
 

Бахтызин Александр Михайлович

(1925-1994)

Филология ғылымдарының кандидаты,

доцент.

Шығыс  Қазақстан  облысы  Большенарым

ауылының  тумасы.  Тамбов  жаяу әскер

училищесінің  курсанты  болған  шағында

Днепрді  соғысып  өткендер  қатарында  болды.

Екі  рет  жарақат  алып,  тұтқында  болған.  І

дәрежелі  Отан  соғысы  орденімен,

«Жауынгерлік  ерлігі  үшін»,  «1941-1945

Германияны  жеңгені  үшін»  медальдарымен,

мерейтойлық белгілермен марапатталған.

1950  жылы  Семей  педагогикалық

институтының  филология  факультетін

тәмамдап, 1971 жылы диссертация қорғаған.

Өскемен педагогикалық институтында 1975 жылдан бастап орыс тілі кафедрасында қызмет

еткен.  Лингвистика саласының білгір маманы,  орыс классиктері шығармаларының көркем

сөйлеу стиліне ерекше көңіл бөлді. Л.Н. Толстой туралы мақалалары  Алматы, Тула, Москва

сынды қалалар баспасынан шыққан. Александр Михайлович студенттерге арналған «Глосса»

атаулы  лингвистикалық  үйірмеге  басшылық  еткен.  Сөйлеу  стилистикасы  мен  шешендік

өнері бойынша ғылыми конференцияларда ол кісінің студенттері жиі баяндама жасайтын..

Зиялы , сөйлеу мәдениетін жақсы меңгерген ғалым. КСРО ағарту ісінің үздігі. 



Герасимов Семен Николаевич 
(1901-1989)

Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Алтай өлкесінің Белое елді-мекенінде дүниеге келген.

Азамат соғысының қатысушысы. 1931 жылы Орал

педагогикалық институтын бітірген. 1941 жылдан 1944

жылдарға дейін аға лейтенант шенінде қарумен

Отанымызды қорғаған. Белоруссияны, Брянск, Орел

қалаларын жаудан азат еткен .

1956  жылдан  1975  жылы  зейнеткерлікке  шыққанға

дейін  Өскемен  педагогикалық  институтында   саяси  экономика  курстарынан   дәріс  оқып,

кафедра меңгерушісі  болып қызмет атқарған. 1962 жылы диссертация қорғап, 1965 жылы

доцент атағын алған. Кенді Алтайда Семена Николаевич тек қана педагог және ғалым ғана

емес, сонымен қатар драматург, өлкетанушы, дәріскер ретінде танымал болған. Герасимов

С.Н. 1935 жылдан бастап өлке тарихы, революцияға дейінгі және кейінгі мұғалімдер туралы

материалдар  жинап,  Я.  Ушановтың  өмірін  зерттеп, оған  ескерткіш тұрғызуға  бастамашы

болған. Біздің өлкеміз туралы кітаптар, жүздеген мақалалар мен очерктер жазған. 

Марапатттары : І дәрежелі Отан соғысы және «Құрмет белгісі» ордендері, «Германияны

жеңгені үшін», «Ұлы Отан соғысы жылдары ерен еңбегі үшін», мерейтойлық медальдары.

Қазақ ССР ағарту ісінің үздігі.



Голованов Федор Григорьевич

(1921-1976)

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Шығыс  Қазақстан  облысы   Александровка

ауылында  дүниеге  келген.   1940  жылы  Ленинград

политехникалық  институтының  студенті  атанған.

Соғыс  басталғанда  зауытта  жұмыс  істеген,  2  жыл

Ленинград  майданының  Пулкова  биіктіктерінде

сержант атағында, пулемет бөлімінің командирі болып

шайқасты. Екі рет жарақат алған, 1943 жылы өте ауыр

жарақат салдарынан , қайта сөйлеп үйренген, қайратты

да қажырлы адам. 

 1950  жылы  Семей  педагогикалық  институтының  филология  факультетін  бітірген.

Облысымыздың түрлі  оқу орындарында қызмет етіп,  1958 жылы Өскемен педагогикалық

институтының  педагогика  және  психология  кафедрасына  келген.  Жазу  және  сурет

өнерлерінің хас шебері. Өнер, педагогика салалары бойынша энциклопедиялық білім иесі ,

өзінің  шығармашылық  шабытымен  айналасындағы  студенттер  мен  әріптестеріне  оң  әсер

беретін абзал жанды тұлға.  Оның «Жазбаша қаріпті жеңілдету және балаларды хатқа оқыту

жүйесін өзгерту» диссертациясы бүкіл Кеңес Одағына әйгілі болды: басып жазу мен қылды,

көлбеу  сызықтардың  орнына,  оқушылардың  танымдық  сұраныстарын  қанағаттандыратын

уақыт үнемдейтін қарапайым қаріп келді .

 1968-  1971  жылдары  кафедраға  басшылық  етті  ,    1974  жылға  дейін  оқу  жұмысы

бойынша проректор лауазымында қызмет атқарды. 

Марапаттары : «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», «За

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», мерейтойлық медальдары.  Қазақ

ССР ағарту ісінің үздігі. ШҚМУ-дың дамуына зор үлес қосқан ардагер-ұстаздар қатарынан.



Гришко Федор Тихонович

(1924-1992)

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент.

Қостанай  облысы,  Ново-Борисовка  ауылында

дүниеге келген.

1942  жылдың  наурыз  айында   оныншы  сынып

оқушысы  кезінде  соғысқа  өз  еркімен  аттанды.  1943

жылы Ташкент жаяу әскер училищесін тәмамдап,  кіші

лейтенант  шенінде  Краснодар  түбіндегі  Солтүстік-

Кавказ  майданына  жіберілді.  1943  жылдың   шілде

айында  жарақат  алды.  Госпитальден  соң  Керчь

қаласының  түбінде  орналасқан  атқыштар  взводына

басшылық  етті.  Соңынан  Саратов  офицерлік  резерв

полкіне  жіберілді.  1944  жылы  Мәскеу  шет  тілдері  институтының  негізіндегі   әскери

аудармашылар  курсын  аяқтап, Ивановка  облысындағы  3-ші  жеке  парашют-десанттық

батальонға  жіберілді,  онда1946  жылға  дейін  қызмет  етті. 1951  жылы  Қызыл-Орда

педагогикалық институтының филология  факультетін   сырттай  бітіріп,  1956 жылға  дейін

оқытушы болып жұмыс істеді, 1964 жылы Қазақ мемлекеттік университетінде диссертация

қорғады.  

В  1965  жылы  Өскемен  педагогикалық  институтының  орыс  тілі  кафедрасының

меңгерушісі  қызметіне  шақырылып,  соңынан  Федор  Михайлович  1969-1986  жылдары

филология факультетінің деканы болды, 1991 жылға дейін кафедрада жұмыс істеді.  Неміс,

қазақ тілдерін  жетік меңгерген өз ісінің шебері. Студенттер мен әріптестерінің қошеметіне

бөленген тәжірибелі және дарынды педагог. 

Марапаттары:  «Қызыл жұлдыз»,  Ұлы  Отан  соғысының ордендері, «За  победу  над

Германией» және мерейтойлық медальдары.

ШҚМУ-дың дамуына зор үлес қосқан ардагер-ұстаздар қатарынан..



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 саяси 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  айында  Өскемен  педагогикалық  институтының  марксизм-ленинизм  кабинетінің

меңгерушісі  болып  келді,  1961  жылға  дейін    КОКП тарихы  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  Москвы»,  мерейтойлық,  жалпы  саны  14

медальдың иегері.   1995 жылы майор шені берілген.



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  маршал  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

дивизиясына 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  комиссары  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.



Осьмаков Александр Александрович

(1926-1995)

 Экономикалық ғылымдар докторы , профессор.

Алтай  өлкесінің  тумасы  .  17  жасында  1943  жылы

майданға өз еркімен сұранып, өтініш жазды. Достарымен

Қиыр  Шығыстағы  әскери-теңіз  авиациялық  училищеге

жіберілді,  оқуды  аяқтап,  16-шы  авиациялық  полк

экипажына  бортмеханик  болып  тағайындалды.   Куриль

аралдарына  ,  Кәріс  порттары  мен  Харбин  қаласына

десант-теңізшілерді түсіруге, сонымен қатар Порт –Артур

қаласын  азат  ету  операциясына  қатысты.  1947  жылы

Владивосток педагогикалық колледжіне экстерн емтихан

тапсырып , капитан шенімен әскерден қайтты .

 1952  жылы  Алматы  заң  институтын  бітірді.  1962  жылы  Өскемен  педагогикалық

институтының саяси экономия кафедрасының оқытушысы, ал 1979 жылы осы кафедраның

меңгерушісі  болды.  1969 жылы кандидаттық диссертация қорғап Шығыс  Қазақстандағы

тұңғыш  экономикалық  ғылымдар  кандидаты,  ал  1986  жылы   алғашқы  экономикалық

ғылымдар докторы атанды. 30-дан астам ғылыми еңбек басып шығарды. 

Марапаттары: Ұлы Отан соғысының ІІ дәрежелі ордені,  «За победу над Японией», «За

доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне»,  «За  освоение  целинных  и  залежных

земель» және т.б. медальдардың иегері. КСРО ағарту ісінің үздігі .



Пакина Людмила Алексеевна

(1923-1991)

Коканд қаласында әскерилер отбасында дүниеге

келген.

 1940  жылы  Қызыл-Орда  педагогикалық

институтының  әдебиет  факультетінің  студенті

атанды. Қазақ мектебінде орыс тілі пәнінің мұғалімі

болып жұмыс істеп жүріп, институтта оқыды.

1942  жылы  мамыр  айында  3  айлық  нәрестесін

тастап,  өз  еркімен  соғысқа  атқыш-  қарушы  болып

аттанды.   1943  жылдың  соңында  денсаулығына

байланысты ефрейтор шенінде әскерден  қайтты.

 1948 жылы қайтадан педагогикалық институтқа

түсіп, оқуымен қатар  лаборант болып жұмыс істеді. Тарих факультетін аяқтап, 1952 жылдан

1965 жылға дейін кітапхана меңгерушісі болып қызмет етті. 1963 жылы Мәскеу қаласындағы

мәдениет институтына түсті. Неміс тілін жетік меңгерген.

 1965  жылы   Людмила  Алексеевна  Өскемен  педагогикалық  институтында  кітапхана

меңгерушісі қызметіне кірісті. 1967 жылдан институттың қоғамдық мамандықтар, кітапхана

ісі  факультетінің  деканы болды. Кітапхананың жаңа бөлімдерінің  құрылуын кәсіби түрде

ұйымдастырып, сирек кітаптар қорының қалыптасуы мен сақталуына зор үлес қосты. Барлық

жоғары оқу орнында өтетін  іс-шараларының белсенді қатысушысы болды. 

Марапаттары: І дәрежелі Ұлы Отан соғысының ордені, 8 медаль, 2 белгінің иегері.

Пашилов Александр Иванович



(1917-1981)

Физико-математикалық ғылымдарының кандидаты, доцент.

Вологодск  губерниясының  Верхне-Кубанск  болысында  дүниеге  келген.1939  жылы

Свердловск қаласының Орал мемлекеттік университетінің  «Физика» мамандығы бойынша

үздік бітіріп, аталмыш оқу орнында ассистент болып жұмысқа қалды.  

 1940 жылы әскерге шақырылды. Соғыс басталғанда Белорусс бағытында шайқастарға

қатысып, Витебск түбінде қоршауда қалды. Норвегияда ұзақ жылдар тұтқында болып,  әбден

әлсіреп  жүдеп-жадағанына  қарамастан,  жолдастарына  тіреу  бола  білді.  1945  жылы

тұтқыннан азат болып, әскерден қайтып мұғалімдік қызметке кірісті, содан кейін Свердловск

метрология  ғылыми  зерттеу  институтында  жұмыс  істеп,  қатты  дене  физикасынан

кандидаттық жазып дайындады, оны 1954 жылы  қорғап шықты.  Қорғау күні оған екінші

Жеңіс күні іспетті болды . А. Пашилов Өскемендегі ғылыми және педагогикалық қызметін

1955 жылы Өскемен педагогикалық институтында физика кафедрасында доцент атағымен

бастады . 

Александр  Иванович  физика  кафедрасында  алғашқы  ғылыми  бағытына  негіз  салып,

қатты дене физикасы лабароториясын құру  бастауында тұрған тұлға.

1968  жылдан   1975  жылға  дейін  физика  кафедрасына  жетекшілік  етті.  Александр

Ивановичтің еңбегінің арқасында Өскемен педагогикалық институтында электрондық және

металлографикалық  жабдықтармен  қамданған  кешенді  лабароториялар  пайда  болды.  А.

Пашиловтың  көптеген  шәкірттері  оның  зерттеулерін  жалғастыруда.  Пашилов  А.И.  есімі

ШҚМУ-дың дамуына зор үлес қосқан ардагер-оқытушылар қатарына енгізілген .  

Марапттары:   «За победу над Германией», «20 лет Победы в Великой Отечественной

войне» және т.б. медальдар иегері.

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 тарихынан 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 бригадасы қатарында аяқтады. Қиыр

Шығыста  соғысы,  Үлкен  Хинган  өткеліндегі  ұрыстардың  қатысушысы  .  Әскерден  1946

жылы Пхеньяннан қайтты . 

Өскемен  педагогикалық  институтында  1977  жылдан  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.

Пизиков Василий Петрович

(1919-20)

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент.

1919  жылы  Шығыс  Қазақстан  облысы

Преображенко  ауылында  дүниеге  келді.  Соғысқа

дейін Семей педагогикалық училищесін бітірді.  



Әскери  қызметі  Карель  мойнағындағы  соғыспен  тұспа-тұс  келді.  Инженерлік

әскеркерлерге  түсіп,  «мина-қопарғыш ісі»  мамандығын таңдады.  Ротаның саяси басшысы

ретінде  аумақтарды  минадан  тазарту  жұмысына  қатысты.  Ұлы  Отан  соғысы  Василий

Пизиков  Крондштат  әскери-теңіз  саяси  училищесінде  оқып  жүрген  кезінде  басталды.

Училищені  шұғыл  түрде  аяқтап,  Таллин  қаласындағы  Балтық  флотының  авиабазасына

батальондық  қызмет  ететін  ротаның  саяси  жетекшісі  болды.    Таллин  қаласын  қорғаған

ұрыстардың бірінде  ауыр жарақат  алды.  Қаза  тапқандар  қатарында  болып,  өлім  аузынан

қалды. Ленинград әскери-теңіз госпиталінде емделіп, 1941 жылдың аяғында, мүгедектікпен

әскерден кетті. 20 жылдай партиялық қызметте, газет редакциясында жұмыс істеді.

Өскемен  педагогикалық  институтында  1962  жылдан  жұмыс  істеді.  1964  жылы

диссертация қорғады, доцент атағымен кафедра меңгерушісі болды.

Василий  Петрович  –  үздік  дәріскерлер  қатарында  болып,  өскелең  ұрпаққа  үлгі  болар

ұстаз,  ешқашан оқудан жалықпайтын,  өзі  де білгенімен бөлісе білетін ізденімпаз жан еді.

2001  жылы қашықтықтықтан  Мәскеу  қаласындағы  Ресей  Академиясының «Моя Победа»

жобасына қатысты.

Марапаттары :  Ұлы Отан соғысының І  дәрежелі  орденінің,   «За  отвагу»,  Г.К.  Жуков

атындағы  және  жалпы саны 14  медальдың иегері.  КСРО ағарту  ісінің  үздігі,  Қазақ  КСР

мәдениет саласының еңбек сіңірген қайраткері.

Попов Валентин Егорович

(1916-1987)

Геолого-минералогикалық ғылымдар кандидаты,

доцент.

 Коми  АКСР-де  өмірге  келді.  1941  жылы  Томск

мемлекеттік университетінің жаратылыстану-географиялық

факультетін  бітіріп,  Батыс  майданына  жіберілді.  Мәскеу

Әскери Академиясының негізінде  құрылған  Әскери-саяси

курстарынан  кейін  Орталық,  Батыс,  1-ші  Балтық

майдандарындағы ұрыстарға қатысты. Атқыштар, пулемет ,

жеке химиялық роталардың саяси жетекшісі болды. Бірнеше рет жарақат алды. 1943 жылдың



шілде  айынан  1944  жылдың  мамыр  айларына  дейін  -  әскери-техникалық  училище

тыңдаушысы,  соңынан  І-ші  Балтық  майдан  тылын  қорғайтын  жедел  қызметкері  болып

жөнелтілді. Гвардия капитаны В.Е. Попов Қызыл Жұлдыз, Ұлы Отан соғысының І дәрежелі

ордендерімен және 8 медальмен марапатталған..

1953  жылы  Томск  мемлеттік  университетінде  кандидаттық  диссертация  қорғап,  1962

жылға дейін аталмыш оқу орнында кафедра ассистенті болып қызмет атқарды.  1959 жылы

Халықаралық геофизикалық жыл бағдарламасы аясында  экспедиция мүшесі болды .

С  1965  жылдан  1974  жылға  дейін  Өскемен  педагогикалық  институтында:  алғашында

география кафедрасыынң доценті,  ал 1966 жылдан аталмыш кафедраның меңгерушісі болып

жұмыс  істеді.  1971  жылдан  1974  жылға  дейін    –  жаратылыстану  факультетінің  деканы

(денсаулығына  байланысты,  ары  қарай  жұмыс  істей  алмады).  Валентин  Егоровичтің

ұсынысымен  1967  жылы  алғашқы  рет  ұйымдастырылған,  соңынын  1987  жылға  дейін

дәстүрлі  болып  кеткен  кешенді  алыс  жаққа  тәжірибе  ұйымдастырылды,  сонымен  қатар

ландшафтық  және  далалық  тәжірибе  жүргізу  бағдарламасы  мен  әдістемесі  әзірленді.

Университетке  құнды  минералдар  мен  тау  жыныстарының,  пайдалы  қазбалардың

топтамасын сыйға тартты. 

Потапов Андрей Викторович

(1923 -1987)

Тарих ғылымдарының кандидаты , доцент.

Шығыс  Қазақстан  облысы  Винное  ауылында  дүниеге

келген .

19  жасында  Андрей  Потапов  соғысқа  аттанды  .  Жас

байланысшының  1942  жылы  алғашқы  ұрысы  өмір  бойы

жадында  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 майданында соғысты. Жеңіске гвардия аға лейтенанты шенінде жетті.



Соғыстан  кейін  1950  жылы  сырттай  Герцен  атындағы  Ленинград  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

бастап  КОКП  тарихы  кафедрасының  аға  оқытушысы,  1981  жылдан  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 , жалпы саны 8 медальдармен марапатталған .

Потапова Валентина Григорьевна

(1922-1991)

Биология ғылымдарының кандидаты, 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 аспирантураны

бітіріп, сол жерде жұмысқа қалды .

Өскемен  педагогикалық  институтында  1955  жылдан  бастап  зоология  кафедрасында

жұмыс істей бастады. Кандидаттық диссертацияны 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.  Валентина  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».

Самусев Иван Федорович

(1914-2001)

Биология ғылымдарының кандидаты, доцент.

 Белоруссияда дүниеге келген.

1937  жылы  С.М.  Киров  атындағы  Қазақ  мемлекеттік

университетіне  түсті.  Иван  Самусевке  Зайсан  көлінде

экспедицияда жүрген кезінде соғыс басталғаны туралы

суыт хабар жетті .  Шұғыл түрде бітіру емтихандарын

тапсырып,  Алматы  жаяу  әскер  училищесін  бітіріп,

Солтүстік-Батыс  майдан  шебіне  лейтенант  болып

аттанды . Старая Русса түбіндегі ұрыста  ауыр жарақаттанды. Содан кейін де 3 рет жарақат,

контузия алды. Госпитальдардан соң офицерлік құрам курстарына жолдама алды. Қайтадан

 



майдан:  Батыс,  2-ші  Белорусс,  Орша,  Витебск  түбіндегі  ұрыстар.  Кіші  лейтенант

курстарынан  кейін  әскери  топография,  тактикадан  сабақ  беріп,  курсант  батальонының

басшысы болды. Польша, Германия, Балтық теңізінің оңтүстік жағалауын қанды ұрыстармен

өтіп, капитан шенінде Жеңісті қарсы алды. 

Өскемен педагогикалық институтында зоология пәнінің оқытушысы болып оқу орнының

ашылған  күнінен  бастап  жұмысқа  кірісті.  1953  жылдан  1955  жылға  дейін  институт

директорының  орынбасары  болып  қызмет  етті.  Томск  мемлекттік  университетінде  1960

жылы кандидаттық диссертация қорғады .  1971 жылға дейін жаратылыстану факультетіне ,

содан кейін зоология кафедрасына жетекшілік етті . Флора мен фаунаның білгірі , Шығыс

қазақстанның  атақты  орнитологы.  Газет  беттеріне  табиғат  зерттеушісінің  200 –ден  астам

жазбасы шықты.

 Марапаттары : Ұлы Отан соғысының І дәрежелі екі ордені, 8 медаль иегері, КСРО ағарту

ісінің үздігі. Оның есімі ШҚМУ дамуына зор үлес қосқан ғалым ардагерлер қатарына енген .

Чудинов Василий Александрович

(1922-2003)

Физико-математикалық ғылымдар кандидаты, доцент.

ШҚО  Бұқтырма  ауданының  тумасы.  1940жылы  әскерге

шақырылып,  Алматы  пулемет  училищесінің  курсанты

атанды .1941 жылдың тамыз 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 майданына 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  болды.  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. 

17 үкіметтік наградалары: Ұлы Отан соғысының І және ІІ дәрежелі ордендері, 14 медаль:

«За оборону Кавказа», Г.К. Жуков атындағы және т.б.;  «Ветеран 18 армии», «Ветеран 47

армии». КСРО және Қазақ КСР  ағарту ісінің үздігі белгілері. 

ШҚМУ дамуына зор үлес қосқан ғалымдардың қатарына енген.

Шмурыгин Георгий Михайлович

(1919-2002)

Шығыс  Қазақстан  облысы  Прапощиково

ауылында дүниеге келді.

 1939  жылы   Қызыл  Әскер  қатарына  Орта

Азиялық әскери өңірінің атқыштар ротасына

шақырылды.  1940-1941  жылдары  Ашхабад

авиаучилищесінде  білім  алып,  истребитель-

ұшқыш мамандығын алып шықты.

1941  жылдың  соңына  дейін  Иранда  болып,

1942 жылдың көктемінде майдан армиясының

іс-әрекетін  қорғайтын   Кубаньдағы

Солтүстік-Кавказ майданының 15-ші жойғыш

полкіне келіп түсті. Алғашқы ұрыста жаудың

самолетін  жойып,  артынан  Майкоп  түбінде  тағы  бір  жау  самолетін  құлатып  марапатқа

ұсынылды.  Грозный  қаласын   азат  ету   үшін  ұрыстарға  қатысты. Ауыр  жарақат  алып,



омыртқасынан  зақым  алып  госпитальда  жатты.  Бұл  жарақат  салдарынан  авиациядағы

қызметіне тыйым салынып, Георгий Михайлович пулемет училищесінде дайындық өтті.

 1943 жылы Степной майданында (соңынан Украина майданы) взвод командирі болып

Батыстқа жауынгерлік жолмен жүріп өтті. Днепрден соғыса өткен ұрыстарға қатысты, 1945

жылы  297-ші  атқыштар  дивизиясының  «Вперед  к  Победе»  газетінде  жұмыс  істеді.  1945

жылдың шілде  айында   53  армия  құрамында  Қиыр Шығыста  Жапониямен соғысып,  сол

жерде   Жеңісті  қарсы алды.    Әскерден  1946  жылы мамыр айында   лейтенант  шенінде

қайтты. Өскемен педагогикалық институтына 1953 жылы КОКП кафедрасының оқытушысы

ретінде келді.  1954 жылы сырттай С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекттік университетін

бітіріп, 1974 жылы тарих ғылымдарының кандидаты болды.  1979 жылға дейін кафедраның

аға  оқытушысы  болып  қызмет  етті.  Институттың,  қаланың,  облыстың  қоғамдық  өміріне

белсенді  қатысты:  соғыс  және  еңбек  ардагерлерінің  Үлбі  аудандық  кеңесінде,  «Рудный

Алтай» газетінің қоғамдық қабылдауында.

Марапаттары: Қызыл Жұлдыз және Ұлы Отан соғысының ІІІ дәрежелі ордендері мен 11

медаль: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За освобождение Будапешта», «За

победу над Японией» және т.б.

Уәлиев Жұмаш Кәрімұлы

(1923 – 2008)

Техникалық ғылымдар кандидаты, химия профессоры,

1960 жылдан 1984 жылға дейін ӨПИ ректоры, 

ӨПИ-ШҚМУ құрметті ректоры 

 1923  жылы  30  сәуірде  Таврия  ауданының Қара  Құдық

шатқалындағы  ауылда  өмірге  келді.  1942  жылы орта  білімі

туралы аттестат  алып Ж..  Уәлиев  Петропавловск қаласында

орналасқан Қызыл Әскері Әскери-Әуе күштерінің Ленинград авиатехникалық мектебінің

курсанты атанды. Сержант лауазымы мен әскери самолеттерге қызмет ететін біліктігін

алып, алғашында  Иванов қаласында орналасқан запастағы авиаполкке, соңынан Мәскеу

әскери гарнизонының 1-ші жойғыш авиаполкіне әскери қызметке түсті. Күні-түні  полк

истребительдерінің жауынгерлік ұшуларын техникалық қамтамасыз етті. Жеңістен соң ,

жедел қызметтегі әскери қызметкері кезінде Крупская атындағы Мәскеу педагогикалық



институтына  түсіп,  әскери  қызметтен  қайтқан  соң,  оқуын  Семей  педагогикалық

институтында аяқтады. 

Жұмаш  Кәрімұлы  24  жыл  басшылық  еткен  Шығыстың  төріндегі  педагогикалық

институтта  -   қарапайым  оқытушыдан  ректорлық  қызметке  дейін  педагогикалық  жолды

жүріп өтті .

 1955  жылы  диссертация  қорғады.  Ғылыми  саласы:  Қазақстанның  табиғи  қорларын

пайдалануының химико-технологиялық жолдары. Жұмаш Кәрімұлы – физикалық химиядан

алғашқы  қазақ  тіліндегі  оқулықтың,  сонымен қатар  6  монография,  өнертабыс  куәліктері,

мақалалар, тезистардың  авторы.

1984  жылдан  1990  жылға  дейін  бейорганикалық  химия  мен  химиялық  технологиялар

кафедрасының меңгерушісі.

Марапаттары  :   «Құрмет  белгісі»,  Октябрь  революциясы  медальдары,  7  мерейтойлық

медаль. КСРО және Қазақ КСР ағарту ісінің үздігі,  Қазақстан Республикасының құрметті

қызметкері.

Цыкунов Яков Петрович

(1918 – 2005)

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент.

ШҚО  Шемонаиха  ауылында   дүниеге  келген.   1940  жылы

Семей 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

Белоруссия  майданының  3-ші  Сталинград  Гвардиялық  корпусының  миномет  взводының

командирі болып, соңынан 47 және 70 армияларда 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 институтында 1954 жылдың қыркүйек айынан бастап

орыс  тілі  және  әдебиет  кафедрасында  жұмыс  істей  бастады.   1967  жылы  диссертация

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 победу 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.


