


Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, 

елімізді өркениетке бастар 

жолдың бастауы мектептерден 

басталады десек, Махамбет 

ауданы Чкалов атындағы орта 

мектеп 1938 жылы алғашқы 

шәкірттері мен ұстаздарын 

қабылдаған сәтінен қазіргі кезде 

үлкен білім ордасына айналған 

қасиетті қара шаңырақ.



Мектеп тарихы

Алғаш мектеп 1938 жылдың күзінде шағын бір бөлмелі саман тастан

қаланған шатырсыз жай үйде 1-ші, 2-ші, 3-ші орыс-кәріс сыныптары болып

ашылды. Мектеп директоры Ким Антон Данилович болды. Мектептің

алғашқы құрылысын салу 1940-1941 жылдары басталды. Қазіргі есімі белгісіз

болып отырған орыс прорабы өзінің жұмысшы бригадасымен Яманка мен

Сарайшықтағы бұзылған шіркеудің тастарын әкеліп, орталау (1-8сыныптар)

орыс-корей мектебінің құрылысына пайдалануға берілді. Ал 9-10

сыныптардың оқушылары Сорочинко мен Яманкада интернатта жатып оқыды.

Мектепке Чкалов есімі 1938 жылы Советтер Одағының батыры

В.П.Чкаловтың Америкаға тура қонбастан ұшып баруын ұлығылау негізінде

берілген. Чкалов орта мектебінің алғашқы құрылысы 1941 жылы типтік

жобада орталау мектеп (1-9 сыныптар) салынды. 1945 – 1946 оқу жылы орыс-

қазақ орта мектебіне айналды. Кәріс тілі ұлттық пән ретінде қосымша берілді.

Қосымша құрылыстар 1953-1965 жылдары салынған. Типтік жобадағы 624

базалық орта мектеп 1978 жылы мамыр айында аяқталып, оқу процесі 1978-

1979 оқу жылында басталды. 2013 жылы «100 мектеп, 100 аурухана»

мемлекеттік бағдарламасы аясында ауыл төрінен жаңа 300 орындық мектеп

ғимараты пайдалануға берілді.
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Жалғасов Өтепқали Наурызалин Бақтығали



Тұқпашев Хайролла 
25 маусым 1911 жылы Бейгайдар ауылында қазіргі Исатай

ауданында, кедей шаруасында дүниеге келген. 1921 жылы Жайық бойына

көшіп келді. Жеті жылдық мектепті бітірген. 1933 жылы Сарайшық селолық

советінің председателі болып жұмыс атқарған. Сол жұмысты атқара отырып

Гурьев педагогикалық мұғалімдер курсын бітірген. 1937 жылы Чкалов

селосында мектеп ашылып корей балаларына ашылған мектепте мұғалімдік

қызметін атқарды.

1942 жылы Ұлы Отан соғысына аттанып кеткен. Соғыста Смоленск

қаласын азат еткені үшін бірнеше наградалар алған.

Соғыста жүріп бастан ауыр жарақат алған. Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан

запастағы офицер болып елге қайтып оралды. 1946 жылдан 1971-ға дейін

Чкалов орта мектебінде мұғалім болып жұмыс істейді. 1950 жылы Орал

мемлкеттік мұғалімдер институтын сырттай толық тарих пәні мамандығы

бойынша оқып бітірген. Содан кейін 60-шы жылдары Саратов университетін

жартылай оқып аяқтамаған. Оқушыларға терең білім бергені үшін 1954-1960

жылдары «Оқу ісінің үздігі» значогімен марапатталған. Ал 1966 жылы «Қызыл

Ту» орденімен марапатталған. 1971 жылы зейнеткерге шығады. 1979 жылы

дүниеден озады.

Марапаттары:

1. «1941-1945жж Ұлы Отан соғысына 20жыл» медалі

2. «1941-1945жж Ұлы Отан соғысына 30жыл» медалі

3. «1941-1945жж Ұлы Отан соғысына 40жыл» медалі

4. «1941-1945жж Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медалі

5. « Еңбек Қызыл Ту» ордені



Жалғасов Өтепқали Жалғасұлы
1922 жылы 12 маусымда Гурьев округі Махамбет

ауданы, Құмшығанақ советіне қарасты жетінші ауылда

дүниеге келген. 1939-1940 жылдары Маңғыстау облысына

жіберіліп, Шевченко орталау мектебінде оқытушылық

жұмыс атқарған. 1941 жылы бастауыш мектептің

меңгерушілігіне ауыстырылған.

1943 жылы әскер қатарына алынған. 1943-1946

жылдары Ұлы Отан соғысына қатысқан. 1944 жылы оң

жақ иығынан ауыр жарақаттанады. Соғыс жылдары

бөлімше командиріне дейін көтеріліп, старшина атағын

алған. 1946 жылдың 20 тамызында Чкалов орта мектебіне

алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі болып жұмысқа

алынған. 1955-1963 жылдар аралығында Чкалов

селосының кітапханасында меңгерушілік жұмысын

атқарған. 1963 жылдан өмірінің соңына дейін, яғни 1976

жылдың 12 қаңтарына дейін Чкалов орта мектебінде

бастауыш сыныптар мұғалімі және еңбек пәні мұғалімі

болып жұмыс жасаған. .Марапаттары:

1. «Қызыл жұлдыз» ордені

2. «1941-1945жж Ұлы Отан соғысында Германияны

жеңгені үшін» медалі

3. 1941-1945жж Ұлы Отан соғысының мерекелік

медальдарымен бірнеше рет марапатталды



Мырзағалиев Қайыр

1916 жылы 10 қаңтарда Бақсай ауданы, Сарайшық

ауылында дүниеге келді. Балалық, балдәурен шағын Жайық

жағасында өткізді. Гурьев педагогикалық учелищесін аяқтаған

ағамыз 1933-1939 жылдары Бақсай ауданында мектептерде сабақ

берген. 1939жылдың 15желтоқсанында Кеңестік Қызық Армия

қатарына қырылады.1940ж 7 маусымда Харьков әскери-саяси

училищесіне жіберіліп, оны 1941 ж лейтенант әскери шенімен

аяқтайды. Соғыс жылдарында Москва түбіндегі шайқасқа,

Оңтүстік-Батыс,Солтүстік-Кавказ майданында, атақты Курск

доғасындағы танктер шайқасында, Т-34 танк взводының

командирі болып ұрысқа қатынасты.Украина, беларусь жерлерін

неміс бақыншыларынан қорғап, Еуропаның Австри-Венгрия,

Польша, Германия, Чехославакияны азат етіп, соғысты.

1945ж 11мамырда аға лейтенант шенінде Чехияда аяқтады

1947жылға дейін Германияда әскери қызметін жалғастырып,

елге аман есен оралады. Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін

Ұлы Отан соғысы І,ІІ дәрежелі ордені, оннан аса медальдары мен

грамоталармен марапатталған.Соғыстан кейін Орал облысы,

Тайпақ ауданында оқу бөлімінде нұсқаушы, Редутта, Бейбарыс

ауылындағы Чкалов орта мектебінде ұстаздық етті, 1957 жылдан

алғашқы әскери дайындық пәнінен сабақ берді. 1978 жылы

дүниеден озды.

Алған марапаттары: «Отан соғысы І,ІІ дәрежелі

ордені.Праганы азат еткені үшін» медалі, КСРО Қарулы Күштері

мен Ұлы жеңістің мерекелік медальдарымен бірнеше рет

марапатталған



Мұхамбеталиев Нұрғали

1917 жылы Гурьев облысы қазіргі Исатай ауданы

Кетешағыл ауылында туған. Әкесі кедей шаруа болған. 1928

жылдан 1933 жылға дейін Новобогат орталау мектебінде

оқып 5 класты бітіріп шығып, 1934 жылдан 1938 жылға

дейін Гурьевтегі педучилищеде оқып, оны 1938 жылы бітіріп

шығады. 1938-1940 жылдар ішінде Бақсай ауылының

орталығындағы орта мектепте оқытушы, кейін мектеп

инспекторы болып істейді. 1939-1940жылдары Жаманқала

орта мектебінде оқытушы, оқу ісінің меңгерушісі болады.

1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысқан.

Ұлы Отан соғысында 1941 жылы Москваны қорғауға

қатысады. 1945 жылдың қараша айынан бастап армиядан

демобилизацияланып, 1946-1952 жылдың қаңтарынан

Жаманқала орта мектебінде оқу ісінің меңгерушісі және

тарих, географиядан сабақ береді. 1948 жылы Оралда

оқытушы болып қызмет істеп жүріп, Оралдағы

педагогикалық институтының екінші курсын бітіреді.

1952-1958жыдары Сарайшық орта мектебінің

директоры, 1958-1975жылдары Чкалов орта мектебінің оқу

ісінің меңгерушісі және тарих, қоғамтану пәндерінен дәріс

береді.



Досанғалиев Жақия
1915 жылы Гурьев округі, Орал губерниясында

№20 ауылында, қазіргі Гурьев облысы Бақсай

ауданы Талқайран ауылында дүниеге келді.

1926 -1930 жылдар аралығында Гурьев қаласындағы

№3 мектепте оқып,одан кейін тоғыз жылдық білім алады..

1935 жылы Орал қаласындыға журналистика

факультетінің 4-ші курсына түсіп, 1936 жылы бітірді.

1936-1938 жылдары Орал қаласындағы

педагогикалық институтың физика-математика бөлімін

бітіреді.

Институттың екі жылдық курсын бітіріп ,Бақсай

ауданы, Талқайраң селосындағы мектепте физика-

математика пәні бойынша мұғалім болып орналасады.

1938-1940 жылдары Молотов атындағы мектепте

жұмыс жасады.

1941-1942 жылдары әскер қатарында болды. 14

ақпан 1944 жылы Нарва түбіндегі шайқаста кеуде

тұсынан ауыр жарақат алды. Жапон соғысына қатысқан.

1946ж елге оралып, мұғалімдік еңбек жолын

жалғастырды.



Жұмиев Қожас

5 мамыр 1925 жылы Гурьев облысы Бақсай ауданының 11 ауылында дүниеге

келген. 1942 жылы Гурьев педучилищесін бітіріп, 1943 жылы ауданның жеті

жылдық мектебінде оқытушы , оқу ісінің меңгерушісі жұмыстарын жасайды.

1943 жыл Кеңес Армиясының қатарына шақырылып, УФА (Бащкирия)

қаласындағы 6 айлық офицерлер даярлайтын училищеде оқиды.1943 жылы 1944

жылға дейін І Украина майданы, Әуе десанты әскерлерінің 8-десантшылар

бригадасы құрамында соғысқа қатынасқан.

Соғыс кезінде ерліктері үшін ІІ дәрежелі «Отан соғысы» ордені, «Ерлігі

үшін», «Германияны жеңгені» және маршал Жуков атындағы медальдармен, сол

сияқты Ұлы Отан соғысының медальдармен апатталған.Елге аман-есен

оралғаннан кейін 1946-1948 жылдар аралығында Есбол жеті жылдық мектебінде

оқу ісінің меңгерушісі болып жұмыс жасайды. 1948 жылы Бақсай аудандық

комсомол комитетінің 1-шы хатшысы болып сайланып, аудандық партия

комитетінің құрамына енген. Ал, 1952 жылдың мамыр айында Гурьев облыстық

комсомол комитетінің ауыл-село жастары бөлімінің меңгекрушісі болды. 1953

жылы Қызылқоға аудандық партия комитетінің хатшысы, Абай кеңшарының

Миялы селолық тұтынушылар қоғамы басқарма төрағасы болып жұмыстар

жасаған.

Қожас Жұмиев 1969 жылдан бастап мұғалімдік мамандығына оралып

Фурманов, Чкалов орта мектептерінде тарих, қоғамтану пәнінің мұғалімі болып

жұмыс істейді. 1985 жылы Чкалов орта мектебінен зейнеткерлікке шыққан.

Жұмиев Қожас жоғарыдағы орден медальдарымен қатар «Қазақ ССР-ның оқу

озаты» белшісімен, КСРО оқу министрлігінің кәсіподақ комитетінің грамотасымен

марапатталған.

Марапаттары:

1.ІІ дәрежелі «Отан соғысы» ордені

2. «Ерлігі үшін» ордені

3. «1941-1945жж Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін»

медалі

4. «Маршал Жуков атындағы» медалі

5. 1941-1945жж Ұлы Отан соғысының мерекелік медальдарымен

бірнеше рет марапатталды



Наурызалин Бақтығали

1912 жылы Гурьев облысы Қызылқоға ауданы,

Жамбыл ауылында дүниеге келген. Ата-анасынан ерте

айырылған. 1924 жылы Қаракөл мектебінің интернатына

алынады. 1930 жылы Қарабау мектебінде оқып 7 кластық

білім алды. Кейін Гурьев мұнай техникумын бітірді. 1932

жылы Қызылқоға аудандық 1932- 1933 ж ылдары Батыс

Қазақстан облысының Тайпақ ауданындағы Қалдығайты

машиносенной станциясында есепші болып қызмет

атқарды. 1933-1940 жылдары Батыс Қазақстан облысы,

Қаратөбе ауданында мұғалім болып жасайды.

1940-1 942 жылдары Қаратөбе ауданының әскери

комиссариатында еңбек етеді. Ұлы Отан соғысына

қатынасқан. Армияда артиллерия училищесін бітірген.

Ұлы Отан соғысы кезінде гвардия сержанты шенінде

болған. Белгород бағытындағы жазғы шабуыл кезінде

Белгород , Харьков ,Полтава, Кременчук қаласын тазартуға

қатысқан.

Совет одағынаң Жоғарғы Басқолбасшы Маршал

Сталиннің Алғыс хатын алған.



Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мұғалімі

Хисамеденова Бану 1921 жылдың 3 қаңтарында 

Гурьев облысы,Новобогат ауданы, Забурын селосында 

туған.1935-39 жылдары Гурьев пед.училищесі.1948-

52жылдары Орал пед.институтында оқыған.

Педагогикалық жұмыстары

15.10.1941-31.05.1942 жж.  Махамбет орта мектебінде қазақ 

тілі мен әдебиет пәні мұғалімі

31.05.1942-20.08.1942 жж.  Жаманқала детдомында оқу ісі 

меңгерушісі.

26.08.1942-01.06.1943 жж.  Талқайран орта мектебінде оқу 

ісі меңгерушісі.

01.06.1943-04.01.1944 жж.  Махамбет аудандық оқу 

бөлімінде мектеп инспекторы.

04.01.1944-25.10.1946 жж.   Махамбет аудандық РКЛКСМ 

секретары қызметін атқарған.

Қоғамдық жұмыстары

1955 -1966 жылдар аралығында Чкалов селолық советі 

бойынша жергілікті депутат

1966 жы-1970 жылдар аралығында Қазақ ССР-інің 

Жоғарғы Советінің депутаты болған.



1946 ж «1941-1946ж  Ұлы Отан соғысындағы 
қажырлы еңбегі үшін»медалі.
1954 ж  «Қазақ ССР ағарту ісінің үздігі» , «Қазақ ССР 
жоғары  Кеңесі» төсбелгісі
1957 ж   « Қазақ ССР-ның еңбегі сіңген мұғалімі» 
1960 ж     «Қажырлы еңбегі үшін»  медалі.
1970ж   « Тылдағы қажырлы еңбегі үшін 
мерейтойлық» медалі , «Октябрь революциясы» 
ордені
1975 ж  «1941-1945ж Ұлы Отан соғысының жеңісіне 
30 жыл мерейтойлық» медалі
1976ж    « Еңбек  ардагері» медалі
1985ж     « Ұлы Отан соғысының жеңісіне 40 жыл» 
медалі 



Ұлағаты мол ұстаз Бану 

Хисмиденованың өмір жолдары 







Алдамжар 

Зұлхарнай Алдамжарұлы 

Академик. Тарих 

ғылымдарының докторы, 

профессор Өмірбекова Жайлы 

Бөкешқызы 

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент



Какишев Жандарбек 

Шәмилұлы ҚР Парламент 

Сенатының депутаты

2002- 2009жж

Берішбай Төлеген 

Сақтағанұлы Ақын. 

ҚР-ның «Құрметті 

журналисті»



Ким Фридрих Николаевич –

Ауыл шаруашылығы 

ғылымдарының кондидаты, 

доцент 

Хегай Алексей Юрьевич Қаз 

ССР-нің еңбек сіңірген 

гидротехнигі.



Хегай Аркадий Юрьевич – «Дарын» 

Халықаралық құқық әлеуметтік –

гуманитарлық институтының 

профессоры. 

Пак Иван Тимофеевич  техника 

ғылымдарының докторы, 

профессор



Пак Алексей Тимофеевич  техника 

ғылымдарының кандидаты

Шин Бронислав Сергеевич –

«Алматыинжстрой» АҚ директорлар 

кеңесінің төрағасы, қоғам қайраткері 



Аркадий Ким Васильевич

ҚР-на еңбек сіңірген құрылысшысы, кәсіпкер



Дүйсенов  Сайын Айтқалиұлы 

Техника ғылымдарының кандидаты

Туленова Ұлдай Талқашқызы

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Куанбаева  Баян Олжағалиқызы

педагогика  ғылымдарының кандидаты



Ян  Бон  Чун

(1938 – 1944 

жж)

Ким Антон 

Данилович Нам  Сан  Хак

1944 -1957 жж

1959 - 1965 жж

Ли Ден Сун

1957 – 1959 жж

Кәкішев Шәміл

1965 – 1979 жж
Берғалиев  Сембі
1979 – 1986 жж

Гиркина  Вера 
Николаевна

1986 – 1989 жж



Есенғалиев  Мұсташ

1989 – 1991 жж

Сапанов Серік

1991 – 2002 жж
Сатымқызы Салтанат

2002 – 2003 жж

Құдабаев  Сағынбай

2003 – 2004 жж

Құрмашев  

Нығметолла

2004 – 2011 жж

Өтебаев Оралбай

2011жж



БІЗДІҢ 

МАҚТАНЫШТАРЫМЫЗ



Жұмашева  Назым

1978 -1979 ж.ж

Ким  Марина

1979 – 1980 ж.ж
Нұрғалиева  Марта

1981 – 1982 ж.ж

Әбішев  Тұрар

1982- 1983 ж.ж

Дуйсенов  Данияр

2006 – 2007 ж.ж
Идрисова Құндыз

2009-2010 ж.ж

Сембаева  Рысгүл

2010-2011ж.ж



Есениязова Жангүл

2016-2017 ж.ж.
Балташева Асылжан

2017-2018 ж.ж.

































































1968 - жыл

































₺Мектеп – кеме,  білім – теңіз  бұлағы, 

сусындайды  одан  сан  мың  ұланы“ деп  
жылма – жыл тарыдай  боп  енген

бүлдіршіндерді  қоңырау  үнімен  қарсы  алып, 
қоңырау  үнімен  азамат  етіп  үлкен  өмірге  

жолдама  беретін  
Чкалов  атындағы орта  мектебінің

қысқаша  шығармашылық  тарихы  осындай.


