебін 
аяқтап, Ертіс ауданының Панфилов мек-
тебінде аға пионервожатый болып жұ-
мыс істеді. 1965 жылы Алматыдағы Абай 
атындағы педагогикалық институтының 
филология факультетін бітірді. 1965 жыл-
дан № 2 Ертіс қазақ орта мектебінде орыс 
тілі жəне əдебиеті пəнінің мұғалімі, ди-

ректордың тəрбие жұмысы бойынша орынбасары. Кейіннен 
аудандық комсомол комитетінде, Павлодар ауданының пар-
тия комитетінде, Павлодар ауданының атқару комитетінде 
қызмет еткен жылдары əрдайым халықтың мұң-мұқтажын 
тыңдай, түсіне біліп, оларға қол үшін беру өмірлік ұстаны-
мына айналды.
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Ешимова (Ауталипова) Любовь 
1939 жылы туды. 1961 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1960 жыл-
дан кассир. 1961 жылдан Ертіс сақтан-
дыру мекемесінде есепші. 1966 жылдан 
ҚазССР 10 жылдық кеңшарында кадр-
лар бөлімінің меңгерушісі. 1970 жылдан 
Суворов кеңшарында кадрлар бөлімінің 
меңгерушісі. 1972 жылдан Екібастұз қа-

ласының сақтандыру бөлімінің инспекторы. 1992–1994 жыл-
дары Екібастұз қаласының салық комитетінің қызметкері.

Игберлинов Зейнулла Аделханұ-
лы 16.02.1943 жылы туды. 1961 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1968 жылы Целиноград ауылшаруашы-
лық институтын агроном мамандығы бо-
йынша тəмамдады. 1961-1963 жылдары 
Суворов кеңшарының шеберханасында 
жұмысшы. 1968-2003 жылдан агроном, 
бөлімше меңгерушісі.

Нагуманов Кəрібай 23.03.1945 
жылы туды. 1961 жылы №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін бітірді. 1968 жылы Павло-
дар индустриалды институтын инженер-
механик мамандығы бойынша тəмамда-
ды. 1961 жылы Карниловка мектебін-
де дене шынықтыру пəнінің мұғалімі. 
1969 жылы Маңғыстау мұнай газ барлау 
экспедициясында моторист, аға моторист, 
машинист, механик. 1970 жылы мұнара 
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монтаждау цехында аға инженер, бас механик, 1981 жылы 
бастығы.1973-1976 жылдары КСРО геология министрлігінің 
тапсырмасымен Шри-Ланка республикасында мұнара мон-
таждау цехында механик. 1976 жылы Ақсу, Кендірлі, Қорған-
бай, Теңге, Доңға, Ескенсай, Қансу, Солтүстік Бозащы, Қара-
жамбас, Қаламқас, Арман, Елемес, Сазтөбе кен орындарын 
ашуға ат салысты. 1987-1991 жылдары Маңғыстау мұнай газ 
барлау экспедициясында аға механиктің орынбасары. 1992-
1997 жылдары «Қазақ газ сервис» фирмасында маркетинг 
қызметі жөніндегі директоры. 1998 жылдан жеке кəсіпкер.

Марапаттары: 26.05.1981 жылы Қаз ССР «Алтын құр-
мет» кітабына жазылды. 1988 жылы «Еңбек ардагері» медалі. 
2013 жылы Маңғыстау облысының дамуына қосқан үлесі 
үшін «Маңғыстау облысына 40 жыл» мерейтойлық медалі.

Тунабеков Күсеміс Баниязұ-
лы 17.01.1943 жылы туды. 1961 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1961 жылы Ертіс автобазасында токарь. 
1962 жылы автокөлік жүргізуші кур-
сын тəмамдады, 1963 жылы слесарь. 
1963 жылы ПИИ студенті. 1964 жылы ав-
тобазада көлік жүргізуші.

Марапаттары: ІІІ дəрежелі «Еңбек 
Даңқы» ордені.

Абиева Күлəш Абиқызы 02.10.1945 
жылы туды. 1963 жылы №2 Ертic қазақ 
орта мектебiн бітірді. 1967 жылы Алматы 
қаласындағы Абай атындағы Қазақ педа-
гогикалық институтының физика-матема-
тика факультетiн бiтiрдi (КАЗПИ). 1967-
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1972 жылдары Үлгiлi сегiзжылдық мектебiнде математика 
пəнiнiң мұғалiмi. 1972-1977 жылдары осы мектептiң дирек-
торы. 1977-1995 жылдары Иса Байзақов атындағы мектепте 
математика пəнi мұғалiмi, оқу-тəрбие,музей жұмыстарының 
меңгерушici. 1970-1990 жылдары жинаған материалдарды 
Иса Байзақовтың 90 жылдығына арналған мектеп-музейiн 
ұйымдастырды. 1995-2003 жылдары Павлодар қаласында 
№39 мектебiнде математика пəнiнің мұғалімі болып зейнет-
керлікке шықты.

Марапаттары: 1970 жылы «Ерен еңбегі үшін» медалi. 
1985 жылы «Еңбек ардагерi» медалi. 1991 жылы «Қазақ 
ССР Халық ағарту iciнiң озат қызметкерi» белгici.

Ахметова (Ауталипова) Райхан 
Əутəліпқызы 1946 жылы туды. 
1963 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 1969 жылы Алматы медицина инс-
титутын педиатр мамандығы бойынша 
бітірді. 1969 жылдан Алматы №2 балалар 
емханасында дəрігер, бөлім меңгерушісі, 
бас дəрігердің орынбасары, бас дəрігер. 
№1 балалар клиникалық емханасының 

бас дəрігері. Республикалық Денсаулық сақтау министрлігінің 
қызметкері. Республикалық аймақтық диагностикалық ор-
талықтың бөлім меңгерушісі. №6 балалар емханасының бас 
дəрігері. Жоғары санатты педиатр, социал–гигиенист, денсау-
лық сақтауды ұйымдастырушы. Алматы қаласының аудандық 
жəне қалалық маслихаттарының депутаты.

Марапаттары: «Ерен еңбегі үшін» медалі. 2001 жылы 
«Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігіне 10 жыл» мере-
келік медалі.
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Бекбатырова Қарлығаш Нұрға-
лиқызы 1945 жылы туды. 1963 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1967 жылы Алматы қаласындағы Қыздар 
педагогикалық институтының физика-
математика факультетін бітірді.

Мектепті де институтты да жақсы 
бітіргеніне өзінің ұстазы Ауталипов Қабы-
кеннің ықпалы да, материалдық қолдауы да 

болғанын аса құрметпен еске алады.
Институт бітірген 1967 жылдан 1976 жылға дейін Ертіс ау-

даны Голубовка мектебінде математика пəні мұғалімі болды. 
1978–1980 жылдары Ермак қаласындағы аудандық, қалалық 
атқару органдарында қызмет атқарды. 1980–1987 жылдары 
Ермак қаласы Азаматтық Қорғау штабының курстар бөлімі 
бастығы міндетін атқарып 1982 жылы Азаматтық Қорғау-
дың Қазақстан бойынша үздігі атағына ие болды. 1987 жылы 
жұбайының қызмет бабымен Успенка аудандық атқару орга-
нында жасөспірім балалар комиссиясының хатшысы болып, 
2004 жылға дейін Успенка аудандық əкімшілігінде бөлім мең-
герушісі, аға маман қызметтерін атқарды. Зейнетке шықса да 
2004–2005 оқу жылдарында Успенка №3 қазақ мектебінде 
математика сабағы мамандықтары жетіспей 7–9 сынып ба-
лаларына математикадан сабақ берді. Успенка ауданы тұр-
ғындары №3 қазақ мектебін ашуда, оған ұстаздар дайындау 
барысында жəне «Тіл туралы» заңның ауданда іске асуына 
үлкен көмегі, белсенділігі болғанын əрдайым айтады. Сту-
дент кезінде 1966 жылы отбасын осы №2 қазақ мектебінің 
жəне Алматы политехникалық институтының түлегі Будиев 
Қаһарман Əбікенұлымен құрды. Ол кісі 1991 жылы дүниеден 
өткен.
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Төрт бала тəрбиелеп өсірді. Үлкені Лəззəт – құрылыс 
маманы Успенка ауданы құрылыс бөлімінде еңбек етеді. Ал-
мат – Астанада, мрамор–гранит маманы. Жанар – педагог, 
орыс тілі мен əдебиеті маманы, Интеллектуалды мектептер-
де ұстаздар дайындау орталығының басқарушысы. Жеңіс – 
педагог, физик–информатик, экономист–аудит. Россияның 
электротехникалық корпорациясында қызмет атқарады.

Ауғанбаев Аманжол Аманболұлы 
07.10.1946 жылы туды. 1963 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. Школ-
механизацияны (Ертісте) тəмамдады. Ав-
тобазада шофер болып істеді, сосын əс-
кери борышын атқарды. Зейнеткерлікке 
энергетика саласынан шықты.

Жұматов Ермек Сағымбайұлы 1945 
жылы туды. 1963 жылы №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін бітірді. 1968 жылы Абай 
атындағы Қазақ педагогикалық инсти-
тутының тарих факультетін тəмамдады. 
1968 жылы М. Горький орта мектебінде 
тарих пəні мұғалімі. 1970-1975 жылдары 
Иса Байзақов атындағы мектептің дирек-
торының оқу ісі жөніндегі орынбасары. 

1975 жылы Иса Байзақов атындағы мектептің директоры. 
1977-1980 жылдары М. Горький селолық советінің атқару 
комитетінің төрағасы. 1980 жылы Краснокутск ауданының 
Коминтерн орта мектебінің директоры. 1983 жылы Крас-
нокутск ауданының С. Муткенов атындағы орта мектептің 
директоры. 1990 жылы Ақтоғай ауданында Қазақ тілі қоға-
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мының төрағасы. 1992 жылы Ақтоғай ауданындағы Спартак 
орта мектебінің директоры. 1992 жылы Ақтоғай ауданының 
білім бөлімінің меңгерушісі. 1995 жылы Павлодар облысы 
білім беру басқармасының аға маманы, қазақ мектептері бо-
йынша əдістемелік бөлім меңгерушісі. 1997 жылы Павло-
дар қаласының Абай атындағы №10 мектептің директоры. 
1999 жылдан Заң жəне финанс колледжінің, С. Торайғыров 
атындағы университеттің колледжінің оқытушысы.

Марапаттары: 1984 жылы Қазақ ССР Оқу–ағарту ми-
нистрлігінің Құрмет Грамотасы. 1989 жылы «Еңбек арда-
гері» медалі. 1995 жылы «Қазақстан Республикасы білім 
беру ісінің үздігі» белгісі. 2005 жылы Қазақстан Республи-
касы Білім жəне ғылым министрлігінің Құрмет Грамотасы.

Қайырсқақова (Қорғанбаева) Айман 
Мүбəракқызы 05.12.1944 жылы туды. 
1963 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 1969 жылы Қарағанды медици-
налық институтының педиатрия факуль-
тетін тəмамдады. 1969-1972 жылдары 
Ертіс аудандық ауруханасында педиатр. 
1972 жылдан Семей облысындағы Абай 
ауданында педиатр, балалар бөлімінің 

меңгерушісі. Аудандық маслихаттың депутаты болды. Жоға-
ры санаттағы дəрігер.

Марапаттары: «Халықтар достығы» ордені, «Еңбек 
озаты» белгісі, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Құрмет 
Грамотасы. Аудандық, облыстық денсаулық сақтау ұйымда-
рының Құрмет Грамоталары.
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Шарипов Амангелді Шəріпұлы 
1944 жылы туды. 1963 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1969 жылы 
ПМПИ-ді физика пəні мамандығы бо-
йынша тəмамдады. 1963 жылы Кутузов 
мектебінде мұғалім. 1969 жылы Каймана-
чиха №4 мектебінде мұғалім. 1983 жылы 
Артемовка мектебінің, 1985 жылы Пуш-
кин, Калинин мектептерінің директоры. 

Пушкин, Панфилов селолық советтерінің депутаты. 2006-
2011 жылы Ертіс аудандық маслихат депутаты.

Махамбетов Мəдениет Мұқатұлы 
20.03.1945 жылы туды. 1963 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1963-
1965 жылдары Ертіс ауданы, Беловодск 
совхозының, Үлгілі бөлімшесінде, ауыл-
шаруашылық саласында əртүрлі жұмыс-
тар атқарды. 1971 жылы Семей мемле-
кеттік медицина институтының емдеу 
факультетін бітірді. 1971 жылы Беловод 

селолық ауруханасының бас дəрігері. 1973 жылы Ертіс орта-
лық аудандық ауруханасының хирургы. 1984 жылдан Ертіс 
орталық аудандық ауруханасының бас дəрігері, онколог–хи-
рургы.

Марапаттары: 1981, 1996 жылы Қазақстан Денсаулық 
сақтау министрлігінің Құрмет Грамоталары. 1986 жылы 
КСРО «Денсаулық сақтау үздігі» атағын алды. 2001 жылы 
Қазақстан Республикасының Президентінің Алғыс хаты. 
2006 жылы «Шапағат» медалімен марапатталды.
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Өмірəлінов Егінбай Өмірəліұлы 
1946 жылы туды. 1963 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1969 жылы 
Павлодар индустриалды институтын 
бітірді. 1969 жылдан Кайманачиха сов-
хозында шеберхана меңгерушісі, бас ин-
женер. 1977 жылдан «Павлодаржилст-
рой» тресінің құрылыс басқармасында 
бас механик. 1980 жылдан Павлодар хи-

мия зауытында қатардағы цех механигі, зауыт директоры-
ның орынбасары. 1988-2001 жылға дейін №4 Павлодар ав-
токəсіпорны директоры. 2001 жылдан Павлодар облысының 
көліктік бақылау басқармасында бөлім бастығы. Қазіргі уа-
қытта зейнеткер.

Байкəрімов Тасен Ыдырысұлы
Ертіс ауданының Құрметті Азама-

ты (2013 жыл)
10.06.1946 жылы туды. 1964 жылы 

№ 2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1965 жылы №2 Ертіс қазақ орта мек-
тебінде орыс тілі мен əдебиеті пəндерінің 
мұғалімі. 1970 жылы Целиноград ауыл-
шаруашылығы институтын бітіріп, ға-

лым агроном мамандығын игерді. 1970 жылы Новоивановка 
(Грабово) совхозында тұқым жөнінде агроном. 1978 жылы 
Ертіс мал бордақылау кеңшарында бас агроном, дирек-
тордың өндіріс жөніндегі орынбасары. 1983 жылы «Запад-
ный» совхозының партия ұйымының хатшысы, директоры. 
1990 жылы Ертіс ауылшаруашылығы басқармасында статис-
тика бас маманы. 1991 жылы Ертіс аудандық халықты əлеу-
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меттік қамсыздандыру бөлімін басқарды. 2000 жылы Ертіс 
аудандық статистика бөлімінде еңбек етті. 2001 жылы «Сол-
танбет» ЖШС бас агрономы. 2002 жылдың наурыз айынан 
2010 жылдың қаңтар айына дейін аудандық ауылшаруашы-
лығы бөлімінің өсімдік шаруашылығы жөніндегі бас мама-
ны. Осы жұмыстан зейнеткерлікке шықты.

Марапаттары: «Қазақстан Республикасының Конститу-
циясына 10 жыл», «Павлодар облысына 75 жыл» мерейтой-

лық медальдары.

Ауталипов Қайролла Айткеұлы 
17.09.1946 жылы туды. 1964 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. Еңбек 
жолын Беловод элеваторынан бастады. 
1967-1978 жылдары Алматы қаласындағы 
астық қабылдау кəсіпорын мен элеватор-
ларға Республика мектебінде экономист 
жəне есепші басшыларын дайындайтын 

біржылдық курстарды тəмамдады. 1984 жылы Павлодар қа-
ласындағы есеп экономика техникумының ауылшаруашылар 
өндірісіндегі есепші мамандығына ие болды. 1966 жылдан 
бастап Беловод астық қабылдау пунктінде экономист, бас 
есепші орынбасары, ал 1975 жылдан зейнетке шыққанша 
дейін бас есепші қызметінде істеді. Көп жылдары комсо-
мол, содан соң партия ұйымдарының хатшысы болды, соны-
мен қатар сайлау комиссия төрағасының қызметін атқарды. 
2011 жылдан Астана қаласындағы ТОО «КаzNurCompany» 
компаниясында директордың орынбасары.
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Жылыспаева Əтима Кəрімқызы 
10.12.1946 жылы туды. 1964 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1968 жылы Павлодар педагогикалық инс-
титутының орыс тілі жəне орыс əдебиеті 
пəнінің мұғалімі мамандығы бойынша тə-
мамдады. 1968-1969 жылдары Қазақ ССР 
Онжылдық совхозының мектебінде жұ-
мыс істеді. 1970-1971 жылдары №2 Ертіс 

қазақ орта мектебінде мұғалім. 1971-1999 жылдары Ертіс 
ауданының, Голубовка совхозының мектебінде мұғалім, 
1974-1979 жылдары оқу ісінің меңгерушісі. 2000-2005 жыл-
дары №3 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде мұғалім. 
2005 жылы зейнеткерлікке шықты.

Марапаттары: Аудандық, облыстық деңгейде Құрмет 
Грамоталармен марапатталды.

Бакиров Ғазиз Усаұлы 01.10.1947 
жылы туды. 1965 жылы №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін бітірді. 1970 жылы Жамбыл 
су шаруашылығы жəне құрылыс инсти-
тутын инженер–гидротехник мамандығы 
бойынша тəмамдады. 1970 жылдан Қал-
қаман машина–мелиорация станциясын-
да бас инженер. 1972 жылдан Союзгип-
росис жобалау зерттеу институтында аға 

инженер, топ жетекшісі, бас маман, жобалау бас инженері. 
1995 жылдан ЖШС «Медполимер» зауытында оператор. 
2000–2013 жылдары «Қазақстан Алюминийі» АҚ − шебер.
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Зейнішев Хамза
Ертіс ауданының Құрметті Азама-

ты (2014 жыл)
06.11.1947 жылы туды. 1965 жылы 

№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1970 жылы Қазақ мемлекеттік ауылша-
руашылық институтын агроном маман-
дығы бойынша тəмамдады. 1970 жылдан 
Абай кеңшарының бөлімшесінде агро-

ном. 1972 жылдан Қазақтың 10-жылдығы кеңшарында брига-
дир–агроном. 1976 жылдан Краснокутск ауданының К. Маркс 
кеңшарында бас агроном. 1979 жылдан Қашыр ауданының 
ауылшаруашылық басқармасында бас агроном. 1985 жылдан 
Песчан асыл тұқымды мал зауытында партия комитетінің 
хатшысы. 1989 жылдан агроөнеркəсіп кешені қызметкерлері 
кəсіподақ комитетінің төрағасы. 1992 жылы Қазақстанның 
10 жылдығы кеңшарының директоры. 1997–1999 жылдары 
«Тату» шаруа қожалығының басшысы. 1993 жылдан аудан 
мəслихатының депутаты. 1999–2012 жылдары аудандық мас-
лихаттың хатшысы.

Марапаттары: 2004 жылы Қазақстан Республикасы 
Президентінің Алғыс хаты. 2005 жылы «Қазақстан Рес-
публикасы Конституциясына 10 жыл» мерекелік медалі. 

2011 жылы «Қазақстан Республикасы-
ның Тəуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік 
медалі. 2013 жылы «Павлодар облысына 
75 жыл» мерекелік медалі.

Қайырсқақова (Юсупова) Шолпан 
Мүбəракқызы 17.01.1947 жылы туды. 
1965 жылы №2 Ертіс қазақ орта мек-
тебін бітірді. 1970 жылы Қарағанды пе-
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дагогикалық институтының химия-биология факультетін, 
2001 жылы қазақ тілі жəне əдебиеті факультетін тəмамда-
ды. 1970 жылдан №4 мектепте биология пəнінің мұғалімі. 
1999 жылдан Қарағанды қаласындағы №1 мектепте қазақ 
тілі мұғалімі. 2005 жылы зейнеткерлікке шықты.

Мерғалымов Ермек Əнуарұлы
ҚР Білім беру ісінің үздігі
01.10.1946 жылы туды. 1965 жылы 

№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1983 жылы Петропавл педагогикалық 
институтының география жəне жара-
тылыстану факультетін тəмамдады. 
1965 жылы ҚазССР 10 жылдығы атын-
дағы орта мектепте дене шынықтыру 

пəнінің мұғалімі. 1965–1969 жылы əскери борышын атқар-
ды. 1969 жылдан ҚазССР 10 жылдығы кеңшарында спорт бо-
йынша əдіскер. 1972 жылдан Пушкин сегізжылдық мектебін-
де мұғалім. 1981 жылдан Тоғызақ сегізжылдық мектебінің 
директоры. 1982 жылы Қызылжар ауылдық кеңесінің төра-
ғасы. 1991 жылдан Павлодар облыстық тəжірибе шаруашы-
лығының партия ұйымының хатшысы.1992-1999 жылдары 
білім бөлімінің меңгерушісі.

Молдабеков Қасымтай Садуақасұ-
лы 05.03.1947 жылы туды. 1965 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1976-1979 жылдары Сарань қаласын-
дағы педучилищеде оқып, еңбек жəне 
сызу пəнінің мұғалімі мамандығын алды. 
1986-1990 жылдары Семей қаласында-
ғы Крупская атындағы пединститутында 
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оқып, сызу жəне бейнелеу өнері пəндерінің мұғалімі маман-
дығын алды. 1966–1997 жылдары Қазақ ССР–нің 10 жылды-
ғы атындағы мектебінде (қазіргі Қарақұдық ОМ) дене шы-
нықтыру пəнінің мұғалімі. 1967-1970 жылдар аралығында 
азаматтық борышын Дальний Восток жерінде теңіз флоты 
қатарында атқарды.

Молдакельдинов Каирберген 
02.10.1946 жылы туды. 1965 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1965 жылы қырман меңгерушісі. 1965–
1968 жылдары əскери борышын атқар-
ды. 1969–1972 жылдары мал шаруашы-
лығында бригадир. 1972–1985 жылдары 
Железинка кеңшарының екінші бөлім-
шесінде зоотехник. 1985–1995 жылдары 

бөлімше меңгерушісі. 1996 жылдан жеке шаруа қожалығы-
ның басшысы.

Марапаттары: Аудандық жəне облыстық ауылшаруа-
шылық басқармаларының Құрмет Грамоталары.

Сакижанов Аскербек Қанатбекұлы
ҚР Суретшілер Одағының мүшесі
08.04.1947 жылы туды. 1965 жылы 

№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1969 жылы Абай атындағы Қазақ мемле-
кеттік педагогикалық институтын мүсін-
деу мамандығы бойынша тəмамдады. 
1969–1971 жылдары əскери борышын 
атқарды. 1971–1980 жылдары Қазақ По-

литехникалық институтында аға оқытушы. 1980-1985 жыл-
дары Қазақ мемлекеттік архитектура жəне құрылыс инсти-
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тутында аға оқытушы. 1985–1996 жылдары Т.К. Жүргенов 
атындағы Алматы театр жəне көркемөнер институтының 
доценті. 1996–1999 жылдары Қазақ мемлекеттік көркемөнер 
академиясының доценті. 1999-2002 жылдары Т.К. Жүргенов 
атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясында оқытушы, до-
цент. 2002 жылдан Қазақ бас сəулет жəне құрылыс академия-
сының профессоры.

Смаилов Орал Шұғайұлы 
28.05.1947 жылы туды. 1965 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1966–
1970 Тынық мұхит флотында əскери бо-
рышын өтеді. 1972–1973 жылдары Цели-
ноград қаржы техникумын тəмамдады. 
1971 жылдан Ертіс мемлекеттік сақтан-
дыру мекемесінің қызметкері, 1975 жыл-
дан басшысы. 2010 жылдан зейнеткер. 

Бірнеше мəрте аудандық жəне облыстық деңгейде Құрмет 
Грамоталарымен марапатталды.

Марапаттары: 1963 жыл оқушылардың өндірістік бри-
гадасындағы белсенді еңбегі үшін, Қаржы министрлігінің 
Құрмет Грамотасы. 2013 жылы «Павлодар облысына 
75 жыл» мерекелік медалі.

Шабенов Қайыржан 1947 жылы 
туды. 1965 жылы №2 Ертіс қазақ орта 
мектебін бітірді. 1965–1966 жылдары Сі-
леті совхозында жұмысшы. 1970 жылы 
Алматы халықшаруашылық институ-
тын тəмамдады. 1970–1971 Павлодар 
педагогикалық институтында оқытушы. 
1971–1972 жылдары əскери борышын ат-
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қарды. 1972 жылдан Сілеті совхозында экономист, бас эконо-
мист, партия ұйымының хатшысы. 1982 жылдан Голубовка 
совхозының директоры. 1992 жылы Ертіс ауданы əкімінің 
орынбасары. 1992–2006 жылдары Панфилов совхозының 
директоры. 2007–2010 жылдары «Аққұдық» шаруа қожалы-
ғының басшысы. Бірнеше рет аудан жəне облыс депутаты. 
2000-2005 жылдары Қазақстан Республикасының жоғарғы 
кеңесінің депутаты.

Марапаттары: 1980 жылы «Құрмет Белгісі» ордені. 
1994 жылы «Тың жəне тыңайған жерлерді игеру» медалі. 
2001 жылы «Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігіне 
10 жыл» мерекелік медалі. 2002 жылы Қазақстан Республи-
касы Президентінің Құрмет Грамотасы.

Разубаева Самиха Ықсанқы-
зы 09.04.1947 жылы туды. 1965 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1965 жылы бастауыш сынып мұғалімі. 
1967 жылы аудандық тұрмыс комбина-
тында тігінші. 1997 жылдан аудандық ем-
ханада қызмет атқарды. Аудандық жəне 
облыстық кеңес депутаты.

Марапаттары: «Еңбек ардагері» ме-
далі. Бірнеше мəрте аудандық облыстық 
деңгейлерде Құрмет Грамоталармен ма-
рапатталды.

Арыстанғұлов Сембі Сəлменұлы 
ауылшаруашылығы ғылымдарының 
кандидаты, профессор, ҚР «ЖОО үздік 
оқытушы» грантының иегері



226

1950 жылы туды. 1966 жылы №2 Ертіс қазақ орта мек-
тебін бітірді. 1974 жылы Қазақтың Еңбек Қызыл Ту орденді 
ауылшаруашылығы институтының агрономия факультетін 
тəмəмдады. 1974–1976 жылдары Павлодар облысы Красно-
кутск ауданының Харьков совхозында бөлімше агрономы, 
аға жəне бас агроном қызметтерін атқарды. 1977–1978 жыл-
дары Павлодар облыстық ауылшаруашылығы тəжірибе стан-
циясының аға ғылыми қызметкері. 1979–1991 жылдары Қа-
зақтың шабындық жəне жайылым ғылыми–зерттеу институ-
тының аспиранты, кіші жəне аға ғылыми қызметкері (Алма-
ты қаласы). 1986 жылы кандидаттық диссертация қорғады. 
1991–2013 жылдары ұстаздық қызметте болды. Сол жылдары 
Қазақ ауыл шаруашылығы институтының өсімдік шаруашы-
лығы кафедрасының доценті, факультет деканы орынбасары, 
кафедра меңгерушісі. – 200 таяу ғылыми–əдістемелік жұмыс-
тардың авторы. Оның қатысуымен 17 оқулық жəне оқу құрал-
дары жарық көрді. 4 ғылым кандидаттары мен 6 магистр ғы-
лыми жұмыстар жүргізіп, диссертацияларын қорғады. – 4 ин-
новациялық патенттер иегері. 2009 жылы Қазақстан Респуб-
ликасы жоғарғы оқу орнының үздік оқытушы грантын жеңіп 
алды. 2013 жылдан бастап С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің профессоры.

Ахметов Тоқтас Нұрғабиденұ-
лы 01.11.1948 жылы туды. 1966 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1975 жылы Павлодар индустриялық инс-
титутын инженер-механик мамандығы 
бойынша тəмамдады. 1966-1967 жылда-
ры Қазақ ССР 10 жылдық кеңшарында 
трактор жүргізушісі. 1969-1970 жылда-
ры Павлодар трактор зауытында жұмыс-
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шы. 1975–1978 жылдары Қалқаман жол машиналарын жасау 
зауытында технолог, аға мастер, бөлімше бастығы, инженер-
конструктор.1978-1981 жылдары Ертіс қалалық өнеркəсіп 
комбинатында бас инженер. 1981–1988 жылдары Қалқа-
ман жол машиналарын жасау зауытында күрделі құрылыс 
бөлімінің бастығы. 1988–2004 жылдары Қалқаман элевато-
рында бас инженер. 2004–2006 жылдары Қалқаман кентінің 
əкімі. 2006–2011 жылдары Қалқаман ауылы əкімінің аппара-
тында бас маман. 2011 жылы зейнеткерлікке шықты.

Балтабай Ғалия Құсайынқызы
ҚР-ның мəдениет қайраткері, Құр-

метті журналисі
Железин ауданының Құрметті Аза-

маты
1948 жылы туды. 1966 жылы №2 Ертіс 

қазақ орта мектебін тəмəмдап, Əл-Фараби 
атындағы университеттің журналистика 
факультетін бітірді. 1966 жылы Аққайың 

мектебінің мұғалімі. 1967 жылы Алматыдағы Республикалық 
Қазақ радиосына қызметке алынды. 1983 жылы Павлодар те-
лерадиокомитетіне ауысты. 1987-1997 жылдары Республика-
лық Қазақ радиосының Павлодар облысы бойынша меншікті 
тілшісі жəне Павлодар облыстық телеарнасының қазақ тілін-
дегі Жаңалықтар редакциясын басқарды. 1997 жылы Астана 
радиосына қызметке ауысты. Сол жылдары ол талай мəрте 
Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаев-
тан сұхбат алған журналистердің бірі. 2001 жылы Павлодар 
облыстық радиоға директор болып тағайындалды. Бүгінде ол 
республикадағы жалғыз қалған облыстық радио.

Кітаптары: 1. «Тұғыры биік тұлғалар»; 2. «Иса ақын 
жəне оның ұрпақтары»; 3. «Емші құдіреті»; 4. «Əрбір үйге 
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радио қажет»; 5. «Есімдері ел есінде»; 6. «Ұлы Жеңіс – ұр-
паққа ұлағат»; 7. «Тағдырларды біріктірген – Қазақстан»; 
8. «Ақмола облысы» атты жəне Железин ауданына арналған 
екі томдық кітаптары; 9. «Туған жер перзенттері»; 10. «Ши-
пасымен шуақ шашқан» атты кітаптардың авторы.

Марапаттары: «Қазақстан Республикасы Тəуелсіздіз-
дігінің 10 жылдығы» мерекелік медалі. ҚР-ның мəдениет 
қайраткері, ҚР-ның Құрметті журналисі, «Облыс алдында 
сіңірген еңбегі үшін» төс белгісінің иегері.

Дощанов Сапарғали Сағадатұ-
лы 26.08.1947 жылы туды. 1966 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1971 жылы Қарағанды мемлекеттік педа-
гогикалық институтын тарих пəнінің мұ-
ғалімі мамандығы бойынша тəмамдады. 
1971 жылы Ынтымақ негізгі мектебінде 
тарих жəне география пəндерінің мұ-
ғалімі. 1972 жылдан Кутузов орта мек-

тебінде тарих пəнінің мұғалімі. 1974 жылдан Кутузов орта 
мектебі директорының оқу–тəрбие ісі жөніндегі орынбаса-
ры. 1981–2011 жылдары Майқоңыр жалпы орта білім беру 
мектебінің директоры.

Марапаттары: 1971 жылы Қарағанды облысы еңбекші-
лер депутаттары атқару кеңесінің Грамотасы. 1981 жылы 
Павлодар облыстық халық депутаттары атқару комитеті ке-
ңесінің Грамотасы. 1985 жылы Павлодар облысы ағарту, жо-
ғарғы мектеп жəне ғылыми мекемелер кəсіподағы Президиу-
мының Құрмет Грамотасы. 1990 жылы Қазақ ССР–і Білім 
министрлігінің Құрмет Грамотасы. 1997 жылы «Қазақстан 
Республикасының білім озаты» төс белгісі. 2005 жылы Қа-
зақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 
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Алғыс хаты. 2010 жылы Павлодар облысы Білім департа-
ментінің Құрмет Грамотасы. 2003, 2004, 2006, 2010 жылда-
ры Ертіс аудандық оқу бөлімі, Ертіс ауданы əкімінің Құрмет 
Грамоталары. 2013 жылы «Павлодар облысына 75 жыл» ме-
рекелік медалі.

Дауленбаев Ермек 1947 жылы туды. 
1966 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 1971 жылы Павлодар Индустриал-
ды Институтын инженер мамандығы бо-
йынша тəмамдады. 1971 жылы Павлодар 
РМЗ «Казремстроймаш» шебер. Учаске, 
Цех басшысы болып істеді. 1990 жылдан 
жеке кəсіпкер. 2008 жылдан зейнеткер.

Жұматов Сайлаубай Сағымбайұ-
лы 12.01.1948 жылы туды. 1966 жылы 
№ 2 Ертіс орта мектебін бітірді. 1966–
1969 жылдары Үлгілі ауылында жұмыс 
істеді. 1974 жылы С. М. Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетінің ме-
ханика –математика факультетін бітірді. 
1974–1976 жылдары Арқалық педагоги-
калық институтында оқытушы, аға оқы-

тушы. 1976–1979 жылдары Қазақ Ұлттық академиясының 
математика институтының аспиранты. 1984 жылы кандидат-
тық диссертация қорғады. 2010 жылы докторлық диссерта-
ция қорғады. Халықаралық математикалық конгресс, съезд, 
конференцияларда баяндамалар жасады.



230

Каиржанов Жексенбі
Ауылшаруашылығы ғылымының кан-

дидаты, доцент.
Жаратылыстану ғылымдары Акаде-

миясының корреспондент мүшесі
02.04.1949 жылы туды. 1966 жылы 

№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1976 жылы Целиноград ауылшаруа-
шылық институтын агроном маманды-

ғы бойынша тəмамдады. 1981-1984 жылдары Целиноград 
ауылшаруашылық институтының аспирантурасында оқыды. 
1966-1968 жылдары – Иса Байзақов кеңшарында тракторист. 
1968-1970 жылдары Совет армиясында қызмет атқарды. 1976-
1977 жылдары Целиноград ауылшаруашылық институтының 
тəжірибе шаруашылығының меңгерушісі жəне ұйымдастыру-
шысы. 1978-2000 жылдары Ақмола аграрлық университетінде 
ассистент, жерді өңдеу кафедрасының доценті, декан орынба-
сары, агрономия факультетінің деканы. 2000-2005 жылдары 
«Агросектор Ардагер» ЖШС жерді өңдеу жəне механизация 
бойынша бас директордың орынбасары. 2006-2009 жылда-
ры «Хим-Сауда» ЖШС, «Астана Нан» ЖШС аймақтық ме-
неджер, ғылым жəне даму бөлімінің басшысы. 2009 жылдан 
«Щелково Агрохим-KZ» ЖШС ғылыми кеңесші.

Камаров Ғалы Зейнелғабиденұлы 
01.09.1948 жылы туды. 1966 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1970 жылы Павлодар индустриалды инс-
титутын тəмамдап инженер-құрылысшы 
мамандығын алды. 1970 жылдан Ертіс 
ауылындағы 59 құрылыс колоннасын-
да, Новоивановка совхозында, Пушкин 
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совхозында құрылыс шебері, прораб қызметтерін атқарды. 
Аудандық ауылшаруашылығы басқармасында ОКС басты-
ғы болды. 1984-1986 жылдары Сілеті совхозында партком 
хатшысы. 1986-1998 жылдары Екібастұз шахта құрылысы 
(РСУ-1) бастығының орынбасары. 1998 жылдан бері Ынты-
мақ ауылындағы шаруа қожалығын басқарады. Қазіргі кезде 
зейнеткер.

Қайырсқақова Шəрбан Мүбəрак-
қызы 01.12.1949 жылы туды. 1966 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1971 жылы Қарағанды пединститутының 
химия-биология факультетін тəмамда-
ды. Көп жылдар Қарағанды қаласын-
дағы мектептерде ұстаздық етті. 1971-
1974 жылдары Ə. Молдағұлова атындағы 
мектеп-интернатта мұғалім-тəрбиеші. 

1974-1985 жылдары Қарағанды қаласындағы №24 орта мек-
тепте химия, биология пəндерінің мұғалімі, мектеп директо-
ры. 1985-1992 жылдары Киров аудандық бөлімінде инспек-
тор. 1992 жылдан Киров ауданының «Тілдер» бөлімінде бас 
маман, бөлім меңгерушісі. 1996-2007 жылдары Қарағанды 
қаласында АҚ ТЖБ-ның бас маманы. 2007 жылы зейнет-
керлікке шықты.

Ламашарипов Мақсұт Қайырбекұлы
Ақтоғай ауданының Құрметті Аза-

маты
1948 жылы туды. 1966 жылы №2 

Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1970 жылы Ертіс аудандық атқару коми-
тетінің ұйымдастыру бөлімінің нұсқау-
шысы. 1977 жылы Панфилов ауылдық 
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советінің төрағасы. 1979 жылы Ертіс аудандық партия коми-
тетінің нұсқаушысы. 1985 жылы Ертіс аудандық тұтынушы-
лар одағы басқармасы төрағасының орынбасары. 1986 жылы 
Железинка аудандық сотының судьясы. 1990 жылы Красно-
кутск аудандық сотының төрағасы, Ертіс аудандық сотының 
төрағасы. 2001 жылы Ақтоғай аудандақ сотының судьясы. 
2010 жылдан зейнеркер.

Марапаттары: «Сот жүйесінің ардагері» медалі. «Сот 
жүйесінің құрметті қызметкері» белгісі

Мамиленов Рамазан Қайырұлы 
1947 жылы туды. 1966 жылы №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебін бітірді. 1966–1969 жыл-
дары əскери борышын өтеді. 1969 жыл-
дан Калинин сегізжылдық мектебінде 
мұғалім. 1982 жылы Панфилов орта 
мектебінде сызу жəне сурет пəндерінің 
мұғалімі. 1983-1995 жылдары Ертіс ау-
данының Балалар жəне жасөспірімдер 

спорт мектебінде бокстан жаттықтырушы. 1995 жылдан Пав-
лодар ауданы, Ефремовка ауылында дене шынықтыру пəні 
мұғалімі.

Марапаттары: Аудандық білім бөлімінің, облыстық 
білім басқармасының Құрмет Грамотасы. Облыс əкімі гран-

тының иегері. ҚР Білім жəне ғылым 
минстрлігінің Құрмет Грамотасы.

Нетаев Жолдыбай 06.01.1947 жылы 
туды. 1966 жылы №2 Ертіс қазақ орта мек-
тебін бітірді. Павлодар ауылшаруашылық 
техникумын зоотехник мамандығы бо-
йынша тəмамдап, осы салада қызмет ат-
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қарды. 1966–1969 жылдары əскери борышын атқарды. 1980 
жылдан Кутузов орта мектебінде дене шынықтыру пəнінің 
мұғалімі, қой шаруашылығында оқушылардың өндірістік 
бригадасының жетекшісі. 1987 жылы қой шаруашылығында 
оқушылардың өндірістік бригадасы жұмысының тəжірибесі 
Қазақстан ЛКСМ Орталық Комитетінің оң бағасына ие бол-
ды. 2010 жылдан зейнеткер.

Марапаттары: 1986 жылы «Еңбектегі ерлігі үшін» ме-
далі. Аудандық, облыстық білім басқармаларының Құрмет 
Грамоталары.

Смаилов Қазбек Шұғайұлы
Ауылшаруашылығы ғылымының док-

торы, профессор.
20.04.1949 жылы туды. 1966 жылы 

№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1966 жылы құрылысшы. 1969-1971 жыл-
дары Əскери–теңіз флотында борышын 
өтеді. 1976 жылы Алматы Қазақ мем-
лекеттік ауылшаруашылық институты-

ның топырақтану жəне агрохимия факультетін тəмамдады. 
1976 жылдан Қазақ мемлекеттік Ауылшаруашылық институ-
тында лаборант, аға лаборант; кіші, орта жəне аға ғылыми 
қызметкер. «Мал шаруашылығы жəне мал азық өнімдерін 
өндіру» орталықтандырылған институтында сектор меңге-
рушісі, бөлім басшысы, аға ғылыми қызметкер. 1989 жылы 
кандидаттық диссертацияны қорғады. 2001 жылы – доктор-
лық диссертацияны қорғады. 100–ден аса ғылыми мақала-
лары, 4 кітабы, 2 оқулығы жарық көрді. 7 патенттің иегері. 
11 ғылым кандидаты жəне 2 доктор дайындады.
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Увалиева (Канаева) Күлəн Қабиден-
қызы 1966 жылы №2 Ертіс қазақ орта 
мектебін бітірді. 1969 жылы Павлодар 
зооветеринариялық техникумын тə-
мамдады. 1969 жылы Ертіс аудандық ве-
теринарлық зертханасында лаборант. Ал-
маты қаласындағы Совет, Алатау, Жетісу 
аудандарында ветеринарлық зертхана, ем-
хана меңгеруші, Алматы қаласының Ве-

теринария комитетінде, Ауылшаруашылығы министрлігінің 
Алматы қаласы бойынша аумақтық басқармасында бөлім 
меңгерушісі.

Марапаттары: 1986 жылы Халық шаруашылық 
жетістіктері көрмесінде ІІ дəрежелі диплом. 2001 жылы 
ҚР Тəуелсіздігінің 10 жылдығына байланысты ҚР Прези-
дентінің Алғыс хаты. 2004 жылы ҚР Ауылшаруашылық 
минстрлігінің Алматы қаласы бойынша аумақтық басқарма-
сы басшысының Алғыс хаты. 2005 жылы ҚР Ауылшаруа-
шылық минстрлігінің Құрмет Грамотасы, Алматы қаласы 
Жетісу ауданы əкімінің Құрмет Грамотасы.

Əбілденов Алпысбай Тəниұ-
лы 10.09.1949 жылы туды. 1967 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1980 жылы Целиноград ауылшаруа-
шылық техникумын тəмамдады. 1967–
1996 жылдары Ертіс ауданы Иса Байза-
қов əкімшілігіндегі Қостомар ауылында 
механизатор бригадаларын басқарып, 
бірнеше мəрте Мақтау Грамоталарымен 
марапатталды.
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Байкəрімов Есен Ыдырысұлы 
01.12.1949 жылы туды. 1967 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1968-
1970 жылдары Кеңес Армия қатарында 
өз борышын атқарды. 1974-1976 жылда-
ры Павлодар монтаждау техникумында 
оқуда болды. 1970-1995 жылдарда Ертіс 
жол жөндеу басқармасында асфальт өнді-
ру операторы қызметін атқарды.

Байсүгіров Сəрсембі Қалижанұлы 
15.01.1951 жылы туды. 1967 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1977 жылы Павлодар индустриялық инс-
титутын тəмамдады. 1975-1985 жылдары 
Павлодар қаласындағы № 6 теміржол кəсі-
би училищесінде аға мастер. 1985-1992 
жылдары №17 құрылыс училещесінде 
аға мастер. 1993 жылдан Павлодар қала-

сының №11 орта мектебінде технология жəне алғашқы əс-
кери дайындық пəндерінің мұғалімі, жоғары санатты маман.

Марапаттары: 1979 жылы «Кəсіби–техникалық білім 
беру озаты» белгісі. Мектеп, оқу басқармасы, қала жəне об-

лыс əкімдерінің Грамоталарымен мара-
патталды.

Байсүгірова (Касенова) Гаухар 
Рамазанқызы 19.08.1950 жылы туды. 
1967 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 1973 жылы Павлодар педагогика-
лық институтын тəмамдады. 1973 жылы 
Павлодар қаласының №27 орта мектебін-
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де директордың тəрбие ісі жөніндегі орынбасары. 1996-
2012 жылдары Павлодар медицина колледжінде бөлім бас-
қарушысы, жоғары санатты ұстаз, 1999 жылдан колледждің 
кəсіподақ төрайымы қызметін атқарды.

Марапаттары: «ҚР Денсаулық сақтау қызметкерлері 
кəсіподағының үздігі» белгісі. ҚР Денсаулық сақтау ми-
нистрі, ҚР Білім жəне ғылым министрі, Павлодар облыстық 
маслихатының Грамоталары.

Бултықов Елтас 01.10.1949 жылы 
туды. 1967 жылы № 2 Ертіс қазақ орта 
мектебін бітірді. 1967–1969 жылдары Қы-
зылжар ауылында жұмысшы. 1974 жылы 
Семей зоотехникалық малдəрігерлік 
институтын ғалым-зоотехник маманды-
ғы бойынша тəмамдады. 1974 жылдан 
Амангелді совхозының бас зоотехнигі. 
1987 жылдан Новоивановка совхозында 

зоотехник. 2012 жылдан зейнеткер, ардагерлер кеңесінің тө-
рағасы.

Марапаттары: 2012 жылы «Павлодар облысына 
75 жыл» мерейтойлық медалі.

Камзин Амангелді Камзинұлы 
03.08.1949 жылы туды. 1967 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1968–
1970 жылдары əскери міндетін атқарды. 
1973 жылы Павлодар совхоз-техникумын 
бітірді. 1973–1975 жылдары Беловод кең-
шарында зоотехник. 1975–1976 жылдары 
Кайманачихa №4 мектебінде дене шынық-
тыру пəнінің мұғалімі. 1976–1992 жылда-
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ры Беловод кеңшарында мал дəрігері. 1992–1997 жылдары 
бөлімше меңгерушісі. 1997–2000 жылдары «Ертіс аудандық 
электр желілері» АҚ–нда бақылаушы. 2001–2010 жылдары 
Ертіс спорт мектебінің шаруашылық істері бойынша дирек-
тордың орынбасары.

Ахмедьяров Қайыр Бегалыұлы 
26.09.1950 жылы туды. 1967 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. Осы 
жылы №120 ГПТУ сүт өнімдерін өңдеу 
мамандығы бойынша оқыды. 1969 жылы 
Қара теңіз əскери-теңіз флотында əскери 
борышын атқарды. 1971 жылы автокөлік 
жүргізуші курсында мамандық алды. 
КазТрансСелхоз техника автобазасында 

автокөлік жүргізуші болып істеді.
Марапаттары: Облыстық автокөлік басқармасының 

Құрмет Грамоталары, «Еңбек озаты».

Қайыржанов Қасым Төлеубайұлы 
21.01.1951 жылы туды. 1967 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1972 жылы Семей педагогика институтын 
биология пəні мұғалімі мамандығы бо-
йынша тəмамдады. 1972 жылы Екібастұз 
ауданында биология пəнінің мұғалімі. 
1973 жылы Үлгілі орта мектебінің мұ-
ғалімі, 1975 жылы оқу ісінің меңгерушісі, 

1977 жылы мектеп директоры. 1978 жылы Ертіс аудандық 
білім бөлімінің əдіскері. 1978–1982 жылдары аудандық пар-
тия комитетінде нұсқаушы, кабинет меңгерушісі. 1982 жылы 
М. Горький орта мектебінің директоры. 1983 жылы аудан-
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дық партия комитетінің кабинет меңгерушісі. 1988 жылы 
Павлодар тəжірибе шаруашылығы партия ұйымының хат-
шысы. 1990–1999 жылдары «Ертіс нұры» газетінің тілшісі. 
1999 жылы Ертіс əкімшілігінің мемлекеттік тіл жөніндегі бас 
маманы.

Мағзумов Жүсіп Мағзумұлы 
20.08.1949 жылы туды. 1967 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1970 жылы Красноармейка ауылшаруа-
шылық техникумын техник–механик ма-
мандығы бойынша тəмамдады. 1967–1968 
жылдары Северный № 3, 5 бөлімшелерін-
дегі мектептерде мұғалім. 1968 жылдан 
Ақтөбе облысы, Ембі қаласында гидроме-

лиоратор, гидротехник. 1972 жылдан Панфилов кеңшарында 
агроном. 1974 жылы əскер қатарына шақырылды. 1976 жыл-
дан Железинка ауданында су ресурстары мекемесінің гид-
ромелиораторы. 1992 жылы Железинка ауылшаруашылық 
басқармасында гидротехник, бас маман. 1993 жылдан авто-
базада қауіпсіздік бойынша инженер. 1997 жылдан Железин-
ка аудандық жер инспекциясының басшысы. 1999 жылдан 
Железинка ауданында жер қатынастар бойынша бас маман. 
2006 жылдан Железинка ауылшаруашылық басқармасында 
бас маман. 2013 жылы зейнеткерлікке шықты.

Марапаттары: Аудандық маслихаттың, аудан əкімінің, 
облыс əкімінің Алғыс хатттары.
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Мукашбеков Абылқайыр 06.02.1948 
жылы туды. 1967 жылы №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін бітірді. 1968 жылы Пав-
лодар арнайы бухгалтерлік мектепті тə-
мамдады. 1968 жылдан 10 жылдық кең-
шарында шөп дайындау бригадасының 
жетекшісі. 1978 жылдан Суворов кең-
шарында астық дайындау бригадасының 
есепшісі. 2002 жылдан тəжірибе шаруа-

шылығындағы жанар–жағармай қоймасының қызметкері. 
2011 жылдан зейнеткер.

Рахимова Зауқия Рақымқызы 
20.12.1950 жылы туды. 1968 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1973 жылы 
Павлодар педагогикалық институтын тə-
мамдады. 1973-1982 жылдары «Казсоюз-
гипросовхозводстрой» ғылыми-зерттеу 
институтында қызмет етті. 1983-2008 жыл-
дары Павлодар мұнай өңдеу зауытында 
жұмыс жасап, зейнеткерлікке шықты.

Марапаттары: Зауыттың 20, 30 жылдығына арналған 
медальдар, Мақтау Грамоталары.

Темірханов Əміржан Досщанұ-
лы 25.04.1950 жылы туды. 1967 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2005 жылы ПМПИ–ді дене шынықты-
ру жəне спорт мамандығы бойынша тə-
мамдады. 1968–1969 жылдары Алма-
ты мақта–мата комбинатында шебер. 
1970 жылдан Үлгілі ауылында механи-
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затор. 1974 жылы Қоскөл мектебінде дене шынықтыру пəні 
мұғалімі. 1974 жылдан Луговой мектебінде дене шынықтыру 
пəні мұғалімі, нұсқаушы. Жоғары санатты маман.

Марапаттары: 2000 жылы облыстық кəсіподақ ұйы-
мының Құрмет Грамотасы. 2010, 2012 жылы Ертіс аудан-
дық білім бөлімі бастығының Мадақтама Грамотасы. 2010, 
2012 жылы облыстық дене тəрбие аймақтық оқу–практика-
лық орталығының Құрмет Грамотасы. 2011 жылы Ертіс ау-
даны əкімінің Құрмет Грамотасы, Мəдениет, тілдерді дамыту, 
дене шынықтыру жəне спорт бөлімі бастығының Грамотасы. 
2013 жылы білім бөлімінінің жəне кəсіподақ ұйымының Ма-
дақтама Грамотасы.

Уразбекова Майра Меңдібайқызы
Батыр Ана атағы
24.01.1949 жылы туды. 1967 жылы 

№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1967 жылдан Пушкин ауылының тұтыну-
шылар одағының сатушысы.

Ахметова (Мушетова) Тлектес Нұр-
ғабиденқызы 15.08.1950 жылы туды. 
1968 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 1975 жылы Қызылорда қаласын-
дағы Н.В. Гоголь атындағы педагоги-
калық институтын физика мамандығы 
бойынша тəмамдады. 1975 жылдан №2 
Ертіс қазақ орта мектебінде физика пəні 
мұғалімі, оқу-тəрбие ісінің меңгерушісі. 
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1978 жылдан Көкшетау облысы, Уалиханов ауданы, Қайрат 
совхозының сегізжылдық мектебінде оқу ісінің орынбаса-
ры, Сарадыр онжылдық мектебінде оқу ісінің орынбасары, 
Павлодар қалалық №9 жоғарғы лицейінде оқу-тəжірибе жұ-
мысының мастері, электрондық «Ромашка» жазу машинкасы 
құрылысы пəнінің мұғалімі, Павлодар облыстық жұмыспен 
қамту əкімшілігінде бірінші категориялы маман қызметін ат-
қарды. Кейіннен Ақмола облыстық прокуратурасының тергеу 
жəне анықтау басқармасында бас маман. Қазақстан Респуб-
ликасы Бас прокураторысының Еңбек ардагері санатында.

Жұматова Зайда Сағымбайқызы 
1950 жылы туды. 1968 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1974 жылы 
Алматы мемлекеттік медицина инсти-
тутын педиатр мамандығы бойынша тə-
мамдады. Ертіс аудандық емханасында 
педиатр, Павлодар, Ленинград, Семей 
қалаларындағы балалар емханаларында 
педиатр. 10 жылдан аса Павлодар облы-

сындағы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы 
директорының орынбасары. Біліктілігін АҚШ, Израиль ел-
дерінде арттырды. Түркі тілдес елдердің Ташкент қаласында 
өткен ІІ педиатрлар конгресінің делегаты. Жоғары сананат-
ты педиатр, денсаулық сақтауды ұйымдастырушы, салауатты 
өмір салтын үйлестіруші.

Марапаттары: Денсаулық сақтау министрлігінің көпте-
ген марапаттарына ие болды. «Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау ісінің үздігі» белгісі.
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Қалелов Ермек Мүбаракұлы 
14.04.1951 жылы туды. 1968 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1973 жылы Абай атындағы ҚазПИ-дің 
тарих факультетін тəмамдаған соң, ең-
бек жолын Ынтымақ орта мектебінде ұс-
таздық қызметтен бастады. 1993 жылға 
дейін Ертіс, Ақтоғай аудандары орта мек-
тептерінде қызмет атқарды. 1993 жылдан 

аудандық «Ертіс нұры» газетінің редакторы, тілшісі болып 
еңбек етті.

Мамбетова Мəншүк Мəмбетқызы 
1949 жылы туды. 1968 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1968 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебінде аға во-
жатый. 1969 жылы Алматыдағы сауда 
техникумының сауда жүргізу кеңесшісі 
бөліміне түсіп, оны бітіріп сауда саласын-
да 30 жылдай қызмет жасады. 1985 жылы 
Ертіс қалалық Кеңесінің депутаты болып 

сайланды. 2000-2009 жылдары аудан орталығындағы əлеу-
меттік қызмет көрсету үйінің басшысы. 2009-2015 жылдары 
қоғамдық «Бейбітшілік» қорын ашып, мүгедек балалармен 
жұмыс істеді.

Марапаттары: 1980 жылы «Коммунистік Еңбек озаты» 
төс белгісі. 1982 жылы «Кеңес сауда тұтынушыларының 
үздігі». 2013 жылы «Павлодар облысына 75 жыл» мерейтой-
лық медалі. 2007, 2009, 2011 жылдары Павлодар облысы-
ның əлеуметтік бағдарламалар департаментінің Құрмет Гра-
моталары.
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Сарсембаева Бибану Қалымқы-
зы 21.08.1951 жылы туды. 1968 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1974 жылы Қазақ мемлекеттік ауыл-
шаруашылық институтын тəмамдады. 
1974 жылдан Пушкин кеңшарында эконо-
мист, Ертіс ауданының ауылшаруашылық 
басқармасында экономист. 1980 жылдан 
«Сельхозэнерго» мекемесінде экономист, 

бас бухгалтер. 1995 жылы Павлодар облысының халықты 
əлеуметтік қорғау мекемесінде, 1997 жылы ЗТМО Павлодар 
облыстық филиалының бас бухгалтері. 2009 жылы зейнета-
қы төлеу орталығынан зейнеткерлікке шықты.

Марапаттары: Облыс əкімінің, Республикалық Зейне-
тақы төлеу орталығының, Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау Министрлігінің Құрмет Грамоталарымен, «Қазақстан 
Республикасының Тəуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалі-
мен марапатталды.

Абдраев Абулқайыр Шайқышұлы 
16.05.1951 жылы туды. 1969 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1969 жылы Чапаев мектебінде дене шы-
нықтыру пəні мұғалімі. 1961-1971 жыл-
дары əскери борышын атқарды. 1972-
1973 жылдары Ұйымшыл бастауыш мек-
тебінің меңгерушісі. 1974-1977 жылдарда 
№1911 Ертіс монтаж-өндірістік коопе-

ративінің қызметкері. 1978-2000 жылдары Қоскөл жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкері: жұмысшы, 
тасшы, құрал-сайман жасаушы, құрылыс жұмыстарындағы 
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тікелей басшы. 2004-2007 жылдары Қоскөл жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің қызметкері.

Садуақасов Темірбек Уахитұлы 
18.06.1952 жылы туды. 1969 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. Мек-
тептен кейін аудандық «Ертіс» газеті 
арқылы аудандағы мектеп бітірушілер-
ге қой шаруашылығында жұмыс істеуге 
шақырып үндеу жолдап, осы салада өзі 
жұмыс істеді. 1973 жылдары «Жас Қы-
ран», «Дауылпаз» атты комсомол–жастар 

бригадасын құруға өз үлесін қосты. Білімін жалғастырып 
Октябрь сегізжылдық мектебінде еңбек, бейнелеу, дене шы-
нықтыру пəндерінің мұғалімі, кəсіподақ ұйымының төраға-
сы болып еңбек етті.

Марапаттары: Аудандық, облыстық білім басқармала-
рының Құрмет Грамоталары.

Əкімов Рашит Қайыржанұлы 
15.03.1954 жылы туды. 1970 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. Цели-
ноград ауылшаруашылық институтын, 
Қарағанды «Фемида» заң академиясын 
бітірді. ҚР Парламент Сенатының де-
путаты Аграрлық мəселелер, табиғатты 
пайдалану жəне ауылдық аумақтарды да-
мыту комитетінің мүшесі.

Марапаттары: «Құрмет», «Парасат» ордендерімен жəне 
мерейтойлық медальдармен марапатталды.
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Əбілқалықова (Қайырсқақова) 
Шəрипа Мүбəракқызы 09.12.1953 
жылы туды. 1970 жылы №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін бітірді. 1974 жылы Қа-
рағанды кооперативтік институтының 
бухгалтерия факультетін тəмамдады. 
1974 жылдан Ертіс аудандық тұтынушы-
лар Одағында бас есепшінің көмекшісі. 
1980 жылдан Ертіс аудандық тұтынушы-

лар Одағында бас есепші. 2005-2012 жылдары Ертіс ауданы 
əкімінің аппаратында құжаттармен қамтамасыз ету бөлімінің 
басшысы.

Марапаттары: «Еңбек ардагері» медалі. «Кеңес Одағы-
ның тұтынушылар одағының үздігі». Облыстық тұтынушы-
лар Одағының Құрмет грамотасы, Облыстық тұтынушылар 
Одағының «Үздік бухгалтері». Аудан əкімінің Құрмет Гра-
моталары.

Жұматов Ғалымбек Сағымбайұлы
Павлодар облыстық əдеби-көркем, 

қоғамдық-саяси «Найзатас» журналы-
ның Бас редакторы. Қазақстан Жазу-
шылар одағының, Қазақстан Журналис-
тер одағының мүшесі

15.10.1952 жылы туды. 1970 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1979 жылы Қазақ Мемлекеттік универ-

ситетінің журналистика факультетін бітіріп, Павлодар об-
лыстық «Қызыл Ту» («Сарыарқа самалы») газетіне қызметке 
орналасты. 1991-1997 жылдары республикалық «Халық ке-
ңесі» газетінің Павлодар облысы бойынша меншікті тілшісі. 
1997-2007 жылдары облыстық «Сарыарқа самалы» газетінде 
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жауапты хатшы, редактордың орынбасары. 2007-2012 жыл-
дары «Шаһар» газетінің бас редакторы қызметін атқарды. 
2012 жылдың наурызынан аймақта тұңғыш рет жарық көр-
ген облыстық əдеби-көркем жəне қоғамдық-саяси «Найза-
тас» журналының бас редакторы. ИнЕУ-дің журналистика 
факультетінде дəріс береді. Облыстағы «Аққұс», И. Байзақов 
атындағы облыстық əдебиет бірлестігінің төрағасы. 1999–
2008 жылдары облыс əкімінің грантына ие болды.

Кітаптары: «Трактор қалай жасалады?», 1986 жылы 
«Ала көжек» повесі Қазақстан Жазушылар одағы мен «Жа-
лын» журналының жабық бəйгесінде жүлделі болды. Одан 
кейін жазылған «Жалғас-жауынгердің баласы», «Кең аула-
лы үйденбіз» повестері 1992 жылы жинақ болып шықты. Ол 
2003 жылы «Қазақстан – қара шаңырағым» атты республи-
калық мүшайраның бірінші жүлдесін жеңіп алды. Балаларға 
арналған «Біз – 42 əріппіз» (2003 жыл) əліппе-кітабы жəне 
«Жеңіс жалауын желбіреткен» (2005 жыл) жыр жинақтарын 
жарыққа шығарды. Ұлы Жеңістің 60 жылдығында компози-
тор Н. Дүкенбаевпен бірігіп жазған «Жеңіс жолы», «Май-
дангер аталарға» əндері мерекелік салтанат рəсіміне енді. 
2006 жылы «Ана өсиеті» атты поэтикалық эссе кітабы мен 
«Сағыныш сазы» жыр жинағы жарық көрсе, 2007 жылы 
оқырмандарына «Кемелді елдің Кемері» атты деректі повесін 
ұсынды. 2008 жылы Астананың 10 жылдығына орай «Аста-
нам – менің асқақ əн» атты əн-альбомы (барлық əн дискіге 
жазылып, əн-альбомға жазылды) жарық көрді. Жазушы оқыр-
мандарына 2013 жылғы наурыз айында «Арналы ағыс» атты 
əдеби жинағын сыйлады. Танымал қаламгер ретінде «20-ға-
сырдағы Қазақстан жазушылары» энциклопедиясына енді.

Марапаттары: 2010 жылы «Əдебиет жəне поэзия» 
номинациясы бойынша облыс əкімінің грантына ие болды. 
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2011 жылы республикалық «Қыпшақтың қайраткерлері» 
таңдамалы жинағына енді. 2011 жылы «Тəуелсіздіктің 20 
жылдығы» мерекелік медалі. «Павлодар облысына 75 жыл» 
жəне «Облыс алдында сіңірген еңбегі үшін» медальдарымен 
марапатталды.

Масалимов Ерболат Қайдарұлы 
1970 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 1971-1973 жылдары əскери боры-
шын атқарды. 1977 жылы Павлодар сов-
хоз-техникумының ветеринария факуль-
тетін тəмамдады. 1977 жылдан бастап 
ауылшаруашылығы маманы болып істей 
жүре 1979 жылы Алматы ауылшаруа-
шылық институтына түсіп, 1985 жылы 

бітірді. 1994 жылға дейін ауылшаруашылығында ветерена-
рия саласында маман болып істеді. 1994 жылы қыркүйек 
айынан Қарақұдық ЖОББ мектебінде ауылшаруашылығы 
пəнінен мұғалім. 2000 жылы Павлодар университетіне фи-
лология, қазақ тілі мен əдебиет факультетіне сырттай түсіп, 
2002 жылы бітірді. Содан осы уақытқа дейін қазақ тілі мен 
əдебиеті пəні мұғалімі болып істейді.

Ауталипов Темірболат Қабыкенұ-
лы 08.07.1955 жылы туды. 1971 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1971–1974 жылдары №2 Ертіс қазақ орта 
мектебінде лаборант. 1974–1979 жылда-
ры Абай атындағы Қазақ мемлекеттік пе-
дагогикалық институтында Карл Маркс 
атындағы стипендиямен оқып, «Үздік» 
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дипломмен тарих мамандығы бойынша аяқтады. 1989 жыл-
дан Ертіс ауданы білім бөлімінің əдіскері.

Қайырысқақов Əлібек Мүбəракұ-
лы 01.03.1956 жылы туды. 1971 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
Ертіс АКТУ-39-ды слесарь-электромеха-
ник-жүргізуші мамандығы бойынша тə-
мамдады. 1985 жылы Шарбақты ауылша-
руашылық механизациялау жəне элект-
рофикацияла техникумын бітірді. 1974-
1976 жылдары əскери борышын атқарды. 

1976 жылдан Ертіс АТК-1912-де жүргізуші, жабдықтаушы 
бөлімінің бастығы, «Əрсен» шаруа қожалығының басшы-
сы. 2009 жылдан №3 Ертіс ЖОББМ шаруашылық мəселесі 
жөніндегі мектеп директорының орынбасары.

Марапаттары: Автокөлік министрлігінің Алғыс хаты, 
облыстық автокөлік басқармасының Құрмет тақтасында фо-
тосуреті ілінді.

Қаржасов Қабдығалым
ҚР Суретшілер одағының мүшесі
1954 жылы туды. 1971 жылы №2 Ертіс 

қазақ орта мектебін бітірді. 1980 жылы 
Алматы қаласында Н. Гоголь атындағы 
көркемсурет училищесін тəмамдады. Ғ. 
Қаржасовтың туындылары Нью-Йорк, 
Варшава, Вроцлав, Берлин, Амстердам, 
Штутгард жəне Мюнхен мұражайларын-
да сақтаулы. Суретшінің жеке көрмелері 

Павлодар, Қарағанды, Алматы, Омбы, Санкт-Петербург, 
Астана қалаларында өткізілді. Қазақ халқының сəндік қол-
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данбалы көркемөнер дəстүріне сүйене отырып, пластикалық 
жəне үлгілік жүйеде өзінің жеке стилін дамытты.

Марапаттары: «Құрмет» орденінің иегері, Президент 
сыйлығының лауреаты (1998 жыл).

Абильманов Төлеген Ықыласұлы 
1955 жылы туды. 1972 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1978 жылы 
Семей мал дəрігерлік институтын тə-
мамдады. Содан кейін Панфилов кеңша-
рында мал дəрігері. 1984-1997 жылдары 
Амангелді кеңшарында бас зоотехник. 
1997 жылы Иса Байзақов атындағы кең-
шары директорының бірінші орынба-

сары, бас зоотехнигі. 1999-2002 жылдары ТОО «Алтыншы 
ауыл» директоры. 2002-2007 жылдары «Қостомар» шаруа 
қожалығының директоры.

Нұртазина Гүлстан Жексенқы-
зы 29.06.1955 жылы туды. 1972 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1972  жылы жас шопан болып жұмыс 
істеді. 1975 жылы Солтүстік Қазақстан 
облысындағы «Ленин» орденді ауылша-
руашылығы техникумын ұйымдасты-
рушы-зоотехник мамандығы бойынша 
тəмамдады. 1985 жылы Семей қаласын-

дағы Н.К. Крупская атындағы мəдени-ағарту техникумында 
сырттай оқып, кітапханашы мамандығын игерді. 1975 жылы 
Ынтымақ ауылындағы №4 қой фермасында бөлімше зоотех-
нигі. 1985-2013 жылдары Ынтымақ ауылында кітапханашы.
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Бакирова (Тағайбекова) Назия 
Сейдіғалиқызы 12.09.1956 жылы туды. 
1973 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 1976 жылы Алматы Политех-
никумының жоспарлау бөлімін «Үздік» 
дипломмен бітірді. 1982 жылы Алматы 
технологиялық институтын тəмамдады. 
1976 жылы Павлодар сыра зауытында 
жұмыс істеді. 1983 жылы Шымкент сыра 
зауытында қызмет атқарды. 1994 жылдан 
жеке кəсіппен айналысады.

Жұматова Орынбасар Сағымбай-
қызы 24.01.1956 жылы туды. 1973 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1977–1980 жылдары С.М. Киров атында-
ғы ҚазМУ–дің филология факультетінде 
оқыды. 1980-1983 жылдары М.В. Ломо-
носов атындағы МГУ–да журналистика 
мамандығын игерді. Əл-Фараби атын-
дағы Қазақ Ұлттық университетінің же-
текші маманы.

Искакова Гүлнар Бағауқызы 
15.01.1956 жылы туды. 1973 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1978 жылы Павлодар мемлекеттік пе-
дагогикалық институтын биология–хи-
мия мамандығы бойынша тəмамдады. 
1978 жылдан Кайманачиха орта мек-
тебінде мұғалім, 1980 жылдан Запад-
ный мектебінде оқу ісінің меңгерушісі, 
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1983 жылдан юнаттар станциясында, 1991 жылдан №3 Ертіс 
жалпы орта білім беру мектебінде қазақ тілі пəні мұғалімі, 
2000 жылдан №1 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде 
биология пəні мұғалімі.

Марапаттары: 2011 жылы Облыстық білім департа-
ментінің Грамотасы, аудан əкімінің гранты.

Бекпауов Төлеш Арғынұлы 
25.12.1957 жылы туды. 1974 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1979 жылы Қазақ ауылшаруашылық инс-
титутын инженер-механик мамандығы 
бойынша аяқтады. 1979-1998 жылдар-
да Ертіс механикаландырылған жөндеу 
зауытында, шебер, учаске шебері, цех 
басшысы, бас инженер, директор қызмет-

терін атқарды. 1998 жылдан аудан əкімідігінде бас маман. 
Ертіс ауылы əкімінің орынбасары, Ертіс ауылының əкімі. 
Қызылжар ауылының əкімі. Тұрғын үй коммуналдық шаруа-
шылық бөлімінің басшысы.

Марапаттары: «Қазақстан Республикасының Тəуелсіз-
дігіне 20 жыл» мерекелік медалімен марапатталды. Аудан 
əкімінің, Нұр Отан ХДП, облыстық статистика басқармасы-

ның Құрмет Грамоталары.

Жұматова Мария Сағымбайқызы 
1958 жылы туды. 1974 жылы №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебін бітірді. 1978-1983 жыл-
дары С.М. Киров атындағы Мемлекеттік 
Қазақ Университетінің математика фа-
культетінде оқыды. Орал қаласында 
Ж. Досмұхамедов атындағы педагогика-
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лық колледжінің математика пəнінің оқытушысы жəне мате-
матика кафедрасының меңгерушісі. 2011 жылы 11 мамырда 
өткен Қазақстан Республикасы математика мұғалімдерінің 
І съезіне қатысты.

Қайырысқақова Шəрбану Мүбəрак-
қызы 08.05.1958 жылы туды. 1975 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1979 жылы Павлодар қаласының коопе-
ративтік техникумын тəмамдады. 1979–
1980 жылдары Алматы қаласының кадр-
лар дайындау бөлімінің жылдық курсын 
оқыды. 1980–2014 жылдары Алматы қа-
ласының Ядролық физика институтында 

кадр бөлімінің бас маманы. 2014 жылдан физикалық қорға-
ныс жəне режим бөліміндегі ішкі қауіпсіздік қызметкері.

Марапаттары: Энергетика Министрлігінің Алғыс хаты, 
«Семей полигонынның жабылуының 20 жылдығына» орай 
«Құрмет Белгісі» медалі.

Ауталипова Шарбану Қабыкенқы-
зы 1958 жылы туды. 1975 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1978 жылы 
Б. Ахметов атындағы Павлодар педаго-
гикалық училищесін мектепке дейінгі 
оқыту жəне тəрбие мамандығы бойынша 
тəмамдады. 1979 жылдан Алматы қала-
сының балабақшаларында тəрбиеші, му-
зыкалық жетекші.

Марапаттары: Алматы қаласының білім басқармасы-
ның, аудандық білім бөлімінің Құрмет Грамоталары.
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Сарсембаев Ағлан Ғабдуллаұ-
лы 20.06.1957 жылы туды. 1975 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1987 жылы Семей зоотехникалық-мал-
дəрігерлік институтын зоотехния маман-
дығы бойынша тəмамдады. 1980 жылдан 
Абай атындағы кеңшары 1 бөлімшесінің 
малдəрігерлік технигі. 1982 жылы Кай-
маначиха кеңшарының малдəрігерлік 

технигі. 1982 жылдан Кайманачиха кеңшарының зоотехник–
селекционері. 1984–1987 жылдары №3 Кайманачиха кең-
шарының зоотехнигі. 1987 жылдан Абай кеңшарының бас 
зоотехнигі. 1993 жылдан Павлодар қаласындағы «Отеп» же-
ке-меншік фирмасының ауылшаруашылық өнімінің дайын-
даушысы. 1995 жылдан Павлодар қаласындағы «Отеп» жеке-
меншік фирмасының материалдық-техникалық жабдықтау 
сұрақтары бойынша бастығының орынбасары. 1999 жылдан 
ҚР АШМ «Ертіс ауданының аумақтық басқармасы» ММ 
мемлекеттік асыл тұқымды мал инспекторы. 2002 жылы 
«1253 Автоколоннасы» ААҚ қосалқы шаруашылығының 
басқарушысы. 2003 жылдан «Аудандық статистика бөлімі» 
ММ жетекші маманы. 2008 жылдан ауылшаруашылық бөлімі 
бастығының орынбасары. 2009 жылдан Аудан əкімінің ком-

муналдық, өндірістік сала жəне ауылша-
руашылығы мəселелері бойынша орын-
басары. 2012 жылдан Иса Байзақов ауыл-
дық округінің əкімі.

Стыбаев Рыспек Шайкенұлы 
22.11.1959 жылы туды. 1975 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1975-
1977 жылдары Үлгілі ауылының 8-жыл-
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дық мектебінде сурет жəне сызу мұғалімі. 1977 жылы Алматы 
қаласында көркем сурет училищесіне түсті. 1978-1980 жыл-
дары əскери борышын атқарды. 1983 жылы Алматы қала-
сында көркем сурет училищесін бітірді. 1983 жылдан Пав-
лодар қаласындағы химия зауытында безендіруші суретші. 
1986-1991 жылдары Алматы қаласында АГТХИ Т. Жүргенев 
атындағы интерьер жəне жабдықтаушы мамандығын мең-
герді. 1991 жылы Павлодар Суретшілер Одағында дизайнер-
суретші. 1993 жылы Ж. Аймауытов атындағы Қазақ музы-
калық драма театрында қоюшы–суретші, бас суретші. 2004 
жылдан Қазақстан Суретшілер Одағының жəне Қазақстан 
Театр қайраткерлер Одағының мүшесі.

Қайырысқақов Ғалымбек Мүбə-
ракұлы 22.06.1960 жылы туды. 
1977 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 1985 жылы Қарағанды мемле-
кеттік университетінің қазақстан тарихы 
факультетін тəмамдады. Бірқатар аудан 
аумағындағы жауапты лауазымдарда ең-
бек етуде.

Кусаинова (Камшебаева) Сауле 
Қайырқызы 07.11.1959 жылы туды. 
1977 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 1982 жылы Павлодар медицина-
лық училищесін тəмамдады. 1977 жылы 
Ертіс аудандық ауруханасында жұмыс 
істеді. 1999 жылдан Луговой орта мек-
тебінде медбике.

Марапаттары: 1980, 1983 жылда-
ры Ертіс аудандық ауруханасының Алғыс 
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хаттары. 2010, 2012 жылдары Луговой орта мектебінің Ал-
ғыс хаттары. 2013 жылы Луговой орта мектебінің Грамотасы.

Кəменов Нұртай Шəмренұлы 
1961 жылы туды. 1976 жылы №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебінің негізгі курсын бітірді. 
1979 жылы Красноармейка ауылшаруа-
шылық техникумын бітірді. Əскери боры-
шын Германияда атқарды. Жамбыл гидро-
мелиорациялық құрылыс институтын тə-
мамдады. Бірнеше су шаруашылығы жү-
йесі басқармаларын басқарды. 2002 жылы 

Павлодар облысы əкімінің үкімімен су шаруашылығы депар-
таментінің директоры болып тағайындалды. 2005 жылы Қа-
зақ құқықтану жəне халықаралық қатынастар институтында 
«Юриспруденция бакалавры» мамандығын алды. 2007 жылы 
республикалық Астанадағы «Есіл су шаруашылығы басқар-
масы» бастығы қызметіне тағайындалды. 2008-2009 жылда-
ры Республикалық су шаруашылығын реттеу Комитеті тө-
рағасының орынбасары қызметін атқарды. Қазіргі Уақытта 
«Казватер» су пайдаланушылар, тұтынушылар, су транспор-
ты республикалық қауымдастығының вице-президенті қыз-
метін атқарады.

Мұхаметалин Жұмабай Аманқұлұлы 
14.04.1961 жылы туды. 1978 жылы № 2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1979-
1981 жылдары əскери борышын атқарды. 
1981-1983 жылдары Коминтерн совхо-
зында жүргізуші. 1988 жылы Қарағанды 
педагогикалық институтын алғашқы əс-
кери дайындық жəне дене тəрбиесі ма-
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мандығы бойынша тəмамдады. 2005 жылы Қазақ құқықта-
ну жəне халықаралық қатынастар институтының құқықтану 
бөлімін сырттай бітірді. 1988-1990 жылдары №2 Ертіс қазақ 
орта мектебінде алғашқы əскери дайындық жəне дене тəр-
биесі пəндерінің мұғалімі. 1990–1992 жылдары Павлодар 
қаласының Ильич Аудандық Ішкі істер бөлімінде учаскелік 
аға инспектор. 1992-2000 жылдары Коминтерн ауылында-
ғы «Бəйгелді» шаруа қожалығын басқарды. 2000 жылғы 
қыркүйектен қараша айына дейін Павлодар қаласындағы 
Ы. Алтынсарин атындағы № 3 қазақ гимназиясында мұғалім. 
2002 жылғы 15 сəуірден облыстық су шаруашылығы депар-
таментінде бас маман. 2005-2013 жылдары облыстық табиғи 
ресурстар жəне табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы-
ның бас маманы, бөлім бастығы. 2013 жылдың тамыз айы-
нан Павлодар ауданы Ефремовка ауылдық округінде əкім. 
2014 жылдан Лебяжі ауданындағы Ішкі саясат бөлімінің бас-
шысы.

Тұрсынов Дулат Қуанышұлы 
05.06.1961 жылы туды. 1978 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1981 жылы Павлодар қаласындағы құ-
рылыс монтаждау техникумының тех-
ник-механик факультетін тəмамдады. 
1981 жылдан Жамбыл облысының Жа-
ңатас, Оңтүстік-Қазақстан облысының 
Кентау қалаларында мамандығы бойын-

ша жұмыс істеді. 1983 жылы Павлодар қаласындағы «Пром-
монтаж сервис» құрылыс мекемесіне жұмысқа орналасты. 
Кейін құрылыс салаларында қызмет жасай жүре, Алматы 
«Қаржы жəне статистика» институтының экономика факуль-
тетін сырттай оқып бітірді. Қазіргі кезде «Халық банк» Ак-
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ционерлік қоғамының Екібастұз қаласындағы филиалында 
бөлім басшысы.

Байболова Лəззат Егінбайқы-
зы 25.01.1962 жылы туды. 1979 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1983 жылы Қарағанды қаласындағы банк 
саласының базалық техникумының қар-
жы факультетін, 1993 жылы Қарағанды 
Мемлекеттік Университетінің экономи-
ка факультетін сырттай тəмамдады. 1983 
жылдан Павлодар қаласындағы Ильич 

аудандық Госбанк бөлімшесінде қатардағы экономист, бас 
бухгалтер. 1993 жылы Облыстық Аргоөнеркəсіп банкі фи-
лиалының бас бухгалтері болып тағайындалды. 2005 жылдан 
«Kaspi bank» Акционерлік Қоғамы Екібастұз филиалының 
директоры.

Марапаттары: Қалалық əкімшілік, маслихат, жоғарғы 
банк басшылары атынан Алғыс хаттар мен Мақтау қағаздары.

Сарсенбаев Марат Қалымұлы 
03.03.1962 жылы туды. 1979 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1986 жылы Павлодар мемлекеттік уни-
верситетін тəмамдады. 2005 жылы Қа-
рағанды экономикалық университетін 
юриспруденция мамандығы бойынша 
тəмамдады. 1980-1982 жылдары əскери 
борышын атқарды. 1988-1992 жылдары 

Ертіс аудандық тұтынушылар одағы құрылысын басқарды. 
1992-1997 жылдары автошаруашылық директоры. 1997-
2000 жылдары Ертіс аудандық еңбекпен қамту жəне тұр-
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ғындарды əлеуметтік қорғау бөлімінің басшысы. 2000-2005 
жылдары Ертіс №21 кəсіптік мектебінің директоры. 2005-
2008 жылдары аудандық «Қазпошта» АҚ бөлімінің басшы-
сы. 2010-2012 жылдары «Успен Ауыз су» Коммуналдық ша-
руашылығының директоры. 2013 жылдан Успен аудандық 
тұрғын үй коммуналды шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары мемлекеттік мекемесінің басшысы.

Лама Шариф Қайрат Қайырбекұ-
лы 01.01.1962 жылы туды. 8 сыныптан 
кейін 1981 жылы В.В. Воровский атында-
ғы Павлодар педагогикалық училищесін 
тəмамдады. 1990 жылы С.М. Киров атын-
дағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
шығыстану факультетін бітірді. 1986–
1989 жылдары Йеменде араб тілінің аудар-
машысы. 1990–1991 жылдары шетелдік 

редакцияның «Рауан» баспасының редакторы. 1991–1993 
жылдары С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік универ-
ситетінің араб филологиясы кафедрасында оқытушы. 1993 
жылы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 
Консулдық басқармасының үшінші хатшысы. 1993–1996 
жылдары Қазақстан Республикасының Египет Араб Респуб-
ликасындағы Елшілігінің үшінші, кейін екінші хатшысы. 
1996–1998 жылдары Қазақстан Республикасы Сыртқы іс-
тер министрлігінің Консулдық басқармасының екінші, кейін 
бірінші хатшысы. 1998–2002 жылдары Қазақстан Респуб-
ликасының Египет Араб Республикасындағы Елшілігінің 
бірінші хатшысы, кейін Кеңесшісі. 2002–2004 жылдары Қа-
зақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Азия, 
Таяу Шығыс жəне Африка департаментінің бөлім бастығы, 
басқарма бастығы, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
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министрлігінің Азия, Таяу Шығыс жəне Африка департа-
менті директорының орынбасары. 2004–2006 жылдары Қа-
зақстан Республикасының Президенті Əкімшілігі жанында-
ғы Сыртқы саясат орталығының Бас инспекторы. 2006 жылы 
Қазақстан Республикасының Сауд Арабиясындағы Төтенше 
жəне Өкілетті Елшісі. 2007 жылы Қазақстан Республикасы-
ның Кувейт мемлекетіндегі Төтенше жəне Өкілетті Елшісі 
қызметін қоса атқарушы. 2008 жылы Қазақстан Республика-
сының Оман Сұлтанатындағы Төтенше жəне Өкілетті Елшісі 
қызметін қоса атқарушы. 2009–2011 жылдары Бахрейн Ко-
рольдігіндегі Қазақстан Республикасының Төтенше жəне 
Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы. 2011–2013 жылда-
ры Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің төраға-
сы. 2013 жылдан Қазақстан Республикасының Біріккен Араб 
Əмірлігіндегі Төтенше жəне Өкілетті Елшісі.

Марапаттары: 2005 жылы «Қазақстан Республикасы-
ның Конституциясына 10 жыл», 2008 жылы «Астананың 
10 жылдығы» мерекелік медальдары, 2008 жылы «Ерен ең-
бегі үшін» медалі. Бірінші класты Кеңесші дипломатиялық 
дəрежесі бар.

Қалым Емберген Қалымұлы 
01.06.1965 жылы туды. 1982 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін мектебін 
бітірді. 1988 жылы Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институтын физика–мате-
матика мамандығы бойынша тəмамдады. 
2005 жылы юрипруденция мамандығын 
алды. 1984–1986 жылдары əскери бо-
рышын Белоруссия мемлекетінде өтеді. 

1986 жылы 3 мамырдан 4 маусымға дейін Чернобыль АЭС-
да болған апатына қатысты. 1986–1989 жылдары №2 Ертіс 
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қазақ орта мектебінде интернат тəрбиешісі, аға пионервожа-
тый, директордың тəрбие ісі бойынша орынбасары. 1989–
1992 жылдары Аудандық Комсомол Комитетінің ІІ, І хатшы-
сы. 1992 жылы аудандық халық депутаттары кеңесінің ұйым-
дастыру бөлімінің аға референті. 1992–1994 жылдары аудан 
əкімдігінің ішкі саясат бөлімінің І дəрежелі маманы. 2001–
2007 жылдары жеке кəсіпкер. 2007–2008 жылдары Ертіс ау-
данындағы ең алғашқы ашылған Халыққа қызмет көрсету 
орталығының директоры. 2011 жылдан Павлодар облысы 
аймағының жеке нотариусы қызметін атқарады. 2013 жылы 
қазан айында Сауд Арабиясындағы Мекке қаласында мұсыл-
мандық парызын өтеді.

Шаймерденова Əлия Тұрсынқызы 
08.04.1970 жылы туды. 1987 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1988-
1992 жылдары Қазақстанның 10 жыл-
дығы атындағы кеңшарында комсомол 
комитетінің хатшысы. 1991 жылы ау-
дандық «Ертіс нұры» газетінде теруші, 
корректор, тілші. 1991-1992 жылдары 
Қарақұдық орта мектебінде қазақ тілі 

мен əдебиет пəні мұғалімі. 1992-1993 жылдары Павлодар 
қаласы №16 мектеп-лицейде қазақ тілі мұғалімі. 1993 жылы 
Екібастұз қаласы №25 қыздар гимназиясында қазақ тілі мен 
əдебиет пəні мұғалімі. 1996 жылдан қазіргі уақытқа дейін 
Қарақұдық ЖОББМ қызмет етеді. 2012 жылдан мектеп ди-
ректорының оқу ісі жөніндегі орынбасары. «Аманжолтану» 
оқу–əдістемелік кешенінің авторы.
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Аманбаев Болат Советұлы 
1972 жылы туды. 1989 жылы №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебін бітірді. Кеңестер əскері 
қатарында болды. Мамандығы − филолог, 
журналист. Еңбек жолын «Қазақстан-
Павлодар» облыстық телеарнасында бас-
тады. 1992 жылдан бері еңбек етіп келеді. 
Осы аралықта студия хабарларын ұйым-
дастырушы, режиссердің көмекшісі, ре-

жиссер, редактор, аға редактор қызметтерін атқарды. Бір-
неше авторлық телехабарларды жүргізді. 2001 жылдан бері 
«Қазақстан» Ұлттық телеарнасының Павлодар облысындағы 
меншікті тілшісі. Журналистика жəне бейнеинженерлік сала 
бойынша «Сорос» қоры ұйымдастырған арнайы курстарден 
өтті. Алматы «Телевизия студиясы» мектебінің тыңдаушысы.

Марапаттары: Журналистік қызметте жүріп бірнеше 
мəрте халықаралық, республикалық, облыстық конкурстар-
дың жеңімпазы атанды. ҚР Білім жəне ғылым министірлігінің 
арнайы медалімен марапатталды. «Қазақстан Республикалық 
телерадиокорпорациясы» АҚ-ның Құрмет Грамотасы, Пав-
лодар облысы əкімдері тағайындаған гранттардың бірнеше 
мəрте иегері. Павлодар облысы бойынша бірнеше жыл қата-
рынан «Жылдың үздік журналисі», «Өлке өрені» номинация-
сының иегері. ҚР Президентінің Алғыс хатын екі мəрте алды. 
«Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігіне 20 жыл» мере-
келік медалі, «Қазақстанның Құрметті металлургі» медалі, 
«Электролиз зауыты құрылысына еңбек сіңірген» медалі, 
«Павлодар облысына 75 жыл», «Павлодар ауданына 85 жыл» 
мерейтойлық медальдарымен марапатталды. 2013 жылы 
«Нұр Сұңқар» республикалық жүлдесінің иегері.
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Бакирова (Сарсембинова) Лəззат 
Аманболқызы 03.06.1976 жылы туды. 
1993 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 1993 жылы қыркүйек айында 
Б. Ахметов атындағы колледжінің жеті 
айлық мұғалімдер даярлау курсына түсіп, 
бастауыш сынып мұғалімі мамандығын 
алды. 2001 жылдары Б. Ахметов атын-
дағы колледжді қазақ тілі мен əдебиет 

пəні мұғалімі мамандығы бойынша тəмамдады. 2004 жылы 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универси-
тетін қазақ тілі мен əдебиет пəні мұғалімі мамандығы бо-
йынша бітірді. 1994 жылдан Ұзынсу жалпы орта білім беру 
мектебінде бастауыш сынып мұғалімі, қазақ тілі мен əдебиет 
пəні мұғалімі. I санатты маман.

Марапаттары: 2013 жылы аудан əкімінің Алғыс хаты.

Ыдырысов Əлібек Аманғалиұ-
лы 01.01.1979 жылы туды. 1995 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2000 жылы С. Торағыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетін инже-
нер–механик мамандығы бойынша тə-
мамдады. 2002 жылы Ертіс ауданы əкімі 
аппаратының құжаттармен қамтамасыз 
ету бөлімі маманының міндетін атқарып, 

тамыз айында бөлім маманы болып тағайындалды. 2002 жыл-
дың қыркүйек айынан 2003 жылдың маусым айына дейін 
ішкі саясат, мəдениет жəне спорт бөлімінің жастар жөніндегі 
бас маманы. 2004 жылы Ертіс ауданы əкімі аппаратының мə-
дениет жəне спорт бөлімінің спорт жөніндегі бас маманы. 
2005 жылы білім беру жəне спорт бөлімінде дене шынық-
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тыру жəне спорт жөніндегі бас маман. 2006–2009 жылдары 
дене шынықтыру жəне спорт бөлімінің бастығы. 2009 жыл-
дың мамыр айынан шілде айына дейін «Май» АҚ аумақтық 
менеджері. 2009 жылдан Луговой ауылдық округінің əкімі. 
Бірнеше мəрте аудан əкімдерінің Құрмет Грамоталарымен 
марапатталды.

Шокаев Руслан Тəңірбергенұ-
лы 13.01.1980 жылы туды. 1996 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2000 жылы С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетін бухгал-
терлік есеп жəне экономика маманды-
ғы бойынша тəмамдады. 2003 жылы ҚР 
Президенті жанындағы Мемлекеттік қыз-
мет академиясында мемлекеттік қызмет-

керлер менеджері мамандығы бойынша дайындықтан өтті. 
2009 жылы ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясының аспирантурасын бітірді. 2002-2003 жылдары 
Ертіс ауданы əкімнің аппаратында бас маман. 2003-2004 жыл-
дары ҚР Экономика жəне бюджетті жоспарлау министрлігін-
де бас маман. 2004-2006 жылдары Астана қаласының Мем-
лекеттік сатып алу департаментінде бөлім басшысы. 2008 
жылы «Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу жөніндегі ор-
талық» Республикалық мемлекеттік кəсіпорнында басқарма 
басшысы. 2010 жылы «Назарбаев зияткерлік мектебі» АҚ са-
тып алу департаментінде бас менеджер. 2013 жылы «KTZH 
Express» АҚ департаментінің қызметкері. 2014 жылы Назар-
баев зияткерлік мектептері құрылыс дирекциясында сатып 
алу жөніндегі бас менеджер.
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Қадырбаева (Қалелова) Нұргүл 
Ермекқызы 02.08.1979 жылы туды. 
1996 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 2001 жылы Б. Ахметов атын-
дағы колледжді бастауыш сынып мұ-
ғалімі мамандығы бойынша тəмамдады. 
2004 жылы ПМУ-ды сырттай бастауыш 
мұғалімі мамандығы бойынша бітірді. 
2001 жылы Қараағаш мектебінде мұ-
ғалім. 2008 жылдан Северный мектебінде 
бастауыш сынып мұғалімі.

Аманжолов Жəнібек Шоланұлы 
05.10.1980 жылы туды. 1997 жылы Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 2002 жылы 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетін бітірді. 2003–
2007 жылдары Қазақ құқықтану жəне 
халықаралық қатынастар институтын тə-
мамдады. 2002–2009 жылдары №2 Ертіс 
жалпы орта білім беру мектебінде аға 

тəлімгер, тəрбие жұмысы бойынша мектеп директорының 
орынбасары, əн-күй пəнінің мұғалімі. 2004-2009 жылдары 
Ертіс ауданы əкімінің МҚКК «Аудандық Мəдениет үйі» əдіс-
темелік кабинетінің меңгерушісі. 2009–2010 жылдары «Ертіс 
ауданының білім бөлімі» ММ тəрбие жұмысы бойынша бас 
маман. 2010-2013 жылдары №3 Ертіс жалпы орта білім беру 
мектебінің директоры. 2013–2014 жылдары Ертіс ауданының 
əкімі аппаратының ұйымдастыру–кадрлар жұмысы бөлімінің 
басшысы. 2014 жылдың қазан айынан Ертіс ауданы білім 
бөлімінің «Балалар өнер мектебі» ҚКМК директоры.
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Марапаттары: 2002 жылы аудан əкімінің Құрмет Гра-
мотасы. 2003 жылы облыстық кəсіподақ ұйымының Құрмет 
Грамотасы. 2004 жылы облыстық Мəдениет басқармасының 
Алғыс хаты. 2005 жылы Облыстық «Нұр Отан» ХДП фи-
лиалының Алғыс хаты. 2010 жылы облыстық ұстаздардың 
біліктілігін арттыру институтының Алғыс хаты.

Оқушыларының жетістіктері: 2004 жылы облыстық 
«Шаңырақ – 2004» эстрадалық əндер байқауында Жүсіпбаев 
Азамат – 3 орын, Жүсіпбаев Саят – Алғыс хат. 2005 жылы 
облыстық «Шаңырақ – 2005» эстрадалық əндер байқауын-
да Досмағамбетова Айзат – номинация. 2008 жылы мектеп 
оқушылары арасындағы көңілді тапқырлар клубы облыстық 
байқауында – мектеп командасы 1 орын. 2009 жылы халықа-
ралық «Ақ көгершін» балалар шығармашылығы байқауында 
Жүсіпбаев Саят – номинация, Алғыс хат.

Усаханова Динара 06.01.1980 жылы 
туды. 1997 жылы №2 Ертіс қазақ орта 
мектебін бітірді. 2001 жылы С. Торайғы-
ров атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситетін физика мұғалімі мамандығы 
бойынша тəмамдады. Қазіргі кезде Пан-
филов кеңшарында мұғалім.

Демесинова Алтынай Елюбайқызы 
1981 жылы туды. 1998 жылы №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебін бітірді. 2009 жылы С. То-
райғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетін журналист мамандығы бо-
йынша тəмамдады. 2004–2005 жылдары 
«Ертіс нұры» жəне «Иртыш» газеттерінің 
біріктірілген редакциясында оператор 
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ЭВМ. 2005–2007 жылдары Ертіс ауданының маслихат аппа-
ратында іс жүргізуші. 2007–2009 жылдары «Ертіс нұры» жəне 
«Иртыш» газеттерінің біріктірілген редакциясында оператор 
ЭВМ. 2009-2011 жылдары «Ертіс нұры» жəне «Иртыш» га-
зеттерінің біріктірілген редакциясында журналист. 2011 жыл-
дан «Ертіс нұры» жəне «Иртыш» газеттерінің біріктірілген 
редакциясының директоры (редакторы).

Ахмедьярова Бахыт Қайырқызы 
30.01.1982 жылы туды. 1999 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. Кол-
леджді программист мамандығы бо-
йынша тəмамдады. 2005-2013 жылдары 
«Рамат» фармация мекемесінде қойма 
меңгерушісі. Қазіргі кезде Теміржол кол-
леджінде қызмет атқарады.

Жакупов Ерлік Серикұлы 
10.04.1984 жылы туды. 2000 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2005 жылы Қарағанды экономика инс-
титутын бітірді. 2005 жылы Ертіс Халық 
банкінің программист маманы. 2010 жыл-
дан Астана қаласында «Галанд» Боттлерс 
компаниясының өкілі. Кикбоксинг бо-
йынша спорт шеберіне үміткер.

Нүкенов Ерлан Мерекеұлы 
26.08.1983 жылы туды. 2000 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2002 жылы Павлодар университетін тə-
мамдады. 2008 жылы С. Торайғыров 
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атындағы Павлодар мемлекеттік университетін юриспруден-
ция мамандығы бойынша тəмамдады. 2003 жылдан «Иртыш-
сервис» КМК кадрлар бөлімінің инспекторы. 2005 жылдан 
Ертіс ауданы бойынша Салық комитетінің ұйымдастыру 
жұмысы жəне ақпараттық технологиялар секторының ма-
маны. 2007 жылы Ертіс ауданы бойынша Салық комитетінің 
ұйымдастыру жұмысы жəне ақпараттық технологиялар сек-
торының жетекші маманы, Ертіс ауданы бойынша əділет 
басқармасының жетекші маманы. 2008 жылдан Ертіс ауданы 
бойынша Салық комитетінің Салық аудиті бөлімінің жетекші 
маманы, Ертіс ауданы бойынша Салық комитетінің Салық ау-
диті бөлімінің бас маман–заңгері. 2010 жылы Каримов К. ЖК 
клиенттермен жұмыс бойынша менеджері. 2011 жылы жеке 
кəсіпкер. 2012 жылдан Қарақұдық ауылдық округінің əкімі.

Сланбеков Шайхы Нəжімиденұлы 
11.07.1983 жылы туды. 2000 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2003 жылы Павлодар университетінің 
колледжін автоматтандыру жəне басқару, 
2006 жылы Инновациялық Еуразия уни-
верситетін ақпаратты өңдеу жəне басқа-
ру, 2008 жылы Қарағанды Экономикалық 
Университетін экономика мамандығы 

бойынша тəмамдады. 2004 жылы Павлодар қаласы К. Мак-
палеев атындағы №4 мектепте компьютерлік жабдықтар бо-
йынша инженер. 2004–2005 жылдары ФРИЗ ЖШС – систе-
мо-техник. 2006–2009 жылдары №3 Ертіс жалпы орта білім 
беру мектебінде компьютерлік жабдықтар бойынша инже-
нер. 2009–2010 жылдары №2 Ертіс жалпы орта білім беру 
мектебінде компьютерлік жабдықтар бойынша инженер. 
2011–2012 жылдары кеден қызметкері. 2013 жылдан «Ке-
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дентранссервис» АҚ–сында мүліктік қатынастар бөлімінің 
бас менеджері.

Усаханов Дамир Сарсенбайұлы 
27.09.1983 жылы туды. 2000 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2003 жылы Павлодар қаласындағы Б. Ах-
метов атындағы колледжді, 2007 жылы 
ПМПИ–ды дене шынықтыру мамандығы 
бойынша тəмамдады. 2003 жылдан №1 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде 
мұғалім. І санатты маман.

Марапаттары: 2007, 2008 жылдары аудандық білім 
бөлімінің Құрмет Грамоталары. 2014 жылы аудандық мас-
лихаттың Құрмет Грамотасы.

Мукашев Саттыбай Ерменұлы 
01.11.1984 жылы туды. 2001 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 2006 
жылы ПМПИ–дің колледжін дене шы-
нықтыру мамандығы бойынша тəмамда-
ды. 2007 жылдан №1 Ертіс жалпы орта 
білім беру мектебінде мұғалім. ІІ санатты 
маман.

Ахмедьяров Серік Қайырұлы 
17.01.1984 жылы туды. 2001 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2001 жылы С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетіне оқуға 
түсті. 2004 жылдан Павлодар жəне Алма-
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ты қалаларында құрылысшы. 2013 жылдан Астана қаласын-
да фирмада қойма меңгерушісі.

Набиев Омар Қанатұлы 15.07.1984 
жылы туды. 2001 жылы №2 Ертіс қазақ 
орта мектебін бітірді. 2005 жылы Б. Ах-
метов атындағы Павлодар педагогикалық 
колледжін тəмамдады. 2005 жылдан №4 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебіне 
дене шынықтыру пəні мұғалімі.

Марапаттары: №4 Ертіс жалпы орта 
білім беру мектебі əкімшілігінің, дене 
шынықтыру жəне спорт ұйымының Құр-
мет Грамоталары.

Қарабаев Қазыбек Сапарғалиұлы 
31.03.1985 жылы туды. 2003 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2010 жылы Семей мемлекеттік медицина 
университетін хирург мамандығы бойын-
ша тəмамдады. 2010-2013 жылдары Ертіс 
орталық аудандық ауруханада хирург-он-
колог. 2013 жылдың тамызынан бастап 
2014 жылдың мамырына дейін Павло-

дар облыстық онкологиялық диспансеріңде хирург-онколог. 
2014 жылдың мамырынан бастап Павлодар облыстық онко-
логиялық диспансерінде диспансерлік бөлімшесінің меңге-
рушісі. 2014 жылдың қазан айынан бастап желтоқсан айына 
дейін «Болашақ» бағдарламасы бойынша Оңтүстік Кореяда 
тəжірибе алмасты.

Марапаттары: 2011 жылы Ертіс ауданы əкімінің Құрмет 
Грамотасы.
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Тукбергенов Айваз Қасымұлы 
01.04.1986 жылы туды. 2003 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2007 жылы С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар Мемлекеттік университетін мате-
матика мамандығы бойынша тəмамдады. 
2007 жылдан №4 Ертіс жалпы орта білім 
беру мектебінде математика пəнінің мұ-
ғалімі.

Марапаттары: №4 Ертіс жалпы орта білім беру мектебі 
əкімшілігінің, дене шынықтыру жəне спорт ұйымының Құр-
мет Грамоталары.

Жусупова Сəуле Хабдулхамитқы-
зы 16.07.1985 жылы туды. 2003 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2007 жылы Павлодар мемлекеттік пе-
дагогикалық институтын ағылшын тілі 
мұғалімі мамандығы бойынша тəмəмда-
ды. 2007 жылдан Алматы қаласындағы 
«Престиж» мектебінде мұғалім.

Ахмедьяров Берік Қайырұлы 
11.05.1986 жылы туды. 2004 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2008 жылы С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетін жылуэ-
нергетика мамандығы бойынша тəмамда-
ды. 2009-2010 жылдары əскер қатарында 
борышын атқарды. 2010 жылдан «KSP 
Steel» зауытында жұмыс сапасын бақы-
лаушы.
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Дюсембина Айнагүл Асанқызы 
2004 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін 
бітірді. 2007 жылы Павлодар қаласында-
ғы Б. Ахметов атындағы педагогикалық 
колледжді ағылшын тілі мұғалімі маман-
дығы бойынша тəмəмдады. Алматы қала-
сындағы Қыздар мемлекеттік педагогика-
лық университетінің аудармашы факуль-
тетін сырттай оқып бітірді. 2007 жылдан 
ағылшын тілі пəнінің мұғалімі.

Марапаттары: 2009 жылы «Туған елім, менің» өлеңдер 
жинағына бірнеше еңбегі кірді. «Менің Қазақстаным, менің 
жерім!» атты мемлекеттік талантты жастар шығармасының 
конкурсанты.

Жусупова Анар Хабдулхамитқызы 
23.07.1987 жылы туды. 2004 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2010 жылы Семей мемлекеттік медицина 
университетін тəмамдады. 2011 жылдан 
Павлодар облыстық онкология диспан-
серінде дəрігер.

Назымова (Хасенова) Айгүл Болат-
қызы 18.11.1985 жылы туды. 2004 жылы 
№2 Ертіс жалпы орта білім беру мек-
тебін бітірді. 2009 жылы Павлодар мем-
лекеттік педагогикалық институтын био-
логия мамандығы бойынша тəмамдады. 
2006 жылы Панфилов жалпы орта білім 
беру мектебінде биология пəнінің мұ-
ғалімі. 2007 жылдан №4 Ертіс жалпы 



272

орта білім беру мектебінде салауаттану пəнінің мұғалімі. 
2010 жылдан өзін-өзі тану жəне биология пəнінің мұғалімі.

Марапаттары: Білім бөлімінің Құрмет Грамотасы.

Айкенова Жанар Есенқызы 
14.11.1987 жылы туды. 2005 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2009 жылы С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-ды өндіріс мекемелерін электрмен 
қамтамасыз ету мамандығы бойынша 
тəмамдады. 2009 жылы ЖШС «Призма» 
мекемесінде офис-менеджер. 2010 жылы 
Астана қаласында ЖШС «ЭнергоСтрой-

ТехКом» мекемесінде инженер. 2012 жылы АҚ «Əскери құ-
рылыс» мекемесінде келісім шарт бөлімінің басшысы.

Марапаттары: 2005 жылы ауданда бірінші болып об-
лыстық ғылыми жобалар сайысына қатысып, «М. Жаманбали-
нов – қоғам қайраткері» мақаласы «Сəтбаев оқулары» халы-
қаралық ғылыми конференция материалдары жинағына енді.

Камзин Эльдар Амангелдіұлы 
08.09.1987 жылы туды. 2005 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2008 жылы Астана қаласындағы 
политехникалық колледжді жол қозғалы-
сын ұйымдастыру мамандығы бойынша 
тəмамдады. 2011 жылы Букетов атында-
ғы Қарағанды мемлекеттік университетін 
Көлікті пайдалану жəне жүк қозғалы-

сы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығы бойынша 
бітірді. 2008 жылы əскер қатарына шақырылды. Қазіргі кезде 
ҚР Қорғаныс министрлігінің қызметкері.
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Сарсенбаев Медет Маратұлы 
06.05.1988 жылы туды. 2005 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
2009 жылы С.Торайғыров атындағы мем-
лекеттік университетін экология маман-
дығы бойынша тəмамдады. 2014 жылы 
Алматы, Экономика жəне статистика Ака-
демиясын қаржы мамандығы бойынша 
бітірді. 2009 жылы, халықты қамтамасыз 

ету орталығында маман. 2009-2010 жылдары Астана қала-
сындағы № 68665 Президенттік гвардиясында əскери боры-
шын атқарды. 2010-2014 жылдары «Тайм Инвест» ЖШС ме-
кемесінде менеджер. 2015 жылдан Успен ауданында «Тұты-
нушылардың құқықтарын қорғау» басқармасының маманы.

Мамбетова Камила Амангелдіқызы 
02.06.1988 жылы туды. 2003 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінің 
негізгі курсын бітірді. 2007 жылы Б.Ахме-
тов атындағы колледжінде информатика 
мұғалімі мамандығын алды. 2010 жылы 
ПМПИ-ді информатика пəні мұғалімі 
мамандығы бойынша тəмамдады. 2007 
жылы Қызылжар мектебінде мұғалім. 

2008 жылы №2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде мұ-
ғалім, директордың тəрбие ісі жөніндегі орынбасары. 2012-
2013 жылдары №2 балабақшада информатика пəні мұғалімі. 
Қазіргі кезде Павлодар қаласындағы ПФ ЖШС «KSP Steel» 
кəсіби оқыту бөлімінің оқытуды ұйымдастыру бойынша же-
текші маманы.

2013 жылы 4-6 жасар балабақша балаларына арналған 
«Қызықты информатика» оқу бағдарламасының авторы.
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Шоколаева Назиба Жасқайратқызы 
23.03.1988 жылы туды. 2003 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінің 
негізгі курсын бітірді. 2007 жылы Б. Ах-
метов атындағы колледжін, 2010 жылы 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институтын математика жəне информа-
тика мұғалімі мамандығы бойынша тə-
мамдады. 2007-2008 жылдары Сілеті орта 

мектебінде мұғалім. 2008 жылдан №4 Ертіс жалпы орта білім 
беру мектебінде мұғалім.

Марапаттары: 2012 жылы Кембридж бағдарламасымен 
оқыту курсын аяқтады. Аудандық, облыстық деңгейде Құр-
мет Грамоталарымен марапатталды.

Идрисов Жəнібек Аманғалиұлы 
09.09.1989 жылы туды. 2006 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2010 жылы С. Торайғыров атында-
ғы Павлодар Мемлекеттік Университетін 
музыкалық білім мамандығы бойынша 
тəмамдады. 2010 жылдан №4 Ертіс жал-
пы орта білім беру мектебінде көркем же-
текші. ІІ санатты маман.

Марапаттары: 2011 жылы Қазақстан Республикасының 
20 жылдығына орай білім беру саласының көркем өнер ұйы-
мының смотрында «əн айту» номинациясында 1 орын. Қа-
зақстан Республикасының Тəуелсіздігінің 20 жылдығына ар-
налған аудандық «Сарбаз конверті» атты əскери–патриоттық 
əндер сайысында 1 орын – Аудандық Мəдениет үйінің мадақ-
тамасы. 2013 жылы Ішкі саясат бөлімінің мадақтамасы. 2012 
жылы Жастар арасындағы қазақ эстрада əндерінің “Жастар 
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жүрегі” атты аудандық сайысында І орын. 2012 жылы аудан-
дық маслихаттың Құрмет Грамотасы. 2014 жылы «Жас тол-
қын» атты вокалдық жастар арасындағы облыстық сайыста 
2 орын.

Қарлығаш Хашымқызы 05.11.1987 
жылы туды. 2006 жылы №2 Ертіс жал-
пы орта білім беру мектебін бітірді. 
2010 жылы С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-дың журналистика факультетін 
тəмамдады. Жоғарғы оқу орнында оқи 
жүріп, университеттің газетінде, қалалық 
«SMS+» жастар газетінде бас редактор-
дың орынбасары, облыстық «Қазақстан-

Павлодар» телеарнасында өзінің «Армандастар» жастар бағ-
дарламасын жүргізді. 2008, 2010 жылы шілде айына дейін 
Ертіс аудандық «Ертіс нұры» газетінде, 2010 жылы шілдеден 
қарашаға дейін Ақтоғай аудандық «Ауыл тыныс» газеттерін-
де тілші болып, кейіннен С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың 
Баспасөз орталығында «Білік» газетінің бас редакторы бо-
лып 2011-2012 жылы қызмет етті. Сол жылы Астана қала-
сына ауысып, «Хабар» телеарнасында «Біз» ток-шоуында 
қонақтар жөніндегі редактор, «Аймақтар аламаны» шоуында 
музыкалық редактор, «Ұлт саулығы» бағдарламасында шеф-
редактор болып 2013 жылдың қыркүйегіне дейін қызмет 
етті. 2013 жылдың қазан айынан бастап облыстық «Регион.
kz» жастар газетінде тілші болса, 2015 жылдың қаңтарынан 
бастап облыстық «Сарыарқа самалы» газетінде қызмет етуде.

Марапаттары: 9-11 сыныпта оқып жүріп аудандық 
«Абай оқуларында» 3 мəрте жеңіске жетіп, облыста аудан 
намысын қорғады. Қазақ тілі мен əдебиеті пəнінен олим-
пиадаларға қатысып, өз білімін де таныта білді. Волейбол, 
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баскетболдан мектепшілік командада ойнап, спорттан да 
жетістіктерге жете білді. Аудандық «Ертіс нұры», облыстық 
«Сарыарқа самалы» газеттерінде материалдары мен өлеңдері 
жиі жарияланып тұрды. Бүгінгі күнге дейін өлеңдері бірнеше 
жинақтарға енген. Облыстық, халықаралық жыр-мүшəйрала-
рының лауреаттары, дипломанттары болды.

Балтабаев Талғат Жұманұлы 
30.10.1989 жылы туды. 2007 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2014 жылы Семей мемлекеттік 
медицина университетін терапевт маман-
дығы бойынша тəмамдады. 2014 жылдан 
Абай селолық округінің дəрігерлік амбу-
латориясында аға дəрігер.

Сарсенбаев Мират Маратұлы 
27.10.1989 жылы туды. 2007 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2011 жылы Алматы энергетика 
жəне байланыс университетін тəмамда-
ды. 2008-2011 жылдары Москва энерге-
тикалық институтын экономика жəне ха-
лықаралық қатынас мамандығы бойынша 
бітірді. 2012 жылы Алматы энергетика 

жəне байланыс университетінің магистратурасын тəмамда-
ды. 2012-2013 жылдары Алматы телекоммуникациясында 
инженер. 2013 жылдан Қытай «Хуавей-Алматы» компания-
сында мобильдік байланысқа жаңа технологияларды енгізу 
бойынша сервис инженері.
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Аяпбергенова Меруерт Қайраққы-
зы 1990 жылы туды. 2008 жылы №2 жал-
пы орта білім беру мектебін бітірді. 2012 
жылы С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетін қазақ тілі мен 
əдебиеті пəні мұғалімі мамандығы бо-
йынша тəмамдады. 2015 жылы С. Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің магистратурасын қазақ 

тілі мен əдебиеті мамандығы бойынша бітірді. Павлодар 
қаласындағы № 39 инновациялық үлгідегі гимназиялық сы-
ныптары бар жалпы орта білім беру мектебінде қазақ тілі мен 
əдебиеті пəні мұғалімі.

Шакимов Жалғасбек Мұратұлы 
30.03.1990 жылы туды. 2008 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2011 жылы Ақсу қаласындағы 
Жаяу Мұса колледжін дене шынықты-
ру мамандығы бойынша, 2013 жылы 
ПМПИ–ді алғашқы əскери дайындық мұ-
ғалімі мамандығы бойынша тəмамдады. 
2013 жылдан Ертіс спорт мектебінде жат-
тықтырушы.

Жетістіктері: 2014 жылы шəкірттері 
спорттан республикалық жасөспірімдер 
фестивалінде ІІ орынды иеленді.

Жусупбаев Саят Бейбітұлы 
01.09.1991 жылы туды. 2009 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2009 жылы 11 сыныпта облыстық 
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ғылыми жобалар сайысында Инновациялық Еуразиялық уни-
верситеті ректорының оқу грантын жеңіп алды. 2014 жылы 
Инновациялық Еуразия университетін мемлекеттік жəне 
жергілікті басқару мамандығы бойынша тəмамдады. 2014 жыл-
дан облыстық «Жастар даму орталығының» ақпараттық-кеңес 
бөлімінің əлеуметтік сұрақтар бойынша басшысы.

Шакимов Азамат Мұратұлы 
05.09.1991 жылы туды. 2007 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінің 
негізгі курсын бітірді. 2010 жылы Ертіс 
колледжін фермер-орендатор мамандығы 
бойынша тəмамдады. 2010 жылдан жеке 
кəсіпкер.

Шакимова Асель Мұратқызы 
05.09.1991 жылы туды. 2007 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінің 
негізгі курсын бітірді. 2010 жылы Б. Ах-
метов атындағы колледжі, 2013 жылы 
ПМПИ–ді ағылшын тілі мұғалімі маман-
дығы бойынша тəмамдады. 2013 жыл-
дан Павлодар қаласындағы балабақшада 
ағылшын тілі пəні мұғалімі.

Қабыкен Мағжан Нұрболатұлы 
18.11.1993 жылы туды. 2011 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2015 жылы С. Торайғыров атын-
дағы ПМУ–ды технологиялық машина-
лар жəне жабдықтар мамандығы бойын-
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ша «Үздік» дипломмен тəмамдады. 2015 жылдан Павлодар 
алюминий зауытында инженер.

Марапаттары: 2009 жылы облыстық ғылыми жобалар 
сайысында «Павлодар өңірі үшін ең маңызды жоба» номи-
нациясының иегері. 2011 жылы аудандық пəндер олимпиа-
дасында физика пəнінен ІІІ орын. 2012 жылы жоғарғы оқу 
орындары арасындағы олимпиадада теориялық механика 
пəнінен ІІ орын. 2014 жылы Алматы қаласындағы Enactus 
ұлттық сайысының жүлделі ІІІ орын иегері.

Зейнешев Елнұр Хамзаұлы 
16.02.1994 жылы туды. 2011 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2015 жылы С. Торайғыров атын-
дағы ПМУ–ды стандарттау, сертификат-
тау жəне метрология мамандығы бойын-
ша тəмамдады.

Сыздық Даниял Жақсыбайұлы 
13.04.1994 жылы туды. 2011 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2015 жылы С. Торайғыров атын-
дағы ПМУ–ды металлургия мамандығы 
бойынша тəмамдады.
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Ауталипова Анар Дауренқызы 
28.07.1993 жылы туды. 2011 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2015 жылы С. Торайғыров атын-
дағы ПМУ–ды педагогика жəне психоло-
гия мамандығы бойынша тəмамдады.

Жумуков Асылмұрат 13.06.1993 
жылы туды. 2011 жылы №2 Ертіс жал-
пы орта білім беру мектебін бітірді. 
2011 жылдан Семей мемлекеттік медици-
на университетінің студенті.

Ильжанова Асель Асқарқызы 
21.09.1993 жылы туды. 2011 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2011 жылы Б. Ахметов атындағы 
Павлодар педагогикалық колледжін қазақ 
тілі мен əдебиет пəні мұғалімі маманды-
ғы бойынша тəмамдады. 2014 жылы Ин-
новациялық Еуразиялық университетіне 
оқуға түсіп, филология факультетінде 

сырттай оқиды. Қазіргі кезде Ағашорын жалпы орта білім 
беру мектебінде қазақ тілі мен əдебиет пəнінің мұғалімі.

Марапаттары: Ауылдың белсенді өміріне қатысқаны 
үшін Ағашорын ауылының əкімінен Алғыс хат. 2015 жылы 
Н.А Оразахынованың «Сатылай кешенді оқыту» техноло-
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гиясы бойынша 1-үйренушілік деңгейін меңгеріп, аяқтағаны 
үшін сертификат алды.

Исемберлинова Альмира Асентай-
қызы 01.11.1994 жылы туды. 2012 жылы 
№2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітіріп, Алматы қаласындағы Əл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университетін-
дегі география жəне табиғатты пайдалану 
факультетінің туризм мамандығына түсті. 
Қазіргі кезде 4 курс студенті.

Марапаттары: 2007 жылы I аудан-
дық Мəшһүр Жүсіп оқуларында III орын. 2007, 2008 жыл-
дары аудандық М. Мақатаев оқуларында II орын. 2008, 
2009 жылы – аудандық тест рейтингілік «Жалын» олимпиа-
дасынан I орын. 2009 жылы аудандық М.Ж. Көпеев оқула-
рында I орын. 2010 жылы оқушылардың облыстық сырттай 
оқу мектебінің шағын олимпиадасында география пəнінен 
II орын. 2011 жылы I аудандық Иса оқуларының III орын ие-
гері.

Қабыкен Данара Нұрболатқызы 
11.07.1996 жылы туды. 2013 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2013 жылы ПМПИ–ге түсті, 
қазіргі кезде 3 курс студенті.

Марапаттары: 2011 жылы аудан-
дық пəндер олимпиадасында информа-
тика пəнінен ІІ орын. 2011 жылы «Ертіс 
дарыны» облыстық сырттай оқу мек-

тебінің шағын олимпиадасында география пəнінен ІІІ орын. 
2013 жылы ПМПИ өткізген облыстық 11 сыныптар арасын-
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дағы пəндер олимпиадасының математика пəнінен жеңім-
пазы, институт ректоры тағайындаған грант иегері. ПМПИ 
өткізген «Үздік студент - 2015» байқауының «Оқу озаты» но-
минациясы. Қазақстан Республикасының Президенті атын-
дағы стипендияның иегері.

Ибрагимова Мадина Қалауиден-
қызы 11.07.1995 жылы туды. 2013 жылы 
№2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2013 жылы Астана қаласындағы 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ–не түсті, 
қазіргі кезде 3 курс студенті.

Марапаттары: 2010, 2011 жылда-
ры Халықаралық Қ. Сəтпаев оқуларын-
да ІІІ орын. 2010 жылы «Ертіс дарыны» 

облыстық сырттай оқу мектебінің шағын олимпиадасында 
география пəнінен ІІІ дəрежелі диплом. 2011 жылы «Ертіс 
дарыны» облыстық сырттай оқу мектебінің шағын олимпиа-
дасында география пəнінен І дəрежелі диплом. 2013 жылы 
жалпы білім беретін пəндер бойынша облыстық, республи-
калық ғылыми жобалар сайысында ІІІ дəрежелі диплом. Бай-
қоңыр қаласында өткен VІІІ Халықаралық ғылыми жобалар 
сайысында сертификатпен марапатталды, Кипр Республика-
сында өткен Халықаралық ғылыми жобалар сайысының қа-
тысушысы. Жоғары оқу орнының грант иегері.
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Темирханова Асель Даулетханқызы 
15.05.1996 жылы туды. 2013 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2013 жылы ПМПИ–ге түсті, 
қазіргі кезде 3 курс студенті.

Марапаттары: 2010 жылы тоғызқұ-
малақтан Ы. Алтынсаринды еске алу тур-
нирінде 14 жасқа дейінгі қыздар арасын-
да 1 орын. 2012 жылы ҚР чемпионаты 

(18 жасқа дейін) 1 орын, оқушылар жəне колледж студент-
тері арасында болған спартакиадада 1 орын. 2013 жылы ҚР 
чемпионаты (18 жасқа дейін) 3 орын, ІІ – Ашық Азия чем-
пионатында 2 орын, Ресейде өткен Халықаралық турнирде 
(18 жасқа дейін) 2 орын, РК Федерация кубогы (17 жасқа 
дейін) 3 орын. 2014 жылы ҚР əйелдер арасындағы команда-
лық кубок 3 орын. Спорт шеберлігіне кандидат.





Ұстаздар

Қалдырған 
ізің 

мəңгілік
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Бокаев Сұңғат Абдрахманұлы 
1918 жылы туды. 1934 жылы Павлодар-
дағы педагогикалық техникумын бітірді. 
1938 жылы ҚазМ-дың физика-мате-
матика факультетінде сырттай оқыды. 
1934 жылдан Ертіс ауданы Бауырмалдық 
толық емес орта мектебінде мұғалім, оқу 
ісінің меңгерушісі, мектеп директоры. 
1937 жылдан Ертіс аудандық білім беру 

бөлімінің инспекторы жəне Ертіс толық емес орта мектебін-
де математика, физика пəндерінің мұғалімі. 1939 жылы Пес-
чан толық емес орта мектебінің директоры, кейін Октябрь 
толық емес орта мектебінің директоры. 1941 жылы Қызыл 
Қоғам ауылына қызметке ауысады. 1941 жылы əскер қатары-
на шақырылды.

Сатыбалдина Мунира Садуақасқызы 
1918 жылы туды. 1935 жылы Семейдің 
Абай атындағы педагогикалық техни-
кумын, 1955 жылы Семейдің педагоги-
калық институтын бітірді. 1935 жылы 
Қызыл Қоғам ауылындағы Қызыл-Əскер 
мектебінде мұғалім. 1937-1939 жылдары 
Ертіс қазақ орта мектебінде тарих, геог-
рафия пəндерінің мұғалімі. 1940 жылдан 

Лебяжі ауданының мектептерінде мұғалім, оқу ісінің мең-
герушісі, мектеп директоры. 1957-1962 жылдары Лебяжі ау-
дандық партия комитетінің хатшысы. 1962-1973 жылдары 
Павлодар қаласындағы №3 мектеп-интернатында оқу ісінің 
меңгерушісі.
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Марапаттары: 1945 жылы əйелдер арасынан тұңғыш 
рет Павлодар облысы бойынша «Құрмет Белгісі» орденімен 
марапатталды. Бірнеше медальдардың иегері.

Ауғанбаев Аманбол Байболұлы 
1911 жылы туды. Баянауылда мектепті 
бітірді. Семей қаласында мұғалімдерге 
арналған курсты тəмамдаған соң Май ау-
данының Белогоры ауылында тарих пəні-
нен сабақ берді. Ертіс аудандық партия 
комитетінде қызмет атқарды. 1946 жыл-
дан Ертіс қазақ орта мектебінің директо-
ры. Содан кейін Суворов ауылының Чка-
лов бөлімшесінде төраға болып жұмыс 
істеді.

Алдабергенова Шайза Алдаберген-
қызы 1928 жылы туды. 1946 жылы Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1949 жылы 
Павлодар педагогикалық училищесін 
бастауыш сынып мұғалімі мамандығы 
бойынша тəмамдады. 1947 жылы Ертіс 
қазақ орта мектебінде бастауыш сынып 
мұғалімі. 1948 жылдан 10 жылдық, Пан-
филов, Суворов, Кубан мектептерінде мұ-

ғалім. 1959 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебінің қасындағы 
интернатта тəрбиеші. 1974-1983  жылдары №2 Ертіс қазақ 
орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі.

Марапаттары: 1978 жылы аудандық білім бөлімінің 
Құрмет Грамотасы. 1983 жылы облыстық білім бөлімінің 
Құрмет Грамотасы.
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Абдуллина Халида Зəкірқызы 
1920 жылы туды. Павлодар педагоги-
калық училищесін қазақ тілі жəне əде-
биет мамандығы бойынша бітірді. 1944-
1949 жылдары Майқайың кентіндегі 
мектепте мұғалім. 1949-1954 жылдары 
Қашыр ауданындағы мектепте мұғалім. 
1954-1959 жылдары №2 Ертіс қазақ орта 
мектебінде қазақ тілі жəне əдебиет пəні 
мұғалімі. 1959-1969 жылдары Екібастұз 
қаласы мектептерінде мұғалім.

Орынбаева Сара 10.02.1925 жылы 
туды. 1941 жылы Талапкер орта мектебін-
де 9 сыныпты бітірді. Еңбекші ауылында-
ғы жетіжылдық мектептің бастауыш сы-
ныптарында мұғалімдік қызмет атқарды. 
1954 жылдан Ертіс қазақ орта мектебінде 
бастауыш сынып мұғалімі.

Марапаттары: 1946, 1970 жылдары 
«Ерен еңбегі үшін» медалі. 1946 жылы 

«Германияны жеңгені үшін» медалі. 1964 жылы «Қазақ ССР 
халық ағарту ісінің озық қызметкері» белгісі. 1975 жылы 
«Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 30 жылдығы» медалі. 
1980 жылы «Еңбек ардагері» медалі. 1985 жылы «Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 40 жылдығы» медалі. 2000 жылы 
Жеңістің 55 жылдығына орай «Соғыс ардагері» белгісі. 
2005 жылы «Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 60 жылдығы» 
медалі.
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Махамбетова Жібек Қабжанқызы 
15.12.1932 жылы туды. 1951 жылы Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1955 жылы 
Алматы педагогикалық институтын та-
рих мұғалімі мамандығы бойынша тə-
мамдады. 1955-1982 жылдары №2 Ертіс 
қазақ орта мектебінде тарих пəнінің мұ-
ғалімі.

Марапаттары: Аудандық, облыстық 
Білім бөлімдерінің Құрмет Грамоталары, Қазақ КСРО Білім 
министрлігінің Грамотасы.

Бейсенбаев Зəйкен Бейсенбайұлы 
15.09.1932 жылы туды. 1949 жылы Ертіс 
қазақ орта мектебінде 9 сыныпты бітіріп, 
Павлодар педагогикалық училищесінде 
мұғалімдік білім алды. 1956 жылы Се-
мей педагогикалық институтының қазақ 
тілі мен əдебиеті факультетін сырттай тə-
мамдады. 1950-1955 жылдары Суворов, 
Панфилов, Партсъезд мектептерінде қа-

зақ тілі мен əдебиеті пəні мұғалімі. 1955 жылдан №2 Ертіс 
қазақ орта мектебінде қазақ тілі мен əдебиет пəні мұғалімі, 
аудандық сырттай оқытатын мектептің оқу ісінің меңге-
рушісі.

Марапаттары: 1966 жылы Ертіс қазақ орта мектебінің 
25 жылдық мерейтойына орай Грамотамен, 1975 жылы 
25 жылдық ұстаздық еңбегі үшін мектеп ұжымы атынан Құр-
мет Грамотамен марапатталды.
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Жиенбеков Шыңғыс 1959-
1963 жылдары №2 Ертіс қазақ орта мек-
тебінің директоры. 1972-1989 жылдары 
Екібастұз ауданының білім бөлімінің 
меңгерушісі.

Қайырсқақова Тұрсын Қалиақбар-
қызы 1961 жылы Қазақ қыздар педаго-
гикалық институтын «Үздік» дипломмен 
бітірді. 1961-1965 жылдары №2 Ертіс 
қазақ орта мектебінде химия, биология 
пəндерінің мұғалімі. 1965 жылдан Қа-
рағанды облысы. Шахтинск қаласының 
мектептерінде мұғалім.

Марапаттары: «Еңбек ардагері» ме-
далі, «Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігіне 10 жыл» 
мерекелік медалі. Қалалық, облыстық білім басқармалары-
ның Құрмет Грамоталары.

Мұсабаев Жармағамбет Мұсабай ұлы 
10.05.1924 жылы туды. 1940 жылы Сол-
түстік Қазақстан облысы, Уалихан ау-
даны, Амангелді сегізжылдық мектебін 
бітірді. 1947 жылы Көкшетау педагогика-
лық училищесін тəмамдады. 1952 жылы 
Қарағанды педагогикалық интитутын 
физика жəне математика мамандығы бо-
йынша бітірді. 1941-1945 жылдары Өске-
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менде шахтада жұмыс істеді. 1945 жылы Көкшетау облысы 
Қызыл Ту балалар үйінде еңбек нұсқаушысы. 1952 жылы 
Солтүстік Қазақстан облысы, Еңбекші ауылында бастауыш 
мектеп меңгерушісі. 1953–1962 жылдары Үлгілі сегізжыл-
дық мектебінде мұғалім. 1962 жылы Октябрь жетіжылдық 
мектебінде мұғалім. 1963 жылдан №2 Ертіс қазақ орта мек-
тебінде математика, физика пəндерінің мұғалімі.

Марапаттары: «Еңбек ардагері» медалі. ҚазССР Оқу–
ағарту ісінің үздігі. Облыстық жəне аудандық білім бөлім-
дерінің Грамоталары.

Бейсекенова Гүлжан Шұғайыпқы-
зы 1935 жылы туды. 1953 жылы №2 Ертіс 
қазақ орта мектебін бітірді. 1958 жылы 
Семей қаласындағы Н.К. Крупская атын-
дағы педагогикалық институттың биоло-
гия-химия факультетін тəмамдады. 1954-
1962 жылдары Ақсу, Лебяжі аудандарын-
да ұстаздық етті. 1963–1990 жылдары №2 
Ертіс қазақ орта мектебінде химия пəні 
мұғалімі.

Марапаттары: Аудандық, облыстық деңгейдегі Құр-
мет Грамоталары; 1970 жылы Қаз ССР Білім министрлігінің 

Д. Менделеев сыйлығының иегері атанып, 
Құрмет Грамотасымен марапатталды.

Сулейменова Елемес Мұқатқызы 
1963 жылдан №2 Ертіс қазақ орта мек-
тебінде математика, физика, астрономия 
пəндерінің мұғалімі. 1969 жылы мектеп 
директорынын оқу ісі жөніндегі орынба-
сары. 1973-1975 жылдары №2 Ертіс қазақ 
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орта мектебінің директоры. 1975 жылдан мектеп директоры-
ның тəрбие ісі бойынша орынбасары. Көп жылдар Май ау-
даны мектептерінде директор қызметін атқарды, зейнеткер.

Салихзянова Магафируз Салихқызы 
15.08.1938 жылы туды. 1954 жылы Ақсу 
ауданындағы 18 Партсъезд колхозында 
жетіжылдық мектепті үздік бітіріп, ауыл-
да есепші болып жұмыс атқарды. 1956-
1960 жылдары Павлодар мұғалімдер 
даярлайтын училищесінде оқыды. 1960–
1961 оқу жылында Лебяжі ауданында мұ-
ғалім болып еңбек етті. 1961–1964 жыл-

дары Ақтоғай ауданында қызметін жалғастырды. 1964-1994 
жылдары Ертіс ауданындағы №2 қазақ орта мектебінде бас-
тауыш сынып мұғалімі.

Марапаттары: 1964 жылы Қарағанды қаласында өткен 
ҚР мұғалімдер съезінің делегаты болды. ҚР Оқу–ағарту ісінің 
үздігі, жоғары санаттағы халыққа еңбегі сіңген ақын–ұстаз.

Рахметова Дəметкен Қырықбайқызы
Қазақ ССР–інің еңбек сіңірген мұ-

ғалімі – 1987 жыл
03.02.1942 жылы туды. 1961 жылы 

орта мектепті бітірді. 1965 жылы Семей 
қаласындағы Крупская атындағы педаго-
гикалық институтын орыс тілі жəне əде-
биет мамандығы бойынша тəмамдады. 
1965 жылдан зейнеткерлікке дейін №2 

Ертіс қазақ орта мектебінде ұстаздық қызмет атқарды, жоға-
ры санатты маман. 1987 жылы IV Республикалық мұғалімдер 
съезінің делегаты болды.
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Марапаттары: Облыстық атақты адамдар Құрмет тақта-
сына жазылды. 2005 жылы из «Золотого фонда Павлодарс-
кого Прииртышья» кітапшасына енді. Бірнеше мəрте аудан-
дық, облыстық білім бөлімдерінің Құрмет Грамоталарымен 
марапатталды.

Көбешова Бахыт Тұрысбекқызы 
01.06.1947 жылы туды. 1963 жылы Тал-
дықорған облысы, №52 Лепсі қазақ орта 
мектебін бітірді. 1978 жылы Семейдің 
Н.К.Крупская атындағы педагогикалық 
институтының қазақ тілі мен əдебиет фа-
культетін бітірді. 1967 жылдан №2 Ертіс 
қазақ орта мектебінде бастауыш сынып 
мұғалімі жəне қазақ тілі мен əдебиет 

пəнінің мұғалімі, оқу-тəрбие ісі жөнінен директордың орын-
басары. 1996 жылдан Павлодар қаласының «Дарынды ер ба-
лаларға арналған облыстық қазақ-түрік лицей-интернаты» 
мемлекеттік мекемесінде оқу-тəрбие ісі жөнінен директор-
дың орынбасары.

Марапаттары: 1995 жылы «ҚР білім беру ісінің үздігі» 
төс белгісі; 2009 жылы «Дарын» орталығының Құрмет Гра-
мотасы; 2010 жылы Павлодар облысы білім басқармасының 
Құрмет Грамотасы; 2011 жылы Павлодар облысы əкімінің 
Құрмет Грамотасы; 2012 жылы ҚР БжҒМ Құрмет Грамотасы.
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Құсайынбекқызы Орынжан 1947 
жылы туды. 1963 жылы Панфилов жеті-
жылдық мектебін бітірді. 1967 жылы 
Павлодар педагогикалық училищесін 
тəмамдады. 1974 жылы Павлодар педа-
гогикалық институтын сырттай биоло-
гия мамандығы бойынша бітірді. 1967-
1968 жылдары №2 Ертіс қазақ орта 
мектебінде химия-биология пəндерінің 

мұғалімі. 1968-1980 жылдары Панфилов кеңшарында хи-
мия-биология пəндерінің мұғалімі, тəрбие жұмысы бойынша 
директордың орынбасары. 1980 жылы №2 Ертіс қазақ орта 
мектебінде биология пəнінің мұғалімі.1986-1990 жылдары 
Железинка ауданындағы орта мектепте қазақ тілі пəнінің 
мұғалімі. 1990-2007 жылдары Ақтоғай ауданының №1 орта 
мектебінде биология пəнінің мұғалімі.

Марапаттары: 1995 жылы «Білім озаты» белгісі. 
1994 жылы Ақтоғай ауданында «Жыл мұғалімі». Аудан-
дық, облыстық, республикалық Мақтау қағаздарымен мара-
патталды.

Шарипова Гүлжамал Сəбиқызы 
01.02.1950 жылы туды. Павлодар мемле-
кеттік педагогикалық институтының фи-
зика-математика факультетін математика 
мамандығы бойынша бітірді. 1970 жыл-
дан №2 Ертіс қазақ орта мектебінде ұс-
таздық етіп келеді. 1974–1985 жылдары 
оқу ісінің меңгерушісі. Жоғары санатты 
маман.

Марапаттары: 1988 жылы – «Жыл мұғалімі» сайысы-
ның жеңімпазы; 1993 жылы – «ҚР Білім Беру ісінің үздігі» 



295

белгісі; 1998 жылы Облыстық білім департаментінің Мақтау 
қағазы; 2001 жылы ОМБАИ өткізген «Информатика пəнін 
қолданбалы программалармен қамтамасыз ету» облыстық 
байқау сайысында 2 орын; 2006 жылы – Облыс əкімінің Ал-
ғыс хаты; 2007 жылы ҚР ғалымдары мен педагогтарының 
«Қазақ Білім Академиясы» қоғамдық бірлестігі төралқасы 
шешімімен «Жаңашыл – педагог» атағы; 2008 жылы ОМ-
БАИ өткізген «Информатика пəнін қолданбалы программа-
лармен қамтамасыз ету» облыстық байқау сайысында 7–сы-
ныпқа арналған электрондық оқулық жасап, «Əдіскер-пе-
дагог» номинациясын иеленді; 2008 жылы ҚР Білім жəне 
Ғылым министрлігінің Алғыс хаты; 2010 жылы Облыстық 
«Ең үздік ACTIVSTUDIO» презентациясы» байқау – сайы-
сында 2-орын; 2011 жылы Облыстық Маслихаттың Грамо-
тасы; 2011 жылы ҚР Білім жəне ғылым министрінің Мақтау 
Грамотасымен марапатталды; 2013 жылы «Павлодар облы-
сына 75 жыл» юбилейлік медалі. Облыстық білім департа-
менті дайындап, басып шығарған «Сердце отданное детям» 
атты облыстың білім беру саласындағы озық ұстаздар тура-
лы кітапқа есімі енгізілді; 2-6 сыныптарға арналған «Ақпарат 
негіздері» пəні бағдарламасының авторы.

Оқушыларының жетістіктері: 2004 жылы Сəрсенбаев 
Медет – «Əйгілі аудан – Ертісім» атты электрондық нұсқасы 
үшін ауданаралық ғылыми жобалар сайысының жеңімпазы 
атанды. 2004 жылы Жұмажанов Асқар – облыстық ғылыми 
жобалар сайысында «Электрондық Сайлау» программалық 
пакеті үшін “Жас ғалым” номинациясының иегері атанды. 
2006 жыл Сарсенбаев Мират – Халықаралық VI–шы Сəтбаев 
ғылыми оқуларында «Компьютер жəне оқушы денсаулығы» 
атты ғылыми жобасы үшін 2–ші орын алды. 2007 жылы 
Зейнешев Елнұр мен Жұмұқов Асылмұрат «Ғалам – ортақ 
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үйіміз» сайты ауылдық мектептер ішіндегі “Ең үздік ғылыми 
жоба” номинациясына ие болды. 2009 жылы Қабыкен Мағ-
жанның «Виртуальды мектеп мұражайы» жобасы «Павлодар 
өңірі үшін ең маңызды жоба» номинациясымен марапаттал-
ды. 2010 жылы Камалова Мөлдір мен Сарсенбаева Айдана-
ның «Ғаламторда тұлғаның əлеуметтік–психологиялық вир-
туалды бейнесі» атты ғылыми жобасы үшін Халықаралық 
Х–шы Сəтпаев ғылыми оқуларында Мақтау Грамотасымен 
марапатталды. 2011 жылы Қабыкен Данара аудандық пəн 
олимпиадасының информатика пəнінен жеңімпазы.

Ауталипов Нұрболат Қабыкенұ-
лы 26.12.1950 жылы туды. 1967 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1967–1971 жылдары Ертіс механика-
ландырылған жөндеу зауытында токарь. 
1971–1975 жылдары Алматы қаласында-
ғы Абай атындағы педагогикалық инс-
титутын математика пəнінің мұғалімі 
мамандығы бойынша тəмамдады. 1975-

1980 жылдары №2 Ертіс қазақ орта мектебінде математика 
пəнінің мұғалімі. 1980–1988 жылдары Ертіс аудандық білім 
бөлімінде инспектор. 1988–1992 жылдары №2 Ертіс қазақ 
орта мектебінде директор. 1989-1994 жылдары Ертіс қалалық 
советінің депутаты. 1992–1995 жылдары аудан əкімшілігін-
де «Тілдер» бөлімінің меңгерушісі. 1995–2001 жылдары №2 
Ертіс қазақ орта мектебінде математика пəнінің мұғалімі. 
2002–2003 жылдары Ертіс ауданының білім бөлімінің бас-
шысы. 2003-2013 жылдары №2 Ертіс жалпы орта білім беру 
мектебінің директоры.

Марапаттары: 1984 жылы Қазақ ССР-нің Білім ми-
нистрлігінің Грамотасы. 1987 жылы СССР Білім ми-
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нистрлігінің Құрмет Грамотасы. 2006 жылы Білім жəне ғы-
лым министрлігінің Құрмет Грамотасы. 2010 жылы Ертіс ау-
дандық маслихатының Құрмет Грамотасы. 2011 жылы «Қа-
зақстан Республикасының тəуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік 
медалі. 2013 жылы «Павлодар облысына 75 жыл» мерекелік 
медалі. 2006, 2011, 2013 жылдары аудан əкімінің Құрмет 
Грамоталарымен марапатталды.

2003 жылы бастауыш сыныптың оқу жүйесіне Мүбə-
рактану, информатика жəне ағылшын тілі пəндерін, 5–9 сы-
ныптарда қазақ тілі, информатика, география пəндерін терең-
детіп оқытуды, 6 сыныпта физика, 7 сыныпта химия пəндерін 
алдын–ала оқытуды енгізді. 2011 жылы бастауыш жəне орта 
буындарда лицей сыныптарын ашты.

Қоқымбаева Бағлан Жиеншеқызы
Павлодар мемлекеттік педагогика-

лық институтының (ПМПИ-ның) про-
фессоры, өнертану ғылымының кандида-
ты, философия ғылымдарының докто-
ры, доцент.

1973 жылы Чайковский атындағы 
Павлодар саз училищесінің музыка тео-
риясы бөлімін бітірді. 1979 жылы Құр-

манғазы атындағы Алматы мемлекеттік Консерваториясының 
тарихи-теориялық факультетін тəмадады. 1980-1989 жыл-
дары өнертану мамандығы бойынша Құрманғазы атындағы 
Алматы мемлекеттік Консерваториясының аспиранты. 1978-
1986 жылдары Ертіс балалар музыка мектебінің оқытушысы 
жəне оқу ісінің меңгерушісі, №2 Ертіс қазақ орта мектебінде 
музыка пəні мұғалімі. 1986 жылдан ПМПИ-дың оқытушысы, 
аға оқытушысы, музыка-эстетика тəрбие жөніндегі кафед-
расының меңгерушісі, доцент, философия, экономика жəне 
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құқық кафедрасының профессоры, музыкалық білім беру 
теориясы мен əдістемесі кафедрасының меңгерушісі, музы-
калық білім беру теориясы мен əдістемесі кафедрасының 
профессоры. Ғылыми еңбектердің жалпы саны – 80-нен аса, 
орыс, қазақ (серіктес авторлықта), неміс, ағылшын (серіктес 
авторлықта) тілдерінде.

Марапаттары: 1989 жылы музыка өнері мамандығы бо-
йынша кандидаттық диссертацияны қорғады, ғылыми дəре-
жесі: өнертану ғылымының кандидаты. 2001 жылы доцент 
ғылыми атағы берілді. 2006 жылы дінтану, философиялық 
антропология, мəдениет философиясы мамандығы бойынша 
докторлық диссертацияны қорғады, ғылыми дəрежесі: фило-
софия ғылымдарының докторы.

Апенов Нариман Əміржанұлы 
20.08.1958 жылы туды. 1975 жылы №3 
Ертіс орта мектебін бітірді. 1980 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебінде дене шы-
нықтыру пəні мұғалімі. 1981 жылы мек-
теп жанындағы интернат меңгерушісі. 
1985 жылы №2 Ертіс қазақ орта мек-
тебінің дене шынықтыру пəні мұғалімі. 
1992 жылдан спорт мектебінде оқу-ісінің 

меңгерушісі, №2 Ертіс қазақ орта мектебінің дене шынық-
тыру пəні мұғалімі. Шəкірттері спорттың əр түрінен облыс, 
республика жарыстарының жүлдегерлері.
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Умарова Ботагөз Құланқызы 
06.05.1951 жылы туды. 1968 жылы 
М. Горький атындағы орта мектепті 
бітірді. 1969 жылы Ертіс педкласын тə-
мамдады. 1969–1978 жылдары Чапаев 
мектебінде бастауыш сынып мұғалімі, 
математика жəне физика пəні мұғалімі. 
1978  жылы Ертіс сырттай оқыту мек-
тебінде əдіскер. 1980–2005 жылдары №2 

Ертіс қазақ орта мектебінде физика жəне математика пəн-
дерінің мұғалімі, ұзартылған топ тəрбиешісі, кітапханашы, 
интернатта тəрбиеші.

Жапенова Қымбат Махметқызы 
25.05.1957 жылы туды. 1981 жылы Пав-
лодар мемлекеттік педагогикалық инсти-
тутының физика–математика факультетін 
тəмамдады. 1981–2007 жылдары №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде 
бастауыш сынып мұғалімі. Жоғары са-
натты маман. 2007 жылдан Павлодар қа-
ласының №25 мектепбінде бастауыш сы-
нып мұғалімі.

Марапаттары: Павлодар облысының білім департа-
ментінің Алғыс хаты. Ертіс Аудан əкімінің Құрмет Грамота-
сы. Павлодар қалалық білім беру қызметкерлерінің Кəсіпо-
дақ ұйымының мадақтамасы.

Əдістемелік құралдары:
1–4 сыныптарға арналған Мүбəрактану кешенінің авторы
Қазақ тілі пəнінен 4–сыныптарға арналған деңгейлік тап-

сырмалар жинағы.
2-сынып Математикалық логика жинағы.
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Қазақ тілі пəнінен бастауыш сыныптарға арналған дик-
танттар жинағы.

«Қызықты математика» 1 гимназия сыныптарына арнал-
ған курс бағдарламалары.

Сарсембаева Мүгүлсім Төлеубай-
қызы 03.01.1962 жылы туды. 1977 жылы 
Октябрь сегізжылдық мектебін бітірді. 
1981 жылы Павлодар педагогикалық 
училищесінде бастауыш сынып мұғалімі 
мамандығын алды. 2007 жылы Павло-
дар мемлекеттік педагогикалық институ-
тын педагогика–психология мамандығы 
бойынша тəмамдады. 1981 жылдан №2 

Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде бастауыш сынып 
мұғалімі. 2004 жылдан №4 Ертіс жалпы орта білім беру мек-
тебінде бастауыш сынып мұғалімі. 2008 жылдан Павлодар 
қаласының Дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-
интернатының бастауыш сынып мұғалімі. 2013 жылдан №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде бастауыш сынып мұ-
ғалімі. Жоғары санатты маман.

Шапиева Райса Ергедікқызы 
09.05.1961 жылы туды. 1983 жылы Өске-
мен педагогикалық институтын матема-
тика мамандығы бойынша бітірді. 1984-
1986 жылдары № 2 Ертіс қазақ орта мек-
тебінде математика пəні мұғалімі, тəрбие 
ісі бойынша мектеп директорының орын-
басары.
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Қуанышев Қанат Оразбайұлы 
26.10.1952 жылы туды. 1974 жылы Абай 
атындағы Қазақ мемлекеттік педагоги-
калық институтын математика пəні мұ-
ғалімі мамандығы бойынша тəмамдады. 
1974 жылдан №1 Ертіс орта мектебін-
де мұғалім. 1979 жылдан Ертіс ауданы-
ның білім бөлімінде инспектор. 1985-
1988 жылдары №2 Ертіс қазақ орта мек-

тебінің директоры. 1988 жылдан аудандық білім бөлімінде 
бас маман. 2000 жылдан №4 Ертіс орталау мектебінің дирек-
торы. 2003 жылдан Павлодар қаласы №1, 10 кəсіптік–техни-
калық мектептерінде информатика пəнінің мұғалімі, дирек-
тордың орынбасары.

Марапаттары: 1994 жылы ҚР Білім жəне ғылым ми-
нистрлігінің Құрмет Грамотасы. 1999 жылы «ҚР Оқу–ағарту 
ісінің үздігі» белгісі.

Жұмажанова Жамал Қайдарқызы 
17.07.1954 жылы туды. 1976 жылы Қа-
зақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
институтын орыс тілі мен əдебиеті мұ-
ғалімі мамандығы бойынша тəмамдады. 
1976 жылдан №4 Ертіс орталау мектебін-
де мұғалім. 1978 жылдан аудандық оқу 
бөлімінде əдіскер. 1986 жылдан №2 Ертіс 
қазақ орта мектебінде мұғалім жəне тəр-

бие ісінің орынбасары. 1988 жылдан мектеп директорының 
оқу–тəрбие ісі бойынша орынбасары. 2004 жылдан мектеп 
психологы. Жоғары санатты маман.

Марапаттары: 1996 жылы, 2003 жылы Білім жəне ғы-
лым министрлігінің Құрмет Грамотасы. Бірнеше мəрте ау-
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дандық, облыстық білім басқармаларының Құрмет Грамота-
ларымен марапатталды.

Мамбетова Гүлсім Мадениқызы 
02.01.1961 жылы туды. 1978 жылы Ті-
леншин орта мектебін бітірді. 1984 жылы 
Павлодар педагогикалық институтының 
математика жəне физика факультетін тə-
мамдады. 1984 жылдан Ертіс ауданының 
Суворов совхозының 1-бөлімшесінің 
орталау мектебінде физика пəнінің мұ-
ғалімі. 1986 жылдан №2 Ертіс қазақ орта 

мектебінің физика пəнінің мұғалімі. Бірінші санатты маман. 
Оқушылары физика пəнінен аудандық олимпиадалардың 
жүлдегерлері.

Марапаттары: 1991, 2006 жылы Ертіс аудандық оқу 
бөлімінің Грамоталары. 2007 жылы Ертіс аудан əкімінің 
Құрмет Грамотасы. 2011 жылы Аудандық кəсіподақ ұйымы-
ның Грамотасы.

6 сыныптан физиканы алдын–ала оқыту бағдарламасын 
жасап, оқу жүйесіне енгізді.

Оқушыларының жетістіктері: 2011 жылы Қабыкен 
Мағжан физика пəнінен аудандық олимпиаданың ІІІ орын 
иегері. Оқушылары физика пəнінен аудандық, облыстық, 
республикалық КИО олимпиадаларға қатысып жақсы көр-
сеткіштер көрсетіп жүр. Шаймарданова Айгерім, Идрисова 
Амина – КИО – 2014 жылы, Салтанат Нұрсұлтан, Кенже-
баева Нұрханым – облыстық жасөспірімдер олимпиадасы – 
2013 жылы.
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Əбілденова Зейнеп Əнуарбекқы-
зы 15.08.1958 жылы туды. 1981 жылы 
Алматы мемлекеттік қыздар институтын 
биология мамандығы бойынша тəмамда-
ды. 1981 жылдан Арқалық қаласында мұ-
ғалім. 1983 жылдан Ынтымақ негізгі мек-
тебінде оқу ісінің меңгерушісі, биология 
пəні мұғалімі. 1987 жылдан №2 Ертіс қа-
зақ орта мектебінде биология пəнінің мұ-

ғалімі. Бірінші санатты маман. Оқушылары аудандық жəне 
облыстық олимпиадаларда жүлделі орындарға ие болды.

Марапаттары: 2011 жылы №2 Ертіс ЖОББМ əкімшілігі 
жəне кəсіподақ ұйымы қоғамдық жұмыстарда белсенділік 
танытқаны үшін Мадақтама. 2012 жылы №2 Ертіс ЖОББМ 
əкімшілігінің Алғыс хаты. 2013 жылы Ертіс аудандық мас-
лихаты көпжылдық еңбегі үшін Алғыс хат.

2013 жылы 6 сыныпқа арналған биология пəнін терең-
детіп оқыту бағдарламасын құрастырып, оқу жүйесіне лицей 
деңгейінде енгізді.

Оқушыларының жетістіктері: 2010 жылы Бекеева 
Динара «Ертіс дарыны» облыстық сырттай мектебінің ша-
ғын олимпиадасында ІІ орын. 2010 жылы Айтжанова Сая-
жан «Ертіс дарыны» облыстық сырттай мектебінің шағын 
олимпиадасында ІІІ дəрежелі диплом. 2012 жылы Сульбаева 
Əсем – «Зерде» эндопаразиттер тақырыбына ғылыми жоба, 
оқушылардың Республикалық биология пəнінен қашықтық 
олимпиадасынан сертификат. 2013 жылы Беспаева Фаризат 
Ақбота марафонынан І дəрежелі диплом.
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Махметов Əлімбек Қайыргелдіұ-
лы 04.01.1965 жылы туды. 1982 жылы 
№2 Ертіс жалпы орта білім беру мек-
тебін бітірді. 1994 жылы Шығыс Қазақс-
тан университетін география пəні мұ-
ғалімі мамандығы бойынша тəмамдады. 
1988 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім 
беру мектебінде география пəнінің мұ-
ғалімі. Жоғары санатты маман. Оқушы-

лары аудандық, облыстық олимпиадаларда жүлделі орындар-
ға ие болып жүр. 2011 жылы 5 оқушысы облыстық сырттай 
оқу мектебінің шағын олимпиадасында жүлделі орындарға 
ие болды.

Марапаттары: 1990 жылы аудандық білім бөлімінің 
Мадақтамасы. 2005 жылы аудан əкімінің Құрмет Грамота-
сы. 2010 жылы Ертіс ауданының білім бөліміның Алғыс 
хаты. 2011 жылы Павлодар облысының білім беру басқар-
масының Құрмет Грамотасы. 2008–2011 жылдары №2 Ертіс 
жалпы орта білім беру мектебінің əкімшілігінің Алғыс хат-
тары. 2013 жылы «Үздік ұстаз–2013» аудандық сайысының 
жеңімпазы. Білім бөлімінің Мадақтамасы. 2013 жылы «Ертіс 
Дарыны» аймақтық ғылыми–практикалық орталығы – «Да-
рынды балалармен жүйелі жұмыс істегені үшін» Алғыс хат. 
2013 жылы Қазақстан Республикасы Білім жəне Ғылым ми-
нистірлігінің Алғыс хаты.

Оқушыларының жетістіктері: 2004 жылы Шоқанова 
Асель аудандық пəн олимпиадасында географиядан I орын. 
2008 жылы Беспаева Дамира – ҚР Кіші Ғылым Академия-
сының Павлодар облысының 70 жылдығына орай өткізілген 
XXXIV ғылыми-практикалық конференциясында II дəрежелі 
диплом. 2006 жылы Аяпбергенова Меруерт аудандық пəн 
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олимпиадасында III орын, 2007 жылы III орын, 2008 жылы 
II орын. Аймақтық ғылыми-тəжірибелік конференция 
II орын (Ақтоғай). 2007 жылы Кусаинова Айнур «Ертіс да-
рыны» облыстық сырттай оқу мектебінің шағын олимпиа-
дасында география пəнінен II дəрежелі диплом, 2008 жылы 
аудандық пəн олимпиадасында I орын, III орын, 2008 жылы 
«Ертіс дарыны» облыстық сырттай оқу мектебінің шағын 
олимпиадасында ІІІ орын, 2010 жылы аудандық пəн олим-
пиадасында III орын. 2010 жылы Исемберлинова Альми-
ра «Жас географ» республикалық форумы шығармашылық 
байқауы. Грамота (Шучье қаласы), «Ертіс дарыны» облыс-
тық сырттай оқу мектебінің шағын олипиадасында II орын. 
2010 жылы Ибрагимов Əділ, Қожанова Дана – «X Сəтбаев 
оқулары» Халықаралық ғылыми конференциясы – III орын. 
2010 жылы Ибрагимова Мадина «Ертіс дарыны» облыстық 
сырттай оқу мектебінің шағын олимпиадасында ІII орын, 
2011 жылы I орын, 2010 жылы «X Сəтбаев оқулары» Ха-
лықаралық ғылыми конференциясы – III орын, 2011 жылы 
«XI Сəтбаев оқулары» Халықаралық ғылыми конференция-
сында III орын. 2011 жылы Баянбаев Расул «Ертіс дарыны» 
облыстық сырттай оқу мектебінің шағын олимпиадасында 
ІІ орын. 2011, 2012 жылдары Журкешов Мейрам «Ертіс да-
рыны» облыстық сырттай оқу мектебінің шағын олимпиада-
сында III орын. 2011 жылы Қабыкен Данара «Ертіс дарыны» 
облыстық сырттай оқу мектебінің шағын олимпиадасын-
да III орын. 2011 жылы Жагипарова Анар «Ертіс дарыны» 
облыстық сырттай оқу мектебінің шағын олимпиадасында 
III орын. 2014 жылы Сағдиева Камила XV Ломоносов атын-
дағы қашықтық турнир – II орын. 2013 жылы Сағынтаева 
Ақнұр «Ертіс дарыны» облыстық сырттай оқу мектебінің 
шағын олимпиадасында II орын. 2013 жылы Жаманбали-



306

нов Қанат «Зерде» байқауының облыстық кезеңінде «Ең 
үздік эксперимент» номинациясы. 2010 жылы Қайыргелді 
Əділ «Жас өркен» облыстық сайысында I орын, 2014 жылы 
XV Ломоносов атындағы қашықтық турнир – I орын, «Ертіс 
дарыны» облыстық сырттай оқу мектебінің шағын олимпиа-
дасында III орын. 2014 жылы XV Ломоносов атындағы қа-
шықтық турнир: Кəрімжанова Ақмарал II орын, Сульбаева 
Əсем, Апешова Диана, Сульбаева Жанар − I орын, Султанова 
Даяна, Иманқұлова Айгерім − ІІ орын.

Тұрсынова Айнагүл Қуанышқызы
Павлодар мемлекеттік педагогика-

лық институты Магистр.
16.09.1968 жылы туды. №2 Ертіс қа-

зақ орта мектебінде 1988-2004 жылдары 
аға тəлімгер, бастауыш сынып мұғалімі. 
2004 жылдан Павлодар қаласындағы 
№25 мектепте бастауыш сынып мұғалімі. 
Жоғары санатты маман.

Марапаттары: Педагогика жəне психология маманды-
ғы бойынша білім беру магистрі академиялық дəрежесіне 
ізденуші диссертациясы. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлт-
тық орталығы Шебер–класс қатысушысы. Алматы қаласы 
«Одессея разума» I орын. ХІІ Сəтбаев оқулары халықара-
лық ғылыми конференциясының жинағындағы мақалалары: 
1. Білім мазмұнын саралаудың педагогикалық амал-тəсілдері. 
2. Бастауыш мектепте саралап білім беру нəтижелерін қалып-
тастырудың ғылыми-педагогикалық аспектісі. 2011 жылы 
Павлодар қаласы əкімінің Алғыс хаты. 2013 жылы Павлодар 
қаласы əкімінің Құрмет Грамотасы. Оқушыларды ғылыми–
шығармашылық жұмыстарға баулиды.
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Қалым Гүлжазира Мұратбекқызы 
25.08.1967 жылы туды. 1984 жылы №18 
Шығыс-Коунрад орта мектебін бітірді. 
1990 жылы Қарағанды Мемлекеттік 
Университетінде химия факультетін тə-
мамдады. 1990 жылдан №2 Ертіс қазақ 
орта мектебінде химия пəні мұғалімі. 
2008-2010 жылдары Ертіс аудандық білім 
бөлімінің əдіскері. 2010 жылдан №2 Ертіс 

қазақ орта мектебінде химия пəні мұғалімі, ғылыми-əдісте-
мелік жұмыс бойынша мектеп директорының орынбасары. 
Жоғары санатты маман.

Марапаттары: 2010, 2012 жылы аудандық білім 
бөлімінің Грамоталары. 2012 жылы облыстық білім Депар-
таментінің Құрмет Грамотасы. 2010 жылы «Химия пəнінен 
8 жəне 9 сыныптарға арналған тақырыптық бақылау жұмыс-
тары» авторлық жинақтарын құрастырды. 2013 жылы 8 сы-
ныпта химия пəнін тереңдетіп оқыту бағдарламасын құрас-
тырды. 2013 жылы 8 сыныпта химия пəнінің арнайы курс 
бағдарламасы «Химия жəне адам денсаулығы» жəне 11 сы-
ныпта химия пəнінің «Металдар əлемінде» арнайы курсын 
құрастырды. 7 сыныптан химияны алдын–ала оқыту бағдар-
ламасын жасап, оқу жүйесіне енгізді.

Оқушыларының жетістіктері: 2011 жылы аудан-
дық пəндер олимпиадасынан Темирбаева Айнаш – 3 орын. 
2012 жылы Беспаева Адина аудандық пəндік олимпиададан 
3 орынға ие болды. 2012 жылы Беспаева Адина, Қозыбай 
Қымбат КИО химиядан интернет-олимпиададан «Үздік нə-
тиже» сертификаттарына ие болды. «Ақбота» республикалық 
марафонынан оқушылары келесі көрсеткіштерге ие болды: 
2011 жылы Жагипарова Анар ІІІ орын, 2012 жылы Иман-
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кулова Айгерім, Айтжанова Саяжан ІІІ орын, 2013 жылы 
Абиева Асем ІІІ орын. 2014 жылы Ұзақбай Даниал химия 
пəнінен ХV Ломоносов турниріне сырттай қатысып 3 дəре-
желі диплом иегері атанды. Кейін Ресейдің Омбыда өткен 
сайысына қатысып жақсы көрсеткіш көрсетті.

Мерғалымов Мұхаметжан Əнуар-
ұлы 14.01.1950 жылы туды. 1968 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1968 жылы ҚазССР 10 жылдығы мек-
тебінде дене шынықтыру пəні мұғалімі. 
1969-1970 жылдары əскери борышын 
атқарды. 1971 жылы Кайманачиха мек-
тебінде оқу ісінің меңгерушісі. Осы 
жылдары Павлодар педагогикалық инс-

титутын математика мамандығы бойынша тəмамдады. 1979 
жылы Западный орта мектебінің директоры. 1992 жылдан 
№2 Ертіс қазақ орта мектебінің директоры. 2003 жылдан №4 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінің директоры.

Марапаттары: «Əскери ерлігі үшін» медалі, «ҚазССР 
білім беру ісінің үздігі» төс белгісі, «Жаңашыл-педагог» ата-
ғы, Білім жəне ғылым министрлігінің, облыстық білім басқар-
масының, аудан əкімінің, маслихаттың Құрмет Грамоталары.

Сарсенбаева Бақытжан Əйтімқы-
зы 1961 жылы туды. Павлодар педагоги-
калық институтын бітірді. 1992 жылдан 
№2 Ертіс жалпы орта білім беру мек-
тебінде математика пəні мұғалімі. 2004-
2010 жылдары мектеп директорының 
оқу–тəрбие жұмыстары бойынша орын-
басары. 2010 жылдан Успен ауданы №3 



309

мектебінде директордың оқу–тəрбие жұмыстары бойынша 
орынбасары. 2011–2013 жылдары Успен ауданының Ішкі сая-
сат бөлімінің басшысы.

Оқушыларының жетістіктері: Облыстық ғылыми жо-
балар сайысында Ахметжанова Альмира «Сиқырлы шаршы-
лардың адам өміріндегі рөлі» тақырыбында жүлделі ІІІ орын-
ға ие болды. 2006 жылы аудандық олимпиадада математика 
пəнінен І орынға ие болды.

Бейсенбаева Нұржанат Есенқы-
зы 1965 жылы туды. 1980 жылы Ок-
тябрь сегізжылдық мектебін тəмамдады. 
1984 жылы Павлодар қаласы В. Воровс-
кий атындағы педагогикалық училищесін 
бастауыш сынып жəне аға пионервожа-
тый мамандығы бойынша бітірді. 2002 
жылы Қайнар университетін қазақ тілі 
мен əдебиеті мамандығы бойынша оқып 

бітірді. 1984 жылдан Ынтымақ негізгі мектебінде бастауыш 
сынып мұғалімі. 1988 жылдан №8 балабақшада тəрбиеші. 
1993 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде 
бастауыш сынып мұғалімі. Жоғары санатты маман.

Марапаттары: 2008 жылы Ертіс ауданының білім 
бөлімі «Жыл мұғалімі» байқауында «Ұлағатты ұстаз» номи-
нациясына Мадақтама. 2008 жылы Павлодар облысының 
білім беру басқармасының «Облыстың білім саласын дамы-
туға қосқан елеулі үлесі мен кəсіптік қызметіндегі жоғары 
көрсеткіштері үшін Құрмет Грамотасы. 2011 жылы Павло-
дар педагог кадрлардың біліктілігін арттыру институтының 
«Шығармашылық ізденісі, инновациялық идеясы мен кəсіби 
іскерлігі үшін» Алғыс хаты. 2012 жылы, 2013 жылы «Ертіс 
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дарыны» АҒТО ұйымдастырған «Инновациялық-педагоги-
калық идеялар фестивалі» сертификаты.

Əдістемелік құралы: 1–4 сыныптарға арналған Мүбə-
рактану кешенінің авторларының бірі. 2011 жылы 4 лицей 
сыныбына арналған бағдарламаны құрастырып, оқу жүйесі-
не енгізді.

Оқушыларының жетістіктері: 2011 жылы Жаманба-
линов Қанат аудандық Мүбəрак оқулары 1-орын, 2012 жылы 
Султанова Даяна республикалық «Золотое руно» конкурсы 
3-орын, 2012 жылы Ахметжан Дина аудандық Мүбəрак оқу-
лары 2–орын.

Орумбаев Болат Қайыржанұлы 
23.02.1972 жылы туды. 1989 жылы №1 
Ертіс орта мектебін бітірді. 2000 жылы 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетін дене шынықтыру 
пəні мұғалімі мамандығы бойынша тə-
мамдады. 1993 жылдан №2 Ертіс қазақ 
орта мектебінде дене шынықтыру пəні 
мұғалімі. 2007-2012 №2 Ертіс жалпы орта 

білім беру мектебінде дене шынықтыру бойынша нұсқаушы. 
2012 жылдан «Жалын» БЖК əдіскері, директоры.

Марапаттары: 2009 жылы мектептің Құрмет Грамота-
сы, Ертіс ауданының білім бөлімі, білім қызметкерлерінің ау-
дандық кəсіподақ ұйымының Грамоталары. 2010, 2012 жылы 
Облыстық білім басқармасы дене тəрбиесінің аймақтық оқу-
практикалық орталығының Құрмет Грамотасы.
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Көпеева Əлия Қамариденқы-
зы 08.05.1972 жылы туды. 1989 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1994 жылы Павлодар педагогикалық инс-
титутын қазақ тілі мен əдебиет маман-
дығы бойынша тəмамдады. 1994 жылдан 
№ 2 Ертіс жалпы орта білім беру мек-
тебінде қазақ тілі мен əдебиет пəні мұ-
ғалімі. Жоғары санатты маман.

Марапаттары: 2000 жылы облыстық «Ынталық, шы-
ғармашылық, сабақтастық» дипломы. 2004 жылы «Сынып 
жетекші «Гран-При» иегері. 2004 жылы аудан мəслихаты-
ның Құрмет Грамотасы. 2006 жылы облыстық «Ең таңдау-
лы қазақ тілі кабинеті» ІІІ орын. 2007 жылы аудандық тіл 
пəндері мұғалімдерінің олимпиадасында І орын. 2007-2008, 
2010-2011 оқу жылдарының ҰБТ-да көрсеткен жоғары нəти-
желері үшін Ертіс ауданы əкімінің гранты. 2006-2010 жыл-
дары «Сəтбаев оқулары» бойынша Алғыс хат. 2009 жылы 
«Педагогикалық істің рейтингілік критерийлері мен көр-
сеткіштері» жеңімпазы. 2010 жылы ПМБАИ Алғыс хаты. 
2011 жылы «Ертіс өңірінің компоненті» облыстық сайыс 
І орын. 2012 жылы облыстық білім департаментінің Құрмет 
Грамотасы.

5-9 сыныптарға арналған тереңдетіп оқыту бағдарла-
масын оқу жүйесіне енгізді. 11-сыныпқа арналған «Тіл 
білімінің салалары», 7-сыныпқа арналған «Морфологияның 
кейбір қырлары» атты қолданбалы курс бағдарламаларының 
авторы.

Оқушыларының жетістіктері: 2005 жылы 11-сынып 
оқушысы Айкенова Жанар ауданда бірінші болып облыс-
тық ғылыми жобалар сайысына қатысып, «М. Жаманбали-
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нов – қоғам қайраткері» мақаласы «Сəтбаев оқулары» ха-
лықаралық ғылыми конференция материалдары жинағына 
енді. 2008 жылы Жұмагелдинова Меруерт «Көне түркі жаз-
балар тарихы» облыстық олимпиадасының делегаты, 2009, 
2010 жылы «Ертіс дарыны» сырттай оқу мектебінің шағын 
олимпиадасынан ІІ орын, 2010 жылы облыстық «М. Ма-
қатаев оқулары» ІІІ орын, 2010 жылы «Менің сүйікті пай-
ғамбарым» облыстық шығарма сайысы І орын, Республикаға 
жолдама алып, жұмысы ең үздік шығармалар жинағына енді, 
«Жалын» олимпиадалық резерв мектебінің түлегі, аудандық 
олимпиадаларда І орын, «Бір ел − бір кітап» акциясында І 
орынға ие болды. 2010 жылы Қалым Кəусар əдебиет сек-
циясы бойынша оқушылардың аймақтық аудандық ғылыми 
жарысында І орынға ие болды. «М.Ж. Көпеев шығармашы-
лығының көркемдік ерекшелігі» атты баяндамасы «Сəтбаев 
оқулары» халықаралық ғылыми конференция материалдары 
жинағына енді. 2011 жылы 8-сынып оқушысы Баянбаев Ра-
сулдың «Елін сүйген азамат» атты мақаласы «ХІ Сəтбаев оқу-
ларында» жарияланды. 2009 жылы Исемберлинова Альмира 
аудандық М. Мақатаев оқуларында ІІІ орын, 2011 жылы ау-
дандық «Иса оқулары» ІІІ орын алды. 2010 жылы Маулен 
Гүлнұр аудандық Иса оқуларында ІІ орын, 2011 жылы Иса 
оқуларында жүлделі ІІІ орын, «ҚР Тəуелсіздігіне 20 жыл» 
атты облыстық шығарма байқауынан Алғыс хатпен марапат-
талып, облыстық «Рəміздерім – мақтанышым» атты шығар-
малар сайысында жүлделі ІІ орынды иеленді. Салтанат Ела-
ман облыстық «Тазша бала» сайысында жүлделі ІІІ орынға 
ие болды. 2012 жылы 9-сынып оқушысы Айтжанова Сая-
жан аудандық пəндер олимпиадасында жүлделі І орынға 
ие болып, облысқа жолдама алды, «Ертіс дарыны» сырттай 
мектебінің шағын олимпиадасынан ІІ орын. 2013 жылы 
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11-сынып оқушысы Баянбаев Расул аудандық «Жарқын бо-
лашақ» олимпиадасында ІІІ орын. Абай оқуларында 6-сынып 
оқушысы Джарас Айғаным ІІІ орын, Махамбет оқуларында 
6-сынып оқушысы Рахаев Əлмұқан ІІ орын, 8-сынып оқу-
шысы Дүйсембинова Зарина ІІІ орын, Аманжол оқуларында 
6 –сынып оқушысы Джарас Айғаным ІІІ орын, 8-сынып оқу-
шысы Рахаева Гүлдана ІІ орынға ие болды. КИО-да оқушы-
лары жақсы көрсеткіштерге ие. 6-сынып оқушысы Сакенова 
Бақытгүл олимпиаданың ІІ турына өтіп, аудан бойынша «Ең 
үздік көрсеткіш» атты сертификатқа ие болды.

Орумбаева Маржан Қасенқызы 
09.01.1972 жылы туды. 1989 жылы 
М. Горький атындағы мектепті «Күміс» 
медальмен бітірді. 1994 жылы Қазақ 
қыздар педагогикалық институтын орыс 
тілі мен əдебиеті» мамандығы бойын-
ша «Үздік» дипломмен тəмамдады. 
1994 жылдан №2 Ертіс қазақ орта мек-
тебінің орыс тілі мен əдебиеті пəні мұ-

ғалімі. Жоғары санатты маман. Оқу əдістемелік баяндамала-
ры облыстық жəне республикалық басылымдарда жариялан-
ды. Оқушылары облыстық олимпиадаларға, ғылыми жоба-
ларға қатысып жүлделі орындарды иеленді.

Марапаттары: 2006 жылы аудандық мұғалімдер олим-
пиадасында ІІІ орын, Құрмет Грамотасы; 2007 жылы аудан 
əкімінің Құрмет Грамотасы; 2008 жылы аудандық мұғалімдер 
олимпиадасында − I орын, Құрмет Грамотасы. 2013 жылы 
Аудандық мұғалімдер олимпиадасында – ІІ орын, Құрмет 
Грамотасы. 2013 жылы «Жыл мұғалімі – 2013» сайысында 
Құрмет Грамотасы. 2013 жылы аудан əкімінің Алғыс хаты. 
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2013 жылы облыстық инновациялық орталығының Алғыс 
хаты.

Оқушыларының жетістіктері: 2008 жылы Ахмет-
жанова Мадина аудандық олимпиадаға қатысып, І орынға, 
2009 жылы ІІІ орынға ие болды. 2012 жылы Беспаева Ай-
герім аудандық олимпиададан І орын. 2012 жылы Айтжанова 
Саяжан XIV оқушылардың облыстық ғылыми жарыстарына 
қатысып. Құрмет Грамотасымен марапатталды. 2013 жылы 
Айтжанова Саяжан «Ертіс дарыны» сырттай мектебінің ша-
ғын олимпиадасында II орынға ие болды. 2013 жылы Қо-
зыбай Қымбат аудандық олимпиадаға қатысып, І орынға ие 
болып, облыстық олимпиадаға қатысты. Облыстық олим-
пиадада жоғары нəтижесі көрсеткені үшін Құрмет Грамо-
тасымен марапатталды (4 орын). 2013 жылы Халықаралық 
интеллектуалдық «Русский медвежонок» конкурсына қаты-
сып, І орынға ие болды: Тлеубергенова Мадина, Иманкулова 
Айгерім – 9-сынып оқушылары; Байанбай Үміт, Аралбаева 
Аружан – 5-сынып оқушылары. 2014 жылы – Абиева Асем 
аудандық олимпиададан І орын, «Ертіс дарыны» сырттай 
мектебінің шағын олимпиадасынан I орын.

Досмағамбетова Үміт Тұрсынқызы 
17.02.1965 жылы туды. 1981 жылы 
негізгі мектеп курсын бітірді. 1985 жылы 
Б. Ахметов атындағы Павлодар педагоги-
калық училищесін «Үздік» дипломмен, 
1992 жылы Семей педагогикалық инс-
титутының тарих факультетін тəмамда-
ды. Еңбек жолын 1985 жылы бастады. 
1995 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім 
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беру мектебінде бастауыш сынып, тарих пəні мұғалімі. Жо-
ғары санатты маман. Оқушылары аудандық, облыстық, рес-
публикалық сырттай олимпиадалардың жүлдегерлері.

Марапаттары: 2003 жылы Ертіс аудандық кəсіподақ 
комитетінің Мақтау Грамотасы. 2008, 2009 жылы Ертіс ау-
дандық білім бөлімінің Мақтау Грамотасы. 2009 жылы 
мектеп əкімшілігінің Құрмет Грамотасы. 2010 жылы Мек-
теп əкімшілігінің Алғыс хаты. 2011 жылы Аудандық білім 
бөлімінің Грамотасы. 2011 жылы ауданы əкімінің Алғыс 
хаты.

Оқушыларының жетістіктері: 2009 жылы аудандық 
пəн олимпиадасынан Айтуарова Айгерім – 1 орын, Жүсіп-
баев Саят облыстық ғылыми жобалар сайысында ИнЕУ 
ректорының грантын жеңіп алды. Республикалық «Тарих 
ата» сырттай олимпиадасында Айтуарова Айгерім – 2 орын. 
2011 жылы аудандық пəн олимпиадасынан Тлеубергенов 
Алмас – 1 орын. 2013 жылы аудандық пəн олимпиадасынан 
Алқамбек Айбек – 2 орын. 2014 жылы облыстық дебат клу-
бы өткізген сайыста 1 жəне 3 орын. (Сүлбаева Əсем, Арғым-
баева Дана, Баянбаев Расул, Каримжанова Ақмарал).Аудан-
дық пəн олимпиадасынан Арғымбаева Дана – 1 орын. «Зер-
де» ғылыми жобалар сайысынан Ахметжан Еламан облыста 
3 орынға ие болды.

Бекниязова Анар Аманбайқызы 
11.09.1973 жылы туды. 1995 жылы Пав-
лодар мемлекеттік педагогикалық инсти-
тутын математика пəні мұғалімі маман-
дығы бойынша бітірді. 1995 жылдан №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде 
математика пəні мұғалімі. Бірінші санат-
ты маман.
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Марапаттары: 2002–2003 жылы 1-ші облыстық тəрбие 
жұмыстары сайысының III орын иегері. 2006–2007 жылы 
Ұстаздық еңбектегі жоғары жетістіктері үшін аудандық білім 
бөлімнің Мадақтамасы. 2008-2009 жылы аудандық мұ-
ғалімдер олимпиадасының І орын иегері. 2010–2011 жылы 
ҰБТ-да математика пəні бойынша оқушыларының жоғары 
көрсеткіштері үшін аудан əкімінің грантына ие болды. 2013 
жылы зияткерлік қабілеті бар дарынды балаларды тəрбие-
легені үшін Павлодар мемлекеттік педагогикалық институ-
тының ректоры Н. Аршабековтың атынан Алғыс хат берілді.

5–9 лицей сыныптарына математика пəнінен бағдарлама 
жасап, оқу жүйесіне енгізді.

Оқушыларының жетістіктері: 2007 жылы Молда-
баева Минара ІХ облыстық ғылыми жарысына қатысып, 
сертификатқа ие болды. 2008 жылы «ФизМат» респуб-
ликалық конкурсына Жұмагельдинова Меруерт қатысып, 
1 – орынға ие болды, Білім жəне ғылым министрінің Гра-
мотасымен марапатталды. 2010 жылы Қозыбай Қымбат 
облыстық интеллектуалдық марафонға қатысып, ІІІ орынға 
ие болды. 2011 жылы Қабыкен Мағжан Республикалық қа-
шықтық олимпиадаға қатысып, Алғыс хатпен марапатталды. 
2011 жылы Ұзақбай Даниял «Ақбота» республикалық мара-
фонының ІІІ орын иегері. 2012 жылы 10 сынып оқушысы 
Жагипарова Анар «Ақбота» республикалық марафонынан 
ІІІ орын. 2012 жылы Қозыбай Қымбат аудандық пəн олим-
пиадасына қатысып, І орынға ие болды. 2012 жылы Қабыкен 
Данара КИО интернет – олимпиадасына қатысып, сертифи-
катқа ие болды. 2013 жылы Қабыкен Данара ПМПИ өткізген 
облыстық 11 сыныптар арасындағы пəндер олимпиадасында 
математика пəнінен жеңімпазы, институт ректоры тағайын-
даған грант иегері атанды.
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Тұрсынов Ғаждембек Қуанышұ-
лы 09.06.1975 жылы туды. 1989 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1993 жылы Павлодар қаласының педаго-
гикалық училищесін қазақ тілі мен əде-
биет мамандығы бойынша тəмамдады. 
2002 жылы Павлодардағы Қайнар уни-
верситетін бітірді. 1993 жылдан Октябрь 
негізгі мектебінде мұғалім. 1995 жылдан 

№2 Ертіс қазақ орта мектебінде мұғалім. 2001 жылдан №2 
Ертіс қазақ орта мектебі директорының тəрбие ісі жөніндегі 
орынбасары. 2006 жылдан № 4 Ертіс жалпы орта білім беру 
мектебінде мұғалім. 2009 жылдан Павлодар қаласының да-
рынды балаларға арналған Жас дарын мектебінде мұғалім. 
2010 жылдан Павлодар қаласы дарынды балаларға арналған 
Жас дарын мектебі директорының тəрбие ісі жөніндегі орын-
басары. 2011 жылдан Павлодар облысы білім беру басқарма-
сы «Тəрбие ісі жəне қосымша білім беру бөлімінің» бас ма-
маны. 2012 жылдан Павлодар облысы білім беру басқармасы 
«Мектепке дейінгі жəне жалпы орта білім беру» бөлімінің 
бас маманы. 2013 жылғы 11 қыркүйектен «Ертіс дарыны» 
аймақтық ғылыми тəжірибелік орталығының директоры.

Марапаттары: Ертіс ауданының 70 жылдығына орай ау-
дандық маслихаттың Құрмет Грамотасы. 2001 жылы Қазақс-
тан Республикасы тəуелсіздігінің 10 жылдығына орай Ертіс 
ауданы əкімінің Алғыс хаты. 2003 жылы өткен облыстық 
тəрбие жүйесі моделдерінің жеңімпазы. 2004 жылы Пав-
лодар облысының білім беру басқармасының Құрмет Гра-
мотасы. 2005, 2009 жылдары Павлодар облысы білім беру 
басқармасының Алғыс хаты. 2006 жылы өткен «Қазақ тілі 
мен əдебиетін сапалы оқыту мен мəселелері мен оның шеші-
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лу жолдары атты облыстық ғылыми–тəжірибелік конферен-
циясының І дəрежелі диплом иегері. 2007 жылы облыстық 
білім департаменті мен ПМБАИ ұйымдастырған «Баспа 
материалдары» конкурсының І дəрежелі диплом иегері. 
Ертіс ауданы бойынша «Жыл мұғалімі – 2008» байқауының 
жеңімпазы. 2010 жылы Облыстық ПК БАИ – Құрмет Гра-
мотаcы. 2010 жылы KATEV халықаралық қоғамдық қоры-
ның ІІ республикалық олимпиадасы – Грамота. 2011 жылы 
ИнЕУ университетінің ХХХVІІ ғылыми-практикалық кон-
ференциясы – Алғыс хат. 2011 жылы ПК БАИ Алғыс хаты. 
2013 жылы ҚР БжҒМ білім беру саласындағы ерекше еңбегі 
үшін «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» белгісі.

Қалияқбарова Мадина Төлеутай-
қызы 21.08.1974 жылы туды. 1991 жылы 
Карл Маркс орта мектебін бітірді. 
1996 жылы Павлодар педагогикалық инс-
титутының бастауыш оқыту педагоги-
касы мен əдістемесі факультетін бітірді. 
1993 жылы Баянауыл ауданында мұғалім. 
1996 жылы №2 Ертіс қазақ орта мектебін-
де əн-күй пəнінің мұғалімі, 2002 жылдан 

бастауыш сынып мұғалімі. Жоғары санатты маман. Оқушы-
лары көркемөнерпаздар байқауының жеңімпаздары.

Марапаттары: 2010 жылы Ертіс ауданы əкімінің Алғыс 
хаты, №2 Ертіс ЖОББМ Алғыс хаты, №2 Ертіс ЖОББМ кəсі-
подақ ұйымының Алғыс хаттары.

Оқушыларының жетістіктері: 1997 жылы Қуаныше-
ва Əсел – облыстық «Əнші балапан» байқауының лауреаты, 
1998 жылы Қалияқбарова Бегзат облыстық «Хрустальный 
звон» байқауының дипломанты. 2014 жылы Жастілек Алуа 
аудандық «Мүбəрак оқулары» байқауының 2 орын иегері.
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Иманжапаров Мейрам Əшімұлы 
27.04.1971жылы туды. 1986 жылы №3 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 1990 жылы Павлодар политех-
никалық техникумында білім алды. 
2012 жылы Павлодар мемлекеттік педаго-
гикалық институтының алғашқы əскери 
дайындық факультетін тəмамдады. 1990-
1992 жылдары əскери борышын өтеді. 

1993 жылдан №3 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде 
еңбек пəнінің мұғалімі. 1997 жылдан №2 Ертіс жалпы орта 
білім беру мектебінде алғашқы əскери дайындық пəні мұ-
ғалімі. І санатты маман.

Марапаттары: 2007 жылы Ертіс ауданының əске-
ри қорғаныс бөлімі басшысының Құрмет Грамотасы. Ертіс 
ауданының білім бөлімі басшысының Құрмет Грамотасы. 
2012 жылы Павлодар облысының əскери қорғаныс бөлімі 
басшысының Алғыс хаты. Мектеп директорының Құрмет 
Грамотасы. 2013 жылы Қазақстан Республикасының Пре-
зидент жанындағы Академиясының белгісі. Павлодар қала-
сы РУПЦФК жəне алғашқы əскери дайындық басшысының 
Құрмет Грамотасы.

Алғашқы əскери дайындық пəні мұғалімі М.Ə. Иман-
жапаровтың оқушыларды əскери–патриоттық рухта тəрбие-
леуде жақсы жетістіктерге жеткізді. Ұлы Отан соғысы арда-
герлері Əміржан Əпенов, Қайырбек Ламашарипов, Қабыкен 
Ауталипов, Марқа Макауов, Иван Безруков жəне Египет Рес-
публикасында Ерғабыл Қайдаров, Ауғанстанда Өтеу Құса-
йыновтардың майдандағы ерліктері негізінде оқушылармен 
патриоттық тəрбиені дұрыс жолға қоя білді. Мектепте Ұлы 
Отан соғысы, Ауған соғысы ардагерлерімен кездесу тұрақты 
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өткізілуде. Мектепшілік əскери–патриоттық клубтар сайысы 
жыл сайын сəуір–мамыр айында өткізіліп, оқушылар арда-
герлерге түрлі көмектер көрсетіп, кездесулер өткізеді жəне 
əскери спорттық сайыстар: саппен жүру, пневматикалық 
мылтықтан ату, автоматты бұзу жəне жинау, граната лақтыру, 
тартылу, денені көтеру, жүгіру, əн айтып саппен жүру, арда-
герлер туралы альбомдар шығарылып, айлықтың қорытын-
дысы жасалып отырылады. Мектептің əскери–патриоттық 
клубы аудандық сайыстарда бірнеше рет жүлделі орындарды 
иеленді. 2013, 2014 жылдары мамыр айында облыстық Қа-
зақстан Республикасының Қарулы Күштер күніне арналған 
саптық шеруден 3 орын иеленді. Осындай нəтижелі жұмыс 
мектеп түлектерін өздерінің болашағын Қазақстан Респуб-
ликасының Қарулы Күштерімен байланыстыруға əсерін 
тигізді. Олар: Садуакасов Нұрболат – Қапшағай қаласы «Каз.
Бат».- майор, Есен Даурен –Тараз қаласы – капитан, Баянов 
Даурен – Алматы қаласы – капитан, Сейілханов Асхат – аға 
лейтенант, Ракишев Арман – Павлодар облысының əскери 
қорғаныс бөлімі басшысының орынбасары, капитан, бөлім-
ше басшысы, Шайхин Жанболат-Атырау қаласы кəсіби–сер-
жант, Камзин Эльдар-Астана қаласы – Қорғаныс министрлігі 
қызметкері, Акимов Тимур – №4 Ертіс жалпы орта білім беру 
мектебінің алғашқы əскери дайындық пəні мұғалімі, Баша-
ров Бахтияр – Минск қаласы Төтенше жағдайлар институты-
ның курсанты, Сарсембаев Мақсат – Павлодар қаласындағы 
кадет корпусының курсанты, Кенжетаев Батыр – Павлодар 
қаласындағы кадет корпусының курсанты.
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Аренова Қанат Бариқызы 
24.01.1956 жылы туды. 1973 жылы Же-
лезинка орта мектебін бітірді. 1976 жылы 
Павлодар есептік–экономикалық технику-
мын тəмамдады. 1976 жылдан Ертіс білім 
бөлімінің есепшісі, бас есепшінің орынба-
сары қызметін атқарды. 1998 жылдан №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінің 
бас есепшісі. Жоғары санатты маман.

Марапаттары: Мектепшілік, аудандық білім бөлімінің 
Грамоталары, аудан əкімінің Құрмет Грамотасы.

Сакижанов Оралбек Қанатбекұлы 
18.09.1956 жылы туды. 1973 жылы №3 
Ертіс орта мектебін бітірді. 1977 жылы 
Алматы Абай атындағы ҚазПИ-дың сурет 
жəне сызу факультетін бітірді. 1977 жыл-
дан Қарақұдық орта мектебінің мұғалімі. 
1979 жылдан Ынтымақ орталау мектебін-
де мұғалім жəне оқу ісінің меңгерушісі. 
1986 жылдан аудандық оқу бөлімінде 

əдіскер. 1999 жылдан №2 Ертіс қазақ орта мектебінде бейне-
леу өнері мен сызу пəні мұғалімі. І санатты маман.

Марапаттары: Қазақстан Республикасы білім ми-
нистрлігінің Құрмет Грамотасы. Педагог кадрларының 
біліктілігін арттыру институтының Құрмет Грамотасы, Ал-
ғыс хаттар жəне бірнеше Мадақтамалармен марапатталды. 
Оқушылары аудандық, облыстық сурет байқауларында жүл-
делі орындарға ие болды.
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Жакупова Бағлан Қайкенқызы 
31.05.1960 жылы туды. 1977 жылы Се-
верный жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 1981 жылы Семей педагогика-
лық институтын орыс тілі жəне əдебиет 
пəні мұғалімі мамандығы бойынша тə-
мамдады. 1981 жылдан №3 Северный 
негізгі мектебінің орыс тілі жəне əдебиеті 
пəні, 1986 жылдан №4 Ертіс негізгі мек-

тебінің орыс тілі жəне əдебиеті пəні мұғалімі, 1991 жылдан 
білім бөлімінің фильмотехника кабинетінің меңгерушісі, 
1999 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде 
салауаттану, өзін–өзі тану пəндерінің мұғалімі. «Қызықты 
салауаттану» жинағы, Салауаттану–əдістемелік нұсқау бағ-
дарламаларының авторы, Облыстық басылымдарда шығар-
машылық əдістемелік жұмыстары жарық көрді.

Марапаттары: 2006, 2010 жылы Аудандық білім 
бөлімінің Мадақтамалары.

Ауталипова Гүлжамал Шұлғаубай-
қызы 01.11.1962 жылы туды. 1980 жылы 
Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт 
ауданы М. Горький мектебін бітірді. 
1983 жылы Жетісай мəдени-ағарту учи-
лищесін, 2007 жылы С. Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемлекеттік универси-
тетін кітапханашы мамандығы бойынша 
тəмамдады. 2003 жылдан №2 Ертіс жал-

пы орта білім беру мектебінде кітапханашы. Жоғары санатты 
маман.

Марапаттары: 2009 жылы «Бастау» номинациясын-
да «Мектептің үздік кітапханасы» облыстық сайысында 3 – 
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орынға ие болды. Халықаралық Х–шы Қ. Сəтбаев оқулары 
ғылыми конференциясына қатысып, «Оқитын ұлтты қалып-
тастырудағы білім беру жүйесі кітапханаларының ролі» атты 
мақаласы кітапқа енгізілді. 2011 жылы «Кітап əлемі − кі-
тапхана» атты аудандық кітапханашылар семинарында Ертіс 
аудандық білім бөлімінің Мақтау қағазымен марапатталды. 
2013 жылы облыстық «Цифрлық форматтағы кітапханалық 
өлкентану» атты конкурста ІІ орын.

Шығармашылығы: 2010 жылы Кітапхана өлкетану жұ-
мысы бойынша «Павлодар-Ертіс өңірінің əдебиет жəне өнер 
қайраткерлері» атты əдістемелік құрал жасады. 2010 жылы 
облыстық педагог кадрлардың біліктілігін арттыру инсти-
туты «Мектеп кітапханаларының инновациялық дамуының 
негізгі тенденциялары» атты облыстық ғылыми – практика-
лық конференциясына қатысқаны үшін сертификат берілді.

Оқушыларының жетістіктері: Жүкешов Мейрам «Жұл-
дыздар отбасы» журналына «Анашым» атты өлеңін жария-
ласа, Қабыкен Данара «Мөлдір бұлақ», «Жұлдыздар отбасы» 
журналдарына үзбей мақала жазып тұрды, «Мөлдір бұлақ-
тың» штаттан тыс тілшісі атанды. Бастауыш сынып оқушыла-
ры «Ертіс нұры» газетінің «Жауқазын» атты бетінде өздерінің 
көптеген тақпақтарын жариялап тұрады. Аудандық кітапхана-
мен байланыста оқушылар көптеген іс-шараларға қатысады.

Айтыбаев Азнағұл Айдарханұлы 
18.03.1967 жылы туды. 1982 жылы Ок-
тябрь орталау мектебін бітірді. 1986 жылы 
В.В. Воровский атындағы Павлодар педа-
гогикалық училищесін бастауыш сынып 
мұғалімі мамандығы бойынша тəмамда-
ды. 1986-1988 жылдары Чехословакия 
мемлекетінде əскери борышын өтеді. 
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1988 жылдан ұстаздық жолын жалғастыруда. 2003 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебінің директоры қызметіне тағайын-
далып, аталған мектептің 70 жылдық мерейтойын өткізді. 
Шəкірттері көптеген сайыстарға қатысып, жүлделі орындар-
ға ие болды.

Көшербаева Меруерт Сапарғали-
қызы 15.11.1975 жылы туды. 1990 жылы 
Жылыбұлақ орта мектебін бітірді. 
1998 жылы Павлодар Б. Ахметов атында-
ғы педагогикалық колледжінде бастауыш 
сынып мұғалімі, 2010 жылы Павлодар 
С. Торайғыров атындағы мемлекеттік 
университетін қазақ тілі жəне əдебиеті 
пəні мұғалім мамандығы бойынша тə-

мамдады. 1993 жылдан Жылыбұлақ орта мектебінде бас-
тауыш сынып, 1997 жылдан Майқоңыр орта мектебінде бас-
тауыш сынып, 2003 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім беру 
мектебінде бастауыш сынып, қазақ тілі жəне əдебиеті пəні 
мұғалімі, мектеп директорының оқу-тəрбие ісінің орынбаса-
ры. Жоғары санатты маман. Оқушылары аудандық, облыс-
тық шығармашылық сайыстардың жүлдегерлері.

Марапаттары: 2003 жылы Аудан əкімінің Алғыс хаты. 
2007, 2011 жылы Аудандық білім бөлімінің Мадақтамасы. 
2011 жылы аудандық пəн олимпиадасы. ІІ орын. І-ші Рес-
публикалық Педагогикалық оқуларының аудандық кезеңінде 
І орын. «XIV Сəтбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми 
конференциясының Алғыс хаты. 2014 жылы №2 Ертіс жал-
пы орта білім беру мектебі əкімшілігінің Грамотасы.

Оқушыларының жетістіктері: Бекзат Тұмар – аудан-
дық «Мұқағали оқулары» байқауының жүлдегері,облыстық 
«Абай оқулары» байқауының II орын иегері,облыстық «Мəш-
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һүр Жүсіп оқулары» байқауының номинанты. 2010 жылы 
Қайырсқақова Мадина, Шоқанова Мадина, Көлжан Жиен-
гүл «Көне түрік жазбалары» шығармалар байқауының но-
минанттары атанды. 2013 жылы Республикалық «Ақбота» 
интеллектуалдық марафонынан Беспаева Фаризат ІІІ орын. 
2012 жылы облыстық интеллектуалдық марафонында Ұзақ-
бай Ерлан ІІІ орын. 2014 жылы Беспаева Фаризат аудандық 
«Жарқын болашақ» олимпиадасының II орын иегері атан-
ды. Сағдиева Камила, Каримжанова Маржан Қазақстандық 
интеллектуалдық қашықтық олимпиадасында үздік нəтиже 
көрсетті.

Дощанова Руфина Кəрімқызы 
27.06.1977 туды. 1994 жылы Майқоңыр 
орта мектебін бітіріп, 1995 жылы сол 
мектепте бастауыш мектебінің мұғалімі 
болып жұмыс істеді. 2003 жылы Павло-
дар гуманитарлық педагогикалық кол-
леджін бастауыш сыныпта оқыту маман-
дығы бойынша тəмамдады. 2003 жылы 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мем-

лекеттік университетіне педагогика жəне психология маман-
дығы бойынша сырттай оқу түріне түсті. 2003-2007 жылдары 
№2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде даярлық тобы-
ның мұғалімі. 2007 жылдан Павлодар қаласының №120 бала-
бақшасында даярлық топтарының тəрбиешісі. Онымен қоса, 
2013 жылдан бастап «Hello» оқу орталығында дайындық то-
бының жетекшісі.

Марапаттары: 2006 жылы Ертіс ауданы əкімінің Құр-
мет Грамотасы. 2013 жылы білім бөлімінің, «Hello» оқу ор-
талығының Құрмет Грамоталары.
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Иманберлинова Гүлсара Амантай-
қызы 21.07.1981 жылы туды. 1998 жылы 
№1 Ертіс орта білім беру мектебін бітірді. 
2014 жылы Павлодар инновациялық көп 
салалы колледжін бастауыш сынып мұ-
ғалімі мамандығы бойынша тəмамда-
ды. 2004 жылдан №2 Ертіс жалпы орта 
білім беру мектебінде əн–күй пəні мұ-
ғалімі. Оқушылары аудандық, облыстық, 

республикалық əн–күй байқауларының жүлдегерлері жəне 
жеңімпаздары.

Марапаттары: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013 жылдары мектеп əкімшілігінің Мадақтамалары. 2010 
жылы Білім бөлімінің Мадақтамасы. 2013 жылы Облыстық 
білім басқармасының Мадақтамасы.

Оқушыларының жетістіктері: 2006 жылы Кари-
баева Махаббат облыстық «Бүлдіршін» фестивалінің лау-
реаты, Абай оқуларында «Нұр» тобы ІІ орынға ие болды. 
2008 жылы «Жұлдыздар шұғыласы» фестивалінде «Ми-
рас» дуэті І орын, «Айналайын» вокал тобы ІІ орын, «Ша-
быт» квартеті ІІІ орын. 2012 жылы Камилов Сəкен облыс-
тық Абай оқуларында ІІІ орын, республикалық «Шабыт» 
фестивалі ІІ орын, халықаралық «Ақ көгершін» байқауында 
I орын. 2013 жылы Ахметжан Дина, Талап Шыңғыс XIV об-
лыстық «Бүлдіршін» фестивалінің лауреаттары. 2013 жылы 
Нұрыш Наргүл IV облыстық Махамбет оқуларында ІІІ орын, 
патриоттық əндер байқауында «Балауса» вокал тобы І орын.
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Нүрпеисова Нүрзия Амантайқы-
зы 28.02.1975 жылы туды. 1992 жылы 
№ 2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1998 жылы Павлодар педагогикалық инс-
титутын математика пəні мұғалімі маман-
дығы бойынша тəмамдады. 1999 жылы 
Павлодар ауданы, Заря селосында даяр-
лық тобында тəрбиеші. 2004 жылдан № 2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде 

математика мен технология пəндерінің мұғалімі. І санатты 
маман.

2009 жылы «Планиметрия есептерін шығару практику-
мы» 7-11-сыныптарға арналған есептер жинағын шығарды. 
2012-2013 оқу жылында 11-сыныпқа арналған «Күрделі 
есептер шығару» қолданбалы курс бағдарламасын жазды.

Оқушыларының жетістіктері: 2006 жылы 6-сынып 
оқушысы Аскаров Асылбек халықаралық «Кенгуру» конкур-
сына қатысып ІІІ орынға ие болды. 2010 жылы 5 «а» сынып 
оқушысы Карибаева Махаббат халықаралық «Кенгуру» ойын 
конкурсына қатысып ІІІ-орынға ие болды.

Мукашева Кулбан Естайқызы 
17.05.1981 жылы туды. 2004 жылы Б. Ах-
метов атындағы Павлодар педагогика-
лық колледжінің бастауыш оқыту педа-
гогикасы мен əдістемесі факультетін, 
2007 жылы Павлодар қаласындағы С. То-
райғыров атындағы ПМУ-ді қазақ тілі 
мен əдебиеті пəні мұғалімі мамандығы 
бойынша тəмамдады. 2004 жылдан №2 

Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде бастауыш сынып 
мұғалімі.
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Марапаттары: 2013 жылы І-ші республикалық Педаго-
гикалық оқуларының аудандық кезеңіне қатысып сертифи-
катпен марапатталды. 2014 жылы КИО-олимпиадасына қа-
тысып сертификатпен марапатталды. Мектепшілік, аудандық 
білім бөлімінің Құрмет Грамоталарымен марапатталды.

2013 жылы 1-ші сыныпқа арналған «Қызықты математи-
ка» бағдарламасын құрастырды.

Оқушыларының жетістіктері: Мектепшілік математи-
ка пəнінен олимпиадаға 4 оқушы қатысты: Айдарханова Са-
мал ІІ орын, Бауманов Ринат пен Арғымбаева Дана ІІІ орын-
дарға ие болды. Камилов Сəкен облыстық құран оқу сайысы-
нан ІІ орынға ие болды. «Мүбəрак» оқуларының мектепшілік 
сайысына екі оқушы қатысты: Рахаев Алмұхан І орынға жəне 
Момынова Ақжарқын ІІ орынға ие болды. Жақсылықова 
Лейла республикалық «Ақбота» марафонында І орынға ие 
болды. Ермек Қуаныш, Шайдуллин Мансұр жəне Мұхамед-
жанова Томирис ІІ орын алды.

Камалова Жанат Мерекеқызы 
05.06.1966 жылы туды. 1981 жылы Қа-
рақұдық орта мектебін бітірді. 1985 жылы 
Павлодар Б. Ахметов атындағы педагоги-
калық колледжін бастауыш сынып мұ-
ғалімі, 1993 жылы Абай атындағы Алма-
ты қазақ педагогикалық университетін 
бастауыш сынып мұғалімі мамандығы 
бойынша тəмамдады. 1986 жылдан Қы-

зылқақ орта мектебінің, 1987 жылдан Кеңес бастауыш мек-
тебінің меңгерушісі, 1990 жылдан Қоскөл орта мектебінің, 
2005 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі. Жоғары санатты маман. Облыс-
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тық, республикалық деңгейде əдістемелік–шығармашылық 
жұмыстары жарық көрді.

Марапаттары: 2010 жылы Ертіс аудандық масли-
хатының Алғыс хаты. 2008, 2011 жылдары Ертіс ауданы 
білім бөлімінің шығармашылық жетістіктері үшін Құрмет 
Грамотасы. 2012 жылы «ХІІ Сəтбаев оқулары» Алғыс хат. 
2012 жылы Павлодар облысының білім беру басқармасы-
ның «Облыстың білім саласын дамытуға қосқан елеулі үлесі 
мен кəсіптік қызметіндегі жоғары көрсеткіштері үшін» Құр-
мет Грамотасы. 2013 жылы Павлодар облысының Білім бе-
руді жəне тəрбиелеуді дамытудың инновациялық орталығы 
«Шығармашылық ізденісі, инновациялық идеясы мен кəсіби 
іскерлігі үшін» Алғыс хат. 2013 жылы Павлодар облысы-
ның Білім беруді жəне тəрбиелеуді дамытудың инновация-
лық орталығы «Үздік əдістемелік-дидактикалық құралын 
дайындағаны үшін» ІІ дəрежелі диплом. 2013 жылы ІХ жас 
зерттеушілер жұмыстары мен шығармашылық жобалары-
ның республикалық «Зерде» байқауының облыстық кезеңі, 
«Жобаның ең жақсы жетекшісі» номинациясы. 2014 жылы 
Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған І республикалық 
қашықтық олимпиадасында «Үздік нəтиже» сертификаты.

2011 жылы 1 лицей сыныбына арналған бағдарламаны 
құрасырып, оқу жүйесіне енгізді.

Оқушыларының жетістіктері: 2011 жылы Елдесова 
Алия І аудандық Мүбарак оқуларының І орын, 2012 жылы 
ІІ аудандық Мүбарак оқуларының І орын, 2013 жылы ІІІ ау-
дандық Мүбарак оқуларының І орын, 2013 жылы «Тұңғыш 
Президент туралы өлеңдерді мəнерлеп оқу» сайысының 
І орын иегері. 2013 жылы Бапан Арғын аудандық, республи-
калық «Зерде» жас зерттеушілер мен шығармашылық жоба-
лары байқауының І орын иегері.
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Көшербаев Самат Байанбайұлы 
14.11.1974 жылы туды. 1991 жылы №2 
Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 1992-
1994 жылдары əскери борышын атқар-
ды. 1994 жылы №3 Ертіс жалпы орта 
білім беру мектебінде бастауыш сынып 
мұғалімі. 1995-1998 жылдары Павло-
дар Б. Ахметов атындағы педагогикалық 
колледжінде оқып, бастауыш сынып мұ-

ғалімі мамандығын алып шықты.1997 жылдан Майқоңыр 
орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі. 2003 жылдан 
Ертіс аудандық оқушылар үйінде əдіскер, 2005-2011 жылда-
ры №2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінің жанындағы 
интернат меңгерушісі. 2012 жылдан №2 Ертіс жалпы орта 
білім беру мектебінде география, тарих пəндерінің мұғалімі.

Марапаттары: 2011 жылы аудан əкімінің Алғыс хаты, 
2014 жылы №2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінің 
əкімшілігі мен кəсіподақ ұйымының Грамотасы.

Оқушылары мектепшілік, аудандық пəн олимпиадала-
рында, қашықтық олимпиадаларда жүлделі орындарға ие 
болып, облыстық сырттай оқу мектебінде үздік нəтиже көр-
сетіп жүр.

Батабаева Зайра Қабдоллақызы 
25.02.1972 жылы туды. 1989 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1995 жылы Павлодар педагогикалық 
институтын қазақ тілі мен əдебиет мұ-
ғалімі мамандығы бойынша тəмамдады. 
1995 жылдан Қоскөл, Панфилов мектеп-
терінде мұғалім. 2005–2013 жылдары №2 
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Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде қазақ тілі мен əде-
биет пəні мұғалімі. І санатты маман.

Марапаттары: 2006 жылы аудандық тіл пəндері мұ-
ғалімдерінің олимпиадасында І орын. 2009 жылы аудан 
əкімінің Алғыс хаты. 2009 жылы ҚР Білім жəне ғылым ми-
нистрлігінің Құрмет Грамотасы.

Шығармашылығы: 2009 жылы 5-сыныпқа арналған 
қазақ əдебиетін тереңдетіп оқыту бағдарламасы, 2010 жылы 
6-сыныпқа арналған қазақ əдебиетін тереңдетіп оқыту бағ-
дарламасы, 2011 жылы 7-сыныпқа арналған қазақ əдебиетін 
тереңдетіп оқыту бағдарламасы, 2012 жылы 8-сыныпқа ар-
налған қазақ əдебиетін тереңдетіп оқыту бағдарламасы (об-
лыстық ПМБАИ рецензиясы).

Бекпауова Ғалия Рашитқызы 
20.06.1985 жылы туды. 2003 жылы №19 
Павлодар жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2006 жылы Б. Ахметов атындағы 
Павлодар педагогикалық колледжін тə-
мамдады. 2009 жылы ИнЕУ-де ағылшын 
тілі мамандығын игерді. 2006 жылдан №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде 
ағылшын тілі пəні мұғалімі. ІІ санатты 

маман. Оқушылары аудандық жəне облыстық олимпиада 
жүлдегерлері.

Марапаттары: 2012 жылы Алғыс хат Тіл-дарын об-
лыстық олимпиадасының қатысушысы. 2013 жылы КИО 
олимпиадасының ағылшын тілінен жеңімпазы. 2013 жылы 
үшінші деңгейлік үш айлық курсын өтті.

Оқушыларының жетістіктері: 2011 жылы Қабыкен 
Данара Павлодар қаласында өткен олимпиаданың I турының 
жеңімпазы. 2013 жылы Беспаев Мəдениет British Bulldog 
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олимпиадасының I орын иегері, Елжас Нұрмұхамед аудан-
дық олимпиаданың ІІ орын иегері.

Аренова Сандуғаш Тельманқызы 
02.11.1980 жылы туды. 1998 жылы Аға-
шорын орта мектебін бітірді. 2002 жылы 
Павлодар Б. Ахметов атындағы педагоги-
калық мемлекеттік колледжін, 2010 жылы 
Павлодар мемелекеттік педагогикалық 
институтын педагогика жəне психоло-
гия мамандығы бойынша тəмамдады. 
2006 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім 

мектебінде аға тəлімгер, 2012 жылдан мектеп психологі. ІІ са-
натты маман. Шығармашылық жұмыстармен айналысады.

Омарова Гүлбаршын Қизатқызы 
23.10.1981 жылы туды. 1999 жылы Иса 
Байзақов атындағы орта мектепті бітірді. 
2004 жылы Павлодар мемлекеттік педаго-
гикалық институтының бастауыш оқыту 
педагогикасы мен əдістемесі мамандығы 
бойынша білім алды. 2007 жылы С. То-
райғыров атындағы Павлодар мемле-
кеттік университетін қазақ тілі мен əде-
биет мамандығы бойынша тəмамдады. 

2007 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде 
бастауыш сынып мұғалімі.

Оқушыларының жетістіктері: 2011 жылы мектепшілік 
Мүбəрак оқуларында Кажимова Р. – 1 орын, Кайрбекова 
И. – 2 орын, Бакизеева Р. – 3 орынға ие болды. Сол жылы 
аудандық Мүбəрак оқулары Кажимова Рымгуль 3 орын 
алды. 2012 жылы аудандық Мүбəрак оқуларында Кажимова 
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Р. – 1 орын, 2013 жылы 1 орынға ие болды. 2014 жылы мек-
тепшілік Мүбəрак оқуларында Кажимова Рымгуль І орын. 
Тəуелсіздік мерекесіне арналған мектепшілік байқауында 
сыныбы ІІ орынға ие болды.

Досанов Заиргелді Аманұлы 
24.01.1980 туды. 1997 жылы №3 Ертіс 
орта мектебін бітірді. 2007 жылы ПМПИ-
ді дене шынықтыру мамандығы бойынша 
тəмəмдады. 2007 жылдан №2 Ертіс жал-
пы орта білім беру мектебінде дене шы-
нықтыру пəні мұғалімі. ІІ санатты маман.

Марапаттары: 2014 жылы Білім 
бөлімінің Құрмет Грамотасы.

Малдыбаева Қадиша Жүнісқызы 
20.08.1959 жылы туды. 1976 жылы №1 
Ертіс орта білім беру мектебін бітірді. 
1983 жылы Жезқазған педагогикалық 
училищесін бітірді. 1978 жылдан Кеңес 
бастауыш мектебінің мұғалімі. 1987 жыл-
дан Ертіс №2 балабақшада, 2001 жылдан 
№1 балабақшада тəрбиеші. 2008 жылдан 
№2 Ертіс жалпы орта білім беру мек-

тебінің мектеп алды сыныбының мұғалімі. І санатты маман. 
Ғылыми–шығармашылық жұмыстармен айналысады.

Марапаттары: 2007 жылы Ертіс ауданының білім 
бөлімі, білім қызметкерлерінің аудандық кəсіподақ ұйымы-
ның Грамотасы. 2010, 2011 жылдары аудандық кəсіподақ 
ұйымының Мадақтамасы. 2010, 2013 жылдары Ертіс ауда-
ны білім бөлімінің Алғыс хаты. 2013 жылы №2 Ертіс жалпы 
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орта білім беру əкімшілігіның Мадақтамасы. 2013 жылы об-
лыс əкімінің Құрмет Грамотасы.

Аленов Талғат Жақсылықұлы 
15.05.1987 жылы туды. 2005 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2008 жылы Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық колледжін дене шынық-
тыру пəні мамандығы бойынша бітірді. 
2008 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім 
беру мектебінің дене шынықтыру пəнінің 
мұғалімі.

Марапаттары: 2008–2013 жылдары мектеп оқушылар 
командалары кіші футболдан жəне баскетболдан аудандық 
спартакиадасында жеңімпаз жəне жүлделі орындарға ие 
болды.

Шыңғысова Жанат Темірғалықы-
зы 05.12.1969 жылы туды. 1987 жылы 
Ы. Алтынсарин атындағы мектепті 
бітірді. 1994 жылы Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институтынның қазақ 
тілі мен əдебиет факультетін тəмамдады. 
1995 жылдан Қызылқақ орта мектебінің, 
2009 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім 
беру мектебінің қазақ тілі жəне əдебиеті 

пəнінің мұғалімі, мектеп директорының тəрбие іс бойынша 
орынбасары. І санатты маман. Қазақ тілі жəне əдебиеті бо-
йынша тереңдетіп оқыту бағдарламасын құрастырды жəне 
оқытады.

Марапаттары: 2014 жылы аудандық білім бөлімінің 
Мадақтамасы, аудандық мұғалімдер олимпиадасында 
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І орын. 2014 жылы облыстық білім департаментінің ІІІ дə-
режелі дипломы. Облыстық мұғалімдер олимпиадасында 
ІІІ орын.

Исамалинова Ырысты Бақытбек-
қызы 09.06.1988 жылы туды. 2006 жылы 
№2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2009 жылы Павлодар педагогика-
лық колледжін информатика жəне мате-
матика мамандығы бойынша тəмамдады. 
2012 жылы Павлодар мемлекеттік педа-
гогикалық институтын информатика ма-
мандығы бойынша бітірді. 2009 жылдан 

№2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде информатика 
пəнінің мұғалімі. ІІ санатты маман.

Марапаттары: 2010 жылы №2 Ертіс жалпы орта білім 
беру мектебінің кəсіподақ ұйымы аудандық көркем мəдени 
саласындағы қоғамдық шараларда көрсеткен белсенділігі 
үшін Алғыс хат; 2011 жылы Ертіс аудандық білім бөлімі 
«Белсенді жас маман» байқауында «Жаңа тұлға» номинация-
сы Алғыс хат; 2012 жылы Ертіс аудандық білім бөлімі Ертіс 
ауданының білім қызметкерлерінің кəсіподақ ұйымының 
Алғыс хаты. Аудандық білім қызметкерлерінің «Бастауыш 
кəсіподақ жылына» арналған ХІІ спартакиадасының аясын-
да əйелдер арасында тоғызқұмалақ бойынша өткен жарыста 
І орын; 2014 жылы Ертіс аудандық білім бөлімі Ертіс ауда-
нының білім қызметкерлерінің кəсіподақ ұйымының Алғыс 
хаты. Аудандық білім қызметкерлерінің ХІV спартакиадасы-
ның аясында əйелдер арасында тоғызқұмалақ бойынша өт-
кен жарыста І орын.
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Аленова (Қожамұратова) Назгүл 
Ғабитқызы 27.12.1988 жылы туды. 
2006 жылы Қараағаш жалпы орта білім 
беру мектебін бітірді. 2010 жылы Павло-
дар мемлекеттік педагогикалық институ-
тын ағылшын тілі мамандығы бойынша 
бітірді. 2010 жылдан №2 Ертіс жалпы 
орта білім беру мектебінің ағылшын тілі 
пəні мұғалімі.

Марапаттары: Алғыс хат «Тілдің үштұғырлығы» мə-
дени жобасын іске асыру мақсатында «Тілдарын-2010» Об-
лыстық олимпиадасына қатысып ерекше ықылас танытқан 
үшін. 2011 жылы №2 Ертіс ОМ кəсіподақ ұйымының Алғыс 
хаты. 2012 жылы Ертіс ауданының ішкі саясат бөлімінің 
Алғыс хаты.

Қиашова Маржан Жұмағалиқы-
зы 26.02.1984 жылы туды. 2001 жылы 
Қоскөл орта білім беру мектебін бітірді. 
2004 жылы Павлодар Б. Ахметов атында-
ғы педагогикалық мемлекеттік колледжін 
бастауыш сынып мамандығы бойынша 
бітірді. 2008 жылы Инновациялық Еура-
зиялық университетін қазақ тілі мен əде-
биет мамандығы бойынша тəмамдады. 

2004 жылдан Ленин жалпы орта білім беру мектебінде қа-
зақ тілі мен əдебиет пəнінің мұғалімі. 2009 жылдан №4 Ертіс 
жалпы орта білім беру мектебінде бастауыш сынып мұғалімі. 
2011 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде 
бастауыш сынып мұғалімі. ІІ санатты маман. Оқушылары 
аудандық, облыстық деңгейде шығармашылық конкурстарға 
қатысты. 2011 жылы 2 лицей сыныбының мұғалімі.
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Марапаттары: 2012 жылы «XII Сəтпаев оқулары» атты 
халықаралық ғылыми конференциясына белсенді қатысқаны 
үшін Алғыс хат. 2013 жылы Ертіс ауданының білім бөлімі 
аудандық мұғалімдер олимпиадасында 2 дəрежелі диплом. 
2013 жылы Ертіс ауданының білім бөлімі аудандық мұғалім-
дер олимпиадасында 3 дəрежелі диплом.

2011 жылы 2 лицей сыныбына арналған бағдарламаны 
құрастырып, оқу жүйесіне енгізді.

Акимжанова Айгерім Сағитжан-
қызы 07.12.1991 жылы туды. 2007 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебінің негізгі 
курсын бітірді. 2010 жылы Б. Ахметов 
атындағы Павлодар педагогикалық кол-
леджін, 2013 жылы Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институтын ағылшын тілі 
мұғалімі мамандығы бойынша тəмамда-
ды. 2011 жылдан №2 Ертіс жалпы орта 
білім беру мектебінде аға тəлімгер.

Бекишева Зарина Дюсенбайқызы 
09.11.1990 жылы туды. 2008 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2012 жылы Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институтын математика 
мамандығы бойынша «Үздік» дипломмен 
тəмамдады. 2012 жылдан №2 Ертіс жал-
пы орта білім беру мектебінде матема-
тика пəнінің мұғалімі. ІІ санатты маман. 

2012-2013 жылдары оқушылары республикалық қашықтық 
олимпиадаларда жəне зияткерлік марафондарға қатысып 
жүлделі орындар алды.
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Марапаттары: 2012 жылы математика пəні бойынша 
мұғалімдерге арналған республикалық қашықтық олимпиа-
дасында ең үздік нəтиже көрсетті.

Оқушыларының жетістіктері: 2013 жылы Ұзақпай Ер-
лан облыстық интеллектуалдық марафонының 3 орын иегері. 
2013 жылы «Ақбота-2013» интеллектуалдық марафонында 
3 орын иегерлері: Қалижан Нұрсұлтан, Момын Ақжарқын, 
Беспаева Фаризат.

Жуматбаев Ержан Даулетбайұлы 
17.10.1986 туды. 2004 жылы Қоскөл орта 
мектебін бітірді. 2007 жылы ПМПИ кол-
леджін дене шынықтыру мамандығы бо-
йынша тəмəмдады. 2007 жылы Қоскөл 
орта мектебінде дене шынықтыру пəні 
мұғалімі. 2013 жылдан №2 Ертіс орта 
мектебінің дене шынықтыру мұғалімі. 
ІІ санатты маман.

Марапаттары: 2012 жылы Білім бөлімінің Құрмет Гра-
мотасы.

Хашым Нұрбахыт 17.02.1990 жылы 
туды. 2008 жылы №2 Ертіс жалпы орта 
білім беру мектебін бітірді. 2012 жылы 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институтын математика мамандығы бо-
йынша тəмамдады. 2013 жылдан № 2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебінде 
математика пəні мұғалімі.

Оқушыларының жетістіктері: 
9 сынып оқушысы Абиева Асем «Ақбо-
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та-2013» марафонында ІІІ орын, 2014 жылы КИО олимпиа-
дасында математика пəнінен ІІ турына қатысты.

Итекбаева Əсел Сағадатқызы 
22.10.1990 жылы туды. 2008 жылы №2 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2011 жылы Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық колледжін, 2014 жылы 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институтын қазақ тілі жəне əдебиет пəні 
мұғалімі мамандығы бойынша тəмамда-
ды. 2011 жылдан Қостомар негізгі мек-

тебінінің, 2013 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім беру 
мектебінің қазақ тілі жəне əдебиет пəні мұғалімі. ІІ санатты 
маман. Оқушылары аудандық конкурстарда жүлделі орын-
дарды иеленді.

Марапаттары: 2014 жылы Аудандық білім бөлімінің 
Мадақтамасы, аудандық мұғалімдер олимпиадасында 
ІІІ орын.

Сматаева Алмагуль Жоламанқызы 
23.07.1978 жылы туды. 1995 жылы №1 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 2007 жылы Павлодар экономи-
калық колледжін тəмамдады. 2006 жылы 
№4 Ертіс жалпы орта мектебінде хатшы, 
2006 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім 
беру мектебінің есепшісі.
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Икенов Бауыржан Жастілекұлы 
25.11.1978 жылы туды. 1995 жылы За-
падный орта мектебін бітірді. 1999 жылы 
Павлодар педагогикалық институтын 
география мамандығы бойынша тəмамда-
ды. 1999 жылдан Ертіс ауданының Абай 
орта мектебінде география пəні мұғалімі, 
2001 жылдан Ертіс ауданы əкімшілігінде 
бас маман. 2003 жылдан Ертіс ауданының 

білім бөлімінің бас маманы. 2004 жылы «Ұлттық тестілеу ор-
талығы» №120 филиалының басшысы болып тағайындалды.

Хайбулин Мұстафа Ахметұлы 
31.05.1968 жылы туды. 1983 жылы №3 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 1986 жылы СПТУ №21–е трак-
торшы–автокөлік жүргізушісі маманды-
ғын алды. 1986 жылы ПДУ–да жұмыс-
шы. 1986–1988 жылдары əскер қатарын-
да, 1989–1998 ДСУ №77–де эксковатор 
машинисі. 1998–2009 жылдары КГКП–да 

тракторшы, механик. 2010 жылдан №2 Ертіс жалпы орта 
білім беру мектебі директорының шаруашылық ісі бойынша 
орынбасары.

Шабельников Павел Павлович 
13.12.1964 жылы туды. 1982 жылы №3 
Ертіс жалпы орта білім беру мектебін 
бітірді. 1987 жылы ТИАСУР институ-
тын инженер–технолог, инженер–конст-
руктор мамандығы бойынша тəмамдады. 
1987–1989 жылдары Омск электромеха-
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никалық зауытында инженер–электроник. 1989–1992 жыл-
дары Ертіс білім бөлімінің фильмотека маманы. 1992–1998 
жылдары Ертіс элеваторында инженер. 1998–2003 жылдары 
Халық банкінің ақпараттық технологиялар бойынша мама-
ны. 2003–2007 жылдары Ертіс ПШ №21–де информатика 
пəні мұғалімі. 2007-2012 жылдары Ертіс Қазақтелекомында 
инженер. 2012 жылдан №2 Ертіс жалпы орта білім беру мек-
тебінде ақпараттық жабдықтар бойынша инженер.

Бакирова Құралай Сағадатқы-
зы 01.06.1972 жылы туды. 1989 жылы 
№2 Ертіс қазақ орта мектебін бітірді. 
1989 жылы Ертіс ауылының тігін фаб-
рикасында тігінші. 1991 жылы арнайы 
педагогикалық мұғалімдерді дайындай-
тын курсты бітірді. 1992 жылы Майқо-
ныр ауылының Горностаевка орталау 
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. 

1993 жылы Ертіс ауылының «Қазақ тіл» қоғамында жауапты 
хатшы. 1994 жылы Ертіс ауылының «Ертіс нұры» газетінде 
корректор. 1995 жылы Ертіс ауылының Əлеуметтік қорғау 
бөлімінде хатшы. 2003 жылы Ұзынсу ауылының орта мек-
тебінде іс-жүргізуші. 2006 жылы Ұзынсу ауылының дəрі-
герлік амбулаториясында оператор. 2008 жылдан №2 Ертіс 
жалпы орта мектебінде іс қағаздар жүргізуші.

Марапаттары: 2010 жылы кəсіподақ ұйымының Құр-
мет Грамотасы. 2012 жылы №2 Ертіс жалпы орта білім беру 
мектебінің Құрмет Грамотасы.





Сыныптастар
Достар, достар 

    жүрсің қайда?...
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1941 жыл (6, 7 сынып)

Кабылноринова Сара, Нүрпеисов Кездікбай, 
Шапиев Мағзұм, Абдрашимов Қадырхан, Қайыш, Шайза, 
Көкетай, Каримова, Ахметжанова Накия, Боранбай, 

Мұқашев Қайролла, Құрманалина, Құнанбаев, 
Карибаева Мақира, Мұқышев Қамаркен, Ракишев Мұқар, 

Арипов Тұрғынбай, Күлбарам, Шайза, Солтанғазин Құмран, 
Қасқырбаев Макен, Шамрон, Төлеубекова.
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1949 жыл

Капашев, Рамазанова Амина, Мұқанов, Волбанов А. Г., 
Карюкова Ғалия, Байшалов.
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1951 жыл

Лядинов Сатыбалды, Ешматов Қайырбай, 
Қабышев Нұрқайдар, Дюсен, Қайырбек, Қыйнаш, Шынғыс, 

Көпеев Тлеукен, Альдикенов Мустафа, Жансеитов 
Қошқарымбет, Оразғұлов Қабдолла, Умиралин Каир, 

Карменов  Күлтай, Жумагулова,
Апенов Əміржан–директор, Апенова Роза.

1952 жыл
Байтыков Қажкен, Бижигитов Абдраш, Дауылбаев 

Егинбай, Икласов Мурат, Исабекова Фарида, Қайдаров 
Жалатбек, Сагитов Қабек, Иманкулов Темеш, Хамитова 
Хакима, Шалбаев Карим, Қапашев Дүйсен, Сапаров Құран.
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1953 жыл

Абугалеев Даукен, Бейсекенова Кульжан, Божанов Ергали, 
Габбасов Кани, Зейнельгабиденов Нəжімиден. 
Исабеков Сапаргали, Нуралин Қасқырбай, 
Нуртазин Қахарман, Махметов Сламбек, 

Мустафин Бележан, Сердалин Қияш, Смагулов Сатай, 
Шамилов Жангельды, Имангалиев Темиржан, 

Чайкин Ансабай, Нургалиев Қайрақ, Исабеков Базиль, 
Айтбаев Қабыл, Жансеитов Жанабет, 

Қырықбаев Жаскайрат, Муканова Кульбарам, 
Шикемов Алихан, Аскарова Шамиля.
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1954 жыл

Аубакиров Кеңес, Ауталипова Орынбасар, 
Акатаев Сапар, Акбергенов Карибай, Ахметжанов Карим, 

Баймухамбетова Роза, Бигазина Майра, 
Бактыбаев Таймас, Болатбай Тулеубай, Бешкенов 

Муталап, Даутбаев Балга, Дауленова Кульбан, Ельжанов 
Кеңес, Жумадилов Қайыржан, Жылқайдаров Сагындык, 
Исабеков Нуржан, Ильяшов Қабдылқақ, Каденов Иманбай, 

Касимов Сакен, Канаров Сагындык, 
Каскырбаев Жасқайрат, Молдабеков Қасен, 
Магзамов Т., Мейрманов Асен, Назакаев Ақан, 

Назыкбаев Сакай, Рамазанов Жанайдар, Ракишев Булкайр, 
Сиражиденов Ермек, Сарбасов Жанатай, 

Сейдахметова Байза, Серикбаев Заирбек, Салыков Зейнулла, 
Сыздыков Жаксыбек, Тенизбаева Кулжазира, 

Шапихов Бейсекей, Шакинова Умит.
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1955 жыл (4, 7 класта)

Баймухамбетов Мир, Абильдинов Кеңес, Жусупов Кукен, 
Ешимова Нураш, Мадагулов Жолдыбай, Муканова Куяш, 

Мукашева Нургайша, Салыкова Сакан, 
Исегендикова Кулжазира, Искаков Мукаш, Базенов Марат, 
Темирбулатов Балта, Мукарова Сакан, Муканов Кошкен, 

Бекбулатов Матай, Сарсекеев Сапарбек, 
Айтимбетова Марияш, Карашина Мару, 
Мукатов Жаскен, Сейтказин Бошай, 

Кабылшаитов Самет, Ислям Ғаббасұлы.
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Ашимова Даметай, Бекбатыров Смагул, 
Абугужинова Даметай, Мамбетов Сайлау, 

Мубаракова Куляш, Зейнуллин Капаш, Ибрагимова Зура, 
Ниязова Көкіжан, Жанаева Шайза, Қойтышева Башкен, 

Даржанов Кайырбай, Бексултанов Кайырбай, 
Абдрахманов Есимбай, Елюбаева Куляй, Ибраева Қазкен, 
Игишев Сапар, Каримова Камал, Байдильдинов Сайлау, 
Дүйсенов Серік, Шамилова Қабира, Айтжанова Қабиба.
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1956 жыл

Бортышев Кайкен, Аубакиров Тельман, 
Байтемиров Куанышбек, Баймагамбетов Тулеген, 

Жаншакимов Кайрбек, Жусупова Баглан, 
Искаков Жасулан, Капаров Сагымбай, Қоңыров Кабдеш, 

Каримова Шамшижамал, Махметов Ыбрай, 
Баязов (Какашин), Мустафина Сарша, Сутбаев Райхан, 

Тлекенов Сагынтай, Ташимов Тусуп, Калиева Бану, Усенова 
Октябрина, Шаймирдинова Сапура,

Оспанов Темеш, Ахметов Б., Темиргалиева М., 
Сарсенбин Октяш, Кулыбаев Владимир, 
Смагулов Жасұлан, Дюскенова Шукетай, 

Махметов Ш., Сагындыков Б., Кабдалжалялова Б., 
Кадыров Р., Кусаинов Шакар, Сейтмагамбетова, 

Дюсекенова Марияш, Жаншакимов К., 
Калиакпаров Камалиден, Кішкеналина Галя, 

Аманбаев Совет, Билялов Кайыргелді, Сергазинов Тулеген, 
Солтанбеков Еркін, Жаленов Хамит, Алпысова Казима, 
Айтимбетова Куляш, Жусупов Елемес, Сакежанов Ораз.
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1957 жыл
Каирскаков Тельман, Касымов Мурат, Байдильдинов К., 

Рамазанов Мұңайдар, Абаильдинов Емель, Ахметова Макен, 
Азбанбаев Сагинтай, Ауталипова Культай, 

Нугманов Еркин, Нургазин Сергазы, 
Садбекова Меңдыгайым, Баильдинов Шайкен, 

Салыков Джамбул, Батабаева Раиса, Кусаинов Жасулан, 
Бакиров Сəдір, Нурмаганбетов Р, Хамиев Ескендір, 
Ауталипов Диас, Тулеубаев Ж., Макишев Өндіріс.
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1958 жыл (7 класта)

Исманберлинов Турсты, Исманберлинов Кайролла, 
Скаков Жаспанбек, Кожанов Анатолий, Жунусов Бакыт, 

Капиев К., Мукашев Болат, Ахметов Тортай, 
Бапажанов Амангелді, Сыздыков Амангелді, 

Искакова Бота, Мукатова Райхан, Карибаев, Оспанов К., 
Дарбаева Қайкен, Аманжолова Бақыт, Аралов Олжабай, 

Уразгулова Қабира, Ақдаулетов Қайролла, 
Тумарбаева Райхан, Темиргалиева Татьяна, 

Касымова Опатай, Сейтова Бибиш, Дүйсенбина Жибек, 
Иманкулов Жұман, Смагулова Күлан, Ищанов Жаймурат, 
Жунусов Талапкер, Сыздыков Аманкелді, Даутбаев Балга, 

Аманбаев Социал, Абдульмаликов Мусалим, 
Айтимбетов Капар, Жукабаев Махмет, 

Күшербаев Амангельды.
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1959 жыл

Аманбаев Майкен, Аушенов Аманбол, Ахманов Съез, 
Боранбаева Жибек, Даулбаева Дамеш, Жамалиев Аманжол, 
Жанаева Кайрхан, Қарабаев Желдібай, Курманов Октяш, 
Касенова Зағима, Канаева Тұрсын, Козыбаев Тоты, 

Калыков Жамбыл, Нурмагамбетов Кайргельды, Рузубаев 
Салим, Сарбасова Куляш, Шамгунов Сейдахмет.
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1960 жыл

Ауталипова Жамиля, Габбасов Кани, Ахметов Тлеубек, 
Айкенов Есен, Искаков Жеңіс, Касенова Алтын, 

Кабжалялов Аманбай, Сергазин Амангелді, Турубаева Айша, 
Токтаганова Жибек, Шемпеисова Тлектес, 

Мажитов Аманжол, Шакаманов Зəрубай, Солтанов Егель, 
Сарсенбаев Қалым, Темирбаев Утеген, Молдакасов Саткан, 

Буламбаева Махфуза.
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1961 жыл

Абылкаликова Бақыт, Алшинов Төкен, Будиев Қаһарман, 
Дюсембаева Үміт, Дюсенов Баян, Досумова Марфа, 

Ешимова Любовь, Жунусов Жақсылық, Жилкибаева Үміт, 
Жилиспаев Амангельды, Игберлинов Зейнулла, 

Капбасов Хайриден, Муканов Аманжол, Нығманов Кəрібай, 
Сульбаев Жеңіс, Сеилова Корлан, Тунабеков Күсеміс.
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1963 жыл

Абиева Күлəш, Айтимбетов Мұхтар, Ауталипова Райхан, 
Ахметова Қорлан, Бекбатырова Қарлығаш, 
Жаңабаев Қырықбай, Жұматов Ермек, 

Игесинова Тəтті, Исина Қапаш, Қайырсқақова Айман, 
Махамбетов Мəдениет, Момынова Алтын, 

Мұнайдаров Амангелді, Мұрзатаев Жанболат, 
Орынбаева Шолпан, Оспанов Аскербай, 

Серикбаев Қасқырбай, Садыкова Нақтай, Слямов Шайым, 
Умуралинов Егінбай, Шарипов Амангелді, 

Шеризатов Аманбол.
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1964 жыл

Ахметова Бақыт, Дюсембаева Кызжибек, Искаков Даниял, 
Теңізбаев Келден, Сүтбаев Бағдат, Сраилов Кеңес, 

Салыков Сəлмен, Бабашаихов Сабыр, 
Сұлтанова Елеуке, Қабылдина Елеусіз, Хасанова Файма, 

Бекпалина Үкіжан, Муқанова Муқлиса, 
Жолдыбаев Тыныштықпай, Жылыспаева Əтимə, 

Билялова Бақыт, Қайдаров Жеңіс, Қалиев Қабдолла, 
Қасымова Гүлзияда, Қожимов Шыңғыс, 
Ауталипов Қайролла, Шопанов Еркінжас, 

Айтимбетова Майдашаш, Ибатов Жексен, Аралов Абай, 
Нуржолова Алма, Абдрахманова Күлəндə, 
Байкаримов Тасен, Кабжанова Дамеш.
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1965 жыл

Жаншакимов Зейнолла, Даутова Салиха, 
Темирбаева Бақыт, Сыздыкова Ғайни, 

Қайырсқақова Шолпан, Елжанова Жаңыл, Исина Маржан, 
Жаншакимова Бақыт, Рузубаева Самиға, Зейнешев Хамза, 
Смагулов Талғат, Бакиров Ғазиз, Айтжанов Меңдіғали, 
Смаилов Орал, Мергалимов Ермек, Аманбаев Еламан, 
Оспанов Жұматай, Молдагелдинов Каирберген, 

Шабенов Қайыржан, Муканов Аманжол, 
Сакижанов Аскербек, Ахметов Нұртас, 

Қабжанов Қабдолла, Уралов Қазбек, Сейфуллин Жаппар, 
Абуев Үйсін, Шеризатов Байболсын.
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1966 жыл 10 сынып

Айтжанова Ж. Б., Будиева К. А., Ботаева К. Б., 
Билялова Күлбарам, Жексенова Нағима, 
Жылкышина Макира, Искакова Салтанат, 
Ильяшев Байзолла, Карменова Гүлбаршын, 

Катренова Кулжиян, Куленбаева Бакыт, Кабылдинов 
Касым, Мукатова Тапкен, Нургалиева М., Нуржанова Мейз, 
Сагындыкова Батай, Сергазинов К., Утилова Казина, 

Касанов Самисулла, Ахметов Жакиш, Карабаев Сапаргали, 
Ахманова Каламкас, Алпысова Д. А., 

Алимсуренова Даметкен, Арыстангулов Сембі, 
Айтыбаев Елібай, Есенова Р. C., Касканов К.Б., 

Какиев Ж.Ш., Кайрскакова Шарбан, Куанталева Ж., 
Кожахметова Д., Молдабекова Г. С., Нурымова Б.Н., 
Рахимжанова Д., Өртенбаева Ж., Сатыбалдин К., 

Слямбеков К., Сарсенбинова Айгерім, 
Сакижанова Б., Темирханова М., Шайкенова М., 

Адильханов Ж., Жансултанов Сапар.
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1966 жыл 11 сынып 
40 жылдан кейінгі кездесу
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Ахметова Кулбану, Ахметов Ораз, Ахметов Тоқтас, 
Анишев Мағауия, Аубакиров Бекмуханбет, 
Айнабекев Байжекеш, Асылбаева Нұрбикеш, 

Буранбаева Енглик, Бакаев Дюсенбы, Дауленбаев Ермек, 
Дощанов Сапарғали, Жуматов Сайлаубай, 

Жунусов Сагындык, Канаева К., Беласаров Мадениет, 
Кисынова Умсын, Кусаинова Жаныл, Ламашаринов Максут, 

Мухамеджанова Майра, Ушакбаева Батима, 
Сеитова Батима, Султанова Рысты, Мамиленов Рамазан, 

Смаилов Казбек, Молдахметов Шектібай, 
Садыков Файзулла, Шикимаева Роза, Ахметов Кайргельды, 

Абдрахманов Болат, Каиржанов Жексенби, 
Акимова Каиржан, Абильманова Бану, Абилкаликов Абу, 

Нетаев Жолдыбай, Абильбаева Амангелди, 
Мухаметжанов Жасулан, Ильясова Галина, 

Искаков Мурат, Искакова Бақыт, Камаров Галы, 
Касымова Бакыт, Кожахметова Алма, Мукашева Зайра, 

Насынов Кабылбари, Молдабеков Қасымтай, 
Мухамедьяров Иемберген, Оспанова Ғалия, 

Садыков Тюлеубай, Салыкова Марияш, Сергазинова Жемис, 
Смагулова Шамшия, Сарсенбаева Капиза, Тлемисов Багдат, 

Хасанова Мухаддас, Шамкенова Манзура.
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1967 жыл

Абдуллин Мурат, Байсугуров Сарсенби, Бултыков Елтас, 
Байкаримов Есен, Балтабаева Роза, Бекишева Бота, 

Жекенова Алма, Жекежанова Орынтай, Иманбаева Жами, 
Киаганова Сапура, Кайыржанова Дариға, 



364

Калижанов Бейсенби, Макенова Нурлығайын, 
Махметов Абай, Мухамбетжанова Кульшим, 

Омарова Турсын, Рахымова Кенжетай, Саримова Куляш, 
Уралов Умирбек, Алганова Ундемес, Ауталипов Нұрболат, 

Абельдинов Алпысбай, Ахметов Баянбай, 
Сасықбаев Жусуп, Джаншахимова Бағила, 

Елжанова Кульжиған, Касенова ГауҺар, Кайржанов 
Қасым, Мукушев Амантай, Кайдаров Кайргельды, 

Рамазанова Салима, Рузубаев Ғалим, Жагупаров Батырхан, 
Кайырбаева Батиха, Бедеспаева Жиентай, 

Камзин Амангелді, Саржанова Бағраш, Сарин Багадат, 
Темирханов Əміржан, Темирханов Хасан, 

Ахмедияров Каир, Нурекенова Сауле,Тукеева Кулзия, 
Ажибаева Дамеш, Күлембаев Ертай, Молдабаев Қазбек, 
Оспанова Шаку, Сарин Оралбай, Кайдаров Ерғабыл, 

Оспанов Қинаят, Садыков Калимолла, Уразбекова Майра.
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1968 жыл

Ахметова Тлектес, Аубакирова Светлана, 
Ахметжанова Бикен, Абильшаихов З., 

Айтжанова Жамал, Джунусов Каиржан, Жумагулов Ермек, 
Искаков Бейсенбай, Искаков Сағадат, Купеева Рысбике, 

Масакбаев Баянды, Макишева Кульдарига, 
Нурашева Бикеш, Рахимова Жанылган, Рустанбеков Серик, 

Рахимова Заукия, Смагулова Жаныман, 
Сарсенбаева Бибану, Халиуллин Амангелді, 
Хайруллин Құрманғазы, Ақжолова Даметкен, 

Абишева Тыныс, Байкаримов Есімхан, Досанов Амангелді, 
Жуматова Зайда, Иманжапарова Халима, 
Кисенова Бикен, Каржимбаева Алима, 

Карагожина Саруар, Куанышев Сайлау, Калелов Ермек, 
Каржасов Қабылғазы, Кожахметов Кайролла, 

Молдабеков Балтабай, Мерғалимов Мухаметжан, 
Мамбетова Маншук, Кузбаков Алпысбай, 
Молдаханова Рысты, Уразалинова Орал, 

Рахимжанова Батима, Сундетбаева Салих, 
Садыков Зейнолла, Шегиндыкова Роза, 
Алжанов Жаналиден, Жунусов Умурғали, 

Дюсекенова Дурияш.
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1969 жыл

Абдраев Абулкаир, Абылкалыков Жумакельды, 
Алибаев Жанболат, Асылбекова Аграфина, 

Баймагамбетов Нариман, Багиенова Несыпалды, 
Бисембекова Умсынган, Бектурганова Мадина, 
Досмухамбетова Кульмайра, Елемесов Сагадат, 

Жетписова Корлан, Иманберлина Бакыт, Ишимова Алтын, 
Ильяшева Лəззат, Исин Амантай, Искакова Дамели, 

Какеев Тлеуберген, Кожагулова Болгаш, 
Мамбетова Бакибол, Масалимова Зияда, Мукашев Самат, 
Мусина Мина, Нургалиева Кульшара, Нуркенов Бари, 

Орумбаева Кульжан, Рахимов Хайролла, 
Садуакасов Темирбек, Садыкова Карлыгаш, 

Саянова Гульджан, Уайсова Рауза, Тлемисова Бақыт, 
Шахметова Хорлан, Иманжапаров Ашим, Шарипов Шолан, 
Жансарин Ермек, Жакупов Закария, Баймакашева Жакиш, 

Пшенбаев Нурсына, Бисимбекова Омсумган.
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1970 жыл

Оспанова Бақыт, Аяпбергенов Кайрак, Абажанов Зейнолла, 
Ахметжанов Балжан, Аренова Роза, Алдангоров Бақытбай, 
Абдуллаева М., Бекишева Майра, Бейсембаева Жазира, 

Бегалинова Кукен, Даукенова Кульжазира, 
Ишимова Орал, Жуматов Ғалымбек, Исин Сайлау, 
Искакова Кульбаршын, Курумсинов Жармабай, 

Мукашев Дюсембі, Сеитова Ырысты, 
Козыбаев Халикаппас, Кужахметов Шайдулла, 
Кайрскакова Шарипа, Момынова Гүльбагди, 
Молдахметова Сауле, Махамбетова Запкен, 
Мурсалимова Даме, Масалимов Ерболат, 

Мергалимов Жуматай, Омарова Майра, Оразбаева Галия, 
Рузубаева Залиха, Кошкаров Токтар, Саменова Корлан, 
Джимбаева Дамиля, Акимов Рашит, Мейрманов Сабыр, 
Асаинов Рамазан, Жансултанов Талас, Дюсенов Кайржан, 

Сатканбаева Көпей, Сергазин Серікжан, 
Нургалиев Ертисбай, Агжанов Токтасын, 

Дерменов Каиржан, Сыздыков Сайлау, Карабаев Темиргали.
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1971 жыл

Бакирова Алма, Бейсенбаев Мүлік, Исадилова Бакытжамал, 
Аманбаева Манзила, Ауталипов Темірболат, 

Ильшева Қымбат, Ильясов Болат, Қарабаев Абуғали, 
Карагужина Алтын, Абельдинова Қызғалдақ, Махметова 
Жумаш, Кусаинова Зияда, Нугуманов Мурат, Амренов 
Болат, Арыстангулов Жанибек, Мухаметжанов Б., 
Кабыкеева Акбөпе, Мунайтпасов Смагул, Нургалиева 

Корлан, Ниязова Жанылган, Уакасова Бақыт, Аубакиров 
Егинбай, Мусабаева Кулаш, Рахметжанов Сейлхан, Есенов 

Жетпіс, Абилманов Мардан, Абдильманов Серікбай, 
Абдрахманова Төлеу, Айсаков Амангельді, Аусатова Алтын, 
Аубакирова Майра, Амренов Егизбай, Бадеспаева Ұмсынған, 
Билялова Гулбан, Бейсенбаева Сагындык, Бекишева Бакыт, 
Дюсекенова Карлыгаш, Еңсебаева Тілеулес, Нуреисов Манап, 
Қаржасов Қабдығалым, Махметова Алма, Кабылденова 
Бакытты, Каирбаев Каиргельды, Жамалов Болат, 

Жампейсов Тоғызбай, Тайбасова Жазира, Смаилов Айтқұл, 
Рустамбеков Меркеш, Салыкова Бақыт.



369

1972 жыл

Абгужинов Савет, Абишева Орынбасар, Ахметжанова 
Умсынган, Будиев Амирхан, Дауылбаева Кульшим, Бекишева 

Жибек, Байкаримов Бекмухан, Абилманов Тюлеген, 
Абажанов Файзулла, Мушанова Роза, Абильхасова Тлеулес, 

Сергазина Сырлыман, Жунусов Жумабек, Бекишова 
Улболсын, Жанпейсов Жанабай, Кайреханов Хайрулла, 
Саменова Казбикеш, Садуакасова Калима, Аяпбергенова, 
Жунусов Айтпай, Дошмагамбетова, Шарипова Сара, 

Сундетбаев Сураган, Темирханова Балхия, Рахимжанова 
Алтынай, Хамитова Мереке, Айтжанов Ерсайн, 

Абдылманов Серик, Байсанов Елюбай, Кайдарова Бибигали, 
Закарьянова Карлыгаш, Купеева Гульнар, Ибраев Куаш, 
Искакова Жибек, Масалимова Сауле, Ракауова Кулсағыз, 
Ислямов Мақсұт, Сарсенбаев Канат, Тентекбаева 

Даметкен, Садвакасова Тилектес, Токсеитов Амангельди, 
Нуртазина Гүлстан, Саменов Еркинжас, Смаилова Бақыт, 
Картбаев Есенжол, Абдуллин Марат, Жапирова Нұрсұлу.
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1973 жыл

Айсакова М., Абишева Рагина, Аусатов Еркин, 
Ахметов Адилзан, Айтбаев Каиржан, Аманбаева 

Даметкен, Абилкасов Алтынбек, Мухамединова Алтын, 
Баймаганбетова Айман, Бекбала Еркин, Даньярова Кульше, 
Жилкибекова Айтбала, Жуманова Орынбасар, Искакова 
Гульнара, Ислямова Жаксылық, Курумсинов Жақсылық, 

Кияланова Сауле, Кабылдина Машакар, Мергалимов Ержан, 
Нукенов Багадат, Оспанов Сункар, Садвакасова Бакыт, 
Саменова Р., Тайбасова Шамшия, Шарипова Майра, 
Усбаева Роза, Усербаева Майра, Ескендирова София, 

Жетписова Шайза, Кабылдина Корлан.
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1974 жыл

Ахметов Адельби, Адильханов Нурлан, Акимжанова 
Жаныл, Аубакирова Казина, Байбулова Бақыт, Байкаримов 

Айтмухан, Бекбасова Шолпан, Бейсембаева Майра, 
Жуматова Мария, Жамбаева Магрипа, Рыщанов Сергали, 
Елеукин Марат, Мусуров Рамазан, Куантаев Аргын, 
Тлемисов Сагадат, Шамкенова Баян, Шахметова 

Мурбан, Шарипова Роза, Дюсембин Альжан, Аубакиров 
Ахмет, Ахметова Бану, Аманкулова Гульнар, Айтжанова 
Нуржамал, Бекпауов Төлеш, Билялова Айсулу, Байсакова 

Корлан, Жакупов Қамат, Джагипаров Конакбай, Жамбаева 
Батима, Жансейтов Нуран, Махметов Жумағали, 

Муталяпов Смағазим, Нурмаганбетов Серик, Оспанов 
Абузар, Ракуова Балхия, Тюребаев Балхан, Смаилова Дамеш, 
Саликова Даметкен, Шоканова Дина, Шылтынаева Толеу, 
Ахметов Арыстан, Туяков Кайыргельды, Алинев Уалихан, 

Досмагамбетов С.
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1975 жыл

Аусатова Даметкен, Ақтасов Қуандық, Стыбаев Рысбек, 
Мейрманова Дина, Амренова Алма, Дюсембинов Бақыт, 
Айкенова Ағиша, Жашенова Ағерке, Ибраев Бейсембай, 

Умиржанова Гульнар, Акимбекова Айтжамал, Кенжебаева 
Кульпан, Рахматулин Жаңатаң, Касенов Ертісбай, 

Құсайнов Адил, Дюсекенова Шолпан, Тентекбаев Серік, 
Қапезова Бағлан, Нұргазина Құралай, Сабиева Айгуль, 

Абишев Амангелді, Ауталипова Шарбану, Алдангоров С.А., 
Айтыбаева А.А., Ахметов А.Н., Абылхасова Е.А., Айсабекова 

Қадиша, Багиенова Куралай, Қайрскакова Шарбану, 
Искакова Тлеулес, Абишев Кусаин, Калиев Жастлек, 

Сматаев Болат, Ахметова Алтыншаш, Хамитов Серик, 
Садвакасова, Жаканов Аманбол, Аяпбергенова, Мамбетова, 
Айткенова, Рахметжанова, Сагитов Б., Сарсенбаев Аглан, 
Айдаров Сабыржан, Файзуллин Темирболат, Файзуллин 
Ербулат, Хайбуллин Хамит, Бортышев Амангельды, 

Курманбекова Гульсим.
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1976 жыл

Амренова Алтын, Абылкасова Даметкен, Шарипова Баглан, 
Бекишева Кымбат, Бабашаикова Шолпан,Багиенова 
Корлан, Бейсенбаев Бауржан, Бейсенбаев Калижан, 

Дюсекенов Акан, Ишимов Жанбирбай, Ешимова Жаркынай, 
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Ескеева Зайра, Жашенова Куралай, Махин Баян, Уалиев 
Өмирбек, Мейрманова Сауле, Макауов Айтбай, Нуртазин 
Кайрберген, Ракуов Сенби, Ракимова Умит, Смаилова 
Баглан, Сарсенбаев Жумағали, Сагинова Орынбасар, 
Ильяшева Сымбат, Ахметова Гульнар, Аскаров Айкен, 

Аманбаева Роза, Абдрахманова Зайда, Ахметов Бауыржан, 
Арыстагулов Бауыржан, Айтжанов Ержан, Бейсембаев 

Мергали, Багиенова Даметкен, Байсаков Нуртай, Жакиянов 
Келден, Калдошова Сауле, Калиев Рамазан, Махметова 
Тлектес, Махметов Жумажан, Махин Шахар, Мусурова 
Батима, Ламашарипов Жумагельды, Нукенов Мереке, 
Жайлыбаева Зайда, Жакупов Темирболат, Тулеубаева 
Бибигуль, Хамитова Бибигуль, Иманжапаров Бекболат, 

Айдарова Айман, Мухаметжанова Кульшат.
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1977 жыл

Абдельманова Ш., Айтыбаева Асия, Айтыбаева Маржан, 
Аманбаева Сауле, Айткенов Каир, Ахметжанова Тлеукен, 
Аубакирова Асия, Аубакиров Еркінжас, Аяпергенов Қайрат, 
Багиенов Болат, Ботаева Қырмызы, Билялов Кайриден, 
Дерменов Тохтар, Даукенов Манат, Дюсембин Стыбай, 

Жакупов Марат, Жансугуров Қалқаман, Искаков Тоқтамыс, 
Қайырсқақов Ғалымбек, Кунафина Бақыт, Картбаев 
Ергали, Кулембаева Батима, Ламашарипова Алия, 

Ламашарипова Ғалия, Махамбетова Гульнар, Махамбетова 
Бақытжамал, Макауов Сейтбай, Мергалимов Болат, 
Нурмагамбетов Куантай, Сарина Сауле, Садвакасов 
Умирбек, Тоқтарова Шолпан, Таласпаева Марияш, 

Аманбаева Бағлан, Аусатова Шолпан, Акимжанова Үміт, 
Акимжанова Күлше, Ақтасова Бағлан, Абенов Жауда, 
Айлабаев Қайырберген, Айтбаева Майра, Айтуаров 
Сайлаубай, Бадеспаев Мейрамбек, Боранбаева Лəззат, 
Досымов Қажатбек, Досымов Зарубек, Дошмаганбетов 
Темиргали, Жарболов Сагинбай, Жетписов Бейсенбай, 
Жетписова Гаухар, Касенов Аскарбек, Ералинова Кайша, 
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Қабыкеева Майра, Каметеева Салтанат, Касканов 
Толеген, Карамурзинов Мурат, Қалдошев Серикбай, Купеев 
Амиржан, Кусаинов Утеу, Кусаинова Сауле, Кошкаров 
Мухтар, Кожамбаева Алма, Нургалиев Амангелди, 

Шабиденова Кульбагдан, Стыбаева Камажай, Ниязова 
Разия, Султанов Кайырберген, Нурмаганбетов Канат, 

Рахимжанов Бектас.
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1978 жыл

Адильханова Жаным, Алимбаев Серик, Аикенова Даметкен, 
Асылбеков Кайрат, Билялов Кайркен, Галиева Гульбаршин, 
Кайдарова Зикен, Кошербаева Айжан, Махметов Жумабек, 
Мусина Ботагоз, Нуркенова Ботагоз, Нурсеитова Лаззат, 
Ортзбаева Карашаш, Рахуова Алтын, Салыков Марат, 
Садвакасова Жанылган, Уалиева Марта, Турсынов Дулат, 
Кожанбаева Жаныл, Тулеубаева Зауреш, Капезов Тулеген, 

Бейсембаева Гулзия, Таласбаева Бахыт, Айткенова 
Самига, Жунусов Жумагали, Иманжапарова Магрипа, 

Ислямова Балдай, Акишева Орынбасар, Боранбаева Айман, 
Аубакирова Алия, Мукарамова Лаззат, Мухамметалин 
Жумабай, Нажкенова Тилектес, Жашенов Сансызбай, 
Бекишева Жамал, Махин Кымбат, Абжаева Калия, 

Сейлханова Тлектес, Бейсембаева Роза, Мауабаев Камал, 
Усенов Жаксыбай, Мамжанова Алия, 

Бейсенбаев Ерболат, Макуова Даметкен, 
Ергалиева Зекен, Шеризатов Байболсын.
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1979 жыл

Халиуллина Гулрайхан, Аитшев Танат, Сыздыков Курмет, 
Аушажанов Жакен, Капезова Корлан, Садвакасов Кокши, 
Муканов Максут, Ахметова Ботакөз, Саянов Балтабай, 
Маметова Гаухар, Макауова Раушан, Махамбетова 

Дамия, Карабаева Рысты, Каметеева Жанат, Кенебаева 
Батима, Каирханова Даметкен, Шахметов Иманғали, 

Акишев Каирбек, Ахметжанов Жағынар, Багиенова Умыт, 
Ешимов Аябай, Искаков Алпамыс, Исламов Серик, Айлыбаев 
Балтабай, Арыстангулов Кабылбек, Байболова Лəззат, 

Исабекова Дариға, Аяпбергенов Қанат.
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1980 жыл (4 сыныпта)

Абдылманов Сержан, Айтышева Нурбике, Байбулова 
Багзат, Дерменова Кульжан, Даукенова Рабиға, Жаканова 
Карлыгаш, Жакупова Марияш, Махин Жумабек, Мусьянов 
Қабылжалел, Мейрманова Ботагөз, Тлемисов Жумабек, 
Тулеубаева Сауле, Мусуров Акан, Мухаметдьянова 

Орынбасар, Қозыбаев Қайыргельди, Хасанов Құрбанғали, 
Каменова Куляш, Шарипова Нуржамал, Ахметова Алия, 
Ахметжанов Гомар, Бейсенбаев Нұрғалым, Бейсекенова 
Бақытгүл, Ибраев Қуандық, Калиякпарова Қарлығаш, 

Момынов Қайыргельди, Макауов Жұмабай, Капезов Абылай, 
Нурмагамбетова Гульнар, Садвакасова Куаныш, Таласпаева 

Дамеля, Дүйсембин Темирбай, Сарсенбаева Теңдік, 
Қабдылмажитова Ботакөз, Қабдылмажитова Қаракөз, 
Тлеумбетова Ляззат, Нурсултанова Раиса, Тұяқбай 

Жангелді, Кенжебаева Батима.
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1981 жыл
Акинова Раушан, Аханова Сандугаш, Ахметова Қарлығаш, 
Арыстангулов Амангельды, Ахметжанова Асия, Айтыбаева 
Гайни, Аманбаев Максут, Айдарбаева Гулайхан, Айлыбаев 
Каиргельды, Боранбаев Куаныш, Багиенова Айгуль, Ботаева 
Баян, Бектенова Куляй, Жакупов Талгат, Каркенов Серик, 
Көшербаева Шолпан, Каменова Галия, Камаров Жумаш, 
Муканова Дария, Нуриденова Тлектес, Оразбаев Оралбек, 
Рахметшин Сергаза, Усокбаева Сауле, Лезпаева Галия, 
Урумбаева Роза, Халиуллина Гульсим, Мамбетова Сауле, 

Билялова Кульбарат.
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1982 жыл

Аяпбергенова Қорлан, Аденова Гульнар, Абылхасов Хасен, 
Абдракова Алия, Акишева Гульжан, Айтикенова Рабига, 
Айтуарова Камшəт, Бахирбаева Калима, Билялова Марал, 
Капезова Айсулу, Махметов Алибек, Мухаметалина Роза, 
Нурмагамбетова Макила, Орынбаев Болат, Сарсенбаев 
Емберген, Садуакасов Мұхаметашим, Танирбергенова 
Жанилдып, Таласова Шолпан, Жансеитова Жанылдык, 

Шукешова Гульнар, Шоканов Шегебай, Бектасова Бахыт, 
Айтыбаев Бостан, Аубакирова Казира, Абдрахманова 
Алтын, Бейсембаев Нурсултан, Байбулова Гульнар, 
Абаксанова Несип, Капезова Раушан, Капезова Баян, 
Искаков Куаныш, Жапирова Күнсулу, Мусурова Амина, 
Муканова Ботагөз, Муканов Серик, Нуркенов Серик, 

Нуркенов Темиргали, Назыкаева Сауле, Нурмагамбетова 
Алтынай, Шахметов Ж., Садвакасова Нұрсулу, Садвакасова 

Бифатима, Шахин Бауыржан, Шукенова Гульнар.
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1983 жыл

Абдылманова Сақыпжамал, Адырбаев Туякпай, Айлыбаева 
Каукар, Аманбаева Акбупе, Аубакирова Гульнар, Батабев 

Каиржан, Ботаева Айман, Жакупова Каламкас, 
Калиакпарова Гульнар, Кошербаев Канат, Муканов Асет, 
Нурмагамбетов Ораз, Сагантаев Кайрат, Топаева Алия, 
Файзулина Галия, Халиуллина Гульнар, Шахина Евгения.
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1984 жыл

Айдарбаев Алмасбек, Айтикенова Галия, Аманбаев Зиялден, 
Аристангулова Жибек, Аяпбергенова Баян, Аубакирова 
Казипа, Алпысов Бауржан, Бегельдинова Ляззат, Билялов 
Кайрат, Джумамбаев Иранкаип, Картаев Манап, Картаев 
Уап, Козыбаева Гульнар, Капезова Тлеулес, Махин Ботабай, 

Мелькубаев Тлеу, Наниенов Сабыр, Нурмагамбетов 
Каиртас, Раздыков Калы, Сагантаева Сауле, Садвакасова 

Кунсулу, Смагулова К., Утеубаева Карлыгаш.
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1985 жыл

Ахметжанов Талгат, Адильханов Ерболат, Айлабаев 
Балгабай, Аубакиров Ерболат, Айтуарова Мейрамгуль, 
Абажанова Алмагуль, Байбулова Сауле, Бейсембинова 
Гулнар, Баязов Айнабек, Жакупова Майра, Каримжанов 

Ержан, Кабдылмажитова Каламкас, Козыбаев Кимамиден, 
Кошербаева Ботагоз, Кабленова Шолпан, Муканов Болат, 

Мухаметалина Жулдуз, Муканов Нурлан, Нуркенова 
Алмагуль, Рахуова Кумыс, Султанова Жулдуз, Таласпаева 

Айгуль, Файзулин Ермек.
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1986 жыл

Абдылманова Нуржамал, Абильхасова Дамен, Аусатов 
Ерженис, Шабиденова Баглан, Утеубаева Ардак, Жарбулов 

Асқар, Садвакасова Зоя, Байжанова Алма, Бекешова 
Маржан, Бектурганова Тлеужан, Билялова Айнаш, 

Дюсембаева Шолпан, Дерменова Айман, Жакупова Бакыт, 
Кабленова Аимгуль, Махметова Бақытгүл, Батабаева 
Зайда, Садвакасов Амангельды, Жакупова Разина, 
Дюсембинова Гульжиһан, Конысбеков Марат.
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1987 жыл

Актасов Сагадат, Акинова Атлас, Айлыбаева Алмагуль, 
Айтыбаева Замзагуль, Билялова Алмагуль, Багиенов 
Марат, Баязов Дюсенбек, Дюсинбинова Гульсара, 

Кусаинова Айгуль, Кошкариева Қымбат, Копеев Болат, 
Махин Талғат, Махметова Гульнар, Мелькубанева Алтын, 
Нурмагамбетова Назира, Утеубаев Кайрат, Сагинтаива 
Гульнара, Сарсенбаева Гульжанар, Турсунова Гульбаршын, 

Тойганбаева Алия, Шукенова Шынар.
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1988 жыл

Абаильдинова Гульмира, Акимшалова Алтын, Аспандиярова 
Ардак, Аушенова Клара, Аяпбергенова Тлектес, Балажанова 
Акерке, Бекишева Айжан, Баянов Амангельды, Ильяшева 
Зайра, Калижанов Серик, Копеев Кайрат, Кушербаева 
Бакыт, Мукарамова Кымбат, Садвакасова Шынаргуль, 
Секербаева Карлыгаш, Урумбаева Раушан, Шабиденова 
Ляззат, Шарипова Гульнар, Мухамединов Бекболат.
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1989 жыл

Абажанова Азила, Абильшаихова Гульнар, Адиева Алмагуль, 
Алинова Галия, Айтимова Зайда, Аманбаев Болат, 

Батабаева Зайра, Билялов Болатбек, Жанкарина Қымбат, 
Калиакпарова Əлия, Капезова Жанар, Капезова Сымбат, 
Кусаинова Майра, Мухаметалина Алмагуль, Нуртазина 

Жанар, Садвокасова Құралай, Топаева Даметкен, Ахметова 
Айнагуль, Аргинова Зауреш.
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1990 жыл
Альжанова Жанаргүл, Айлабаева Қадиша, 

Айтимова Қызғалдақ, Айтикенов Ақансері, Абылхасов Есен, 
Абдильманов Ержан, Бектурганова Қымбат, 

Баязов Манарбек, Баянов Кайргельды, Кеңеспаева Меруерт, 
Көшербаева Бибігүл, Муканова Айгуль, Секербаев Даулет, 
Садвакасов Асыл, Тиыштықпаева Кания, Топаев Қайрат, 
Искаков Асхат, Жакупов Нурлан, Айдарбаев Айбек.

1991 жыл
Айкенова Жанар, Əлменбаева Ақбота, Аубакіров Азамат, 
Білялова Жібек, Батабаев Мейрам, Жанкарин Марат, 

Жақыпов Қуаныш, Қабылденов Болат, Қояғанов Бақтыбай, 
Көшербаев Самат, Махметов Өміртай, 

Нұралинова Шамшырақ, Нұриденов Мұрат, 
Нұрмаганбетова Жазира, Сейлханов Ерғабыл.
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1992 жыл

Аушаманова Алмагуль, Айлыбаев Қайыртас, Акылов 
Бакытжан, Альжанов Руслан, Абеуов Кайрат, Бакирова 

Нурзия, Бексултанов Адиль, Баянова Маржангуль, 
Копеев Жанат, Каскырбаев Сагымбай, Капышева Айнур, 
Конысбекова Айгуль, Кушкарова Алма, Кошкарова Шынар, 
Кусаинов Асылбек, Муталипов Абунасыр, Муканов Толеген, 
Саменов Асет, Садвакасов Асхат, Султанов Алтынбек, 

Мухиденов Сунгат, Искакова Анар.
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1993 жыл

Айкенов Ерболат, Арыстангулова Гауһар, Баязов Бектемір, 
Жамиханова Гульнар, Жазкей Сайрагуль, Молдабаев Мурат, 
Нурсейтова Асем, Сарсембинова Ляззат, Садвакасова 

Бикатима, Султанова Анар, Сейлханов Ергали, 
Таласпаева Қымбат, Искакова Алтын, 
Шаймурат Нуршаш, Куанар Гульмайра.
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1994 жыл

Алдабергенова Фатима, Ақтасова Айман, Ақай Ардақ, 
Айтекенов Ренат, Балажанова Ақбота, Баянов Қайыржан, 
Ебілхан Асылбек, Жакупова Қарлығаш, Жекенова Ляззат, 
Зауат Раушан, Иманжапаров Ержан, Хамбар Еркегүл, 

Капышев Нұрлан, Құралған Пернегүл, Көшербаева Айнагүл, 
Қошқаров Даулет, Мутай Айнагүл, Нұрмағанбетова М., 

Нұрсеитов Қанат, Нұртазина Гүлнар, Сакижанова Айсұлу, 
Салыкова Лейла, Саменов Бауыржан, Тыштықпаева 

Гүлзина, Умаров Арман, Усенова Айсұлу, Хасенов Арман, 
Шарипов Талғат, Шахдайхан Елка.
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1995 жыл

Айлыбаева Меруерт, Əлжанов Əлмұқан, Баязова Əлия, 
Жумажанова Бибігүл, Жайлухан Роза, Ишимова Үмітай, 
Кудерин Ардақ, Қалелова Айнагүл, Қайдар Аманбол, 

Қусаинов Шыңғыс, Копеева Əлия, Мүлік Қайрат, Мутал 
Ж., Мұқатай Е., Солтанмурат М., Толеу Гаухар, Толеухан 

Сандуғаш, Тоқтыбаев Ержан, Тоқтарова Қымбат, 
Тезекпаева Алмагүл, Ыдырысов Əлібек.



394

1996 жыл

Əбікенова Айнұр, Асқаров Дінмұхамед, Балажанова 
Қымбат, Білəлова Мəдина, Бодиев Тұрсын, Жаманбалинова 

Камшат, Қалелова Нұргүл, Қанышева Айжан, 
Қияғанова Назгүл, Қошқарова Ақбөпе, Қуанған Назигүл, 
Құмарбек Клара, Махамбетов Мұрат, Мүсірова Əсемгүл, 
Нұрғазинов Қоблан, Нұрсеитов Талғат, Рахымжанов Əмір, 
Сəрсенбаев Ризат, Сəдуақасов Амангелді, Омарова Əсем, 
Орынбаев Ерболат, Шоқанова Гүлнар, Шоқаев Руслан, 

Тоқсанбаева Анар, Уразбаев Қуат.
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1997 жыл

Айтыбаева Акку, Əбілжанов Бауржан, Əбілманат 
Айнагуль, Айсабеков Руслан, Айдаров Асет, Аманжолов 
Жанибек, Абылхасов Ерсаин, Аралбаев Канат, Баянова 
Алмагүл, Жумагулов Даулет, Жунусова Жібек, Измаилова 
Алия, Иманжапарова Айгүл, Исин Алим, Каленова Арнаш, 
Камбар Пернегүл, Қуанар Ерболат, Маратов Ермурат, 
Ногайбаев Дастан, Нуртазина Кенжегүл, Нурсеитов 
Жанат, Рахметов Канат, Сакижанов Жаксыбек, 

Токтарова Райхан, Тыштыкбаева Ботагоз, Усаханова 
Динара, Уалинова Асем, Шайдуллин Ермек.
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1998 жыл

Аманкельды Нина, Аралбаева Қымбат, Абельшаихова Асель, 
Абикенова Жайран, Айтикенова Маншук, Балажанова 

Ляззат, Бодиев Таскын, Демесинова Алтынай, Жумажанова 
Асем, Иманжапаров Талғат, Калелов Қанат, Кайрбеков 
Серик, Кожимова Асель, Капышева Асель, Кудерин Асхат, 
Касымова Алия, Кошкарова Акмарал, Нукенова Сания, 
Нуриденов Шален, Нурсеитова Мақпал, Нурсултанова 
Айгерім, Нургазинова Гульбаршын, Муталхан Анаргүл, 
Мусуров Нуржан, Сарсембаева Алия, Султанов Асылбек, 
Садуақасов Нұрболат, Сакижанов Олжас, Умаров 

Бауыржан, Шарипов Қанат, Шоқанова Динара, Идрисов 
Марат, Идрисов Мурат.
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1999 жыл

Əбілманат Жанаргүл, Байкаримова Нұргүл, Бекбауов 
Нұрлыбек, Бейсембаев Əсет, Жумагельдинов Данияр, 
Канапин Асланбек, Каленова Алмаз, Куанар Мереке, 

Кудерина Шолпан, Көшербаев Əділзаң, Мукашев Ербол, 
Салыкова Нұргүл, Смаилов Ринат, Санекей Қуанар, 

Сұрағанов Ақтан, Темірханова Еркеш, Умарова Айсұлу, 
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Маханова Данаргүл, Айкенова Əсемгүл, Аяғанова Қызғалдақ, 
Ахмедьярова Бахыт, Аленов Марат, Ахметов Алмас, 
Айтимбетова Əсия, Бейсембинов Багустар, Бақтыбаев 

Руслан, Баймағамбетов Меирхан, Баянова Асель, 
Бекбатыров Амантай, Дүйсенбин Болат, Жарболова Əсем, 
Жаманбалинова Əсем, Каниев Ринат, Қозыбақова Айгерім, 
Мұқанов Азамат, Нұрмағамбетов Асхат, Нұрмағамбетова 
Алия, Оспанова Əсем, Рахметова Алмагүл, Рахымжанова 
Əсел, Заиров Нұрбек, Сағдолда Жəнібек, Төлегенов Берік, 
Мейрманова Риза, Чингожаев Марат, Уалинова Самал, 

Азанбаев Қуаныш.
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2000 жыл

Айтуарова Алия, Ахметжанов Рустам, Əбілжанова 
Ботагөз, Əкімова Гүлнəр, Дүйсенбина Мадина, 

Дүйсембинова Əсел, Жаналина Жанар, Жұмажанова 
Самал, Жұмажанов Бейбіт, Жүнісов Азамат, Исина 
Əсел, Кенжебаев Əлібек, Касенова Ботагөз, Қошқарова 
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Меруерт, Нүкенов Ерлан, Нүкенова Салтанат, Нұрсеитова 
Лейля, Салықов Алтынбек, Саменова Самал, Сланбеков 
Шайхы, Сұлтанов Найзабек, Төребаев Руслан, Усаханов 
Дамир, Амиров Асқар, Əпенов Əміржан, Аманкелді Айжан, 
Байкаримов Бауыржан, Бакаев Серік, Бейсенбина Самал, 
Боздаева Зайра, Дерменова Мадина, Демесинов Дəлел, 
Жакупов Ерлік, Жұмагулова Маншук, Мусуров Төлеген, 
Мусурова Назгүл, Нурсултанов Талғат, Нүриденова 

Қайныш, Ракишев Арман, Сергазинов Багустар, Тоқтаров 
Азат, Хасенов Серік, Чингужаева Меруерт, Шахметов 

Едиге, Сагитова Динара.
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2001 жыл
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Айтышева Нургуль, Ахмедьяров Серик, Бадеспаева Айсұлу, 
Балажанов Сунгат, Баязова Сания, Баянова Гульмира, 
Билялова Асель, Ергалиева Асемгуль, Жаманбалинова 
А., Жаканова Алтынгуль, Жаналина Гулназ, Жанкарин 
Дархан, Какеева Салтанат, Каниева Сания, Кайдаров 
Рустам, Қалиакпарова Мадина, Карабаев Руслан, 

Куанышева Асель, Муханов Асет, Набиев Омар, Нургалиева 
К., Нурсеитов Рустам, Сегизбаева Айгуль, Сульбаева 
Динара, Сламбекова Асем, Теменова Карлыгаш, Амренов 
Аспандияр, Əділханов Арман, Бахтыбаева Əлия, Басарова 
Альмира, Бекишев Əсет, Дүйсембина Самал, Демесинов 

Асылжан, Жакупова Мадина, Канатов Ринат, Қозыбақова 
Қарлығаш, Муканов Ғабит, Муканов Нуржан, Мукатов 
С., Мусуров Ғомар, Нуркенов Ризат, Оспанова Н., 

Рахметжанов Е., Рахымжанов, Садвакасова Ажар, Саянов 
Асылан, Секербаев Ермек, Уалиев Ержан, Уразалинова А., 
Умарова А., Хасанов Ринат, Шахина Қымбат, Ысқақов 

Асқар, Абишев Болат.
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2002 жыл

Айсабеков Рашид, Əбенов Азамат, Əйкенов Куаныш, 
Балташева Меруерт, Дусбекова Бибибгүл, Батыргужинова 

С., Бекпауов Асхат, Жақанова Салтанат, Жақыпов 
Нұржан, Жақыпов Берік, Исамалинов Арман, Кабиев 

Асхат, Кайдаров Тимур, Калиакпарова Ботагөз, Кенжебаев 
Жанибек, Ламашарипов Руслан, Мелькубаев Бахтияр, 
Нұрғаламов Арман, Омарова Жаңылған, Оспанова Аида, 
Өтебаева Гүлзияда, Сердалин Əсет, Төребаева Райхан, 
Хамзин Берік, Уалинова Сандуғаш, Мусабаева Гүлнар, 
Жапирова Н., Дерменов Б., Канзенхан С., Есенбаев А.
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2003 жыл
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Алпысбай Нұрболат, Ахметжанова Асель, Əкімов Тимур, 
Əкімова Динара, Əлменбаева Меруерт, Байкəрімов Ерлан, 
Бейсенбаева Əлия, Ботаев Бейбіт, Жаншəкімов Қазбек, 
Жарасова Əйгерім, Жүсіпова Сəуле, Зəйкен М., Қарабаев 
Қазбек, Қожанбаев Сағындық, Мүсірова Жұлдыз, Нүкенов 
Бауыржан, Нүкенов Нұржан, Нұрмағамбетов Аслан, 
Рахметчина Алтын, Сатханов Азамат, Саянов Дастан, 
Сəдуақасова Зарина, Сəкіжанова Сандуғаш, Серғазынова 
Əлмира, Сүлбаева Анара, Темірбаева Жанар, Хасенов 

Азамат, Аралбаева Əлия, Бураханова Гүлбану, Дүйсенбин 
Назымбек, Дүйсенбина Гүлмира, Жақыпова Гүлмира, Исин 
Талғат, Калиева Бибигүл, Кенжетаев Дамир, Кисенова 

Жаңыл, Құжыров Марат, Махамбетова Жанар,
Мерғалымова Меруерт, Мушанов Талғат, Нұриденова 
Айзат, Оспанова Айнагүл, Садвакасова Г., Тлеуленова 
Мейрамгүл, Тоқбергенов Айваз, Төлемисова Алтынай, 
Мұхаметжанов Е., Жанкарин Ж., Саттыбаева А.
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2004 жыл

Айтмұханова Динара, Айтышев Ержан, Баязова Альмира, 
Баязова Нəзия, Бекниязов Бейбіт, Дүйсембина Айнагүл, 

Жаншəкімов Əлібек, Жунусова Гүлстан, Зəйкен Мəдениет, 
Қайыржанова Сəния, Каштапиев Даян, Маратова Лəззат, 
Мерғалымов Əлібек, Нұркенов Асхат, Нұрсейітова Данира, 
Нұрсейітов Данияр, Садвақасов Аманжол, Сəрсембаев 

Мұрат, Серғазынов Нұрболат, Таскарина Роза, Темірханов 
Нұртас, Хасенова Айгүл, Алдангоров Бауыржан, 

Ахмедьяров Берік, Бакиров Асхат, Бейсенбаев Дархан, 
Дюсембин Қазыбек, Есен Бейбіт, Есен Дəурен, Жайлыбаева 
Зейнеп, Жақанова Бақытгүл, Жұмашева Айгүл, Жүніспекова 
Айдана, Жүсіпбаев Марат, Жүсінова Анар, Имангалиева 
Айгүл, Искакова Анаргүл, Мақышев Қайрбек, Тельман 

Азиз, Махметова Айгерим, Молдақасов Гомар, Садвақасов 
Бахтияр, Саменова Камшат, Саянов Берік.
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2005 жыл

Айкенова Жанар, Аленов Талғат, Апенов Нарымжан, 
Бахтыбаев Тимур, Баянов Даурен, Мукашев Нұрбол, 
Мусуров Келден, Кашкенова Альмира, Кенжетаева 

Айгүл, Хопыш Холомхас, Жұмажанова Рузана, Саменова 
Камила, Тлемисова Жамал, Сейілханов Асхат, Тоқбергенов 
Олжас, Шамхамбетова Гүлзат, Ахметжанова Альмира, 
Ахметжанов Асет, Арапбаев Мұрат, Ахышбаева Зағипа, 
Басаров Ерболат, Жақыпов Ерлан, Жарасова Шолпан, 
Камзин Эльдар, Қаражанова Зəуреш, Құдайбергенова М., 
Момынова Толқын, Иманқұлова Алия, Сульбаев Тимур, 

Сұлтанов Асет, Сарсенбаев Медет, Сəкіжанова Қарлығаш, 
Советхан Акылбек, Темірбаева Айгерім, Шахина Марғаш, 

Шоқанова Əсел.
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2006 жыл

Ақылбеков Самат, Арапбаева Индира, Ахметов Абзал, 
Балтабаева Рамина, Бейсембаева Динара, Дерменов Ерлан, 
Исамалинова Ырысты, Макауова Əйгерім, Молдакасова 
Ш., Молдашева Динара, Саянов Серік, Сергазина Сауле, 
Сұлтанов А., Тілемісов Б., Шапиев Арман, Хашым 

Қарлығаш, Асылбек Гүлнұр, Балжанов Айбек, Бейсенбаев 
Дастан, Бекпауов Азамат, Жақанов Дархан, Жаналина 
Баян, Жастлек Қ., Жұмажанов Асқар, Жұматаева Айнұр, 
Жүсіпбева Диана, Махина Аида, Пшембаев Серік, Салықова 
Əсемгүл, Съез Анаргүл, Тлеуленов Ренат, Идрисов Жəнібек, 

Нұртазин А., Тойғанбаев Нұрлан.
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2007 жыл

Аманболов Алмас,Анапин Олжас, Əпенов Дамир, Байтенова 
Махаббат, Балтабаев Талғат, Бейсекенов Нұрсұлтан, 
Досмагамбетова Лаура, Жайлыбаев Ермек, Жұмажанов 
Талғат, Измаилова Айнаш, Исин Олжас, Қайдаров Арслан, 
Сарсенбаев Мират, Тлемісова Мақпал, Уразбаева Зəуре, 
Шоқанов Қайыржан, Баймуханов Аслан, Боранбаева 
Эльмира, Ғабит Дамир, Есен Алтынбек, Жагипарова 

Динара, Жұмжуманова Наргиза, Мамынов Алмас, Раздықов 
Арман, Садвакасова Данара, Сульбаева Жұлдыз, Уалинов 
Берік, Хамзина Гүлім, Хамзина Гүлмира, Шапшинова 
Ляззат, Шоқанов Бауыржан, Ханафия Жұлдызбек.
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2008 жыл

Акишев Нұрлыбек, Аяпбергенова Меруерт, Баязова 
Назира, Белгишев Айбек, Жакупов Мубарак, Итекбаева 
Асель, Каиртасов Руслан, Молдобаева Минара, Муксунова 
Зауреш, Муханова Айгерім, Шакимов Жалгасбек, Арапбаева 
Гүлбану, Багиенов Арман, Бекишева Зарина, Досанов Асет, 
Жакупов Жақсылық, Оспанов Фараби, Рспаев Измат, 
Сергазин Азамат, Хашим Нурбахыт, Шапиева Инкар, 

Жунуспеков Адлет.
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2009 жыл

Айтмұхан Əлібек, Бекзат Тұмар, Зəйкен Мади, Каирскакова 
Мадина, Көлжан Жиенгүл, Омаров Ерғанат, Шоқанова 
Мадина, Есен Асылбек, Жанбулатов Болат, Жусупбаев 
Саят, Мусабекова Наргүл, Салтанат Гүлжан, Тулеубаев 

Олжас, Хамиева Фариза.
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2010 жыл

Ахметжанова Мадина, Боранбаев Асхат, Жақанова Диана, 
Жаналина Улболсын, Жансеитова Мақпал, Жансугуров 
Ризат, Жексенова Айымгуль, Жумабаева Айгерим, 
Жусупбаев Арман, Қалым Айпара, Камарова Макпал, 

Кусаинова Айнура, Лапасов Сейлхан, Магзумов Жансултан, 
Нурмагамбетов Алмаз, Рахимжанова Мадина, Сеилханова 
Гульнур, Сейл Айгуль, Сердалин Асқар, Тасыбаева Дилара, 

Туленов Нұрсұлтан, Шайхин Жанболат
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2011 жыл

Айтуарова Айгерім, Аманжол Айханым, Ауталипова Анар, 
Аманов Даулет, Жумуков Асылмұрат, Жумагельдинова 
Меруерт, Жаикбаева Инсана, Зейнешев Елнұр, Искакова 
Жанар, Какеева Алтынгүл, Қабыкен Мағжан, Қазбек Алуа, 
Сыздық Даниял, Бекеева Динара, Джумамбаева Асия, Ербол 
Айдана, Ильжанова Асель, Искакова Алуа, Колжанова 
Нургуль, Сарсембаев Куат, Салтанатұлы Еламан, 

Шыңғысов Алишер, Шоканова Марал
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2012 жыл

Аушахманов Нариман, Беспаева Айгерим, Жакупова 
Жанаргуль, Ильясова Гульназ, Исембирлинова Альмира, 
Қалым Кəусар, Махаев Ернар, Нурсеитова Мадина, 
Султанова Саида, Темирбаева Айнаш, Тлеубергенов 

Алмаз, Турежанова Жанара, Халиуллина Алтын, Шапаева 
Махаббат, Серім Күнсұлу, Ахметжанов Даурен, 

Бельгубаева Айнура, Жансеитова Анар, Маулен Гүлнұр, 
Мусин Манас, Сарсенбаева Малика, Уразбаева Айнаш, 

Хайролов Ертысбек, Шахмет Теңдік.



415

2013 жыл

Абашов Сабыржан, Алқамбек Айбек, Башаров Бахтияр, 
Есен Əйгерім, Ельдесов Азиз, Жагипарова Анара, Зайкен 
Əлім, Ибрагимова Диляра, Ибрагимова Мадина, Қабыкен 

Данара, Қаиржан Мадина, Ламашарипов Ислам, 
Мамбетова Ақмарал, Орумбаева Бибигуль, Сагитова 

Альмира, Сайдахметова Айгерим, Сарсенбаев Абылайхан, 
Сұлтанова Асылгуль, Скакова Мадина, Темирханова Асель, 
Шайхислямова Орынжан, Абдрахманов Азамат, Аргымбаев 
Расул, Асылбекова Жанар, Ахметов Дидар, Джумамбаева 
Айгуль, Есен Елжас, Ергалиев Ерганат, Ильмуратов 

Мухаметсалық, Жансугуров Аспандияр, Қартпаева Райгуль, 
Көлжанов Ертісберген, Уразбаева Касия, Хайрол Ботагөз, 

Темирбеков Алмаз, Шоканов Алдияр.
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2014 жыл

Ортасында сынып жетекшісі М. Иманжапаров
Шүкірбаев Темірлан, Махметов Сапарғали, Нұрғаламов 
Жəнібек, Дүйсенбин Руслан, Баянбаев Расул, Махамбетова 

Мадина, Молдабаева Раушан, Шыңғысова Мақпал, 
Фазылбекова Дария, Турабова Арай, Тоқсанбаева Риза.
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2015 жыл

Сарсенбаев Мақсат, Каримжанова Ақмарал, Хашым 
Мақсатгүл, Ахметжанова Айим, Хашым Нұрбахыт – 
11 сынып жетекшісі, Мукашева Күлпан – бастауыш 

сынып жетекшісі, Сульбаева Жанар, Аргымбаева Дана, 
Иманкулова Айгерим, Базарбай Қабдуəли.





Ұлағатты істің 
жалғасы
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Ұлағатты істің жалғасы

…Ұлтым деп ұғар болсам мұра тілді,
Ақтаған болармын-ау мұратыңды.

Ертіс топырағында ауданның өске-
лең ұрпақ тəрбиелеу саласында өзіне 
тəн айшықты ізін қалдырып соқпағын 
сүрлеп кеткен, осы күнгі ауданның ұс-
таздарының ұстазы марқұм Қабыкен 
Ауталипов еді. Елі, жұрты сыйлаған 
қадірменді ағаның үлкен ұлы Нұрболат 
Қабыкенұлы Ауталипов те «əке көріп 
оқ жонып» ұлағатты ұстаз əкесінің ізін 
басып, жолын қуып 37 жыл ғұмырын 
ұрпақ тəрбиесіне арнаған азамат.

Аудандағы орта буын-соғыстан кейін туған ұстаздар 
қауымының аты ел аузында жүретін айтулы өкілдерінің бірі. 
Қабыкен ағай Қараөткел ауылында Октябрь мектебінде ди-
ректор болып істеген кезде, 1950 жылдың 26-желтоқсанында 
өмірге келген Нұрболат құрдастың, алаңсыз базарлы балапан 
шағы осы Ертіс топырағында өткен. Ертіс ауылындағы қа-
зақ білім ордасының қара шаңырағы №2 мектепті бітірген 
соң, өмірдің ұзын ырғай даңғылында əйтеуір бір оралаты-
нын біліп əке жолын қууға бірден көңіл танытпай, техника 
саласына баруды жөн санапты. Өз заманының тарланбозы 
озық ойлы зияткер отбасында тəрбиеленген балаң жігіттің, 
қоршаған ортасы тарапынан жергілікті халықтың тіліне, дəс-
түр салтына қатысты оқта-текте кездесіп қалатын əлеуметтік 
теңсіздікті, ала-құлалықты кермей, сезбей өсуі мүмкін де 
емес еді. Жасыратын несі бар ол кездерде техника саласында 
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еңбек ететіндердің басым бөлігі өзге ұлт өкілдерінен болға-
ны анық. Сол заман, ішінде сауатты, сауатсыз да бар өзге ұлт 
өкілдерінің техника саласы «қазақтардың қолы емес» деп ой-
лаған астамшылық, өркөкіректік, менсінбеушілік пиғылда-
рының қаратасы өрге домалап тұрған кезеңі болды ғой. Бұл, 
өмір кегіне енді қанат қаққан жас жігіттің жүрегінде қазақы 
намыс отын үрлеп, қарымы қуатты, өмірі шуақты алып мем-
лекеттің, өзге ұлтты, «ұлы ұлттың» көлеңкесінде ұстағысы 
келген біржақты саясатына көрсеткен іштей қарсылығынан 
болар деп түсіну керек шығар, қалай десек те мектепті бітіре 
салысымен 1967 жылдан бастап, Ертістің жөндеу-механика-
лық зауытында 1971 жылдың ортасына дейін токарь болып 
жемісті еңбек етуі кездейсоқтық емес, жігіт жүрегінде оян-
ған ұлттық намыс, қазақ зиялыларының енді ғана қанаттана 
бастаған Ұлттық рухы іспетті емес пе? Темір жона білу де 
өнер, ал өнер ұлт таңдамайтыны да, анық, осыны төрт жыл 
ішінде айналасындағы «менменсігендерге» дəлелдеп бере 
алған Нұрболат, жүздеген, мыңдаған замандастарына өмір-
дегі бағдаршам болып, қиялдарына қанатын байлап, биіктер-
ге жетелеген абыройлы əке жолын − ұлағатты ұстаз жолын 
аттап кетуді азаматтығым деп санамай, 1971 жылы Қазақтың 
Абай атындағы педогогикалық институтының математика 
факультетіне түсіп, 1975 жылы ойдағыдай бітіріп шықты. 
Токарлық өнеріне мұғалімнің дипломын қосқан Нұрболат 
1975-1980 жылдары өзін ұшырған ұясына қайтып оралып, 
мамандығы бойынша математикадан дəріс берді. Алдында-
ғы ұстаздар қауымының мəйегі болған асқар таудай əкесінің 
абыройына сай, еңбек ету əрине педогогиканы қағаз беті-
нен ғана танып білген жас маманға оңайға соқпаған болар, 
дегенмен де, көрер көзге мінезі біртоға көрінгенмен жүрегі 
намысты жігіт, ерінбей еңбектену, оқу ісінде дəйім жаңалық-
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қа құштарлығының нəтижесінде көптің көзіне ілікті, жасы-
на сай беделдің белбеуіне байланды, қызметі жоғарылады. 
1980-1988 жылдар аралығында ауданның білім бөлімінде 
инспектор қызметін атқарды. Өткен ғасырдың 80-жылдар-
дың аяғында жер шарының алтыдан бір бөлігіне иелік еткен 
мемлекеттің түкпір-түкпірінде Алматыдағы Желтоқсан оқи-
ғасынан кейін басталған дүмпулер ел еңсесін көтерген, ұлт-
тығымызды оятқан тəуелсіздіктің алғашқы саумалды самалы 
болды. Қазақ елінің байтақ даласын оятып, қазақ халқының 
бағына ескен жел, республиканың терістігінде жатқан Ертіс-
ке де жетті. Ел зиялылары М. Жаманбалинов, Аманбай Шəрі-
пов, А. Адамов, Қ Шакиров, Қ. Қайыржанов, Е. Калелов тағы 
басқалары, жылдар желісінде қазақтың келешегі үшін жүрек-
терінде əлдилеген асыл армандарын іске асыруға құлшына 
кіріскенде, солардың ішінде болғаны Нұрболатқа мақтаныш. 
1989 жылы №2 мектептің 1-сыныбына Ертіс ауылынан жəне 
ауданның басқа ауылдарынан 50 бүлдіршіндердің қабылда-
нуы, Ертіс топырағында алғашқы болып қазақта ұлттық мей-
рам жоқ деп жүретін ауданды мекендеген барлық ұлыстар-
ды таң қалдырып Наурыз мерекесінің тойлануы, 1991 жылы 
қазақ мектебінің жаңа ғимаратының іргетасының қалануы 
Нұрболаттың көз алдында. Бұлар ұмытылмайтын, қайталан-
байтын өрлеу кезеңі, өмірінің ең бір тосын жаңалықтармен 
жақсылықтарға толы кереметтей сəттері екен-ау. Осындай 
ел, жұртының еңсесін көтеріп, ұлттық сананы, ұлттық рухты 
ұлықтар кезеңдерде енді іргесі шайқалмайтын білім ошағын-
да мектеп директоры болып (1988-1992 жылдар) істегені өзі-
не абырой, сөз таныған, көз танығандар сүйсініп, сүйсіндіріп 
айтар ғибратты тағылым.
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Н. Ауталипов, М. Салихзянова, М. Жаманбалинов, Қ. 
Асқаров, Е. Қалым жəне 1 сынып оқушылары (1988 жыл)

Дина Махметқызы жəне мектеп директоры Шыңғыс 
Жиенбеков 4 сынып оқушыларымен (1961 жыл)
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Тұрсын Қалиақпарова 5 сынып оқушыларымен (1962 жыл)

Кейіннен жоғарыда аттары аталған жандары жарқын 
марқұм ағаларымен қоян қолтық жұмыс істеп белсенді топ-
ты бастап дəл Ертіске ешқандай қатысы жоқ өзге ұлт өкіл-
дерінің атын иеленген көшелеріне кіндік қаны тамып зама-
нында елінің, жерінің атын асқақтатқан төл тумаларымыз-
дың аттарын беруге, бүгінгі күні аудан өмірінің айнасына ай-
ланған бұрынғы «Ертіс правдасының» «Ертіс нұры» болып 
қайта жаңғыруына ұлттық сезімі сергек марқұмдар Мүбəрак 
Жаманбалинов, Баянды Махин, Қасым Қайыржанов, Ермек 
Қалелов, көздері тірі Зейнеп Əділханқызы, Тоқпан Əйтібаев 
тағы басқа ұлтын сүйген жандармен атақ, абырой үшін емес 
қазақы ізгілікке толы сезіммен де, сеніммен де тер төккені, 
көптің көңілінен, өмірден өткендермен бірге қызуы қайтқан 
шоқтай қоламталанып бара жатқанмен өз жүрегінде жасты-
ғының жалынындай жарқырап тұр.
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Əке жолын өз жолым деп таныған Нұрболат, кезінде 
ұлағатты əкенің айтқан сөзі, басқан ізі қалған осы мектеп-
тен басқа жерге ат шалдырмапты, осында мұғалім, директор 
болып ұзақ жылдар қызмет етті. Тек, 2002-2003 жылдар ау-
дандық білім бөлімін басқарды демесеңіз. 2003 жылы тағы 
осы мектепте директор болып келіп, зейнеткерлікке шыққан 
2013 жылдың желтоқсанына дейін істеуі, сындарлы азамат-
тың салиқалы ойының түйіні болса керек. Өзі болмысынан 
жаңалыққа құштар Нұрболат, игілікті, ізгілікті іске ұмтылған-
дардың құрақ ұшқан қолдаушысы да. Ақын ағасы Мүбəрак 
Кəрімұлының көзінің тірісінде осы мектепте 1-4 сыныптарға 
Мүбəрактану арнайы сабағы енгізілді. 2004 жылы тағы осы 
мектептен бастау алған ақын оқулары жыл сайын өткізіліп 
келеді. Заман талабы тудырған ағылшын тілі, инфоматика, 
қазақ тілі пəндерін тереңдетіп оқытудың тұсауы ауданда осы 
мектепте алғаш кесілген. Тереңдетіп оқытуды бастаған Гүл-
жамал Шəріпова, Айнұр Аманжолова, Ғаждамбек Тұрсынов-
тар мектеп директоры тарапынан барлық жағынан қолдау 
тапқаны да көптің көз алдында. 2010-2011 жылдар аралы-
ғында мектепті 5 оқушы «Алтын белгімен» аяқтаған. Олар: 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін бітір-
гендер Айпара Қалым, Алтынгүл Какеева, Айгерім Айтуа-
рова, Семей мемлекеттік медицина университетінің студенті 
Айгерім Жұмабаева, Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетін бітірген Меруерт Жұмагелдинова. 2013 жылы 
Павлодар қаласындағы Н. Назарбаев интеллектуалды мек-
тебіне қабылданған Əділ Ибрагимов, Сапарбек Айдар, Қым-
бат Қозыбаева, Саяжан Айтжанова, 2014 жылы Мəдениет 
Беспаев, Қанат Жаманбалинов, 2015 жылы Ерқанат Таласов 
ата-аналарының абыройы болса, мектеп директоры Нұрбо-
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латтың да, мектептің мұғалімдер ұжымының мақтанышы 
ғана емес тиянақты еңбектерінің жемісі.

1 сынып мұғалімі Абдуллина Халида Зəкірқызы

Н. Ауталипов 2014 жылғы түлектермен
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Нұрболат отбасылы. Құдайы қосағы Гүлжамал екеуі өмірге 
Мағжан есімді ұл, Данара есімді қыз сыйлаған базарлы жанұя. 
Жары Гүлжамал жоғары білімді кітапханашы, Ұлы С. Торайғыров 
атындағы ПМУ-ды «Үздік» дипломмен бітірді, қызы абыройлы 
ата, ардақты əке жолын таңдап мұғалімдер институтында оқып 
жатыр. Күні ертең бақытты жанұяның ұрпақтары да тəуелсіз Қа-
зақстанның маңдайалды азаматтары боларына күмəндəнбалық, 
өйткені ылғалсыз жерде көкорай болмайтыны анық емес пе?

Мағжан, Данара, Гүлжамал, Нұрболат.

Табандылығы мен тұрақтылығы, əке аруағын сыйла-
ғандығынан болар өзінің 37 жылдан асып жығылатын білім 
теңізіндегі сапарында бақ қуып, тақ қуып басқа арнаға жел-
кен керген жоқ, жүрегін тəтті сезімге бөлеп көңіл шалқытқан 
қызығы да, көңіл суытқан қытымыр қиындығы да туған ұя-
сына айланып кеткен осы мектепте өтті. Осы мектеп қабыр-
ғасында білім алды, арман қуды, еңбек жолын бастады еңбек 
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жолын осы білім шаңырағында аяқтады. Кеудеге таққан Рес-
публиканың 20 жылдық, Павлодар облысының 75 жылдық 
мерекелік медальдарын, Л. Гумилев, С. Торайғыров атындағы 
универститеттері ректорларының Алғыс хаттарын осы білім 
шаңырағында алған екен. Түсінген жанға бұл да екінің бірі-
не тие бермейтін бақ. Əке жолын жалғастырып, ұстаз деген 
ұлы атқа лайық еңбек еткен, 65 жасқа бет түзеген Нұрболат 
құрдасқа əкесі Қабыкен марқұм бастап кеткен №2 мектептің 
ашылғаннан бергі ұзын сонар тарихын аяқтап, ертістіктер 
үшін таптырмас құнды мұра қалдырарына сенейік.

Самат Мəненұлы
«Ертіс нұры» газеті, 7 ақпан 2015 жыл.
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