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Участники Великой Отечественной войны 

 

Бахтызин Александр Михайлович
(1925-1994)

Кандидат филологических наук, доцент.

Родился в с.Большенарымское ВКО. Курсантом Тамбовско-
го военно-пехотного училища участвовал в штурме и пере-
праве через Днепр. Дважды ранен, был в плену. Награжден 
Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 1941-1945», юбилейными знаками.

В 1950 году закончил филологический факультет Семипалатин-
ского педагогического института, диссертацию защитил в 1971 году.

В УКПИ работал с 1975 года на кафедре русского языка. Пре-
красный знаток лингвистики, особое внимание уделял речевому 
стилю художественной речи произведений русских классиков. Ста-
тьи о Л.Н. Толстом публиковались в Алма-Ате, Туле, Москве. Алек-
сандр Михайлович руководил лингвистическим кружком «Глос-
са» для студентов. На научных конференциях по стилистике речи и 
ораторскому искусству его студенты часто выступали с докладами.

Обладал высоким уровнем интеллигентности, сам пре-
красно владел культурой речи. Отличник просвещения СССР. 

Гришко Федор Тихонович
(1924-1992)

Кандидат филологических наук, доцент.

Родился в Кустанайской области, с. Ново-Борисовка.
В марте 1942 учеником 10-го класса добровольцем ушел на фронт. В 

1943 году закончил Ташкентское пехотное училище и в звании младшего 
лейтенанта был направлен на Северо-Кавказский фронт под Краснодар. В 
июле 1943 был ранен. После госпиталя  под Керчью командовал стрелко-
вым взводом. После госпиталя направлен в Саратовский полк офицерского 
резерва.  В 1944 году, закончив на курсы военных переводчиков при ин-
ституте иностранных языков в Москве, направлен в Ивановскую область  
в 3-ий отдельный парашютно-десантный батальон, где прослужил до 
1946 года. В 1951 году заочно закончил филологический факультет Кзыл-
Ординского пединститута, до 1956 года работал  преподавателем, диссер-
тацию  защитил  в КазГУ (1964).

В 1965 году приглашен на работу в УКПИ: сначала на должность заве-
дующего кафедрой русского языка, а с 1969 по 1986 года Федор Тихонович 
– бессменный декан филологического факультета, на кафедре  работал до 
1991 года.

Прекрасно знал свой предмет, владел в совершенстве немецким, казах-
ским языками. Опытный и талантливый педагог, он был любим и уважаем 
студентами, коллегами. Награды: Ордена Красной звезды и Отечественной 
войны, медали «За победу над Германией» и юбилейные.

Входит в число ученых-ветеранов, внесших вклад в развитие ВКГУ.
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Герасимов Семен Николаевич 
(1901-1989)

Кандидат экономических наук, доцент.

Родился в с. Белое Алтайского края. Участник Гражданской во-
йны. В 1931 году окончил Уральский педагогический институт. В 
годы войны старшим лейтенантом с оружием в руках защищал Роди-
ну с 1941 до 1944 г. Освобождал Белоруссию, города Брянск, Орел.

С 1956 года и до ухода на пенсию в 1975 году преподавал в УКПИ: 
читал курс лекций политэкономии, заведовал кафедрой. В 1962 году 
защитил диссертацию, в 1965 году получил звание доцента. Семена 
Николаевича знали на Рудном Алтае не только как педагога и учено-
го, но и как драматурга, лектора, краеведа. С 1935 года он собирал 
материал по истории края, о работе учителей до и после революции, 
о жизни и смерти Я. Ушанова, был инициатором возведения ему 
памятника. Написал книги, сотни статей и очерков о нашем крае. 
Награды: Ордена «Знак Почета» и Отечественной войны I степени, 
медали «За победу над Германией», «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны», юбилейные. Отличник просвещения 
Каз ССР.

Голованов Федор Григорьевич
(1921-1976)

Кандидат педагогических наук, доцент.

Родился в с. Александровка ВКО. В 1940 году поступил в Ленин-
градский политехнический институт. Когда началась война, рабо-
тал на заводе,  2 года воевал на Пулковских высотах Ленинградского 
фронта, был командиром пулеметного отделения в звании сержан-
та. Дважды был ранен, в 1943 году получил очень тяжелое ранение. 
Учился говорить заново.

В 1950 году закончил филологический факультет Семипалатин-
ского пединститута. Работал в учебных заведениях области, а в 1958 
году пришел в УКПИ на кафедру педагогики и психологии. «Эта яр-
чайшая личность на всю творческую жизнь врезалась в память це-
лого поколения студентов, выпускников УКПИ…». Мастер письма 
и живописи, обладал энциклопедическими знаниями по искусству, 
педагогике, заражал творческим вдохновением студентов, коллег по 
работе. Его диссертация «Упрощение письменного шрифта и изме-
нение системы обучения детей письму» стала знаменитой на весь 
Советский Союз: «На смену нажимам, волосяным линиям, накло-
нам пришел упрощенный шрифт, высвободивший школьные часы 
для движения вперед познания».

 Возглавлял  кафедру с 1968 по 1971 год,  до 1974 года был про-
ректором по учебной работе. Награды: Медали «За отвагу», «За по-
беду над Германией», «За оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейные. Отличник 
просвещения Каз ССР. Входит в число ученых-ветеранов, внесших 
вклад в развитие ВКГУ.
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Ермолаев Лев Александрович
 1953 - 1955 жылдары  Өскемен педагогикалық 

институтының директоры,  физико-математикалық 
ғылымдар кандидаты, доцент

1916 жылы Татар АКСР-інде дүниеге келген. 1940 жылы Қазан 
университетінің физико-математикалық факультетін бітірді.

1941 жылы Қызыл Әскер қатарына шақырылды. Соғысты 8-ші 
Гвардиялық Панфилов дивизиясының құрамында өтті. 1945 жылы 
ауыр жарақат салдарынан әскерден қайтты .

 Қызыл Ту, Қызыл Жұлдыз ордендерімені, медальдармен 
марапатталған.

Шестаков Андрей Андрианович
1952 жылдың қыркүйек айынан 1953 жылдың қазан 
айына дейін Өскемен педагогикалық институтының 

директоры

1903 жылы Алтай губерниясында дүниеге келді. Абай атындағы 
педагогикалық институт түлегі (1939ж.). 

1943 жылдан 1945 жылға дейін Ұлы Отан соғысының қатысушысы. 
Марапаттары: Қызыл жұлдыз, Ұлы Отан соғысының ІІ дәрежелі 

ордендерінің,  «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За взятие «Будапешта», «За освобождение Праги» медальдарының 
иегері. Жоғарғы Бас қолбасшысының атынан 11 алғыс хатын алған. 

Коломиец Кирилл Филиппович
(1919-2008)

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент.
ШҚО Күршім ауданынында дүниеге келген. 1938 жылы Құмаш 

орта мектебін алтын белгімен бітірді. 1939 жылы Алматыдағы 
Абай атындағы институтының тарих факультетіне түсті, сол 
жылы Новосибирск қаласына Қызыл әскер қатарына шақырылып, 
544-ші гаубица артилериялық полкінің 2-ші батареясының са-
яси жетекшісінің орынбасары болды. Соғыс басталғанда 486 
полк қатарында Батыс майданының 24 армиясына келіп түсті. 22 
қазанда Нарофоминск түбінде ауыр жарақат алды. 1942 жылдың 
наурыз айында ІІ топ мүгедегі болып, әскерден қайтарылды. Ұзақ 
уақыт партиялық жұмыстарда болды. 1952 жылдың тамыз айын-
да Өскемен педагогикалық институтының марксизм-ленинизм 
кабинетінің меңгерушісі болып келді, 1961 жылға дейін КОКП тари-
хы кафедрасының ассистенты болды. 1969 жылы Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетінде кандидаттық қорғап шықты. 

1984 жылдан – облыстың құрметті зейнеткері. Өскемен 
педагогикалық институтында, облыста, қалада үлкен қоғамдық 
жұмыстар жүргізді. КСРО және Қазақ ССР ағарту ісінің үздігі.

Марапаттары: ІІІ дәрежелі Даңқ орденінің, Ұлы Отан соғысының 
І дәрежелі орденінің, сонымен қатар Г.К.Жуковтың, «За оборону Мо-
сквы», мерейтойлық, жалпы саны 14 медальдың иегері. 1995 жылы 
майор шені берілген.
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Липейко Яков Семенович
(1918 – 2007)

Медициналық дайындық және азаматтық қорғаныс 
кафедрасының аға оқытушысы. 

Отставкадағы полковник
Алтай өлкесі, Савушка селосында дүниеге келген. Кеңес 

Армиясының қатарында 1937 жылдан бастап 25 жыл қызмет етті. 
Курсанттан артиллерия басшысы, лейтенанттан полковник атағына 
дейін әскери жолды жүріп өтті. Солтүстік-батыс бағытындағы 
майданда 1941 жылдың 22 маусымынан ұрыстарға қатысты. 1941 
жылдың шілде айында ауыр жарақат алып, тылдағы әскери оқу 
орындарында оқытушылық қызметіне ауысты. 

 1944 жылдың соңында Яков Семенович өзін алдыңғы шептегі 
соғыс алаңына жіберуге рұхсат сұрап, рапорт берді. 1945 жылы мар-
шал Г.К. Жуков, дивизион командирінің орынбасары Я. Липейконың 
қолбасшылығымен 1-ші Белорусс майданының құрамында Берлинге 
шабуылға қатысты. Кеңес Армиясының қатарында 1962 жылға дейін 
қызмет етті. 1962 жылдан 1991 жылға дейін ӨПИ-ШҚМУ– да аға 
оқытушы болып жұмыс істеді. Қоғамдық жұмысқа, студенттердің 
әскери-партиоттық тәрбиесіне белсенді қатысты.

 КСРО ағарту ісінің үздігі , КСРО және Қазақ КСР азаматтық 
қорғаныс үздігі .

Марапаттары: Ұлы Отан соғысының Іжәне ІІ дәрежелі , Қызыл 
Жұлдыз ордендері, 18 медаль, соның ішінде «За взятие Берлина», 
Г.К.Жуковтың атындағы, т.б.

Новиков Павел Александрович
(1919-1998)

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент.

Новосибирск облысында дүниеге келген. Саратов педагогикалық 
институтының ІІІ курс студенті соғыстың алғашқы күнінде майданға 
өз еркімен кетіп, Солтүстік-Батыс майданының атқыштар диви-
зиясына келіп түсті. Алғашқы ұрысты Великие Луки қаласының 
түбінде , қоршауда қалған дивизия қатарында қарсы алды. Жаудың 
қоршауынан сытылып шығып, П.Новиков партизан отрядтарын құра 
бастады, кейін «Отан үшін» біріккен партизан отрядының комисса-
ры болды. 1942 жылы фашист гарнизонын талқандау кезінде жарақат 
алып , тылға жеткізілді. Қалың жаудың ортасында шайқасқан Павел 
Александрович Жеңіске өз үлесін қосты.

 1947 жылы Киев мемлекеттік педагогикалық институтын бітірді. 
Новосибирск халық шаруашылығы институтында сабақ берді, 1967 
жылы диссертация қорғады. Өскемен педагогикалық институтында 
1973 жылдан бастап КОКП тарихы кафедрасында жұмыс істеді. 1978 
жылы атаулы кафедраның доценты болды. Ардагерлер Кеңесінің 
төрағасы болып, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысты, 30-дан 
астам ғылыми еңбектері жарық көрді. КСРО ағарту ісінің үздігі .

Марапаттары: Жауынгерлік Қызыл Ту, Ұлы Отан соғысының І 
дәрежелі ордендері, 8 медаль.



6 ИМИДЖ
ВКГУ2020 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 75 ЛЕТ

Осьмаков Александр Александрович
(1926-1995)

Доктор экономических наук, профессор.

Уроженец Алтайского края. Добровольцем попросился на фронт 
в 1943 году, когда ему было 17 лет. Вместе со своими друзьями был 
отправлен на Дальний Восток, в Военно-морское авиационное учи-
лище, после окончания которого был зачислен бортмехаником в эки-
паж 16-го авиационного полка. Принимал участие в высадке десан-
тов-моряков на Курильские острова, в Корейские порты, г. Харбин, а 
также в операции по освобождению Порт-Артура. В 1947 году сдал 
экстерном экзамены в педучилище Владивостока и в чине капитана 
демобилизовался.

В 1952 году окончил Алма-Атинский юридический институт. В 
1962 году стал  преподавателем кафедры политэкономии УКПИ, в 
1979 году -  заведующим этой кафедры. В 1969 году защитил канди-
датскую диссертацию и стал 1-м кандидатом экономических наук, а 
в 1986 году – 1-м доктором экономических наук на Востоке Казах-
стана. Опубликовал более 30 научных трудов. 

Награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За по-
беду над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», «За освоение целинных и залежных земель» и др. Отличник 
просвещения СССР.

Пашилов Александр Иванович
(1917-1981)

Кандидат физико-математических наук, доцент.

Родился в Вологодской губернии Верхне-Кубанской волости. В 1939 
году с отличием закончил Уральский госуниверситет г. Свердловска по 
специальности «Физика» и остался там работать ассистентом. В 1940 
году был призван в армию. В начале войны участвовал в боях на Бе-
лорусском направлении, под Витебском попал в окружение. Начались 
долгие годы плена в Норвегии, где он, не смотря на полное истощение, 
находил силы поддерживать товарищей. После освобождения в 1945 
году, демобилизовавшись, работал учителем, а затем в Свердловском 
НИИ метрологии, где подготовил кандидатскую диссертацию по фи-
зике твердого тела, но удалось защитить ее только в 1954 году. День 
защиты для него стал вторым Днем Победы. Научную и педагогиче-
скую деятельность в Усть-Каменогорске А. Пашилов начал в 1955 году 
в УКПИ доцентом кафедры физики. 

Александр Иванович основал 1-е научное направление на кафедре 
физики и стоял у истоков создания лаборатории физики твердого тела.

С 1968 по 1975 г. заведовал кафедрой физики. Благодаря его усилиям 
в УКПИ появился комплекс лабораторий с электронным и металлогра-
фическим оборудованием. Многие ученики А.И. Пашилова продолжа-
ют его исследования, вспоминая замечательного педагога, трудолюби-
вого ученого, ценившего самостоятельность и творческий поиск. Имя 
Пашилова А.И. входит в число ученых-ветеранов, внесших вклад в раз-
витие ВКГУ.  Награды:  медали «За победу над Германией», «20 лет 
Победы в Великой Отечественной войне» и другие.
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Пакина Людмила Алексеевна
(1923-1991)

Родилась в  г. Коканд  в семье       военнослужащего. В 1940 году  поступила 
в Кзыл-Ординский  педагогический  институт на литературный  факуль-
тет. Училась и работала учителем русского языка в казахской школе.

В мае 1942 года, оставив 3-месячную дочь, добровольно ушла на 
фронт стрелком-оружейником. В конце 1943 года по состоянию здо-
ровья была демобилизована в звании ефрейтора.

В 1948 году вновь поступила в пединститут, училась и работала 
лаборантом. Закончила исторический факультет и с 1952  по 1965 
годы работала там заведующей библиотекой. В 1963 году поступила 
в Институт культуры г. Москва. Хорошо владела немецким языком.

В 1965 году Людмила Алексеевна начала работать заведующей 
библиотекой в УКПИ. С 1967 года была деканом библиотечного фа-
культета университета общественных профессий. Профессионально 
организовала создание новых отделов библиотеки, внесла вклад в 
формирование и сохранность фонда редкой книги. Активный участ-
ник всех вузовских мероприятий.

Награды: Орден Отечественной войны I степени, 8 медалей, 2 
знака.

Пизиков Василий Петрович
Кандидат исторических наук, доцент.

Родился в 1919 году в с. Преображенка ВКО. До войны закончил 
Семипалатинское педагогическое училище. 

Воинская служба совпала с войной на Карельском перешейке. По-
пал в инженерные войска, избрал специальность – минно-подрыв-
ное дело. Будучи политруком роты, принимал участие в разминиро-
вании территорий. Великая Отечественная война застигла Василия 
Пизикова в Крондштатском военно-морском политическом учили-
ще. Состоялся досрочный выпуск и он был назначен политруком 
роты батальонного обслуживания авиабазы Балтийского флота в г. 
Таллин. Участвуя в боях по обороне Таллина, получил ранения. Чу-
дом остался жив, считался погибшим. Был отправлен в Ленинград-
ский военно-морской госпиталь. В конце 1941 года демобилизован 
по инвалидности. Почти 20 лет был на партийной работе, работал 
в газете. В УКПИ начал трудовую деятельность в 1962 году. В 1964 
году защитил диссертацию, в звании доцента заведовал кафедрой.

Василий Петрович – один из лучших лекторов, наставников моло-
дого поколения. Щедро передавал и передает жизненный и творче-
ский опыт, обладает блестяще лекторским мастерством. Никогда не 
переставал учиться сам, всегда шагает в ногу со временем. В 2001 
году принимал участие в дистанционном проекте Российской Ака-
демии «Моя победа» (г. Москва).

Награды: Орден Отечественной войны I степени, 14 медалей: 
«За отвагу», Г.К. Жукова и другие награды. Отличник просвещения 
СССР, заслуженный работник культуры Каз ССР.



8 ИМИДЖ
ВКГУҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 75 ЖЫЛ2020

Петров Александр Иванович
Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент 

1916жылы дүниге келген году. 1948 жылы Алматыдағы Абай 
атындағы педагогикалық институтты бітіріп, Алматыда жұмыс істеді. 
Алғашқылардың қатарында 1952 жылы Өскемен педагогикалық 
институтындағы марксизм-ленинизм кафедрасына КОКП тарихы-
нан дәріс оқитын аға оқытушы болып жұмысқа кірді. 1955 жылы 
Өскемен педагогикалық институтының ректорының міндетін 
атқарушысы болып қызмет етті. 1964 жылдан 1973 жылға дейін  - 
КОКП тарихы кафедрасының аға оқытушысы.

Марапаттары: «За отвагу», «За победу над     Германией» және т.б. 
медальдар иегері .

Плотников Борис Герасимович
(1912-1994)

Музыка-педагогикалық шеберлік негіздері 
кафедрасының оқу шебері 

Өскемен қаласының тумасы. 1941 жылдың тамыз айынан  238-
ші атқыштар дивизиясының, соңынан 30-шы Гвардиялық дивизия 
(біздің университетіміздің №1 оқу ғимараты тұрған көшенің қазіргі 
атауы) құрамында қатардағы сарбаз болып қызмет етті.

Мәскеуді қорғап, Рига қаласының түбінде жарақат алды. 
Соғысты Германияда 14-ші гвардиялық миномет бригада-
сы қатарында аяқтады. Қиыр Шығыста соғысы, Үлкен Хинган 
өткеліндегі ұрыстардың қатысушысы . Әскерден 1946 жылы Пхе-
ньяннан қайтты. Өскемен педагогикалық институтында 1977 жыл-
дан кафедраның оқу шебері болып жұмыс істеді .

Марапаттары: Қызыл жұлдыз, Ұлы Отан соғысының І дәрежелі, 
Ұлы Отан соғысының ІІ дәрежелі ордендерінің, 8 медальдың соның 
қатарында «За оборону Москвы», «За победу над Японией», т.б 
марапаттардың иегері.

Потапова Валентина Григорьевна
(1922-1991)

Кандидат биологических наук, доцент.
1922 жылы Петрозаводск ауданы Ледмозеро ауылында дүниге 

келді.Соғыс кезінде қоршаудағы Ленинград госпиталінде жұмыс 
істеді, жарақат алды.

1949 жылы Покровский атындағы Ленинград педагогикалық 
институтының «биолог-химик» мамандығы бойынша білім алып 
шықты Француз, ағылшын, неміс тілдерін жетік меңгерген. 1953 
жылы Ленинград мемлекеттік педагогикалық институтында аспи-
рантураны бітіріп, сол жерде жұмысқа қалды.

Өскемен педагогикалық институтында 1955 жылдан бастап зооло-
гия кафедрасында жұмыс істей бастады. Кандидаттық диссертация-
ны 1963 жылы қорғады,  1966 және 1972 жылдары кафедра доценті 
болып сайланды. 16 қолжазба зерттеулер дайындаған,  биологияны 
оқыту әдістемесін жетік меңгерген, тәжірибелік сабақтарды ашық 
табиғат аясында өткізген жаңашыл мұғалім, талантты ғалым. Вален-
тина Григорьевна биолог-мұғалімдерімен жұмысында таптырмас 
көмекші болды, институт өміріне белсенді қатысты.

Марапаттары: Ұлы Отан соғысының І дәрежелі ордені,9 медаль 
соның ішінде  «За оборону Ленинграда».
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Попов Валентин Егорович
(1916-1987)

Геолого-минералогикалық ғылымдар кандидаты, 
доцент.

Шығыс Қазақстан облысы Винное ауылында дүниеге келген .
19 жасында Андрей Потапов соғысқа аттанды . Жас 

байланысшының 1942 жылы алғашқы ұрысы өмір бойы жа-
дында қалды. Байланысты қамтамасыз етіп жүргенде жарақат 
алғанына қарамастан ұрыс алаңынан кетпегені үшін «Жауынгерлік 
ерлігі үшін» медалімен марапатталды. Кейіннен Степной, 
2-ші және –3ші Украина майдандарында, 138 және 48-ші 
гвардиялық атқыштар дивизиясы құрамында 1 Белорус майда-
нында соғысты. Жеңіске гвардия аға лейтенанты шенінде жетті.

Соғыстан кейін 1950 жылы сырттай Герцен атындағы Ле-
нинград педагогикалық институтын тәмамдады. Өскеменге 
келген соң педагогикалық және партия қызметтерінде жұмыс 
атқарды. В 1965 жылы А.В. Потапов «ҰОС кезеңіндегі Кенді 
Алтай (1941-1945жж.)» атты диссертация қорғап шықты 
году. Өскемен педагогикалық институтында 1971 жылдан ба-
стап КОКП тарихы кафедрасының аға оқытушысы, 1981 жыл-
дан бастап аталмыш кафедраның доценті болып қызмет етті  . 

ШҚО тұрғындары Андрей Викторовичты Ұлы Отан соғысының 
шежірешісі деп атап, оның баға жетпес еңбегі үшін алғыс білдіреді.  
Оның «Гвардейцы фронта и тыла» (1974ж.) монографиясы – бірнеше 
жыл жинақтаған материалдары мен деректерге сүйене жазған  
жерлестерінің ерлігі  туралы  еңбек, сонымен қатар халқымыздың 
ерлігін баяндайтын оның тағы да  34 ғылыми жұмысы баспадан шықты. 

Марапаттары: ІІ және ІІІ дәрежелі Даңқ ордендерімен,  
«За отвагу» - 2, «За боевые заслуги», мерейтойлық, жал- 
пы саны 8 медальдармен марапатталған .

Цыкунов Яков Петрович
(1918 – 2005)

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент.
ШҚО Шемонаиха ауылында  дүниеге келген. 1940 жылы Се-

мей педагогикалық институтын бітірді. Әскери қызметке 1942 
жылы шақырылды. Алғашында Түмен қаласының қасында 
орналасқан 384-ші атқыштар полкінде әскери қызметте болып, ал 
1943 жылы марштық рота құрамында 3-ші Сталинград Гвардиялық 
корпусындағы 6-шы мотомеханикалық батальонға келіп түсті. 
Қатардағы жауынгер болып Курск доғасындағы ұрыстарда, Сума 
қаласының түбінде қоршауды бұзып шыққан шайқастарда болды. 
Контузия алып, госпитальда емделген соң, батальонға қайтып келді. 
Армияда кіші лейтенант курстарын өтті. 1944 жылы І және ІІ Бело-
руссия майданының 3-ші Сталинград Гвардиялық корпусының ми-
номет взводының командирі болып, соңынан 47 және 70 армиялар-
да әскери міндетін атқарып, Отанымызды қорғады. Соғысты 1945 
жылы Германияда аға лейтенант шенінде бітірді, мүгедектік алып 
әскерден қайтты. 

1950 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
филология факультетін үздік аяқтады. Өскемен педагогикалық ин-
ститутында 1954 жылдың қыркүйек айынан бастап орыс тілі және 
әдебиет кафедрасында жұмыс істей бастады.  1967 жылы диссерта-
ция қорғады, 1973 жылы доцент атағын алды. Сол жылдан бастап, 
қоғамдық жұмысқа белсене қатыса отырып,  1980 жылға дейін орыс 
және шетел әдебиеті кафедрасына басшылық етті. 

Марапаттары: Қызыл Жұлдыз, Ұлы Отан соғысының ІІ дәрежелі 
ордендері мен  10 медальдың: «За освобождение Варшавы», «За по-
беду над Германией», Г.К. Жуков атындағы, «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», мерейтойлық; КСРО Жоғарғы Бас 
қолбасшысының атынан 10 жазбаша алғыс хат алған. КСРО ағарту 
ісінің үздігі.
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Потапов Андрей Викторович
(1923 -1987)

Кандидат исторических наук, доцент.

Родился в с. Винное ВКО. В 19 лет ушел Андрей Потапов на 
фронт. В 1942 году получил первое боевое крещение, запомнив-
шееся молодому связисту на всю жизнь. Обеспечивая в тяже-
лом бою бесперебойную телефонную связь, он был ранен, но 
не ушел с поля боя. За этот бой был награжден медалью «За бо-
евые заслуги». Затем бои на Степном, 2 и 3 Украинских фрон-
тах, 1-м Белорусском в составе 138 и 48 гвардейских стрелко-
вых дивизиях. Закончил войну гвардии старшим лейтенантом.

После демобилизации заочно закончил в 1950 году Ленинградский 
пединститут им. Герцена. После возвращения в Усть-Каменогорск 
был на педагогической и партийной работе. В 1965 году Потапов А. В. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рудный Алтай в годы 
ВОВ (1941-1945гг.)». В УКПИ работал с 1971 года: сначала преподавате-
лем кафедры истории КПСС, а с 1981 года - доцентом этой же кафедры. 

Жители ВКО по праву называли его летописцем Великой Отече-
ственной войны, благодарили за бесценный труд. Его монография 
«Гвардейцы фронта и тыла» (1974г.) – результат многолетней работы 
о подвигах земляков: за это время он выявил более 500 наградных 
листов, разыскал редкие фотографии героев Советского Союза, ка-
валеров Орденов Славы, опубликовал еще 34 научные работы, мно-
гие из которых связаны с героическим прошлым нашего народа. 

Награды: 2 Ордена Славы II и III степени, 8 меда-
лей: «За отвагу» - две, «За боевые заслуги», юбилейные.

Самусев Иван Федорович
(1914-2001)

Кандидат биологических наук, доцент.

Родился в Белоруссии. В 1937 году поступил в Каз ГУ им. 
С.М.Кирова. Начало войны застало Ивана Самусева в экспедиции на 
о. Зайсан. Досрочно сдал выпускные экзамены, закончил пехотное 
училище в Алма-Ате и в звании лейтенанта был направлен на Севе-
ро-Западный фронт. В бою под Старой Руссой был тяжело ранен. И 
еще трижды были ранения и контузии. После лечения в госпиталях 
получил направление на курсы офицерского состава. Снова фронт: 
Западный, 2-й Белорусский, бои под Оршей, Витебском. Закончив 
курсы младших лейтенантов, преподавал военную топографию, так-
тику, а вскоре стал начальником штаба курсантского батальона. С 
боями прошел Польшу, Германию, южное побережье Балтики, где и 
встретил Победу в звании капитана. 

В УКПИ начал работать с первых дней его открытия преподава-
телем зоологии. С 1953 по 1955 года был заместителем директора 
института. В 1960 году защитил кандидатскую диссертацию в ТГУ. 
До 1971 года возглавлял факультет естествознания, а затем кафедру 
зоологии. Знаток флоры и фауны, известный орнитолог Восточного 
Казахстана, опубликовал более 200 заметок натуралиста в газетах.

 Награды: два ордена Отечественной войны I степени, 8 медалей, 
Отличник просвещения СССР. Его имя входит в число ученых вете-
ранов, внесших вклад в развитие ВКГУ.
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Увалиев Юмаш Каримович
(1923 – 2008)

Кандидат технических наук, профессор химии, ректор 
УКПИ с 1960 г. по 1984 г., почетный ректор УКПИ-ВКГУ.

Родился 30 апреля 1923 года в ауле, урочище Кара-Кудук Тавриче-
ского района. В июне 1942 года, получив аттестат зрелости, Ю. Ували-
ев стал курсантом Ленинградской авиатехнической школы ВВС РККА, 
дислоцированной в г. Петропавловске. Получив воинское звание сер-
жанта и квалификацию авиамеханика по обслуживанию боевых само-
летов, был направлен сначала в запасной авиаполк в г. Иваново, а за-
тем – в 1-й истребительный авиаполк Московского военного гарнизона. 
День и ночь приходилось технически обеспечивать боевые вылеты ис-
требителей полка.

После Победы, будучи еще военнослужащим срочной службы, по-
ступил в Московский педагогический институт им. Крупской, а после 
демобилизации завершил учебу в Семипалатинском педагогическом 
институте.

Юмаш Каримович прошел педагогический путь от учителя до рек-
тора института на Востоке Казахстана, во главе которого стоял 24 года. 
В 1955 году защитил диссертацию. Сфера научной деятельности: хи-
мико-технологические пути использования природных ресурсов Казах-
стана. Юмащ Каримович - автор первого учебника на казахском языке 
по физической химии, а также 6-ти монографий, свидетельств изобре-
тений, статей, тезисов. С 1984 по 1990 года возглавлял кафедру неорга-
нической химии и химических технологий.

Награды: Ордена - «Знак Почета», Октябрьской революции; 7 юби-
лейных медалей. Отличник просвещения Каз ССР и СССР, Почетный 

Шмурыгин Георгий Михайлович
(1919-2002)

Родился в с. Прапорщиково ВКО. В 1939 году был призван в Красную 
Армию в стрелковую роту Среднеазиатского военного округа. В 1940-1941 
годах учился в Ашхабадском авиаучилище, получил специальность летчи-
ка-истребителя.

До конца 1941 года находился в Иране, а весной 1942 года попал на 
Кубань в 15-й истребительный полк Северо-Кавказского фронта, который 
прикрывал действие армии фронта. В первом бою сбил вражеский само-
лет, под Майкопом еще один и был представлен к награде. Участвовал в 
боях за освобождение г. Грозный. С контузией, повреждением позвоночни-
ка лежал в госпитале. После этого комиссия запретила службу в авиации,  
и Георгий Михайлович прошел подготовку в пулеметном училище. В 1943 
году стал командиром взвода Степного фронта (позже Украинский) и про-
шел боевыми дорогами Запада. Участвовал в форсировании Днепра, в 1945 
году работал в газете «Вперед к победе» 297-й стрелковой дивизии. В июле 
1945 года в составе 53 армии воевал на Дальнем Востоке и там встретил 
Победу над Японией. Был демобилизован в мае 1946 года лейтенантом. 
В УКПИ пришел в 1953 году преподавателем кафедры истории КПСС. В 
1954 году заочно окончил Каз ГУ им. С.М. Кирова, в 1974 году стал канди-
датом исторических наук и до 1979 года работал старшим преподавателем 
кафедры. Активно участвовал в общественной жизни института, города, 
области: Ульбинском райсовете ветеранов войны и труда, общественной 
приемной газеты «Рудный Алтай».

Награды: 2 ордена - Красной Звезды и Отечественной войны III степе-
ни, 11 медалей: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За осво-
бождение Будапешта», «За победу над Японией» и другие.
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Чудинов Василий Александрович
(1922-2003)

Физико-математикалық ғылымдар кандидаты, 
доцент.

ШҚО Бұқтырма ауданының тумасы. 1940жылы әскерге шақырылып, 
Алматы пулемет училищесінің курсанты атанды. 1941 жылдың та-
мыз айында лейтенант шенінде Күнгей Кавказ майданының бір 
дивизиясындағы Каспий теңізі жағалауында орналасқан взвод, соңынан 
рота командирі болып тағайындалды.

Крым майданының құрамында Новороссийск, Феодосияда соғысты, 
Керчь-Феодосия десанттық операциясында қатысып, әлдеқалай аман 
қалды. Шабуыл кезінде жарақат алып, госпитальда емделіп шыққан 
соң қайта Аджимушкай катакомбаларында орналасқан Крым майданы-
на жіберілді. 1942 жылы ерекше мақсатты батальон штабының, содан 
соң байланыс штабының офицері  болып тағайындалды. 1942 жылы 
81-ші Қызыл Ту бригадасының әскери жаяу әскерінің командирі бол-
ды. Новороссийск түбіндегі шайқастардың бірінде ауыр жарақат алды. 
Госпидальда ұзақ емделген соң 21 жасында ІІ топ жарымжандық алып, 
еңбекке шектеулі жарамды болып қалды.

Сырттай Семей педагогикалық институтын бітірді. Алғашқылардың 
қатарында Өскемен педагогикалық институтына келіп жоғары оқу 
орнына 50 жыл еңбегін сіңірді: 17 жыл -физматтың деканы, 3 жыл - 
институттың оқу және ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары, 7 жыл 
- кафедра меңгерушісі. Соңғы жылдары философия кафедрасының 
доценті болып қызмет атқарды. Баспадан монография және 17 ғылыми 
жұмыс басып шығарды .

Өмірінің соңына дейін Василий Александрович білімі мен мол 
тәжірибесін жастарға беруден жалықпаған, болашаққа зор үмітпен 
қараған ұлағатты ұстаз және ғалым. 
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Тең келмейтін алтын да еш 
қолдағы,

Өзің едің, әке, үйдің зор бағы.
Жарық берер айымыздай көк- 

тегі,
Болушы едің жанымыздың 

қорғаны.  
Имамбайұлы Құрмаш 1917 

жылы Үлкен Нарын ауда-
ны Үштөбе ауылында өмірге 
келді. Қазіргі кезде бұл аудан – 
Катонқарағай ауданы. Ал балалық 
шағы қылқан жапырақты орманды, 
суы мөлдір, тау бөктерінде сұлу 
жерде орналасқан Өрнек ауылында 
өтті.Әкеміз ерте ата-анасынан ай-
ырылып, Омар ағасымен әкесінің 
қарындасы – Зағипа апайының 
қолында тәрбиеленді. Шыңғыстай 
орта мектеп-интернатын ойдағыдай 
жақсы бітіргеннен кейін, Семейдің 
педагогикалық техникумына түсіп, 
1939 жылы оны экстернмен аяқтап, 
Шыңғыстай орта мектебінің баста-
уыш кластарының мұғалімі болып 
орналасады. 

 Сол жылы Совет армиясының 
қатарына шақырылды. Әскери 
борышты орындау Ұлы Отан 
соғысымен жалғасты (1941-1945 
жж.). Украинаның Казанец – По-
дольск облысында әскер қатарында 
жүргенде партия мүшелігіне 
қабылданды. 1940 жылы Бесса-
рабия жерін румын боярларының 
езгісінен азат етудегі әскери 
жорықтарға қатысты. Украинаның 
Тернополь облысындағы Сбо-
ров қаласында әскери борыш-
ты атқарып жүргенде Ұлы Отан 
соғысы басталды. 

Старшина Имамбаев 1-ші, 2-ші 
Украин, 3-ші Белорус майданда-
рында А. Невский, А. Суворов, 
М. Кутузов атындағы көпорденді 
механикаландырылған жеке 
понтон-көпір батальон құрамында 
соғысты. 

Сұрапыл соғыс жүріп 
жатқанда, жаудың оғы автомат пен 
зеңбіректен жаңбырдай құйып, бас 
көтерткізбей тұрғанда, аспаннан 
дұшпанның ұшқыштары өткелді 

үздіксіз бомбылап тұрғанда Днепр, 
Днестр, Десна, Дон, Еділ, Вис-
ла, Одер өзендерінің жағаларын 
қосатын отыз тонналық пон-
тон көпірін салуға батальон 
бөлімшесінің командирі, кейіннен 
взвод командирі Құрмаш Имамба-
ев батыл бұйрық беріп, әскерлердің 
қарсы жатқан жағаға жылдам-
датып өтіп шығуына жағдай жа-
сап, өз үлесін қосты. Кенигсберг 
қаласында жеңісті кездестіріп, Бер-
линге дейін жетті.

Көптеген орден, медальдармен 
марапатталды. Дон өзенін жедел 
өтуді қамтамасыз еткені үшін «Ұлы 
Отан соғысының екінші дәрежелі» 
орденімен, Днепр өзенін өткендегі 
ерлігі үшін «Қызыл Жұлдыз» 
орденімен марапатталды. Висла 
өзенінен өтуді қамтамасыз еткені 
үшін «За отвагу», Одер өзенін 
өткеннен кейін ерлігі үшін «За 
боевые заслуги» медалімен ма-
рапатталды. Сталинград, Кениг-
сберг (Калининград) қалаларын, 
сол аймақтарды босатуда ерлікпен, 
жан аямай соғысты, Германияны 
тізе бүктіруге қатысты, оған дәлел: 
«За оборону Сталинграда», «За взя-
тие Кенигсберга», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией», 
басқа да соғыс кезіндегі ерліктерін 

мадақтайтын медальдар мен алғыс 
хаттар. 

Соғыстан кейін отанға сіңірген 
үздік еңбегі үшін «За трудовое от-
личие» және т.б. медальдармен 
марапатталды. Аудан кеңесінің 
сессияларында, аудан деңгейіндегі 
жиындарда шаруашылық, мектеп, 
оқу, тәрбиеге байланысты келелі 
мәселелерді көтеретін. Ауылда-
стары мен мектеп ұжымы кездесу-
ге шақырған кезде, әкеміз жақсы 
киініп, ордендері мен медальдарын 
тағып, қарастырылатын сұрақтар 
бойынша сөз сөйлеп, шешілмей 
тұрған мәселелердің шешімін та-
батын. Дауысын қатты көтеруді 
білмейтін, қонақ жайлы, жылы 
жүзді болатын.

Бүгінгі біздің барлық 
жетістіктеріміз – ата-анамыздың 
берген тәлім-тәрбиесі, сүйіспен- 
шілігі, махабаттары. Қиыншы-
лықтарға берілмей, барлығымызға 
жоғары білім алуға мүмкіншілік жа-
сап, өмірде әрқашан өз жолымызды 
дұрыс таңдауда бізді қолдап, дем 
берді. Ал ең маңыздысы – олардың 
балаларына деген сүйеспеншілігі, 
қамқорлығы, жүрек жылылуығы, 
ата-аналық жауапкершілігі, шексіз 
махаббаты. 

А.Қ. Игібаева, 
педагогикалық білім 

беру және менеджмент 
кафедрасының профессоры, 

п.ғ.д. 

Жан  әке! Сіз тек қана отбасының қорғаны болған жоқсыз, Сіз 
Отанымыздың қорғаны болғансыз! Ұлы Жеңістің 75 жылдығы да 
жақындап қалды. Осы сұрапыл соғысқа біздің әкемізде қатысып, 
еліне аман-есен оралған.

Отбасының ғана емес, Отанының да қорғаны бола білді
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1942 жылы орта мектепті 
тәмамдағаны туралы куәлікті ие-
ленгеннен кейін, он тоғыз жасын-
да ол бұйрық бойынша Ленинград 
авиатехникалық мектебіне жолдан-
ды. Оны бітіргеннен кейін «сер-
жант» әскери атағын және авиаме-
ханик мамандығын алды. Қызметін 
әрі қарай жалғастыру үшін Мәскеу 
түбіндегі Люберцы қаласындағы 
Мәскеудің Бірінші әскери жойғыш 
авиаполкіне жіберілді. 1948 жылы 
әскери борышын адал атқарған 
Жұмаш Кәрімұлы туған еліне аман-
есен оралады. Өзінің естелігі бой-
ынша сұрапыл соғыс көп нәрсеге 
көзін ашты, ой салды, өмірлік 
ұстанымдарын қалыптастыруға 
үлкен себеп болды. Өкінішке 
қарай, көптеген құрбы-құрдастары 
қан майданда қаза тапты.

Сол бір сұрапыл жылдар-
дан кейін Жұмаш Кәрімұлы 
бейбіт еңбекке ұмтылды. Ол 
еңбек ұстаздық еді. Ал, ұстаз 
болу үшін сөзсіз, шексіз білім 
қажет еді. Осы арманмен Мәскеу 
қаласының Н. Крупская атындағы 

Ардагер ұстазымызға тағзым етеміз
Университетіміздің құрметті ректоры, ғалым, профессор Жұмаш 

Кәрімұлы 1923 жылдың 30 сәуірінде Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан 
ауданының (бұрынғы Таврия ауданы) Қарақұдық елді мекенінде 
дүниеге келді. Оның мектепалды және мектеп жылдары Лениногор 
(Риддер) қаласында өтті. 

облыстық педагогикалық инсти-
тутына «химия» мамандығына 
еркін сабаққа қатысу құқығы бой-
ынша оқуға түсті. Оқуын әскери 
борышын өтегеннен кейін ғана, 
Семей педагогикалық институ-
тында бітіруге тура келді. Сол 
жылы Зырян қаласына орта мек-
теп директоры болып, 1951 жылы 
ҚазКСР ғылым академиясы химия 
институтының аспирантурасына 
түсті. Техникалық ғылымдардың 
кандидаты ғылыми дәрежесін 
алуға дайындаған Қазақстанның 
табиғи ресурстарын қолдану ая-
сын кеңейту мәселелеріне арналған 
диссертациясын академик А. 
Бектұровтың жетекшілігімен 1955 
жылы сәтті қорғағаннан соң, 1960 
жылы ҚазКСР білім министірлігі 
бұйрығымен Ж. Уәлиев Өскемен 
педагогикалық институтының ди- 
ректоры, қайта аттестациялау-
дан кейін Өскемен педагогикалық 
институтының – ӨПИ ректо-
ры болып тағайындалады. Осы 
жылдардан бастап оның өмірі 
мен қызметінде де, институт та-

рихында да жаңа кезең бастала-
ды. Аталмыш оқу орнын ширек 
ғасыр басқарған уақытта оның 
басшылығымен жоғары оқу орны 
КСРО педагогикалық институтта-
ры ішінде жетекші иституттардың 
біріне айналды. Ректорлық қыз- 
меттің ең бір үлкен жетістігі – ол 
педагогикалық ұжымға кемеліне 
жеткен зерттеуші бола келіп, оның 
ғылыми дамуына дұрыс бағыт 
таңдап алуында еді.

Жұмаш Кәрімұлының ректор- 
лық қызметін атқару бары-
сында екі оқу ғимараты, 2900 
орынға арналған төрт студенттік 
жатақхана, профессорлық-оқыту- 
шылар құрамына арналған 105 
пәтерлік тұрғын үй, асханалар, 
студенттік профилакторий, агро-
биостанция, жүзу бассейні және 
т.б. салынды. 1982 жылы Кеңес 
елдері бойынша 262 жоғары оқу 
орны арасында ғылыми жобаларды 
жақсы дамытқаны үшін 1-орын-
ды жеңіп алып, ауыспалы «Қызыл 
туға» ие болды, ең үздік 10 жоғары 
оқу орны қатарына қосылды. 
Оқытушыардың профессорлық 
құрамының сапасы артты. 1963 
жылы ғылыми дәрежесі бар небәрі 
13 оқытушы болса, 1984 жылы 
олардың саны 114-ке жетті.

Ж.Уәлиевтің мынадай оқиға 
айтқаны есімізге түседі. Бір кез-
де ол ҚазКСР жоғары, орта және 
арнайы орта білімі министрінің 
қабылдауына барғанда, қандай да 
бір жоғары оқу орнының жатақхана 
салуға және қаражатқа құжаттың 
дайындалмағанын және оған 
министрліктен бөлінген ақшаның 
игерілмей қалғанын естиді. Сол 
кезде Жұмаш Кәрімұлы өзінің 
портфелінен жобалық-сметалық 
құжатты алып, ұсынғанда, шенеу- 
нік керемет таң қалыпты. Сөйтіп, 
керек болып қалар деген ой-
мен өзімен бірге алып жүрген 
құжаттарының арқасында ӨПИ 
қызметкерлері мен оқытушылары 
үшін 9 қабатты жатақхана бой 
көтерген еді. 

Ж.Уәлиевтің ұстаздық қызме- 
ті химиялық технологиялар 
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саласындағы ғылыми жұмысымен 
үнемі тығыз байланыста бол-
ды. Өзінің басшылық қызметтен 
қол босамауына, уақытының 
тығыздығына қарамастан, «Химия- 
лық технология» пәні бойынша 
мемлекеттік және орыс тілдерінде 
дәрістер оқып, зертханалық 
жұмыстар жүргізді, сондықтан 
болар ол студенттердің проблема-
ларын ең бірінші болып білетін. 
«Құдай жаратқан дәріскер» де-
гендей, ол өзінің іс-тәжірибесінен 
өте қызықты сабақтар өткізетін, 
ғылым мен техниканың заманауи 
жетістіктерінен әрқашан да хабар-
дар болатын, сондай-ақ маңызды 
журналдар мен жаңа кітаптарға да 
үңілуге уақыт табатын. 

Жұмаш Кәрімұлы жоғары оқу 
орындарының кадрларын даярла-
уда үлкен еңбек сіңірді, себебі ол 
шеттен мамандарды тарту арқылы 
кадрлар саясатын шешуге болмай-
тынын анық түсінген еді. Оның 
жетекшілігімен ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына түрлі мамандық 
бойынша дарынды студенттер тар-
тылды. Олардың басым көпшілігі 
ғылым кандидаттары және доктор-
лары дәрежесіне ие болды, осы-
лайша кадрлар мәселесі тек ӨПИ-
ШҚМУ-да ғана емес, көптеген 
басқа да мемлекеттік жоғары оқу 

орындарында, ғылыми-зерттеу ин-
ституттары, қалалық, аймақтық 
және республикалық әкімшілік 
мекемелерінде шешілді. 

Ректордың командасында кездей- 
соқ адамдар болмаған: кадрлар-
ды іріктеуде олардың кәсіби 
құзіреттілігі, ұйымдастырушылық 
қабілеті және адами қасиеттері 
ескерілетін. Ж. Уәлиевтің басқару 
кезеңінде 13 мамандық бойын- 
ша диплом иеленген маман-
мұғалімдердің саны – 18 мың, 
оның ішінде 17 мың дипломды 
ректор өз қолымен табыс еткен. 
КСРО және ҚазКСР үкіметі ЖОО-
ның еңбегін жоғары бағалап, оны 
бірінші санатқа ауыстырды.

1984 жылы, 24 жыл рек-
тор қызметін атқарғаннан кейін 
Ю.Уәлиев бейорганикалық хи-
мия және химиялық техноло-
гия кафедрасының меңгерушісі 
қызметіне ауысты. Кафедра мең- 
герушісі кезінде белсенді жұмыс 
істеп, оқу үрдісіне, атап айтқанда 
«Химия және жаратылыстану» 
мамандығы бойынша тәжірибелік 
оқу жоспарларын енгізді (маман- 
дық бойынша түлектер арасын-
да: кафедра қызметкерлері т.ғ.к. 
Қабдрахманова С.К., жаратылы-
стану ғылымдарының магистрі 
Оразова.С.С., химия магистрі 

Әбілмәжінова Г.А., басқа ЖОО 
х.ғ.к. Жаманбаева.М.К., т.ғ.к. 
Идрышева Ж.К., т.ғ.к. Ғазизов А.Д., 
х.ғ.к. Жұртпаева А.А., «Шаңырақ» 
мектеп лицейінің директоры 
Алханова.З.А. және басқалар ең- 
бек етуде). Уәлиевтің ғылыми қы-
зығушылығы іргелі ғылымның 
маңызды бағытымен байланы-
сты, кристаллогидраттардың өза- 
ра айналысының процесі, ал 
қолданбалы тұрғыда Қаратау фос-
фаты шикізатын пайдалану бола-
тын. Зерттеудің аталмыш бағыты 
кристаллогидраттардың алуан түр- 
лілігімен, орасан зор санымен 
және олардың өзара айналысы-
мен байланысты процестердің 
кең аспектілерінен тұратын зерт-
теулер. Зерттеулердің нәтижелері 
екі монографияда баяндалған. 
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
орындауда ол кафедраның жетекші 
оқытушыларын, аспирантта-
рын, студенттерін тартты. 1991 
жылы КСРО ЖОО министрлігі 
оған жарияланған жұмыстардың 
жиынтығы бойынша докторлық 
диссертацияны қорғаусыз «химия 
профессоры» ғылыми атағын берді. 

Ана тіліне жетік Жұмаш 
Кәрімұлының қазақ тілінде жазған 
оқулықтары химия пәнін оқитын 
қазақ студенттеріне, сондай-ақ 
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ұлттық мектеп мұғалімдеріне зор 
көмек болды. Әр жылдары ғалым 
қаламынан барлығы алты моно-
графия, оның үшеуі – Қаратау 
фосфориттерінен суперфосфат алу- 
ға арналған, жүздеген ғылыми 
мақалалар мен тұжырымдар жарық 
көрді.

Профессор Ж. Уәлиевтің ғылым 
мен халыққа білім беру жүйесіне 
қосқан жеке үлесі үшін «Қазан 
төңкерісі», «Құрмет белгісі» орден- 
дерімен, оннан аса медальмен ма-
рапатталды. Ол «Қазақстан жоғары 
мектебінің құрметті қызметкері» 
атағына ие болды.

1993 жылы ШҚМУ Ғылыми 
кеңесінің шешімімен ҚР ҒА 
академигі Е.Мәмбетқазиевтің төр- 
ағалығымен Ж.Уәлиевке «Шы- 
ғыс Қазақстан мемлекеттік уни- 
верситетінің құрметті профессоры» 
атағы берілді, ал алты жылдан соң 
ол Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің құрметті ректоры 
лауазымына бірауыздан ұсынылды.

Жұмаш Кәрімұлын ғылым 
жолындағы Дон-Кихот десе 
де болады, ол өмірінің соңғы 
күніне дейін химия кафедра-
сында профессорлық қызметте 
болып, студенттердің диплом 
жұмыстарына жетекшілік жа-
сады. Ол әрқашан өзінен жасы 
кіші әріптестерінің, студенттер 
мен магистранттардың арасын-
да құрметке бөленіп жүрді. Жа-
стармен араласуы оның бойында 
кең пейілді, мейірімді жүрегіне 
жылы сезімін ұялататын. Қазір 
де ғылым саласында қызмет 
етіп жүрген З.М.Лутфуллина, 
С.К.Қабдрахманова, Ж.А. Ибата-
ев сынды ғылым кандидаттары-
шәкірттерін тәрбиелеп шығарды. 

Өмірден қайтар алдында Жұмаш 
Кәрімұлы «С. Аманжолов атындағы 
Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің энциклопедиясы» 
басылымын дайындауға басшылық 
жасады. Бұл іргелі еңбектің жарық 
көруі Жұмаш Кәрімұлы үшін тұтас 
ұжымның ғана емес, әр адамның 
алдында абыройлықты, кәсіби 
парыздылықты, аса жауапкерлікті 
талап етті. 

Жұмаш Кәрімұлына әрдайым 
демеу болған жары – Әсия 

Нұрғоянқызы Богданова 1947 
жылы Мәскеудегі жер құрылысы 
институтын геодезия және кар-
тография мамандығы бойынша 
бітіріп, ҚазКСР ауыл шаруашылық 
министрлігінде қызмет атқарды. 
Кейін Өскемен педагогикалық 
институтында 30 жыл қызмет 
атқарған, ең алғаш рет Шығыс 
Қазақстанның физикалық карта-
сын жасаған білікті маман еді. 

Жұмаш Кәрімұлы үш баланың 
аяулы әкесі, ұрпақтарына қадірлі 
ата болды. Үлкен қызы Софья – 
Алматы медициналық институтын 
бітірген жоғары дәрежелі дәрігер, 
кенже қызы Розалия – ғылым кан-
диаты, Қазақстан Республикасы ге-
ография институтының қызметкері. 
Әке жолын жалғап келе жатқан 
ұлы – Тимур Қазақ мемлекеттік 
университетін бітірген, химия ғы- 
лымдарының кандидаты, «Хим-
плюс» технологиялық даму депар- 
таментінің директоры. 

Қазіргі заманда болып жатқан 
өзгерістерге қарамастан, Жұмаш 
Кәрімұлы сияқты адамдар ру-
хани бағдарын жоғалтпаған, 
халқымыздың имандылық құнды- 
лығының, ар-ұждан тазалығының 
өлшемі ретінде сақталады. Ол 
– бар ғұмырын парасаттылық, 
қайырымдылық, мәңгілік жолын-
да сарп еткен, ары таза азамат. 
«Білім – менің ойымша, ең алды-
мен мәдениеттіліктің шыңы, бүгін 
біз оған әлі де болса қол жеткізе ал-
май отырмыз... Бұл нәресте кезден 
рухани, этикалық және имандылық 
нормаларының басқа адамға деген 
сүйіспеншілігі, мейірімділігі, ар 
тазалығы. Өкінішке қарай, жал-
пы мәдениеттің төмендігі қазір- 
гі білім және тәрбие беру 
жүйесінде жастарды ерікті де 
еріксіз белгілі мынадай сұлбаға 
негіздеп тәрбиелейді: «Барымызды 
сақтамаймыз, жоғалтқанда жылай-
мыз».

Ұстаз – ұлы есім. «Ұстазы 
мықтының – ұстанымы мықты» 
демекші ұлағатты ұстаздан тәлім-
тәрбие, білікті білім, өмірлік 
өнеге алып, ұстаз шеберлігіне 
қызыға қарап, өмірлік бағдар 
аламыз. Халқымыз әрқашан ұс- 
таз мәртебесін жоғары қойып, 

қастерлеп, бағалаған. «Ұстаздық 
еткен жалықпас, үйретуден балаға», 
«Адамның адамшылығы жақсы 
ұстаздан болады» деп айтқан ұлы 
Абай. 

Сол ұстаздарымыздың бірі ғана 
емес, бірегейі Жұмаш Кәрімұлы 
болатын. Ол қоғамдағы орны 
бөлек, азаматтық борышына 
адал, ұстаздық қызметін асқан 
жауапкершілікпен сезінген, өзі 
зерттеген ғылым салаларына «ине-
мен құдық қазғандай» қызмет еткен, 
шәкірттерінің зерттеулеріне сыни, 
шынайы, ұстаздық тілектес ниетпен 
қарайтын зерделі де зерек, ғибраты 
мол, биік тұлғалы ғалым болатын. 
Жұмаш Кәрімұлының бар ғұмыры 
Өскемен педагогикалық инсти-
тутымен және Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетімен 
тығыз байланысты болды. Ол тек 
біздің білім ошағымызда ғана емес, 
бүкіл республикамыздың білім са-
ласында өшпес із қалдырды.

Жұмаш Кәрімұлының жарқын 
бейнесі, оның асыл адами қасиеті, 
оның жастарды тәрбиелеуді таңдап 
алған ісіне адал қызметі біздің 
барлығымызға – баға жетпес үлгі. 
Өмірден озғандарды қайтарып 
ала алмаймыз, бірақ біздің оларды 
есімізде мәңгі сақтау – қолымыздан 
келетін іс екені анық. 

Өзі негізін қалаған, жасампаз 
Қазақстанның келешегіне кемел 
білім берер Шығыстағы таңдаулы 
оқу орнында оның есімі ешқашан 
ұмытылмайы және заман талабы-
мен жаңғырып отыратын «Ұлы 
есім» ретінде әрқайсымыздың жа-
дымызда қала бермек.

Химия кафедрасы
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Калинин жеріндегі соғысқа 
қатысады. Сталинград майда-
нында снаряд жарықшағынан 
жарақаттанып, екінші топтағы 
мүгедек болып елге оралады.

1955 жылы жылқышы, 
соңынан шопандыққа ойысып, 
Қарасу кеңшарында, кейіннен 
Тарбағатай кеңшарының 
Жалаңаш фермасында абырой-
лы шопан болған. 1972 жылы 
зейнетке шығып, 2002 жылдың 
ақпан айында тоқсанға келген 
шағында өмірден өткен.

Ұлы Отан соғысының ІІ 
дәрежелі орденімен, соны-
мен қатар түрлі медальдармен 
марапатталған. Ерғалиевтер 
отбасының жәдігерлері 
ретінде менің атам Кездікбаев 
Нұрғалидің әскери билеті, 
ордені мен медальдары және 
Жеңістің 45 жылдығына орай 
Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне 
сыйға берілген сағаты, еңбек 
кітапшасы әлі күнге дейін 
сақтаулы.

Елімізде бейбітшілік пен 
тыныштық болсын! Мен өз атам-
ды, сонымен қатар, Ұлы Отан 
соғысы және тыл ардагерлерін 
мақтан тұтамын!

Ерлан Қанапияұлы Ерғалиев,
Математика кафедрасының 

меңгерушісі,физика-математика 
ғылымдарының кандидаты

Атамыз Нұрғали Кездікбаев 1912 жылы (шамамен қараша айының 
11 жұлдызында) Тарбағатай ауданы, Арғанаты тауындағы қыстақта 
дүниеге келген. 1941 жылдың соңғы айларында Ұлы Отан соғысына 
Тарбағатай әскери комитетінен шақырылып, 914-ші атқыштар 
полкіне тіркеледі.

отбасымызда атамыз 
нұрғали кездікбаевтың әскери билеті сақтаулы
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Из семейного архИва ДакИевых

У наших народов единая Судьба, единая История,  единая Победа. 
Для большой семьи Дакиевых День Победы – особый. В этот день се-
мья собирается, чтобы  почтить память отцов – ветеранов Великой 
Отечественной войны Дакиева Рахима и Дакиева Тусупа.

В далекие 30-е годы голод и 
разруха заставили оставитьрод-
ные края – Абралы Семипалатин-
ской области – братьям Сакен, 
Рахим, Хамза, Тусуп и сестрам 
Гульсум и Шаруан – и поселить-
ся в Шемонаихинском районе. 

Наши отцы из рода «ақсүйек» 
- «белая кость» - из поколения по-
томственных имамов, которые 
свято чтили традиции и обряды, а 
в годы воинствующего атеизма са-
моотверженно передавали молодо-
му поколению духовное наследие 
ислама. Старшее поколение пом-
нит их: Сакен-молла, Рахим-молла. 
Первую после перестройки мечеть 
в Шемонаихе основал Тусуп-молла. 
Рано ушел из жизни Хамза. В тру-
довую армию был отправлен Сакен. 

 В 1941 году Тусуп (Жусуп), 1942 
году Рахим были призваны на фронт. 

Дакиев Тусуп (Жусуп) во-
евал на Северо-Западном фронте. 
Он был пулеметчиком станково-
го пулемета Т-3, 422 стрелкового 

полка, 715 стрелковой дивизии. 
Из наградного листа медали 

«За отвагу»: «При наступлении 
на плацдарм немцев в 18 км. Се-
вернее г. Старая Русса уничтожил 
с расчетом 25 солдат врага, про-
двинулся вперед на 12 км и при 
дальнейшем наступлении был тя-
жело ранен 30 ноября 1942 года 
разрывной пулей в правую руку, 
но продолжал вести огонь, после 
чего был вынесен с поля боя, пе-
редав пулемет, второму номеру». 

Он вернулся с фронта инва-
лидом III группы. После войны 
в 1943 году честно и добросо-
вестно продолжал работать в Ше-
монаихинском совхозе. Основал 
в Шемонаихе первую мечеть.

 Дакиев Рахим воевал на Ленин-
градском фронте в роте разведчиков 
2 батальона, 114 стрелкового полка, 
72 стрелковой дивизии, 67 армии. 
В боях участвовал с 1942 по 1944 
годы. Участник обороны Ленин-
града и г. Пушкин / Царское село/. 

Под Пулковскими высота-
ми был контужен. Взорвавший-
ся рядом снаряд засыпал окопы 
землей. Раненого солдата нашла, 
откопала и вынесла с поля боя 
медсестра. После госпиталя вер-
нулся на фронт. Второго февраля 
1944 года он был тяжело ранен 
в правую ногу. Вернулся на ро-
дину инвалидом второй группы.

...Блокада Ленинграда. Люди 
умирающие от голода, окопы, в ко-
торых стоит вода /из-за болотистой 
местности/, изнуряющие марши, 
когда солдаты спали на ходу, голод 
и холод – такие испытания выпали 
на долю солдата. Голод заставлял 
матерей, чтобы прокормить детей, 
добираться на передовую, к солда-
там – чтобы просить кусочек хлеба 
для детей. Свой скудный красноар-
мейский паек отец отдавал детям 
блокадного Ленинграда. В знак 
благодарности жнщины спраши-
вали имя, чтобы молиться за здра-
вие солдата. Может быть, не только 
коран в нагрудном кормане гим-
настерки, но и милосердие спасли 
жизнь солдатам (Рахима и Жусупа). 

Дакиев Рахим награжден ме-
далью «За оборону Ленингра-
да», орденом «Красная Звезда».

Добро и милосердие, чест-
ность и принципиальность, ува-
жение к людям, ответственное от-
ношение к труду – такие качества 
воспитали в нас наши отцы.На 
благо Родины трудятся сыновья 
и дочери: учителя и преподава-
тели ВУЗов, юристы и экономи-
сты, рабочие и предприниматели.

Для всех народов Советско-
го Союза День Победы останет-
ся святым праздником. Наши 
внуки и правнуки должны знать 
историю великой Победы. Как 
зеницу ока надо беречь мир, вза-
имоуважение, дружбу народов.Тусуп и Нажмиден Дакеевы (Павлодар 1943г)
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 С августа 1941 года я был моби-
лизован на фронт из села «Октябрь-
ское» Шемонаихинского района. 
Формирование войсковых частей 
проводилось в г. Семипалатинске. 
Мне пришлось пройти кратко-
временное обучение на станковом 
пулемете. После обучения был на-
правлен в 321 стрелковую дивизию 
Северо-Западного фронта, который 
был создан в первый день войны 
на базе Прибалтийского Особого 
военного округа. Войска фронта 
вели ожесточенные оборонитель-
ные бои в Прибалтике и на дальних 
подступах к Ленинграду. 

 321 стрелковая дивизия, где я 
служил, вела оборонительные бои 
вблизи города Великие Луки. Ос-
новной задачей немецких оккупан-
тов было соединение двух мощных 
фашистских армий, преградой для 
них стали Великие Луки. Длитель-
ное время шли кровопролитные 
бои за этот город, подвергавший-
ся постоянному артиллерийскому 

Из воспоминаний участника великой отечественной войны Дакиева Жусупа
          о великолукских сражениях: 

обстрелу и обстрелу с воздуха. В 
1942 году фашисты вы¬селили из 
города Великие Луки всё мирное 
население, город был превращён в 
узел обороны. В ходе наступления 
зимой 1941-1942 годах мы вышли 
на подступы к Великим Лукам, но 
овладеть городом не смогли, и он 
оста¬вался около года в зоне бое-
вых действий. За время оккупации 
город был разруше¬н, гитлеровцы 
уничтожали мир¬ных жителей, 
угоняли на рабо¬ты в Германию. 

 В ходе ожесточённых боёв в 
трудных условиях лесисто-болоти-
стой местности мы прорвали обо-
рону противника и в конце ноября 
окружили немцев в Великих Луках. 
Немцы, усиливали свои позиции 
дополнительными соединениями 
на великолукском направлении. 

С середины декабря противник 
начал наносить сильные удары по 
флангам наступавших наших во-
йск. В результате месячных боёв 
противнику удалось на узких 
участках фронта продвинуться и 
выйти на подступы к городу, но 
сое¬диниться с окружённой груп-
пировкой он не смог. В январе 1943 
года после упорных уличных боев 
гарнизон фашистов был ликвиди-
рован, г. Великие Луки освобож-
дён. 

 В ходе войны я был разведчи-
ком, пулеметчиком. Ранен дважды. 
После первого ранения вернулся в 
строй действующей армии. Второй 
раз был тяжело ранен в бою в ав-
густе 1943 года, немцы с воздуха 
обстреливали раненых. Самолеты 
низко летели и обстреливали всех, 
кто мало-мало передвигался.

 Тяжело раненный, истекая кро-
вью, я и другие раненные ползли в 
сумерках и ночью с надеждой до-
браться до санчасти. Сколько вре-
мени я полз, не помню. В санчасти 
мне была только сделана перевязка, 
потому что было много раненых. 

Однако, раздробленное предпле-
чье не давало мне покоя. Не находя 
выхода, стал дальше также исте-
кая кровью, добираться во вторую 
санчасть, в надежде на операцию. 
В полевых условиях была сделана 
операция, но неправильно были со-
браны кости правого предплечья. 
Впоследствии был направлен в го-
спиталь, где рука была подвергнута 
операции. 

 За боевые заслуги за защиту 
г. Великие Луки я был награжден 
медалью «За отвагу», в последую-
щем: орденами ВОВ, медалями.

 И после окончания войны, не-
смотря на полученные ранения и 
инвалидность, работал в Шемона-
ихинском совхозе, более 15 лет – в 
отделе охраны Шемонаихинского 
РОВД. К работе всегда относился 
с честью и достоинством, имел ряд 
поощрений от руководства данных 
организаций. Умел ценить жизнь, 
достойно воспитал своих детей. 

Кульзипа Дакиева, 
заведующая кафедрой 
экологии и географии 
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«асқар атам болды менің майдангер...» 

Ұрпақ мәңгі ұмытпас тірлігіңді,
Тарихта есте қалған ерлігіңді.
Туады ерлер ел үшін,
Өлмейді ісі мәңгілік.
Өшпейді абзал есімдер

Ұрпаққа жетіп мәңгілік, – деп 
ақын атамыз Жұбан Молдағалиев 
айтқандай, батыр ағаларымыз 
бен апаларымыздың есімдері, 
ерліктері жас ұрпақтың сана-
сында мәңгілік қалады. Ата-
бабаларымыздың ерлігі, ата-баба-
мыз дегенде ойымызға бірден елін, 
жерін қорғаған батырлар, елдің 
мұңын мұңдап, жоғын жоқтап 
шерткен ақындар,елді елдікпен 
билеген билер, жыршы-жыраулар 
түсетіні сөзсіз-ақ.

Біздің мынау ұлан-ғайыр дала- 
мызға көз тіккен адамдар қан- 
шама...

Солардан қорғаған да ата-баба-
ларымыз. Аттың жалында, атан- 
ның қомында жүріп, біздің қазақ 
даламызды шұрайлы да көрікті 
қалпында келесі ұрпаққа аманат 
еткен де ата-бабаларымыз бола-
тын.

Найзаның ұшымен, білектің 
күшімен, білек сыбана, тәуекелге 
бел буған ержүректі батыр баба-
ларымызды ешуақытта ұмытпақ 
емеспіз. Әкелер мен ағалар қол- 
дарына қару алып, Отанды 
қорғауға аттанды.

От-жалынға оранған майдан 
даласында олар қас дұшпанмен 
шайқасып, қан төкті. Туған жері, 
туған халқы, туған үйі қаhарман 
ұлдарына тылдағы жігерімен, 
күш-қайратымен дем берді.

Завод станогінің жанында, егіс- 
тік пен қырманда, мал ферма-
сында, тіпті шахта мен кеніште 
де Жеңістің ұлы сәтін жақындата 
түскен қызу да қатал майдан жүріп 
жатты.

Бұл майданның жауынгерлері 
аталар мен әжелер, аналар мен ба- 
лалар еді. Бұл майданның жауын- 
герлері мылтық орнына қолдарына 
қайла мен күрек ұстады. Тыл май-
даны Ерлік атты рухты өздерінің 
өжет істерімен биікке көтерді. 
Отты майдан күркірінен ешбір тай-
салмай өз Отандарын қорғау үшін 
қаншама жас майданға аттанып, 
Отан алдындағы азаматтық боры-
шын өтеді. Олар қиын сында жас 
шыбықтай майыспады, қайта қай- 
раттанып, буынын қатайтты.

Өмірі жас азаматқа қиын сы-
нын ұсынды. Осындай қиын сұра- 
пыл соғыс жылдарында ел ба-
сына қауіп-қатер төнгенде біздің 
Тұғыл ауылының балық заводын-
да жұмыс істеп жүрген өрімдей 
жас балықшы, Усабаев Асқар 
Ахмадиұлы Шығыс Қазақстан об- 
лысы Тарбағатай ауданы Ескі 
Тұғыл ауылында дүниеге 1923 
жылы келді.

Усабаев Асқар соғыс бастал- 
ғанда өз жасына екі жылды артық 
жасырын қосып алып, майданға 
аттанған. Майданға кіре са-
лысымен қатардағы жауынгер 
пулеметшіге көмекшілікті жақсы 
игеріп, Ленинград, Калининград 
ұрыстарына қатысып, 1942 жылы 
екі рет ауыр жараланды. Қыркүйек 
айының бірінде барлауға шыққан 
майдангер кеудесіне оқ тиіп, 
Днепропетровскідегі госпиталь- 
да емделіп шыққанымен де 
ұрыс алаңынан қол үзбеді. 1943 
жылдың наурыз айында Кали-
нинград қаласындағы сұрапыл 
соғыста оның тағы да басы мен 

бір қол, бір аяғына үлкен жарақат 
түсірді. Ұлы Отан соғысының 
қан төгіс шайқастарын басынан 
өткізіп, Ұлы Отан соғысының II 
топ мүгедегі болған ардагер туған 
жеріне 1944 жылы келіп, еңбектен 
қол үзбей, қаншама жыл қажырлы 
еңбегін Зайсан балық заводында 
жалғастырды.

Отан алдындағы көрсеткен ер- 
лігі үшін I, II дәрежелі орденімен, 
қаншама кеуде толар медальдары, 
ардагер атаның сыйға алған «Тав-
рия» автокөлігі оның ерен ерлігі 
мен ауыр жылдардағы өз От-
анына шын берілген отансүйгіш 
қасиетінің бірі. Қанқұйлы фашизм- 
ді талқандап, туған елге оралған 
атамызды халық құрмет тұтып, 
үнемі ардақтап өтті. Біз, ұрпағы, 
оның ерлігі мен еңбегін ешуақытта 
ұмытпаймыз, өзімізге үлкен сабақ, 
үлгі-өнеге деп білеміз. Атамыздың 
ерлігі біздің тарихымызға өшпес 
із қалдырды. Жылдар өтер, ға- 
сыр өтер, бірақ бейбітшілік пен 
әділеттілік үшін жасаған ерлік 
шежіресі ешқашан ұмытылмақ 
емес. Бүгінде арамызда жоқ бол-
са да, басқа жандарға бейбітшілік 
сыйлаған атамыздың рухына ба-
сымызды иіп, сағына еске аламыз. 
Қазіргі мына өмірден шет қалмай, 
мүмкіндігімізше халықтың досты- 
ғы мен рухани бірігуіне өз үле- 
сімізді қоса беретінімізге сенім- 
діміз.
Асқар атам болды менің майдан-

гер,
Ерлігі оның, аты да аңыз бүгінде.
Шығып ауыл атынан,
Қаhарман батыр атамыз. 
Қаhарман жылдар күнінде,
Біздер үшін, ұрпақ үшін от кеш-

кен,
Ата-бабалар ерлігін,
Шығармаймыз біз естен. 

Әлішер Талғатов,
С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ «Психология» 
мамандығының 4-курс студенті
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Мой дед,  Иван Гаврилович Ке-
ренцев командовал  пулеметным 
взводом 994 стрелкового полка 286 
стрелковой дивизии Ленинград-
ской Краснознаменной дивизии. 

На фронт уроженец села Со-
ловьево Зыряновского района И.Г. 
Керенцев ушел добровольцем, в 
19-летнем возрасте. 

В 1942 году он прошел кра-
ткосрочные офицерские курсы в 
Тамбовском военно-пехотном учи-
лище. А через полгода попал на 
фронт. 

Вначале боевой путь молодой 
офицер начинал  в пулеметном 
взводе 994 стрелкового полка 286 
стрелковой дивизии Волховского 
фронта, а в 1944 году попал на Ле-
нинградский фронт. 

Первые свои награды – «За обо-
рону Ленинграда» и «За отвагу» 
Иван Керенцев получил уже через 
год службы. 

«Командир взвода 1-й пулемет-
ной роты товарищ Керенцев один 
из лучших военачальников. Он 
хорошо знает военное дело, тре-
бователен к себе и подчиненным. 
Всегда проявляет заботу о бойцах, 
имеет полезные командирские ка-
чества. Воспитывает бойцов в духе 
наступательного порыва. Керен-
цев как снайпер имеет на счету 57 
уничтоженных фашистских солдат 
и офицеров. Снайперскому делу 
обучает и своих подчиненных. За 
стойкость и мужество он достоин 
правительственной награды», - чи-
таем в одном из военных докумен-
тов. 

– 14 июня 1944 года отец вновь 
доказывает свое бесстрашие, более 
того, совершает подвиг. Во время 

Потомки героя И.керенцева получили орден 
красного знамени от Президента рФ   

штурма второй линии укрепления 
финнов на Карельском перешейке, 
когда советская пехота легла под 
сильным огнем противника, отец, 
схватив станковый пулемет, вско-
чил на танк и первым прорвался за 
проволочное ограждение. Забрав-
шись на бронированный колпак, 
начал обстреливать финнов. Тогда 
он уничтожил более 50 солдат и 
офицеров вражеской армии. Своим 
поступком он навел страх и пани-
ку. Подвергаясь смертельной опас-
ности, лейтенант Иван Керенцев 
отвлек на себя огонь противника. 
Тем самым он дал возможность со-
ветским пехотинцам прорвать обо-
рону финнов. За такой героический 
поступок его представили к при-
своению звания Герой Советско-
го Союза, а от имени Президиума 
Верховного Совета Союза СССР 

– к присвоению ордена Красного 
Знамени, – рассказал сын Ивана 
Гавриловича Николай Керенцев, 
мой отец. 

Затем было четвертое ранение, 
с которым его  направили в госпи-
таль Ленинградского фронта. От-
туда он попал в 38-й отдельный 
полк резерва офицерского состава, 
где пробыл до 16 июля 1945 года. 
А после окончания войны его на-
правили заместителем командира 
пулеметной роты 188 стрелкового 
полка 68-й гвардейской стрелковой 
дивизии, где он прослужил до 23 
мая 1946 года, после чего уволился 
в запас. 

К сожалению, орден Красного 
Знамени и почетное звание лейте-
нант Иван Керенцев при жизни не 
получил. И лишь спустя 73 года ор-
ден доставили детям ветерана. 

Орден  Красного Знамени пере-
дан в школу, где учился герой  Иван 
Керенцев. 

Александр Керенцев, 
начальник военной кафедры 

имени Кабанбай батыра, 
подполковник запаса 

Семья Керенцевых, потомки Ивана Гавриловича Керенцева, моего 
деда, в канун Дня Победы два года назад получила награду от имени 
Президента Российской Федерации Владимира Путина - орден Крас-
ного Знамени.  
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Халқымызда «өлі риза бол-
май, тірі байымайды» деген 
сөз бар. Зияда атамыз қайтыс 
болғалы Хафиза апамыз өткен 
күніне құран бағыштап жүруші 
еді. Міне, ол кісі де бақилық бол-
ды. Енді артында қалған бала-
шағасы, немере-шөберелері са- 
ғынышпен еске алып жүреді. 
Осы жазған азғантай естелігімді 
атамның рухына деген сағыныш 
ретінде қабыл аларсыздар.

Зияда Заитқалиұлы Құрман- 
ғалиев – 1925 жылы 9 қаңтарда 
Алматы облысы Сарқан ауданы 
Қарғалы (Тынышбай) ауылында 
өмірге келген.

Зияда Құрманғалиев – адамзат 
жүрегіне айықпас жара салған 
Ұлы Отан соғысының жеңіспен 
аяқталуына үлес қосқандардың 
бірі. Ол – қазақтың бір туар ұлы 
Мұхамеджан Тынышпаевтың 
туған немересі.

Зияда Заитқалиұлы 1941 
жылы Шатырбай жетіжылдық 
мектебін бітіріп, «Искра рево-
люции» ұжымшарында еңбек 

Ұлы Жеңістің 75 жылдығы есік қағып тұр. Жеңіс күні біз үшін 
киелі мейрам. Жеңіс жалауы желбіреген күн. Жеңіс – атамыздың қан-
майданда көрсеткен ерлігінің тамшылап жерге тамған маңдай терінің 
арқасы. 

ЕлжірЕп ЕскЕ аламыз

жолын бастады. 1943 жылы 
1 наурызда әскер қатарына 
шақырылып, Солтүстік Қазақ- 
стан облысында айлық сержант-
тар дайындайтын курстан өтті. 
Жаратылысынан зерек жасты 
тани білген жоғары шенділер 
оны Ташкенттегі Ленин атын- 
дағы офицерлік училищеге 
жібереді. Осы оқу орнын бір 
жыл, екі айда тәмамдап, взвод 
командирі ретінде Польшаның 
Висла өзені түбінде алғаш 
соғысқа енеді.

...Атқыштар взводының 
командирі лейтенант Құрман- 
ғалиев Зияда бар болғаны 20 
жасында еді. Взводындағы 
жауынгердің ең жасы да, ең 
тәжірибесі азы да өзі. Ташкент- 
тегі училищені жаңадан ғана 
бітіріп келген. Соған қарамастан 
ол басқарған взвод жауынгерлік 
тапсырманы орындауға қабілетті 
болып шықты.

Осы қыста Висла-Одер опе-
рациясы кезінде мұның взводы-
на Одер өзенінің ортасындағы 
аралды шабуылмен алу бұйрыл- 
ған болатын. Не істеу керек?

Тікелей жүзіп өту мүмкін 
емес. Қыс болғанымен түскен 
бомбадан, жарылған снаряд, 
миналардан өзеннің мұзы астан-
кестен.

Бұл шабуылды түнге 
қалдырды. Оған дейін өзенді 
жоғарылап барып, ағаш қиғы- 
зып, сал жасады. Түн жарымда 
әр салға он-оннан орналасқан 
взвод өзен ағысымен ескектерін 
сақтықпен қозғап аралға жетті.

Бұл тұстан қауіп күтпеген 
фашистер қапы қалды. Тапсыр-
маны іскерлікпен аяқтағаны 

үшін «Жауынгерлік ерлігі үшін» 
медалімен, кейін Рейхстагқа ша-
буыл кезінде көрсеткен ерлігі 
үшін Қызыл жұлдыз орденімен 
марапатталды. Жас офицердің 
бұл алғашқы үлкен жеңіске 
қосқан өз үлесі болатын. 

Берлинге кіру де оңай болған 
жоқ. Әрбір көше, әрбір үй, 
тіпті әрбір адым жер үшін қан 
төгілді. Жер-көктің бәрінен 
оқ жауып тұр. Осындай қым-
қиғаш шабуылдың бірінде 23 
сәуірдің түнгі 12 сағат кезінде 
рота командирі взвод коман- 
дирлерін шақырып алды.

– Алда жаудың бекінісі.
Бір взвод соны айналып өтіп 

жоймайынша шабуылға шығу 
мүмкін емес.

– Мен барамын, – деді лейте-
нант Құрманғалиев.

Айналып өту оңайға соқпады. 
Алғаш подвалмен біраз жылжы-
ды, одан жер асты су құбырын 
бойлай жүріп, сыртқа шығатын 
жол таппады, әрі белден су 
және қараңғы. Құлаған үйлердің 
керегелерін паналап, бірде 
жоғары, бірде төмен түсіп жүріп, 
взвод ақыры бес қабат үйдің 
төртінші қатарына, бекіністің 
дәл тұсына жетті. Жаудың 
бекінісіне бірден бірнеше гра-
натаны бірақ лақтырды. Енді 
көшенің қарсы бетіндегі шатыр-
дан пулемет сақылдай жөнелді. 
Сол жолы ол қатты жариялан-
ды. Ол Польшаның Познань 
қаласындағы госпитальда есін 
жиды. Басынан және бүйірінен 
жараланған екен. Ұлы жеңісті 
госпитальда қарсы алды. 

1946 жылы майданнан 
жеңіспен оралған Зияда атамыз 
Лепсі педучилищесінде оқып 
жүрген кезде Хафиза деген жан-
жарын кездестіреді. Екеуі от-
басын құрады. Дүниеге он бала 
әкеледі. Олардан жетеуі тірі 
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қалады: 3 ұл, 4 қыз. Сол бала-
лардан қазіргі кезде 21 немере, 
54 шөбере, 2 шөпшек бар. 

1958 жылы Қазақтың Абай 
атындағы педагогикалық инсти- 
туттың жағрафия факультетін 
сырттай оқып бітірді. 

Қырық жылдан астам 
ұстаздық етіп, жас ұрпаққа білім 
берді. Ол кісі менің әкеме де сабақ 
берген екен. Жас ұстаздарға 
өзінің мол тәжірибесін үйрету- 
ден жалыққан емес. Ол 
педагогикалық оқулардың не- 
ше мәрте жүлдегері. Оның 
«Мектептегі өндірістік брига-
да және оқушыларды еңбекке 
баулу» деген баяндамасы рес- 
публикалық педагогикалық оқу- 
ларға ұсынылды. Атамыздың 
майдандағы жауынгерлік орден- 
дері мен медальдарының қата- 
рын «Қазақ КСР-і халыққа білім 
беру ісінің үздігі»  төс белгісі 
толтырды.

Жауынгер, педагог және ком-
мунист Зияда Құрманғалиев 
1947-1984 жылдар аралығында 
Садовое сегізжылдық, Қарғалы, 
Шатырбай, путь Ильича ұжым- 
шарындағы орта мектептер-
де ұстаздық етті. Ұлы Отан 
соғысының 2-ші топтағы мү- 
гедегі ретінде 1979 жылы 
құрметті демалысқа шықты.

Майдангер ұстаз 2001 
жылдың 14 маусымында дү- 
ниеден өтті. 

Зияда ата өткенін өлеңмен 
өрнектеп жүрген жайсаң жан-
ды ақын. Майдангер қаламы, 
әсіресе, өзі бастан өткерген 
соғыс өрті туралы жазғанда 
кібіртіктеп көрген жоқ:

Жеңіске кәрі басты иіп тұрмыз,
Ұрпаққа бақыт әкеп биік 

тұрмыз.
Кешегі тау қопарар жас денеге,
Шапанын кәріліктің киіп 

тұрмыз.

Көбі кетті келместің сапарына,
Оранып жер ананың шапаны-

на.
Ұрпағым бар деп кетті 

қорғайтұғын,
Талқандап жауды жеңіп апа-

нында.

Жеріміз көзіміздің қарашығы,
Бейбіт күн еліміздің жарасы-

мы.
Барымыз, базарымыз, 

байлығымыз,
Кетпесін қала менен дала сыны.

Қосылсақ алдыңғы елдің 
қатарына,
Ұрынбай көрші-көлең қатары- 

на.
Мың өліп, мың тірілген қазақ 

едік,

Батырлығы жарасқан атағына.
Мамыражай өткізсек күнімізді,
Сыйласақ дінімізді, тілімізді.
Қой үстінде бозторғай жұ- 

мыртқалап,
Басқаға түсірмесін күнімізді, – 

деп толғанады ұлағатты ұстаз. 
Ол ұрпақтарына берекелі бейбіт 
күн тілейді.

Зияда ата жасаған істері, 
адамгершілік қасиеті, кісілік 
келбеті ел барда, ұрпақ барда, 
шәкірттері барда ұмытылмақ 
емес.

Т.А.Сейдельханова,
«Тарих» мамандығының 

4-курс студенті    
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Жанұяда екі ұл болған. 
Әкесі Рақыш Мөржанов 
атақты жылқышы болыпты. 
Сол заманына сай бесжылдық 
білімі бар. 

1939 жылдың мамыр 
айынан әскер қатарына 
шақырылады, әскери боры-
шын өтеп жүргенде соғыс 
басталады. 1946 жылдың 
сәуір айына дейін Ұлы Отан 

Рақышов Тұрысбек Рақышұлы 1918 жылы 10 қазанда 
Зайсан ауданының Қызылту ауылдық советінде дүниеге 
келген. 

соғысына қатысқан. Соғыс 
жылдарында 53-ші атқыштар 
полкінде болған. Соғыста 
бауырлас елдер – Украина-
ны, Беларусияны азат етуге 
қатысады. Кенисберг, Ста-
линград, Германия және Жа-
пония, Қиыр Шығыстағы 
шайқастарға қатысқан. 
1944 жылы «Сталинградты 
қорғағаны үшін», 1945 жылы 

ӘкемізДі мақтанышПен еске аламыз

«Қиыр Шығысты азат еткені 
үшін», «Германияны жеңгені 
үшін», «Кенигсбергті алғаны 
үшін» және т.б. медальдармен 
марапатталған. 

Соғыс кезінде сол аяғынан 
ауыр жараланған. Соғыстағы 
көрсеткен ерлігі үшін бірнеше 
мәрте орден-медальдармен 
марапатталған. 

Соғыстан оралған соң Лас- 
ты совхозында әкесінің жо-
лын қуып жылқышы болады. 
Еңбегі жоғары бағаланып, 
2-3 мәрте депутат, екі мәрте 
«Еңбек  Қызыл Ту» орденінің 
иегері, Ленин орденінің 
кавалері болған. 

Шолми Кәрімқызымен 
отбасын құрып, он бала 
тәрбиелеп өсірген, одан 33 
немере, 49 шөбересі бар. 
Бүгінде балалары өмірден өз 
орындарын тауып, әке жолын 
жалғауда. 

Тұрысбек Рақышов 1987 
жылы құрметті демалысқа 
шығып, 1990 жылы 5 
қыркүйекте өмірден өтті. 

Әкеміз бен анамыз бүгінде 
арамызда жоқ болса да, үнемі 
істерін мақтанышпен еске 
алып, аруақтарына тағзым 
етеміз!

Төлеубек Рақышов, 
С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ шеберханасының 
меңгерушісі, магистрант, 
жауынгер-интернациона-

лист 
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а.манаготов встретил поБеду старшим гвардии-сержантом, 
командиром отделения стрелкового полка

После окончания курса сержантов Манаготов Айтқазы отправили 
в  составе 269 стрелкового полка 63 Гвардейской дивизии на оборону 
Ленинграда. 

Мой дед, Манаготов Айтқазы, 
родился 7 ноября 1917 года  в Зай-
санском районе. Рано осиротев, он 
научился грамоте и закончил курсы 
трактористов в г. Зайсан.  

С первых дней войны 28 июня 
1941 года, всех новобранцев, в чис-
ле которых был и мой дед,  отпра-
вили на срочные курсы сержантов. 
После окончания курса сержантов 
его отправили на защиту Родины в  
составе 269 стрелкового полка 63 
Гвардейской дивизии на оборону 
Ленинграда. 

В тяжёлом бою при обороне 
Ленинграда, 15 января 1943 года, 
Айтқазы был тяжело ранен, диа-
гноз – слепое проникающее ране-
ние правой ½ грудной клетки, от-
крытый пневмоторакс, перелом IV 
ребра и осколочное ранение левой 
кисти. 

После лечения в госпитале во-
инской части 83347 он получил 

сообщение о получении медали за 
«За оборону Ленинграда». 

После госпиталя Манаготов 
Айтқазы воевал на 2-ом Украин-
ском фронте в боях за освобожде-
ние Полтавы, Кременчуга, Курской 
дуги, Белой Церкви. 

В тяжелом бою в боях за осво-
бождение Кременчуга старший 
гвардии-сержант, командир отделе-
ния 582 гвардии стрелкового полка 
был ранен, получив  касательное 
пулевое ранение правого голено-
стопного сустава. 

До окончания войны он воевал 
старшим гвардии-сержантом, ко-
мандиром отделения. Имел много 
боевых наград, благодарность от 
Сталина за оборону Ленинграда, 
медали за освобождение городов 
героев от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

После окончания ВОВ, 42 года 
работал трактористом, являясь ин-
валидом (II группы) Великой От-
ечественной Войны и ветераном 
труда, вырастил восьмерых детей. 
Дедушка умер 12 мая 1996 года от 
кровотечения раны, полученной на 

войне…  
Жена деда Шәкімова Қайша, с 

которой прожил после войны 50 
лет, имеет двое дочерей и шесть 
сыновей,  которых он вырастил и 
воспитал, а также сейчас  в боль-
шой семье - 28 внуков и 7 правну-
ков. 

Сегодня его дети и внуки рабо-
тают на благо Казахстана. 

Санат Кумарбекулы,
заместитель декана ФЕНиТ
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Алая лента
Шел второй год войны. 

Под осень Саньке, как и его 
одноклассникам, пришла по-
вестка.

Он спешил из сельсовета 
домой, по пути свернул в до-
мик старшей сестры.

— Няня, няня, ты где?
— Здесь я, Сашенька.
Вера вышла из дальней 

комнаты. Она одна в семье 
была маленького роста. Длин-
ный, как пожарная каланча, ее 
муж – Василий, воевал.

— Вера, мне повестка при-
шла.

Вера охнула, а паренек про-
тянул маленький сверточек.

— Я тебе подарок принес.
Шелковая, алая как заря, 

лента развернулась на ее руке.
— Спасибо Сашенька, мне 

бы в девках такую ленту…
- У тебя красивые косы се-

стренка, заплети.
Вера послушно сняла пла-

ток, и, пряча слезы, вплела в 
косы подарок.

— Ты чего, няня? Все бу-
дет хорошо. Вернется твой 
Вася, детишек нарожаешь, я с 
фронта вернусь, женюсь. Вон 
у Ани муж по ранению вер-
нулся, думаю, к следующей 
весне родит, братья подраста-
ют, пойдут племянники.

Санька ушел, Вера выплела 
из косы ленту, аккуратно сло-
жила и положила в прискры-
нок сундука, туда, где храни-
лись документы и мелкие, но 
нужные вещи.

Сон не шел. Когда заснула, 
белокурый голубоглазый ма-
лыш приснился ей. Как много 

лет тому назад он снова при-
жимался к ней в холодной чу-
жой нетопленной избушке и 
просил поесть.

— Няня, я хочу домой, 
хочу, есть.

Няне было только тринад-
цать, а малышу не было и 
пяти.

— Теперь у нас нет дома, 
здесь будем жить.

Она проснулась, гнала вос-
поминанья, но они упрямо 
возвращались. Вспоминалась 
семья: бабушка, дедушка, 
мать, отец, дядя с молодой же-
ной. Умерла бабушка, и хотя 
дом был большой, дядя соби-
рался отделился и жить своей 
семьей. А потом семьи раску-
лачили, забрали все что было 
– вещи, продукты и главное 
все документы ушли вместе с 
сундуком и вещами. Отца по-
садили осенью двадцать вось-
мого, зиму они перезимовали 
в своем опустевшем доме. А 
весной их – двух женщин с 
малыми детьми, выгнали из 
дома – идите куда хотите.

Вера в семье была старшей, 
а дальше четверо – мал мала 
меньше. В соседней деревуш-
ке знакомый отдал им свою 
старую избушку. Кто-то дал 
три ведра мелкой картошки на 
посадку. Они посадили кар-
тошку возле своего дома, но 
их выселили из дома. И тогда 
Вера с младшей сестренкой, 
которой шел седьмой год вы-
брала эту картошку из лунок и 
восемь километров шла с ней 
и мешком за спиной в избуш-
ку в соседней деревне. Мать 

сохранила кое-какие семена, 
привезенные еще с Украины. 
Огород, на пустыре раскапы-
вала Вера, мать болела обес-
силевшая от голода и горя.

Вера работала как взрос-
лая, она разучилась плакать, 
смеялась над всеми бедами 
и беды отступили. Отец вер-
нулся через семь лет. Он не 
любил вспоминать лагерную 
жизнь. Считал, что нужны 
были руки на стройки, вот он 
и попал под раздачу. Ему быв-
шему красному партизану в 
голову не приходило ругать 
власть, за которую он воевал, 
он продолжал жить. Братья 
и сестренка подрастали. В 
Саньке она души не чаяла, бо-
лезненный в детстве он вырос 
здоровым красивым парнем.

Через два года после воз-
вращения отца Веру выдали 
замуж, по сговору. Родители 
не спрашивали ее согласия. 
Василий был добрый и покла-
дистый, и ее первая любовь 
постепенно стала забываться. 
Вскоре и сестра вышла за-
муж.

А потом пришла война, за-
биравшая мужей, братьев, от-
цов.

Провожали призывников 
всем селом. Село было по-
строено вдоль речки, собра-
лись за мостом, по другую 
сторону от деревни. Три под-
воды для призывников были 
окружены жителями села. 
Старики хмурились, мате-
ри не сводили глаз со своих 
мальчиков, вытирая углами 
головных платков, набегаю-
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щие слезы. Девчонки робко 
смотрели на своих кавалеров.

Вера заметила в косе сель-
ской красавицы Валентины 
алую ленту. Валя – высо-
кая, статная, голубоглазая 
девушка не отрывала глаз от 
Саньки. Вера перехватила ее 
взгляд и показала девушке 
глазами – подойди, не бойся. 
Валя шагнула к Саньке, и тут 
с увала к провожающим по-
тянулся обоз. Толпа взвыла, а 
Валя вдруг решившись, при-
жалась к Саньке, из ее глаз 
брызнули слезы. Санька мо-
жет быть, впервые в жизни, 
поцеловал ее, а потом под-
нял на руки младшего в семье 
Колю, последыша, родивше-
гося после возвращения отца, 
и дважды подкинул его вверх. 
Мальчишка рассмеялся и 
Санька, улыбнувшись светло 
и по-доброму, попрощался со 
всеми.

Вере он шепнул:
— Носи ленту, вернусь, ку-

плю другую.
Обоз двинулся. Люди, 

было, пошли за ним, но по-
степенно они останавлива-
лись, плакали, что-то крича-
ли в след. Вера увидела, как 
Валя бегом взбежала на при-
горок и долго махала вслед 
уходившему обозу. И алая 
лента в светло-русых волосах 
горела на солнце, знамением 
– война кончится и все будет 
хорошо…

Послесловие
На небольшом бумажном 

пакете стоит маркировка: 
«Плоская негативная фото-
пленка» и полустертая дата 
изготовления «Февраль 1952 

Стефаненко Александр Сергеевич 
(1924 -1943)

года». Когда-то моя мама сло-
жила в нее фронтовые пись-
ма, пришедшие от ее брата 
– Саши. Он пропал без вести. 
Последнее письмо было от-
правлено 6 июня 1943 года. И 
всю жизнь она хранила ленту, 
подаренную ей братишкой… 

Валя вышла замуж, но уви-
дев Колю или Веру, спраши-
вала нет ли известий о брате.

Одна вещь не дает мне по-
коя, почему Саша был больше 
полугода в учебке в Семипа-
латинске, а потом пару ме-
сяцев в военном училище в 

Москве, откуда и ушел лейте-
нантом на фронт. Почему так 
долго? Ответа я не знаю, и на-
вряд ли узнаю.

• Рассказ в сокращенном 
варианте был опубликован на 
сайте  «Самарские судьбы».

Татьяна Колесникова, 
пенсионер кафедры физики
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Шла осень 1944 года. Воло-
дя брел домой, его душил жгу-
чий стыд, тело горело и какое-
то незнакомое чувство жгло 
его. Темнело. Навстречу ему 
шла старшая сестра. Женщи-
на поравнялась с мальчишкой 
и поздоровалась, но он не от-
ветил.

- Володя, что случилось?
Мальчишка расплакался. Се-

стра повела его к себе.
Володя покорно повернул в 

противоположную сторону от 
дома, и зашел в маленький дом 
сестры. Он сел на скамейку, она 
присела рядом. И мальчишка за-
говорил:

- Няня, зачем она лезет ко мне, 
она лезет под рубашку и щупает 
меня. Няня мне так стыдно…

Лицо мальчишки горело ог-
нем. Сестра успокоила маль-
чишку, накормила его и уложила 
спать.

Утром на току она спросила у 
разбитной, красивой Нюрки:

- Чего ты пристаешь к паца-
ну?

- Нажаловался? У твоего па-
цана все давно выросло. И не 
все такие монахини как ты.

- Нюрка, ему только пятнад-
цать, он ребенок. Мужа жди с 
фронта.

Нюрка фыркнула и отошла.
Высокий мальчик не давал 

покоя не только Нюрке, детское 
лицо с большими удивительно 
чистыми глазами и припухшие 
губы не смутили местное на-
чальство, и зимой пришла по-
вестка. Мать поседела за ночь, 
а отец, придя с работы и увидев 
повестку, опустился охнув на 
корточки у печи и так просидел, 
обхватив голову руками до зари. 
Отец только что приехал из под 
Сталинграда куда угонял коней 

на фронт.
Утром Володю в районный 

военкомат повезла старшая се-
стра, а мать пешком отправилась 
в соседнее село, где хранились 
метрические книги, в надежде 
выписать новую метрику сыну. 
Все документы семьи остались 
когда-то в доме, из которого её 
выселили.

Стояли морозы под сорок, и 
пока сестра везла мальчишку на 
подводе двадцать восемь кило-
метров, он озяб. У военкомата 
она оттирала его руки снегом, 
шептала какие-то добрые слова, 
потом было построение, сестра 
уехала, ей нужно было на рабо-
ту.

Володя стоял в строю, а строй 
обходил хромой военный с тро-
стью и военком. Военный, по-
дойдя к Володе, ткнул в него 
тростью:

- Комсомолец?
За него ответил военком:
- Нет, он сын кулака.
- Кровью смоешь вину отца, - 

злость звучала в голосе хромого 
военного.

Сколько раз Володя слышал 
за спиной:

- Сын врага народа.
Но это было шёпотом, и отец 

ему говорил, что отсидел свое, а 
еще Володя знал, что отец был 
красным партизаном и первым 
председателем сельсовета в 
селе, но промолчал.

А потом поезд вез его на 
Дальний Восток, туда, где вроде 
не было войны, но была Кван-
тунская армия.

Володя попал в артиллерист-
ский полк. Командир полка Цы-
кин определил паренька в ма-
стерские полка, где он работал 
сапожником, но это не освобож-
дало его от занятий военным 

делом, а еще сослуживцы за его 
наивность и стеснительность 
называли его «Марусей». Он ис-
кренне краснел от неприличных 
шуток, а когда на стрельбище в 
первый раз увидел бегущего из 
окопа в окоп японца, спросил:

- Кто это?
- Самурай.
- А почему он без рогов?
В повисшей тишине, доба-

вил:
- У нас в клубе не картинке у 

него на голове были рога.
Хохот стоял в окопе несколь-

ко минут.
Потом начались военные дей-

ствия, полк освобождал Мань-
чжурию, и тот страшный лагерь, 
где японские «медики» проводи-
ли опыты над военнопленными.

Когда полк, после обстрела 
передислоцировался к лагерю, 
солдаты увидели тесные клетки 
с людьми. Грудные клетки и жи-
воты были вскрыты, некоторые 
люди еще были живы, люди в 
масках оттеснили солдат от ла-
геря. Можно было заразиться 
какой-нибудь болезнью. Володю 
настолько поразило увиденное, 
что он мгновенно повзрослел, 
сжав кулаки и побледнев, он 
твердил только одно:

НЕ КОМСОМОЛЕЦ



- Сволочи, сволочи.
В одном из следующих боев 

их батарею обстреляли японцы, 
Володю откинула на несколько 
метров, засыпало землей. Его 
контузило, когда его отрыли и 
привели в чувство, он спросил:

- Я искупил свою вину? Я 
могу стать комсомольцем?

PS: Мой дядя Володя вер-
нулся с фронта возмужавшим и 
видным молодым человеком. В 
1948 году реабилитировали его 
отца. Володя стал коммунистом 
и очень этим гордился. Никогда 
он не жалел, что мальчишкой 
оказался на войне и никого не 
винил. Я всегда с теплом вспо-
минаю этого большого и очень 
доброго человека. Моя бабушка 
принесла в сельсовет метрики 
сына, но было поздно, Володю 
увезли на фронт.

Рассказ в сокращенном вари-
анте был опубликован на сайте  
«Самарские судьбы».

Таким он ушел на фронт.
Таким вернулся с фронта.
Стефаненко Александр и 

Стефаненко Владимир родные 
братья моей матери Стефанен-
ко Веры Сергеевны (1916-2003). 
Труженик тыла она была вели-
кой труженицей и замечатель-
ным человеком. Двоюродные 
братья матери погибшие на 
фронте:

Касьяненко Андрей, Касья-
ненко Ефим, Заболотников Про-
копий,

Заболотников Степан, Пар-
хомчик Михаил, Пархомчик 
Василий, Солощенко (Имя не 
знаю) Фролов (Имя не знаю)

Татьяна Колесникова, 
пенсионер кафедры физики
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Стефаненко Владимир Сергеевич (1928-2010)
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Жеңіс үшін атама рахмет!

Ұлы Отан соғысының 
ардагері. 1942 жылы «Степан Раз-
ин» атындағы ұжымшарда жұмыс 
істеп жүрген жерінен майданға 
шақырылады. Қазақстанның 
Семей қаласында жасақталған 
101 қазақ ұлттық атқыштар 
бригадасының минометшілер 
двизиясының құрамында Кали-
нинградты, Ленинградты, При-
балтика респуликалары мен Бе-
лоруссияны жаудан азат етуге 
қатысқан. Жеңіс күнін Курляндия 

Менің атам, Алипин Қабдрашит 1921 жылы 6 наурыз-
да Катонқарағай ауданының Алтай ауылында дүниеге келді. 
Топқайың, Шыңғыстай мектептерінен білім алды. 

жерінде қарсы алды. 1946 жылы 
елге оралған соң Катонқарағай 
аудандық «Еңбек туы» газетінде 
төрт жыл тілші болып қызмет 
атқарды, содан кейін Қабырға 
бастауыш мектебінде мұғалім 
болып жұмыс істеді. 1951-52 
жылдары Зайсан қаласының педа-
гогика училищесінде білім алып, 
Қабырга, Чернова, Язевка орта 
мектептерінде жұмыс істеді. 1959-
62 жылдары аудандық газеттің 
партия бөлімін басқарады. 

1962 жылдан зейнеткерлікке 
шыққанға дейін Қабырға баста-
уыш мектебінде мұғалім болып 
қызмет атқарды. Ұзақ жылғы 
ұстаздық мінсіз қызметі үшін 
«Халыққа білім беру ісінің үздігі» 
атағын иеленді. Жұбайы Әсима 
екеуі сегіз бала тәрбиелеп, олар-
ды жеткізді.

Атам соғыс жылдарындағы 
ерліктері мен бейбіт өмірдегі 
адал еңбегі үшін ІІ дәрежелі Отан 
соғысы орденімен, «Ерлігі үшін», 
«Германияны жеңгені үшін», 
«Кеңес Одағының маршалы 
Г.К.Жуков», «Ерен еңбегі үшін», 
«Астанаға 10 жыл» медальда-
рымен және көптеген мерекелік 
медальдармен, алғыс хаттар-
мен, құрмет грамоталарымен 
марапатталған.

2015 жылы 16 маусымда өз 
іс-қызметі арқылы ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуы- 
на қосқан зор үлесі үшін ата-
ма Катонқарағай аудандық 
мәслихатының ХХХI сессиясы- 
ның 31/247-V шешімімен «Катон- 
қарағай ауданының құрметті аза-
маты» атағы берілді. 

Қазіргі таңда атам 99 жасқа 
келіп, 19 немере, 34 шөбере сүйіп 
отыр. Еш уакытта біреудің ала 
жібін аттаған емес. Бізге «тек 
адал еңбек ет, уақытыңды босқа 
өткізбе, әр минутыңды пайдамен 
өткіз» деп құлағымызға құйып 
келді. Қазірдің өзінде елімізде 
болып жатқан жаңалықтарды 
Егемен Қазақстан, Арай, Дидар 
газеттерінен оқып, біліп отырады.

Мен атамды мақтан тұтамын!

Алипина Куралай,  
«Шығыс Қазақстанның 
інжу маржандары» ҒОК 

меңгерушісі
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Людмила Алексеевна чет-
верть века была бессменным 
директором библиотеки Усть-
Каменогорского педагогиче-
ского института. В скупых 
строчках трудовой книжки 
написано: 1 сентября 1941 
года – Казахская школа имени 
Сталина г. Кзыл-Орды, учи-
тельница 5-7 классов, работа-
ла по 10 мая 1942 года. С 25 
мая 1942 года – РККА, уча-
стие в Великой Отечествен-
ной войне по 4 августа 1943 
года: 1965 год – заведующая 
библиотекой УКПИ. 1989 год 
– уволена в связи с достиже-
нием пенсионного возраста.

Не только трепетно-уважи-
тельное отношение к людям 
вообще присуще поколению, 
прошедшему дорогами вой-
ны, видевшему смерть, кровь, 
боль, слезы, но и огромное 
мужество, доблесть, братство 
и чувство любви к Родине. В 
1942 году, оставив трехмесяч-
ную дочь, Людмила Алексе-
евна добровольцем ушла на 
фронт стрелком-оружейни-
ком. Тяжело солдату на во-
йне, но вдвойне тяжело сол-
дату-женщине. И в глубоком 

Непрерывен бег времени. Меняется облик городов, улиц, 
зданий. Меняется сам уклад жизни. На смену одним назва-
ниям приходят другие. Сменяются поколения. Но остаётся 
главное – Память. Уходят люди. В суете трудных будней нам 
зачастую некогда обернуться им вслед, и лица их тускнеют 
в памяти, унесённые ветром времени. Как несправедливо! 
И не только потому, что, общаясь друг с другом, мы всегда 
получаем что-то, обогащаем наши души, но и потому, что 
каждая личность бесценна своей неповторимостью.

тылу, и на переднем крае жен-
щины наравне с мужчинами 
ковали светлый День Победы. 
Из воспоминаний Людмилы 
Алексеевны Пакиной: «По-
мимо основной работы в лю-
бое время нас поднимали для 
погрузки авиабомб. Мы под-
катывали бомбы к самолету, 
а они имели вес три тысячи, 
две тысячи, тысячу кило-
граммов. Вот и катишь такую 
«бомбочку» в деревянной ре-
шетке. Так что нелегко все это 
давалось. Но: мы были моло-
ды». Людмила Алексеевна от 
своей фронтовой юности до 
конца жизненного пути про-
несла человеколюбие. День 
9 Мая был для нее святым 
праздником – и Памятью, и 
Гордостью, и Славой.

Конечно, была весна, и 
была любовь. Встретились 
два неординарных человека – 
Людмила Алексеевна Пакина 
и Федор Тихонович Гришко. 
Они всю жизнь прошли рука 
об руку, сохранив любовь и 
уважение друг к другу до по-
следних дней. В нашей памя-
ти Федор Тихонович остался 
Учителем с большой буквы, 

много лет руководившим фи-
лологическим факультетом 
УКПИ. Немногие знали о том, 
что во время Великой Отече-
ственной войны он был ко-
мандиром стрелкового взвода 
и прошел по фронтовым до-
рогам с 1941 года до побед-
ных залпов 1945-го.  Настоль-
ко скромны и по-настоящему 
интеллигентны они были. 

В памяти тех, кто их знал и 
работал с ними, остались их 
дела, человечность, глубокая 
порядочность.
Вам поклон, солдаты, 
За цветущий май. 
За рассвет над хатой, 
За родимый край. 
Поклонюсь, солдаты, 
Вам за тишину. 
За простор крылатый – 
Вольную страну.

С.Самойлова, 
научная библиотека

«Нас поднимали для погрузки авиабомб...»
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ЧАТ-БОТ-VKOVOV_bot әзірледі

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың «Цифрлық гумани-
таристика» мамандығының студенті Раушан Жакпекова өзі 
құрастырған ЧАТ-БОТ - VKOVOV_bot таныстырды.

Ұлы Отан соғысының 
аяқталуына 75 жыл толу мерей-
тойы қарсаңында, Раушан Жак- 
пекова университет студент- 
тері мен жалпы тарихқа қызығу- 
шылық танытатындар үшін, 
Телеграмм мессенджерінде 
Сәрсен Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-нің ҰОС ардагерлері 
туралы ЧАТ-БОТ әзірледі.

Өзінің жұмысын ол, «Екінші 
дүниежүзілік соғыс: бейбітшілік 
жолындағы шындық» атты 
халықаралық онлайн-вебинарда 
көпшілік назарына ұсынды.

Аталмыш чат-бот Телеграмм-
мессенджерінде жүзеге асырыл- 
ғандықтан, кез-келген адам кі- 
ріп қажетті мағлұматты ала 
алады. Бағдарламада соғыс 
ардагерлерінің фамилиялары, 
суреттері, қысқаша ақпарат 
пен наградалары ұсынылған 
мәзір бар. Алдағы уақытта, 
бағдарлама кеңейіп, жаңа функ-
циялар қосылып, жеке көмекші 
қызметін атқаратын болады. 
Сондай-ақ, әзірлеушінің айтуы 
бойынша университетіміздегі 
тыл ардагерлерін де қосу жо-
спарда бар.

Айта кетейік, С.Аманжолов 
атындағы ШҚМУ-да әр жыл-
дары барлығы 29 ҰОС ардагері 
қызмет еткен.

Қызығушылық танытқандар 
болса, төмендегі сілтеме арқылы 
өтулеріңізге болады.

https://t.me/VkoVOVBot

Баспасөз қызметі


