
Саз-педагогика факультеті 1978 жылы ашыл-
ды. Алғашқы студенттер «Саз және ән», «Бастау-
ыш білім берудің педагогикасы мен әдістемесі» 
мамандықтарына қабылданды. Ол кезде факуль-
тетте екі кафедра болды: мектепке дейінгі тәрбие 
мен  оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

және саз пәндері кафедрасы. Факультеттің 
бірінші деканы факультетті 10 жыл басқарған пе-
дагогика ғылымдарының кандидаты  Мира Тро-
фимовна Дзюба мамандарды даярлауға дары-
нын, күш-қайратын жұмсап, өшпес із қалдырған 
білікті ұстаз. Деканға партиялық бюро хатшысы 
В.А.Ким мен факультеттің кәсіподағын басқар-
ған А.Ф.Шкурко көп көмек көрсеткен болатын.

1988 жылы СПФ деканы лауазымына өн-
ертану ғылымдарының кандидаты 
А.Е.Слезко тағайындалды. Оның белсенді 
шығармашылық қызметі мен саз өнеріне де-
ген махаббаты оқу үрдісін ұйымдастыру-
дың басымдықтарын—болашақ саз пәні 
мұғалімдерінің орындаушылық мәдениет-
тері мен олардың кәсіптік шеберліктерін да-
мыту жолдарын  анықтауға көмектесті. Саз 
пәндері кафедрасы студенттерінің көпжа-
нрлық қызметі университеттің мәдени 
өміріне ауқымды үлес қосты. Атап айтар 
болсақ, студенттік хордың өнері,  пианис-
тердің жеке концерттері және т.б. Профес-
сор, өнертану ғылымдарының кандидаты, 
белгілі музыкатанушы, бірталай педагог - 
музыканттарды тәрбиелеген А.Е.Слезко 
саз-педагогика факультетін 10 жылдан артық бас-
қарды. Факультетке басшылық еткен жылдар бо-
йы А.Е.Слезко саз өнерін насихаттаушы болды, 
кейін бұл факультет дәстүріне айналды. Саз-
педагогика факультетінің көптеген түлектері да-

Музыкально-педагогический факультет был 
открыт в 1978 году. Первый набор был сделан на 
специальности «Музыка и пение», «Педагогика 
и методика начального обучения». На факульте-
те существовало две кафедры: педагогики и мето-
дики начального обучения и музыкальных дис-

циплин. Первый декан факультета канди-
дат педагогических наук Мирра Трофи-
мовна Дзюба, возглавлявшая факультет в 
течение 10 лет, сумела найти главное, что 
объединило студентов и преподавателей. 
Идея студенческого самоуправления стала 
визитной карточкой музыкально-
педагогического факультета. Большую по-
мощь декану оказывали В.А. Ким - секре-
тарь партийного бюро и А.Ф. Шкурко, воз-
главлявшая факультетский профсоюз. 

В 1988 году на должность декана МПФ 
был избран кандидат искусствоведческих 
наук А. Е. Слезко. Его активная творческая 
деятельность и большая любовь к музыке 
определили приоритеты в организации 
учебного процесса — развитие исполните-

льской культуры будущих учителей музыки, их 
профессиональной компетенции. Многожанро-
вая работа студентов кафедры музыкальных дис-
циплин вносила серьезный вклад в культурную 
жизнь университета. Это выступления студен-
ческого хора, сольные концерты пианистов и т.д. 
Более 10 лет профессор, кандидат искусствовед-
ческих наук, известный музыковед А. Е. Слезко, 

воспитавший плеяду педагогов-музыкантов воз-
главлял музыкально-педагогический факультет. 
Все годы руководства факультетом А. Е. Слезко 
был пропагандистом музыкальной культуры, что 
нашло отражение в традициях факультета. Мно-
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рынды педагог, қатал, еңбекқор профессордың 
ұлағатты ісін жалғастырушы екендіктерін мақ-
танышпен айтады. 

2002 жылдың қыркүйегінен 2006 жылға дейін 
факультетті К.Д.Ушинский атындағы Петропавл 
педагогика институтының түлектері педагогика 
ғылымдарының кандидаты Н.И.Пустовалова 
(физика-математика факультеті), педагогика ғы-
лымдарының докторы А.Ж. Мырзалинова (та-
рих-филология факультеті) және физика-
математика ғылымдарының кандидаты, доцент 
Б.Е.Батыров (П.Лумумба атындағы халықтар 
достығы университеті) басқарды.

2006 жылдан факультет педагогика ғылымда-
рының кандидаты, профессор  Н.И.Пустовало-
ваның жетекшілік етуімен жемісті еңбек етіп ке-
леді. Н.И.Пустовалова – Қазақ қыздар педагоги-
калық университеті (Алматы) жанындағы «Мек-
тепке дейінгі оқыту мен тәрбие» мамандығы бо-
йынша Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің 
мүшесі, 12 жылдық мектепке арналған оқулық-
тарды сараптау бойынша ҚРБжҒМ жанындағы 
кеңестің мүшесі, Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА 
-мен тығыз байланыс жасайды.

2000-2010 жж. арасында факультетте мектеп 
түлектерін М.Қозыбаев атындағы СҚМУ- ға 
түсуге ынталандыратын «Мектепке дейінгі оқы-
ту мен тәрбие», «Педагогика және психология», 
«Дефектология», «Әлеуметтік педагогика», «Ди-
зайн», «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі та-
ну» сияқты жаңа мамандықтар ашылды.

Білімді жалғастыруға мүмкіндік жасау мақса-
тында 2008 жылы факультетте «Педагогика және 
психология» мамандығы бойынша магистратура 
ашылды. Болашақта «Мектепке дейінгі оқыту-
дың педагогикасы және әдістемесі» мамандығы 
бойынша магистратура және «Педагогика және 
психология» мамандығы бойынша PG докторан-
турасын ашу жоспарлануда. Саз-педагогика фа-
культетінде 8 мамандық бойынша күндізгі және 
сырттай бөлімде мыңнан астам студент білім алу-
да. Студенттерге тәжірибелі оқытушылар, соның 
ішінде педагогика ғылымдарының докторы, про-
фессор А.Ж. Мырзалинова, 19 ғылым кандида-
ты, 3 ҚР БжҒМ  ББСБК доценті, 26 магистр, ҚР 
халыққа білім беру үздіктері мен білім берудің 
құрметті қызметкерлері білім береді.

Факультет оқытушылары ғылыми-зерттеу 
жұмысымен белсенді айналысып, Қазақстан Рес-
публикасы мен Ресейдің  жетекші жоғары оқу 
орындарымен тығыз байланыс жасайды. Ғылы-
ми зерттеулер дәстүрлі түрде педагогика, психо-
логия, дизайн саласындағы маңызды салалар бо-
йынша жүргізіледі. Ғылыми зерттеудегі маңыз-
ды тақырыптардың бірі - «Қазақстанның жалпы 
орта білім беру және жоғары мектебінің  білім бе-
ру үрдісін оқыту мен тәрбиенің құрамды сапала-
ры аспектісінде ғылыми-әдістемелік жағынан 

гие выпускники МПФ с гордостью осознают, что 
являются продолжателями дела этого неимовер-
но увлеченного педагога, строгого, требователь-
ного профессора и вдохновенного лектора.

С сентября 2002 по 2006 год факультет воз-
главляли выпускницы Петропавловского педаго-
гического института им. К.Д.Ушинского канди-
дат педагогических  наук  Н.И.Пустовалова (фи-
зико-математический факультет), доктор педаго-
гических наук А.Ж. Мурзалинова (историко-
филологический факультет), кандидат физико-
математических наук,  доцент Б.Е.Батыров, (Уни-
верситет дружбы народов имени П.Лумумбы). 

С 2006 года факультет успешно работает под 
руководством кандидата педагогических наук, 
профессора Н.И. Пустоваловой. Н.И.Пустовало-
ва  -  член  Ре спубликанского  учебно-
методического совета по специальности «Дош-
кольное обучение и воспитание» при Казахском 
женском педагогическом университете 
(Алматы), член совета по экспертизе учебников 
для 12-летней школы при МОН и РК, тесно со-
трудничает с НАО им. Ы. Алтынсарина. 

Деканат МПФ
В течение 2000-2010гг. на факультете были от-

крыты новые специальности: «Дошкольное об-
учение и воспитание», «Педагогика и психоло-
гия», «Дефектология», «Социальная педагоги-
ка», «Дизайн», «Социальная педагогика и само-
познание», которые привлекают выпускников 
школ к поступлению в СКГУ им.М. Козыбаева. 

Для возможности продолжения обучения в 
2008 году на факультете открыта магистратура   
по специальности «Педагогика и психология». В 
перспективе открытие магистратуры по специ-
альности «Педагогика и методика начального об-
учения» и докторантуры PG по специальности 
«Педагогика психология». Более  тысячи студен-
тов обучается на музыкально-педагогическом  
факультете по 8-ми специальностям по очной  и 
заочной формам. Со студентами работают опыт-
ные  преподавателя, в том числе профессор, док-
тор педагогических наук А.Ж. Мурзалинова, 19 
кандидатов наук, 3 доцента ККСО МОН РК, 26 
магистров, отличники народного образования и 
почетные работники образования РК.

Преподаватели факультета активно занимают-
ся научно-исследовательской деятельностью и 
сотрудничают с родственными факультетами ве-
дущих вузов Республики Казахстан и России. На-
учные исследования на традиционно ведутся по 
направлениям, наиболее актуальным в области 
педагогики, психологии, дизайна. Одной из при-
оритетных тем научного исследования является 
«Научно-методическое сопровождение образо-
вательного процесса средней общеобразователь-
ной и высшей школы Казахстана в аспекте со-
ставляющих качества обучения и воспитания». 
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қостау».
2008-2011 жылдар арасында педагогика ғы-

лымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу-
ға 5 адам диссертация қорғады, ал 26 оқытушы 
магистр академиялық дәрежесін алып, 6 адам ма-
гистратурада білімдерін жалғастыруда. 

Соңғы жылдары саз-педагогика фа-
культеті мен жұмыс берушілер арасында 
тығыз ынтымақтастық орнаған. СПФ 
«Солтүстік Қазақстан облысының бала-
лар құқығын қорғау жөніндегі департа-
менті» ММ-мен өзара ынтымақтастық 
жасау бойынша келісімшарт жасады. 
Аталмыш ынтымақтастық шеңберінде 
жыл сайын «Осы заманғы білім беру 
кеңістігінде жеке тұлғаны әлеуметте-
н д і р у  ү р д і с і н  п с и хо л о г и я л ы қ -
педагогикалық жағынан қолдау» тақы-
р ы б ы н д а  а й м а қ т ы қ   ғ ы л ы м и -
тәжірибелік конференция өткізіледі. 

Факультетте 5 студенттік ғылыми қо-
ғам, 2 филиал – «Дарын» мектеп-лицейі 
негізіндегі БМБТӘ кафедрасының филиалы 
және № 8 эстетикалық  тәрбие беру мектеп-
кешені жанындағы «Психология» кафедрасы-
ның филиалы жемісті еңбек етіп келеді. 

Студенттер мен магистранттардың ғылыми 
зерттеулері міндеттерін жүзеге асыруға жағдай 
жасайтын «Жастар және ғылым» атты факульте-
таралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конфе-
ренция өткізу дәстүрге айналған.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары-
ның нәтижелілігін түрлі деңгейдегі байқауларда 
алынған грамоталар, дипломдар дәлелдейді. Мы-

салы, 2009 жылы СҒЗЖ Республикалық байқау-
ының қорытындысы бойынша «Мектепке 
дейінгі оқыту мен тәрбие» мамандығының сту-
денті Орлова Т. (ғылыми жетекшісі – Крючкова 
Т.И.), «Педагогика және психология» маманды-
ғының студенті Мелещенко Н. (ғылыми же-
текшісі – аға оқытушы Трошина Л.А.) 3-ші дәре-
желі дипломмен; «Педагогика және психология» 
мамандығының студенті Садакова А.С. (ғылыми 

С 2008 по 2011 годы  защитили диссертации на 
соискание ученой степени кандидата педагоги-
ческих наук 5 человек, получили академическую 
степень магистра 26 преподавателей, 6 человек 
продолжают обучение в магистратуре. 

Тесное сотрудничество в течение последних 
лет осуществляется между МПФ и работодате-
лями. За последние годы МПФ заключил дого-
вор о взаимном сотрудничестве с ГУ «Департа-
мент  по  защите  прав  детей Северо-
Казахстанской области». В рамках данного со-
трудничества ежегодно проводится региональ-
ная научно-практическая конференция «Психо-
лого-педагогическое сопровождение процесса 
социализации личности в современном образо-
вательном пространстве».

На факультете  созданы и эффективно работа-
ют 5 студенческих научных общества, 2 
филиала: филиал  кафедры ТМНДО на ба-
зе  школы-лицея «Дарын» и филиал ка-
федры «Психология» при школе - ком-
плексе  эстетического воспитания № 8.

Традицией стало проведение межфа-
культетской студенческой научно-
практической конференции «Молодежь и 
наука», которая создает благоприятные 
условия для реализации задач научных ис-
следований студентов и магистрантов. 

Р е з у л ь т а т и в н о с т ь  н а у ч н о -
исследовательской деятельности студен-
тов подтверждается полученными грамо-
тами, дипломами на конкурсах различно-
го уровня. Так, по итогам Республикан-

ского конкурса НИРС в 2009 году дипломом 3-й 
степени награждены студенты специальности 
«Дошкольное обучение и воспитание» Орлова Т. 
(научный руководитель ст. преподаватель Крюч-
ковой Т.И.); студентка специальности «Педаго-
гика и психология» Мелащенко Н. (научный руко-
водитель ст. преподаватель Трошина Л.А.). Дип-
лом II степени были награждены студенты спе-
циальности «Педагогика и психология» Садако-

СПФ студенттері  Студенты МПФ

СПФ студенттері  Студенты МПФ
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жетекшісі – аға оқытушы Федяева М.В.), «Де-
фектология» мамандығының студенті Жилкина 
Е.О. (ғылыми жетекшісі – аға оқытушы Курбато-
ва С.В.), «Мектепке дейінгі оқытудың педагоги-
касы және әдістемесі» мамандығының студенті 
Қасенова Г. (ғылыми жетекшісі – доцент Сады-
қова Г.А.) II дәрежелі дипломмен; «Педагогика 
және психология» мамандығының студенті Мо-
лоткова Н.А. (ғылыми жетекшісі – аға оқытушы 
Лазаренко Д.В.) I дәрежелі дипломмен марапат-
талды.

 «Дизайн» мамандығының студенті Бесенов 
М. сәулет–құрылыс және дизайн мамандықта-
рында оқитын студенттердің дипломдық жоба-
ларының халықаралық байқауына қатысып, дип-
ломмен марапатталды.

2010 жылы  республикалық СҒЗЖ дипломда-
рына келесі студенттер ие болды: Побегалова Т.Р 
– II дәрежелі диплом  (ғылыми жетекшісі – аға 
оқытушы Барановская О.М..), Жамболатова З. – 
«Сәулеттік дизайн» номинациясы бойынша III 
дәрежелі диплом  (ғылыми жетекшісі –  оқыту-
шы Аверина О.А.).

Әлеуметтік-тәрбие жұмысы факультетте уни-
верситеттің даму Стратегиясы мен Миссиясына 
сәйкес жүзеге асырылып, келесі бағыттар бо-
йынша жүргізіледі: жалпы саяси және құқықтық 
мәдениет қалыптастыру, қоғамдық-саяси бел-
сенділікті дамыту, азаматтық қатысу және 
көшбасшылық дағдыларды, отансүйгіштікке, ең-
бекке баулу  дәрежесін арттыру,  салауатты өмір 
салтын қалыптастыру шараларын дұрыс жолға 
қою, жастар саясатын жүзеге асыру және жас-
тардың әлеуметтік, саяси құқықтары мен бос-
тандықтарын сақтау бағытындағы жұмыстар, та-
лантты және дарынды жастарды және олардың 
жемісті жұмыстарын қолдауға жағдай жасау, 
үздік студенттерді, соның ішінде оқу үздіктерін, 
қоғамдық жұмыс белсенділерін ынталандыру 
жүйесін қалыптастыру және қолдау.

Факультетте сәуір айында СПФ апталығын 
өткізу дәстүрге айналған. Оның шеңберінде сту-
денттік бастама мен шығармашылық әлеуетті 
арттыруға мүмкіндік беретін, белсенді әрі сана-
лы ойлайтын студенттерді анықтауға көмект-
есетін Өзін өзі басқару күні өткізіледі.

Жыл сайын СПФ студенттері «Отбасылық тип-
тегі балалар ауылында» қайырымдылық акция-
сын өткізеді.

Факультетте жастар арасында діни экстре-
мизмнің алдын алу шараларын өткізуге назар ау-
дарылады. Осы мақсатта тәлімгерлік сағаттар, 
діни экстремизм, сепаратизм және лаңкестікпен 
күрес жөніндегі бөлім мамандарымен, Петро-
павл қаласының орталық мешіті өкілдерімен, 
«Қызылжар» мешітінің имамымен,  Петропав-
ловский  және Булаевский  Гурий епископымен 
кездесулер өткізіледі.

ва А.С. (научный руководитель старший препо-
даватель Федяева М.В.), студентка специальнос-
ти «Дефектология» Жилкина Е.О. (научный руко-
водитель старший преподаватель Курбатова 
С.В.), специальности «Педагогика и методика на-
чального обучения» Касенова Г. (научный руко-
водитель доцент   Садыкова Г.А.). Дипломом I 
степени награждена студентка специальности 
«Педагогика и психология» Молоткова Н.А., (на-
учный руководитель старший преподаватель Ла-
заренко Д.В.).

Бесенов М., студент специальности «Дизайн» 
награжден дипломом участника международно-
го смотра-конкурса дипломных проектов студен-
тов архитектурно-строительных и дизайнерских 
специальностей.

В 2010 году обладателями дипломов респуб-
ликанского НИРс стали: Побегалова Т.Р., диплом 
II степени (научный руководитель старший пре-
подаватель Барановская О.М.), Джамбулатова З. 
д и п л о м  I I I  с т е п е н и  в  н о м и н а ц и и  
«Архитектурный дизайн» (научный  руководи-
тель преподаватель  Аверина О.А.).

Социально-воспитательная деятельность на  
факультете реализуется в соответствии с Мисси-
ей и Стратегией развития университета и  прово-
дится по следующим направлениям: формирова-
ние общей политической и правовой культуры, 
развитие общественно-политической активнос-
ти, повышение уровня гражданского участия и 
лидерских навыков, патриотического, трудового 
воспитания, активизация мер по формированию 
здорового образа жизни воспитания, целенап-
равленная работа по реализации молодежной по-
литики и соблюдению социальных, политичес-
ких прав и свобод молодежи, создание благопри-
ятных условий по поддержке и плодотворной дея-
тельности талантливой и одаренной молодежи, 
организация и поддержание системы поощрения 
лучших студентов: отличников учебы, активис-
тов общественной работы. 

На факультете стало традицией проведение в 
апреле  Недели МПФ, в рамках которой прово-
дится День самоуправления, что дает возмож-
ность активизировать   студенческую инициати-
ву и творческий потенциал, способствует выяв-
лению активных и  креативномыслящих студен-
тов. 

Ежегодно студентами МПФ  проводится  бла-
готворительная акция в «Детской деревне  се-
мейного типа».

Большое внимание на факультете уделяется 
профилактике религиозного экстремизма среди 
молодежи. С этой целью  проводятся куратор-
ские часы, встречи со специалистами  отдела по 
борьбе с религиозным экстремизмом, сепаратиз-
мом и терроризмом, с представителями  цен-
тральной  мечети г. Петропавловска имамом  ме-
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Факультет мәдени көпшілік шараларға бел-
сенді қатысады. Барлық студенттерге 5 жыл бо-
йы жүлделі орынға ие болып, 2011 жылы жоғары 
марапат – Бас жүлдеге ие болған «Соседи» КТК 
командасы жақсы белгілі. Студенттер «Универ-
ситет маржаны» байқауына қатысады. 2012 жы-

лы СҚМУ-да алғашқы рет «Қыз сыны» байқауы 
өткізіліп, онда 1 курс студенті Шәріпова Ботагөз 
2- ші орынға ие болды. 

Факультет студенттері жан - жақты білім 
алып, қалыптасқан дәстүрлер негізінде тәрбие-
леніп, білім беру саласында қажетті білікті ма-
ман болып шығуда.

 Бүгінгі күні факультетте бес кафедра жұмыс 
істейді.

Педагогика кафедрасының тарихы өткен 
ғасырдың 40-шы жылдарынан басталады. 
Бұл жөнінде М.Қозыбаев атындағы СҚМУ 
мұражайында сақталған мұрағат құжаттары 
сыр шертеді. Кафедра атауы мен құрылымы 
әлденеше рет өзгертілді. 

Өз кезегімен, әр жылдары кафедраны А. 
С. Вьялицин, В. П. Матвейчев, И. П. Ширин, 
И. И. Шинкаренко, Я. И. Носков, А. В. Пахо-
мов, Л. В. Никитенкова,  М. Ы. Ысқақова, М. 
Т. Дзюба, В. А. Хрущев, Л. А. Трошина, Н. 
И. Пустовалова басқарды. 

Түлектер И.Я.Гармс, В.А.Вецнер, 
Т.Н.Шалагин, И.П.Ширин, Г.М.Кубраков 
(КСРО халық ұстазы), М.Т.Дзюба, Л.А. Тро-
шина, Т.Б. Михайлова сияқты кафедра арда-
герлерін ризалықпен еске алады.

Тәртіпсіз балаларды қайта тәрбиелеу 
мәселесімен айналысқан педагог И.Я.Гармс Пет-
ропавл қаласының балаларды түзету мекемесі 
жанында ғылыми-зерттеу зертханасын ашқан бо-
латын. В.А. Вецнер «Пилигрим» атты халықтық 
студенттік театрды ұйымдастырушылардың 
бірі, оның алғашқы режиссер-қоюшысы әрі ак-
тері болған.  М.Т.Дзюба облыста түрлі жастағы 
оқушыларға арналған актив мектептер құруда, 

чети «Кызылжар» и епископом  Петропавлов-
ским  и Булаевским  Гурием.

Наш факультет активно  участвуют в культур-
но-досуговых  мероприятиях. Всем студентам хо-
рошо известна студентам команда КВН «Сосе-
ди», которая на протяжении 5 лет занимает при-

зовые места, а в 2011 году получила вы-
сшую награду - Гран-при. Наши студентки 
принимают участие в конкурсе «Жемчужи-
на университета». Впервые в 2012году в 
СКГУ проводился конкурс «Қыз сыны», в 
котором студентка 1 курса Шарипова Бота-
гоз заняла 2 место. 

Музыкально-педагогический факультет  
сегодня – интенсивно  развивающееся со-
д р у ж е с т в о  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательского состава и студентов. 
Студенты факультета  получают разносто-
роннее образование, воспитываются  в духе    
добрых традиций, становясь  квалифициро-
ванными специалистами, востребованны-
ми в области образования.

В настоящее время на факультете работа-
ют пять кафедр.

Кафедра педагогики начинает свою историю с 
40-х годов прошлого века, о чем упоминается в 
архивных документах, хранимых в музее СКГУ 
им. М. Козыбаева.  За всю историю своего су-
ществования название кафедры и ее структура не-
однократно менялись.

В разное время кафедру возглавляли: А.С. Вья-
лицын, В.П. Матвейчев, И.П. Ширин, И.И. Шин-
каренко, Я.И. Носков, А.Д. Пахомов, Л.В. Ники-

тенкова, М.И. Искакова, М.Т. Дзюба, В.А. Хру-
щев, Л.А. Трошина, Н.И. Пустовалова.

Выпускники с благодарностью вспоминают ве-
теранов кафедры: И.Я.Гармса, В.А.Вецнер, 
Т.Н.Шалагину, И.П.Ширина, Г.М.Кубракова (на-
родного учителя СССР), М.Т.Дзюбу, Л.А. Тро-
шину, Т.Б. Михайлову. 

И.Я. Гармс исследователь проблем перевоспи-
тания детей с отклонениями первый кто открыл 

Психология кафедрасы · Кафедра психологии

Педагогика кафедрасы · Кафедра педагогики
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педагогикалық олимпиадалар өткізуде бастама-
шы болды. Ол жоғары білім беру жүйесіндегі 
көпжылдық шығармашылық қызметі үшін 
Ы.Алтынсарин медалімен марапатталған.

Педагогика кафедрасының ардагерлерінің бірі 
– Жульдикова А.Т., оның педагогикалық еңбек 
өтілі – 31 жыл. Педагогика кафедрасында қызмет 
еткен жылдар ішінде ол педагогтік іске берілген 
тамаша ұстаз, шебер ұйымдастырушы, жауап-
кершіл, белсенді қызметкер ретінде танылды.  
Ол В.А. Хрущев, А.Н.Айтымова, А.Н.Сбитнева, 
С.А.Шевченко, О.Б.Самиева,  Г.С.Илюкина  
және кафедраның басқа да оқытушыларының 
ұстаздық еңбек жолдарында үлкен көмек көрсе-
ткен.

2006 жылы СҚМУ ректоратының шешімімен 
педагогика және психология кафедрасы педаго-
гика кафедрасы және психология кафедрасы бо-
лып екіге бөлінді. «Педагогика» кафедрасы жеке 
кафедра болып жұмыс істей бастады. Оны п.ғ.к., 
доцент А.Н. Саржанова,  п.ғ.д., профессор А.Ж. 
Мырзалинова басқарды. 2009 жылдан 2011 жыл-
ға дейін педагогика кафедрасына п.ғ.к., доцент 
М.С. Тілеуқұлов жетекшілік етсе, бүгінде кафед-
раны т.ғ.к., доцент Н.А. Әбуов басқарады.

Кафедра оқытушылары барлық педагогика-
лық мамандықтарда педагогикалық пәндер бо-
йынша сабақ береді.  Кафедрада отансүйгіштік, 
тәрбиелік шараларды ұйымдастырып, оларды 
өткізу бойынша бай тәжірибе жинақталған. 
Дәстүрлі түрде өткізілетін шаралар: «Педагоги-
калық айтыс» атты университеттік студенттік 
олимпиада, ең сапалы дайындалған тәжірибе ма-
териалдарының факультетаралық байқауы, педа-
гогика бойынша зерттелініп отырған тақырып-
тың ең таңдаулы электронды тұсаукесерінің бай-
қауы, «Педагогикалық идеяларды қорғау» атты 
педагогикалық шеберлік байқауы және т.б 

Кафедра жанында аға оқытушы О.Б.Самиева-
ның жетекшілігімен университеттің түрлі кур-
стары мен факультеттері студенттерінің қоғам-
дық ерікті бірлестігі болып табылатын «Джем» 
педагогикалық отряды («тату, ақжарқын, жігерлі 
жастар») жұмыс істейді. «Джем» педагогикалық 
отряды қызметіне білім беру мекемелерінің (мек-
тептер, балалар орталығы, балалар үйінің) 
тәрбие бағдарламаларын жүзеге асыруға, бала-
лардың жазғы демалыстарын ұйымдастыруға, са-
лауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша ак-
ция өткізуге қатысу кіреді. 

2010 жылдан бастап елдің бірінші ханымы 
С.Назарбаеваның бастамасымен барлық білім бе-
ру мекемелерінде оқу үрдісіне тұлғаны 
мейлінше жан-жақты ашуға және үйлесімді да-
мытуға көмектесетін «Өзін-өзі тану» пәні 
енгізілді. Осыған байланысты аға оқытушылар 
Е.К.Исакова, Елеусізова Г.И., Самиева О.Б., 
Сбитнева А.Н., Шевченко С.А. 2010 жылы 

научно-исследовательскую лабораторию при 
детском исправительном учреждении в Петро-
павловске. В.А. Вецнер являлась одним из орга-
низаторов народного студенческого театра «Пи-
л и г р и м » ,  п е р в ы м  е г о  р е ж и с с е р о м -
постановщиком и актером.  М.Т.Дзюба выступи-
ла инициатором создания в области школ актива 
для учащихся различных возрастных групп, про-
ведения инструктивно-методических сборов сту-
дентов, организации педагогических олимпиад. 
За многолетнюю творческую работу в системе 
высшего образования она была награждена ме-
далью И. Алтынсарина. 

Ветераном кафедры педагогики является 
Жульдикова А.Т., ее педагогический стаж  со-
ставляет  31 год. За годы работы на кафедре педа-
гогики она показала себя как инициативный, от-
ветственный, компетентный работник, извес-
тный своим профессионализмом, преданностью  
педагогическому делу, обладающим незауряд-
ными качествами наставника. Ей обязаны про-
фессиональным становлением В.А. Хрущев, 
А.Н.Айтымова, А.Н.Сбитнева, С.А.Шевченко, 
О.Б.Самиева,  Г.С.Илюкина  и другие преподава-
тели кафедры.

В 2006 году решением ректората СКГУ кафед-
ра педагогики и психологии была разделена на 
две кафедры: кафедру педагогики и кафедру пси-
хологии. Кафедра «Педагогики» стала функцио-
нировать как самостоятельная кафедра, ее воз-
главляли к.п.н., доцент Саржанова А.Н., д.п.н., 
профессор Мурзалинова А.Ж. С 2009 по 2011 год 
кафедрой педагогики руководил к.п.н., доцент 
Тилеукулов М.С. В настоящее время кафедрой 
руководит к.и.н., доцент Абуов Н.А.

Преподаватели кафедры ведут занятия по педа-
гогическим дисциплинам на всех педагогичес-
ких специальностях. За время существования ка-
федрой накоплен богатый опыт организации и 
проведения патриотических и воспитательных 
мероприятий в университете. Уже традиционны-
ми мероприятиями стали: университетская сту-
денческая олимпиада «Педагогический айтыс», 
межфакультетский конкурс на лучшее качество 
оформления материалов практики, конкурс на 
лучшую электронную презентацию по изучае-
мой теме по педагогике, конкурс педагогическо-
го мастерства «Защита педагогических идей» и 
др.

При кафедре под руководством ст. преподава-
теля Самиевой О.Б. функционирует педагоги-
ческий отряд «Джэм» («дружная, жизнерадос-
тная, энергичная молодежь»), являющийся об-
щественным добровольным объединением сту-
дентов различных курсов и факультетов универ-
ситета. В содержание деятельности педагогичес-
кого отряда «Джэм» входит участие в реализа-
ции воспитательных программ образовательных 
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Алматы қаласында Қазақ қыздар педагогикалық 
университетінде арнайы білім алып,  «Өзін-өзі 
тану» пәнінен сабақ беруге мүмкіндік беретін 
сертификаттарға ие болды. «Өзін-өзі тану» 
пәнінен сабақ беретін педагогтар әр студенттің 
өзінің жеке тұлғалық қасиеттерін толық түсінуі-
не, жалпы адамзаттық мұраттармен, жалпыұл-

ттық қазақстандық идеямен және жекелей бірег-
ейлікпен сәйкес келетін өзіндік құндылықтар 
жүйесін қалыптастыруына  жағдай жасайды. 
Оқу үрдісінде оқытушылар атлмыш пән бойын-
ша сабақ өткізудің барлық талаптарына жауап бе-
ретін қажетті құрал-жабдықтармен 
және оқу-әдістемелік құралдармен  
жабдықталған арнайы аудиториялар-
да сабақ  өткізеді.  

2010 жылдан бастап педагогика ка-
федрасында «Әлеуметтік педагогика 
және өзін-өзі тану» мамандығы бо-
йынша бакалаврлар даярланатын бол-
ды.  5В012300 – «Әлеуметтік педаго-
гика және өзін-өзі тану» мамандығы 
бойынша бакалаврлар даярлау нәти-
жеге бағытталған және еуразиялық 
полимәдениеттілік пен коммуникат-
ивтілікке ие, педагогикалық  қызмет 
саласындағы әлеуметтік маңызы бар 
міндеттерді осы заманғы ғылыми-
тәжірибелік деңгейде шығармашы-
лықпен және жоғары біліктілікпен шешуге қаб-
ілетті жаңа көзқарастағы маман даярлауды 
көздейтін ұлттық білім беру моделіне негіздел-
ген.

Кафедра мектептермен, білім беру департаме-
нтімен және балалар құқығын қорғау жөніндегі 
департаментпен тығыз байланыс жасайды: мек-
теп мұғалімдеріне, колледж оқытушыларына ар-
налған педагогикалық семинарлар, тақырыптық 
ата-аналар жиналысын ұйымдастырып өткізеді; 
балалармен және дарынды балалармен тәрбие 
жұмысын ұйымдастыру бойынша бағдарлама-
лар жасауда әдістемелік көмек көрсетеді. Кафед-

учреждений (в школах, детских центрах, дет-
ских домах); в организации летнего отдыха де-
тей; в осуществлении акций по формированию 
ЗОЖ.

С 2010 года по инициативе Первой леди стра-
ны С. Назарбаевой во всех общеобразователь-
ных учреждениях в учебный процесс был вклю-

чен предмет «Самопознание», спо-
собствующий более полному рас-
крытию и гармоничному развитию 
личности.  В связи с этим старшие 
преподаватели Е.К.Исакова, Елеуси-
зова Г.И., Самиева О.Б., Сбитнева 
А.Н., Шевченко С.А. в 2010 г. про-
шли специальное обучение в Казах-
ском женском педагогическом уни-
верситете г.Алматы и получили сер-
тификаты, позволяющие препода-
вать дисциплину «Самопознание». 
Педагоги, ведущие дисциплину «Са-
мопознание» создают благоприят-
ные условия для того, чтобы каждый 
студент мог осознать свою иден-
тичность и предназначение, сформи-

ровать личную систему ценностей, согласую-
щихся с общечеловеческими идеалами, общена-
циональной казахстанской идеей и собственной 
уникальностью. В учебном процессе по данной 
дисциплине преподавателями используется спе-

циализированная аудитория, оснащенная всем 
необходимым оборудованием и учебно-
методической литературой в соответствии с тре-
бованиями проведения данного предмета.

С 2010 г. кафедра педагогики является выпус-
кающей, на которой ведется подготовка бакалав-
ров по специальности «Социальная педагогика и 
самопознание». Подготовка бакалавра по специ-
альности 5В012300 – «Социальная педагогика и 
самопознание» строится на национальной моде-
ли образования, ориентированной на результат, и  
предполагающей подготовку специалиста новой 
формации, владеющего евразийской поликуль-
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раның мектептермен ынтымақтастығы шеңбе-
рінде  № 2 Бескөл орта мектебінде, Әл-Фараби 
атындағы мектеп-лицейінде  «Өзін-өзі тану» са-
бағын өткізу және Қазақстан Республикасында 
12 жылдық білім беруді енгізу мәселелері бо-
йынша әдістемелік семинарлар өткізілді. Көпт-
еген оқытушылар СҚМУ жанындағы Қайта даяр-
лау және біліктілікті арттыру институтында уни-
верситет, әскери институт және т.б. оқытушыла-
рының біліктілігін арттыру бойынша түрлі жос-
пардағы курстар өткізіп, оқу-әдістемелік жұмыс 
жүргізеді.

Кафедра оқытушылары ғылыми-зерттеу 
жұмысымен белсенді айналысады. Соңғы жыл-
дары «Педагогика» және «Психология» кафед-
ралары ұйымдастыратын білім беру мекеме-
лерінің өзекті мәселелеріне арналған аймақтық 
ғылыми-тәжірибелік конференция дәстүрлі 
түрде өткізілетін шараға айналды. Сондай-ақ ка-
федраның профессор-оқытушылар құрамы халы-
қаралық және республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференцияларға қатысады. 2008 
жылы педагогика кафедрасы «Қазақстан Респу-
ликасының осы заманғы білім беру теориясы 
мен практикасындағы этномәдени және этнопе-
дагогикалық аспектілер» атты республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конференция өткізді. 2009 
жылдың наурыз айында кафедра ҚР және РФ ше-
каралас облыстары жоғары оқу орындарының  
Халықаралық ғылыми-білім беру форумына қа-
тысты. Форум шеңберінде Омбы мемлекеттік пе-
дагогикалық университеті делегациясымен кез-
десу өтті. 

Оқытушылар, ізденушілердің ғылыми-
зерттеу жұмыстарының нәтижесі, олардың ғылы-
ми даярлықтары мен кәсіптік біліктілік жағынан 
өсу сапасының критерийі кандидаттық және ма-
гистерлік диссертациялар қорғау болып табыла-
ды. Кафедрада өз ісіне берілген, кәсіптік дең-
гейін әрқашан жетілдіріп отыратын, өз тәжіри-
бесі және білімімен жас педагогтар және сту-
денттермен бөлісіп отыратын оқытушылар 
жұмыс істейді. 

Психология кафедрасы М.Қозыбаев атындағы 
Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универси-
тетінің байырғы кафедраларының бірі. Сақтал-
ған 1941 жылғы мұрағат құжаттарында бес ка-
федраның қатарында педагогика кафедрасы ата-
лып өтіледі. Кейін ол  «Педагогика және психо-
логия» кафедрасы деп аталып, 2006 жылы «Пе-
дагогика» және «Психология» кафедрасы болып 
екіге бөлінді. 

Кафедраны әр жылдары А.С. Вьялицин, В.П. 
Матвейчев, И.П. Ширин, И.И. Шинкаренко, Я.И. 
Носков, А.Д. Пахомов, Л.В. Никитенкова, М.И. 
Ысқақова, М.Т. Дзюба, В.А. Хрущев, Л.А. Тро-
шина, Н.И. Пустовалова басқарады.

2010 жылдан кафедраны педагогика ғылымда-

турностью, коммуникативностью, технократич-
ностью, способного творчески и высокопрофес-
сионально решать на современном научно-
практическом  уровне социально значимые зада-
чи в педагогической сфере деятельности.

Кафедра осуществляет тесную связь со шко-
лами, департаментом образования и департамен-
том по защите прав детей: организует и проводит 
педагогические семинары  для  учителей школ, 
преподавателей колледжей; тематические роди-
тельские собрания; оказывает методическую по-
мощь в разработке программ по организации вос-
питательной работы с детьми, по работе с ода-
ренными детьми. В рамках сотрудничества ка-
федры со школами были проведены методичес-
кие семинары в Бишкульской средней школе № 
2; в школе-лицее им. Аль-Фараби  по проблемам 
преподавания дисциплины «Самопознание» и 
внедрения 12-летнего обучения в Республике Ка-
захстан. Многие преподаватели ведут учебно-
методическую работу в ИППК при СКГУ, разра-
батывая разноплановые курсы для повышения 
квалификации и преподавателей университета, 
военного института и др.

Преподаватели кафедры ведут активную на-
учно-исследовательскую деятельность. За по-
следние годы традиционной является организуе-
мая, кафедрой «Педагогика» и «Психология» ре-
гиональная научно-практическая конференция, 
посвященная актуальным проблемам образова-
тельных учреждений. Вместе с этим ППС кафед-
ры принимают участие в международных и рес-
публиканских научно-практических конфе-
ренциях.  В 2008 году кафедрой педагогики была 
п р о в ед е н а  Ре с п убл и ка н с ка я  н ау ч н о -
практическая конференция «Этнокультурный и 
этнопедагогический аспекты в теории и практи-
ке современного образования Республики Казах-
стан». В марте 2009 года кафедра стала участни-
ком Международного научно-образовательного 
форума вузов приграничных областей РК и РФ. 
В рамках Форума состоялась встреча с делегаци-
ей Омского государственного педагогического 
университета.

Итогом научно-исследовательской работы пре-
подавателей, соискателей, критерием качества 
их научной подготовки и профессионального 
роста является защита кандидатских и магистер-
ских диссертаций. На кафедре работают препо-
даватели, преданные своему делу, соверше-
нствующие свой профессиональный рост, пере-
дающие опыт и знания молодым педагогам и сту-
дентам.

Кафедра  психологии является одной из ста-
рейших кафедр Северо-Казахстанского госуда-
рственного университета им. М.Козыбаева.  В со-
хранившихся архивных документах за 1941 год 
среди других пяти кафедр упоминается кафедра 
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рының кандидаты, доцент А.К.Иманов басқара-
ды. 

Кафедрада тәжірибелі оқытушылар жұмыс 
істейді, олар: Н.И. Пустовалова - профессор, пе-
дагогика ғылымдарының кандидаты,  Л.А. Богу-
нов – психология ғылымдарының кандидаты, М. 

Д. Мырзабаева  – медицина ғылымдарының кан-
дидаты және 13 ғылым магистрі. Қазіргі кезде ка-
федра оқытушылары университеттің барлық фа-
культетінде сабақ жүргізеді. Ғылыми әлеуетті 
арттыру мақсатында кафедрада «Педагогика 
және психология» мамандығы бойынша магис-
тратура ашылды. Оқытушылардың Қазақстан 
Республикасы мен Ресейдің алдыңғы қатарлы 
жоғары оқу орындарында біліктіліктерін артты-
руларына мүмкіндік жасалған.

Кафедрада «Педагогика және психология» (же-
текшісі - А.В. Папушина), «Дефектология» (же-
текшісі -   С. В. Курбатова) әдістемелік сек-
циялары жұмыс істейді.

Кафедрада 3 мамандық бойынша сту-
денттер даярланады, олар: «Психология», 
«Педагогика және психология», «Дефекто-
логия». Әр мамандықтың жұмыс бағдарла-
масына осы заманғы элективті курстар, пси-
хологиялық-педагогикалық практикумдар 
енгізілген.

2-ші курстан бастап студенттер зерттеу 
жұмысымен айналыса бастайды. 2003 жыл-
дан бері студенттер психология пәнінен 
Республикалық студенттік олимпиадаға қа-
тысады. 2002  және 2005 жылы аға оқыту-
шы Е.Б.Гумель жетекшілік еткен саз-
педагогика факультеті студенттерінің ко-
мандасы психологиядан Республикалық сту-
денттік олимпиаданың жеңімпаздары болды. 
2010 жылы «Психология» мамандығында оқи-
тын  студент О.В. Коваленко ҚР Алғашқы Прези-
денті Қорының жеңімпазы болды.

Жыл сайын кафедрада аға оқытушылар 
Д.В.Лазаренко, С.В.Курбатова, Н.И. Волчкова-
ның жетекшілік етуімен осы заманғы дефектоло-
гия мен психологияның өзекті мәселелері бо-

педагогики, которая в дальнейшем была переи-
менована в кафедру «Педагогики и психологии», 
а в 2006 году она была разделена на две самосто-
ятельных кафедры «Психологии» и «Педагоги-
ки».

В разные годы кафедру возглавляли А.С. Вья-
лицин, В.П. Матвейчев, И.П. Ширин, И.И. 
Шинкаренко, Я.И. Носков, А.Д. Пахомов, 
Л.В. Никитенкова, М.И. Искакова, М.Т. 
Дзюба, В.А. Хрущев, Л.А. Трошина, Пусто-
валова Н.И. 

С 2010 года кафедру возглавляет канди-
дат педагогических наук, доцент А. К. Има-
нов. 

Кафедра Психологии
На кафедре работают опытные  препода-

ватели, среди которых Н.И. Пустовалова - 
профессор,  кандидат педагогических наук, 
Л.А. Богунов - кандидат психологических 
наук, М. Д. Мурзабаева – кандидат меди-
цинских наук и 13 магистров различных на-
учных направлений. В настоящее время пре-

подаватели кафедры ведут занятия на всех фа-
культетах университета. Для повышения на-
учного потенциала на кафедре открыта магис-
тратура по специальности «Педагогика и психо-
логия». У преподавателей есть возможность по-
вышения квалификации в ведущих вузах Рес-
публики Казахстан и России. 

На кафедре работают  методические секции: 
«Педагогика и психология» (рук. А.В. Папуши-
на), «Дефектология» (рук.  С. В. Курбатова).

На кафедре ведется подготовка студентов по 3 
специальностям: «Психология», «Педагогика и 

психология», «Дефектология». Рабочий план 
каждой специальности включает в себя совре-
менные элективные курсы, психолого-
педагогические практикумы. 

Уже со 2 курса студенты начинают заниматься 
исследовательской работой. С 2003 года студен-
ты участвуют в Республиканской студенческой 
олимпиаде по психологии. В 2002г. и 2005г. ко-
манда студентов музыкально-педагогического 

«Бренд» вокалды-аспаптар ансамблі
Вокально-инструментальный ансамбль «Бренд»

«Шертер» фольклорлық ансаблі
Фольклорный ансамбль «Шатер»
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йынша студенттік ғылыми-тәжірибелік конфе-
ренциялар өткізіліп тұрады. 

Психология кафедрасы Білім беру департа-
менті, СҚО бойынша балалар құқығын қорғау 
жөніндегі департамент, СҚО бойынша қылмыс-
тық-атқару жүйесі департаменті және облыстың 
білім беру мекемелерімен тығыз  байланыс жа-
сайды: мектеп психологтарына арналған әдісте-
мелік семинарлар, тақырыптық ата-аналар жина-
лыстарын өткізіп, М.Қозыбаев атындағы 
СҚМУ-дың Қайта даярлау және біліктілікті арт-
тыру институтына, Әскери институт және т.б. 
оқытушыларының біліктілігін арттыруды ұйым-
дастыруға көмектеседі. Психология кафедрасы 
сөйлеуінде ақауы бар оқушыларға көмек көрс-
ететін студенттік логопедтік зертхана жұмыс 
істейтін «Дарын» мектеп лицейімен де тығыз 
байланыс жасайды. 2011 жылдан  бері «№ 8 эсте-
тикалық  тәрбие беру мектеп-кешені» ММ жа-
нында кафедра филиалы жұмыс істейді. Кафед-
раның аға оқытушысы Л.А. Филиппова мен мек-
теп психологы А.О.Мусина студенттер, болашақ 
педагог-психологтар бойында кәсіптік дағды қа-
лыптастыру жолында зор еңбек етуде.   

Бастауыш оқыту әдістемесі кафедрасы 1978 
жылдың 28 шілдесінде ашылды. Оның алғашқы 
меңгерушісі  И.П. Ширин, кейін педагогика ғы-
лымдарының кандидаты, доцент И.И. Шинка-
ренко болды. 1989 жылы бастауыш оқытудың пе-
дагогикасы мен әдістемесі кафедрасының меңге-
рушісі қызметіне педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент Т.П. Кучер тағайындалды. Же-
ке әдістерді оқытудағы өзекті мәселелерді шешу 
барысында сабақты кафедра оқытушылары 
өткізе алатын сынып-зертханалар ашу идеясы ту-
ындайды. Сол кезде  сынып-зертханалар ашуда 
кафедра меңгерушісі И.И. Шинкаренко,  М.Т. 
Дзюба  көп көмек көрсетті. 1982 жылы Петро-
павл қаласының №7 орта мектебі базасында сы-
нып-зертхана ашылып, онда кафедра оқытушы-
лары Г.М. Полякова мен В.И. Ермоленко сабақ 
берді.  1985 жылдың қыркүйек айында Петро-
павл қаласының №7  орта мектебінен  БОПӘ 
бөлімі студенттерімен сабақ жүргізуге арналған 
сынып бөлінді. Ол екінші сынып-зертхана әрі сту-
денттердің ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйым-
дастыру, жеке әдістемелер бойынша зертхана-
лық тәжірибелік сабақтар, ашық сабақтар өткізу, 
студенттердің педагогикалық тәжірибеден өтуі 
мен оқытушылардың әдістемелік және педа-
гогтік шеберліктерін жетілдіруге мүмкіндік бе-
ретін базаға айналды. 

Көп жылдар бойы кафедраның біраз оқыту-
шылары А.Байтұрсынов атындағы Қостанай 
мемлекеттік университеті жанындағы шағын 
комплектілі мектептер үшін мұғалімдер даярлау 
бойынша Республикалық оқу әдістемелік 
бірлестік жұмысына белсенді қатысты. Қоста-

факультета под руководством старшего препода-
вателя Е.Б.Гумель являлись победителями Рес-
публиканской студенческой олимпиады по пси-
хологии. В 2010 году студентка специальности 
«Психология» О.В. Коваленко стала победитель-
ницей Фонда Первого Президента РК.

Ежегодно на кафедре проводятся студенчес-
кие научно-практические конференции по акту-
альным проблемам современной дефектологии и 
психологии под руководством старших препода-
вателей Лазаренко Д.В., Курбатовой С.В., Вол-
чковой Н.И. 

Кафедра психологии тесно сотрудничает с Де-
партаментом образования, Департаментом по за-
щите прав детей по СКО, Департаментом уго-
ловно-исполнительной системы по СКО и обра-
зовательными учреждениями области: организу-
ет и проводит методические семинары для пси-
хологов школ, тематические родительские со-
брания; оказывает помощь ИППК при СКГУ им. 
М. Козыбаева в организации повышения квали-
фикации преподавателей университета, Военно-
го Института и др. Тесная связь у кафедры психо-
логии со школой-лицеем «Дарын», в которой ра-
ботает студенческая логопедическая лаборато-
рия по оказанию помощи учащимся с нарушени-
ями речи. При ГУ «Школа-комплекс эстетичес-
кого воспитания № 8» с 2011 года работает фили-
ал кафедры. Старший преподаватель кафедры 
Л.А. Филиппова и психолог школы А.О. Мусина 
прививают практические профессиональные на-
выки  студентам, будущим педагогам-
психологам.  

 Кафедра методики начального обучения была 
открыта 28 июля 1978 года. Ее первыми руково-
дителями  были И.П. Ширин, затем кандидат пе-
дагогических наук доцент И.И. Шинкаренко. В 
1989 году заведующей кафедрой педагогики и ме-
тодики начального обучения была назначена кан-
дидат  педагогических наук, доцент Т.П. Кучер. 
В процессе решения актуальных проблем в пре-
подавании частных методик  возникла идея со-
здания  класса-лаборатории, уроки в котором 
проводились бы преподавателями кафедры. Боль-
шую помощь в организации класса-лаборатории 
оказали в свое время зав. кафедрой И.И. Шинка-
ренко, М.Т. Дзюба. В 1982 году был создан класс-
лаборатория на базе средней школы №7 г. Петро-
павловска, учителями которого стали преподава-
тели кафедры Г.М. Полякова и В.И. Ермоленко. В 
сентябре 1985г. в СШ №7 Петропавловска был 
выделен класс для проведения учебных занятий 
со студентами отделения ПМНО, который  стал 
вторым классом-лабораторией, а также базой 
для научно-исследовательской работы студен-
тов, проведения лабораторно-практических заня-
тий по частным методикам, прохождения педа-
гогической практики студентов, проведения от-
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най облыстық білім беру департаменті 1994-
2002 жылдар аралығында жыл сайын шағын ком-
плектілі мектеп мұғалімдерін даярлау, қайта да-
ярлау және  біліктіліктерін арттырудың ма-
змұнын, формалары мен әдістерін анықтау мақ-
сатында «Білім беру» мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде республикалық семинарлар өткізді. 

2001-2004 жылдары а.ш.ғ.к., доцент Зверячен-
ко В.М., аға оқытушы Әшімов Ж.М. кафедра мең-
герушісінің міндетін атқарды.

2001 жылы университетте «Мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқытудың педагогикасы және  әдісте-
месі» мамандығы ашылуына байланысты БОПӘ 
кафедрасының атауы «Бастауыш және мектепке 
дейінгі білім берудің теориясы мен әдістемесі» 
(БМБТӘ) болып өзгертілді. Педагогика ғылым-
дарының кандидаты, доцент Т. П. Кучер басқар-
ған ұжымда СҚМУ профессоры В. И. Любушин, 
докторант Г. А. Садықова, ғылым кандидаттары, 
доценттер Н. Д. Щеткина мен В. М. Зверяченко, 
тоғыз аға оқытушы, мектеп пен жоғары оқу 
орнында жұмыс тәжірибесі бар Л.А. Морозова, 
Г.М. Полякова, Т.И. Крючкова, Н.В. Смолянино-
ва, , Т.В. Ускова, Л.Н. Черкасова сияқты оқыту-
шылар  жұмыс істеді. 

2003 жылы БМБТӘ кафедрасының жанынан 
«Білім мен тәрбиенің теориясы және әдістемесі» 

крытых уроков и совершенствования методичес-
кого и педагогического мастерства преподавате-
лей.  

Многие годы все члены кафедры активно учас-
твовали в работе Республиканского учебно-
методического  объединения по подготовке  учи-
телей для малокомплектных  школ при Коста-
найском  государственном университете  им. А. 
Байтурсынова.  Костанайский областной депар-
тамент образования ежегодно  с 1994 по 2002 г.г. 

проводил республиканские семина-
ры в контексте государственной про-
граммы «Образование» для опреде-
ления содержания, форм и методов 
подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации учителей для 
малокомплектных школ. Все мето-
дисты кафедры принимали в них ак-
тивное участие. 

В 2001- 2004 годы году обязан-
ности заведующего кафедрой ис-
полняли к.с.х.н., доцент Зверяченко 
В.М., старший преподаватель 
Ашимов Ж.М. 

В связи с открытием в 2001 году 
специальности «Педагогика и мето-
дика дошкольного воспитания и об-
учения»  («ПМДВО») кафедра 
ПМНО была переименована в ка-
федру «Теория и методика началь-
ного и дошкольного образования», 
руководила которой к.п.н., доцент 
Т.П. Кучер. Кафедра была уком-
плектована специалистами высокой 
квалификации. В ее составе труди-
лись профессор СКГУ, к.ф.н. В.И. 
Любушин, к.п.н., доцент  Т.П. Ку-
чер, к.п.н. Н.Д. Щеткина и к.с.-х.н.  
В.М. Зверяченко, 9 старших препо-
давателей, имеющих опыт работы в 
школе и вузе: Л.А. Морозова, Г.М. 
Полякова, Т.И. Крючкова, Н.В. Смо-

лянинова, , Т.В. Ускова, Л.Н. Черкасова.
Кафедра теория и методика начального обуче-

ния
В 2003 году при кафедре ТМНДО была откры-

та аспирантура по специальности «Теория и ме-
тодика обучения и воспитания». Выпускница ас-
пирантуры А.Н. Саржанова в январе 2006 году за-
щитила диссертацию на соискание кандидата пе-
дагогических наук по проблеме индивидуально-
дифференцированного обучения и с 2009 года ру-
ководит кафедрой ТМНДО.

В настоящее время кафедра укомплектована 
специалистами высокой квалификации, из них 6 
кандидатов наук (к.п.н. - Саржанова А.Н., Кучер 
Т.П., Квасных Г.С., Альмагамбетова Л.С., к.ф.н. – 
Ашимов Ж.М., Ибраева К.И.),  4 магистра (Тука-
чева Н.М., Бектемисова А.У., Барановская О.М., 

«Мелос» вокалды ансамблі · Вокальный ансамбль «Мелос»
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мамандығы бойынша аспирантура ашылды. 
Аспирантура түлегі А.Н.Саржанова 2006 жылы 
қаңтар айында жекелей-дифференцияланған 
білім беру мәселесі бойынша педагогика ғылым-
дарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін 
диссертация қорғап, 2009 жылдан БМБТӘ ка-
федрасын басқарады.

Бүгінгі күні кафедрада жоғары білікті маман-
дар, оның ішінде 6 ғылым кандидаты (п.ғ.к., - 
Саржанова А.Н., Кучер Т.П., Квасных Г.С., Әлма-
ғамбетова Л.С., ф.ғ.к. – Әшімов Ж.М., Ибраева 
К.И.),  4 магистр (Тукачева Н.М., Бектемісова 
А.У., Барановская О.М., Сильченко А.В.) жұмыс 
істейді, 2 оқытушы Омбы педагогикалық уни-
верситетінің магистратурасында оқиды 
(Айтымова А.М., Уәлиева Н.Т.).

Жыл сайын кафедра оқытушылары мектепке 
дейінгі білім беру мекемелері қызметкерлері, бас-
тауыш сынып мұғалімдері, мектеп директорла-
ры мен оқу ісінің меңгерушілері, әдіскерлер, мек-
тепке дейінгі білім беру мекемелерінің меңге-
рушілерін қатыстырып, «12 жылдық білім беру-
ге көшу жағдайында бастауыш деңгей оқушыла-
рының оқу үлгерімдерін бағалауды ұйымдасты-
ру», «Бастауыш және мектепке дейінгі білімдегі 
инновациялық қызмет» тақырыптарына ғылыми 
семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстел ба-
сындағы кездесулер ұйымдастырып өткізеді. 

Кафедраның негізгі ғылыми бағыттары мек-
тепке дейінгі және бастауыш білімнің өзекті 
мәселелерін зерттеу болып табылады. Осы бағыт 
шеңберінде келесі тақырыптар бойынша зертте-
улер жүргізілуде: «Мектеп жасына дейінгі бала-
ның математикалық ұғымын қалыптастырудың 
өзекті мәселелері» (п.ғ.к., профессор Пустовало-
ва Н.И.); «Бастауыш сынып оқушыларын оқуға 
үйретудің жекелей-дифференцияланған жүйесі» 
(п.ғ.к., доцент Саржанова А.Н.); «Пәнаралық бай-
ланыс жағдайында орыс тілі сабағында бастау-
ыш сынып оқушысының тілдік әрекетін қалып-
тастыру» (п.ғ.к. Квасных Г.С.); «Ақпаратты жеке-
леу және қабылдау негізінде бастауыш сынып 
оқушысына математиканы үйрету әдістемесі» 
(п.ғ.к.. Әлмағамбетова Л.С.); «Бастауыш сынып 
оқушысын билингвальды оқыту» (ф.ғ.к. Ибраева 
К.И.).

Кафедрада білім беру барысында студент-
тердің өз бетімен ғылыми жұмыспен айналысу-
ына баса назар аударылады. Кафедра жанында 
«Эврика» студенттік ғылыми қоғамы жұмыс 
істейді. Студенттер факультеттік, жоғары оқу 
орындық ғылыми-тәжірибелік конференциялар-
ға, дөңгелек үстел басындағы кездесулерге, рефе-
раттар байқауына қатысады. Студенттер жыл са-
йын студенттердің ғылыми жұмыстарының рес-
публикалық байқауына қатысып, жүлделі орын-
дарға ие болады.

2010 жылдың қазанында БМБТӘ кафедрасын-

Сильченко А.В.), 2 преподавателя, обучаются в 
магистратуре Омского педагогического универ-
ситета (Айтымова А.М., Уалиева Н.Т.). 

Ежегодно преподаватели кафедры проводят на-
учные семинары, организуют конференции,  
круглые столы, в которых принимают участие 
практические работники ДОУ, учителя началь-
ных классов, директора, завучи школ, методис-
ты, заведующие ДОУ: «Организация оценивания 
учебных достижений учащихся начального эта-
па обучения в условиях перехода на 12-летнее об-
разование», «Инновационная деятельность в на-
чальном и дошкольном образовании», «Обеспе-
чение преемственности в УК «Школа – мини-
центр» и другие.

Основным научным направлением кафедры яв-
ляется изучение актуальных проблем дошколь-
ного и начального образования. В рамках этого 
направления проводятся исследования по следу-
ющим темам: «Актуальные проблемы формиро-
вания математических представлений  у дош-
кольников» (к.п.н., профессор Пустовалова 
Н.И.); «Индивидуально-дифференцированная 
система обучения чтению  младших школьни-
ков» (к.п.н., доцент Саржанова А.Н.); «Формиро-
вание речевой деятельности младшего школьни-
ка на уроках русского языка в условиях межпред-
метных связей» (к.п.н. Квасных Г.С.); «Методика 
обучения математике младших школьников на 
основе индивидуализации и восприятия инфор-
мации» (к.п.н. Альмагамбетова Л.С.); «Билин-
гвальное обучение младших школьников» 
(к.ф.н. Ибраева К.И.).

В 2005-2006  учебном году на кафедре откры-
ты современные кабинеты начальных классов и 
изоискусства, в которых  сосредоточены научно-
методические материалы по теории и практике 
образования в период начального  обучения. 

Образовательный  процесс на кафедре строит-
ся с опорой на самостоятельную научную дея-
тельность студентов. При кафедре действует сту-
денческое научное общество «Эврика». Студен-
ты участвуют в научно-практических конферен-
циях, круглых столах кафедры, факультета и  ву-
за, конкурсах рефератов. Ежегодно наши студен-
ты становятся призерами республиканских кон-
курсов научных студенческих работ. 

В октябре 2010 года на кафедре ТМНДО от-
крыт, который является учебно-научно-
методическим объединением и действует на базе 
школы-лицея «Дарын» г.Петропавловска СКО. 
Филиал кафедры был создан для систематизации 
и обобщения полученных студентами теорети-
ческих знаний, совершенствования профессио-
нальных навыков непосредственно на лабора-
торных занятиях и занятиях СРСП в начальных 
классах школы-лицея «Дарын». Студенты спе-
циальности ПМНО при посещении филиала ка-
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да  «Дарын» мектеп-лицейі базасында жұмыс 
істейтін оқу-ғылыми-әдістемелік бірлестік 
ашылды.  Кафедра филиалы «Дарын» мектеп-
лицейінің бастауыш сыныптарында зертхана-
лық сабақтар мен СОӨЖ сабақтарында студент-
тердің теориялық білімдерін жүйелендіру және 
қорытындылау, кәсіби дағдыларын  жетілдіру 
мақсатында құрылған. БОПӘ мамандығының 
студенттері кафедра филиалына барғанда баста-
уыш сыныптардың оқу-тәрбие жұмыстарын ба-
қылап, зертханалық сабақтарда үздік мұға-
лімдердің тәжірибелерімен танысуға, СОӨЖ са-
бақтарында алған теориялық білімдерін іс 
жүзінде жүзеге асырып көруге, практикалық дағ-
дыларын педагогикалық тәжірибе кезінде 
жетілдіруге мүмкіндік алады.

Кафедра педагогтарының мақалалары түрлі 
деңгейдегі ғылыми–тәжірибелік конференция 
материалдарында (соның ішінде, Болгария, 
Польша, Чехия, Украина), сондай-ақ «Қазақ-
ст анның баст ауыш мектебі» ,  «Біл ім-
Образование», «Білім берудегі менеджмент» 
және т.б. сияқты  білім беру және ғылым саласын 
бақылау комитеті мақұлдаған журналдарда жари-
яланып тұрады.

Жыл сайын кафедрада «Мектепке дейінгі 
білім мен тәрбие» және «Бастауыш білімнің педа-
гогикасы мен әдістемесі» мамандығының сту-
денттеріне арналған ғылыми- тәжірибелік кон-
ференциялар өткізіледі. Оған бастауыш сынып 
мұғалімдері мен мектепке дейінгі мекеме тәрби-
ешілері шақырылады.

«Бастауыш және мектепке дейінгі білімнің тео-
риясы мен әдістемесі» кафедрасы және Қазақ-
стан мен Ресей кафедралары арасында өзара ын-
тымақтастық орнаған. Осы ынтымақтастық шең-
берінде бірлескен басылымдар, сынақ ісінен өту, 
студенттердің академиялық ұтқырлығы және т.б. 

федры имеют возможность наблюдать за учебно-
воспитательным процессом начальных классов, 
изучать и обобщать опыта работы лучших учите-
лей на лабораторных занятиях, отрабатывать тео-
ретические знания на пробных уроках в рамках 
СРСП, совершенствовать практические навыки 
в период педагогической практики.

Педагоги кафедры публикуют свои исследова-
ния в материалах научно-практических конфе-
ренциях различного уровня (в том числе и зару-
бежных – Болгария, Польша, Чехия, Украина), а 
также в журналах одобренных комитетом по кон-
тролю в сфере образования и науки, таких как 
«Начальная школа Казахстана», «Профессионал 
Казахстана», «Білім-Образование», «Менед-
жмент в образования» и др.

Ежегодно на кафедре проводятся научно-
практические конференции для студентов спе-
циальности «Дошкольное обучение и воспита-
ние» и «Педагогика и методика начального об-
учения» на которые приглашаются учителя на-
чальных классов и воспитатели дошкольных 
учреждений.

Кафедра «Теории и методики начального и 
дошкольного образования» осуществляет взаим-
ное сотрудничество с родственными кафедрами 
вузов Казахстана и России. В рамках сотрудни-
чества решаются вопросы совместных публика-
ций, прохождение стажировок, академической 
мобильности студентов и т.д. Непрерывно ведет-
ся деятельность по расширению договорной 
основы сотрудничества с кафедрами казахстан-
ских и зарубежных вузов.

Кафедра ТМНДО сотрудничает с ДОУ и шко-
лами г. Петропавловска и области. Данное со-
трудничество реализуется через издание учебно-
методических материалов (УМП, статей, докла-
дов международных, республиканский, регио-
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мәселелер шешім табады. Қазақстандық және 
шетелдік жоғары оқу орындарының  кафедрала-
рымен ынтымақтастық жөніндегі келісім негізін 
кеңейту шаралары үздіксіз жүргізіліп отырады.

БМБТӘ кафедрасы Петропавл қаласы мен об-
лыстың мектепке дейінгі мекемелері және  мек-
тептерімен тығыз байланыс жасайды. Аталмыш 
байланыс білім беру мекемелері мен кафедра-
ның профессор-оқытушылар құрамының оқу-
әдістемелік материалдарды (ОӘҚ, мақалаларды, 
халықаралық, республикалық, аймақтық ғылы-
ми-тәжірибелік конференциядағы баяндамалар-
ды және т.б.) басып шығаруы, мектептің бастау-
ыш сынып мұғалімдері мен мектепке дейінгі ме-
кеме, шағын орталық тәрбиешілеріне түрлі жеке 
әдістемелер бойынша  әдістемелік көмек көрс-
ету, кафедраның профессор-оқытушылар құра-
мының  мектептің бастауыш сынып мұғалімдері 
мен мектепке дейінгі мекеме тәрбиешілерінің 
әдістемелік бірлестіктеріне қатысуы және т.б. 
түрінде жүзеге асырылады.

Саз пәндері кафедрасы 1978 жылы Көкшетау, 
Қостанай және Солтүстік Қазақстан облысының 
жалпы орта білім беретін мектептері үшін жоға-
ры білімді музыка пәнінің мұғалімдерін даярлау 
қажеттілігі туындауына байланысты ашылған бо-
латын. 30 жыл ішінде Қазақстанның музыкалық 
білім мен мәдениетін дамытуға зор үлес қосып 
келе жатқан көптеген мамандар даярланды. Әр 
жылдары саз кафедраларының саны өзгеріп от-
ырды және оларды В.И. Мартыненко, З.Н. Дын-
кин, т.ғ.к., проф. А.Е. Слезко, Н.Б. Дивинская, 
п.ғ.к., доц. Н.А. Афонина, В.Г. Хлыстун, доц. 
Ю.В.Колчин,  Р.А. Кашенева сынды біздің ай-
мақтың белгілі музыкалық мәдениет қайраткер-
лері басқарды. 

Бүгінгі күні кафедраны педагогика ғылымда-
рының кандидаты, доцент, ПБХҒА (МАНПО) 
мүше-корреспонденті, музыкалық білім тарихы 
жөніндегі халықаралық Ғылыми Кеңестің 
м ү ш е с і  Г. А . Кол е с н и ко ва  б а с қ а р а д ы .   
Г.А.Колесникова – алдыңғы ұстаздар қалдырған 
дәстүрді жалғастыруға, кафедраның кәсіптік 
және мәдени-шығармашылық қызметі шоғырла-
рын, республикадағы музыкалық білім берудің 
барлық салаларымен мейлінше тығыз интегра-
цияны, сондай-ақ халықаралық ынтымақтастық-
ты жүзеге асыру мүмкіндіктерін кеңейтуге тыры-
сатын тәжірибелі ұстаз. Кафедра саз-педагогика 
факультетінің құрамына кіреді.

Саз пәндері кафедрасында әр жылдары келесі 
мамандықтар бойынша мамандар даярланды: ән 
мұғалімі, ән және бастауыш сынып мұғалімі, ән 
мұғалімі және тәрбие жұмысының әдіскері, 
дәстүрлі музыкалық орындаушылық, вокалдық 
өнер, музыкалық білім бакалавры. Петропавл, 
Көкшетау, Шортанды қалаларының педагогика-
лық колледж, өнер колледждерімен орнатылған 

нальных научно-практических конференций и 
т.д.) педагогами образовательных учреждений и 
ППс кафедры, оказание методической помощи 
учителям начальных классов школы и воспита-
телям ДОУ, мини-центров по различным час-
тным методикам, участие ППс кафедры в работе 
МО учителей начальных классов школы, воспи-
тателей ДОУ и т.п.

Кафедра музыкальных дисциплин открыта в 
1978 году в связи с необходимостью подготовки 
учителей музыки с высшим образованием для об-
щеобразовательных школ Кокчетавской, Куста-
найской и Северо-Казахстанской областей. За 30 
лет было подготовлено много специалистов, ко-
торые вносят свою лепту в развитие музыкаль-
ного образования и культуры Казахстана. В раз-
ные годы количество музыкальных кафедр изме-
нялось, и их возглавляли известные деятели му-
зыкальной культуры нашего региона – В.И. Мар-
тыненко, З.Н. Дынкин, к.и.н., проф. А.Е. Слезко, 
Н.Б. Дивинская, к.п.н., доц. Н.А. Афонина, В.Г. 
Хлыстун, доц. Ю.В.Колчин,  Р.А. Кашенева. 

Кафедра  музыкальных дисциплин 
В настоящее время заведует кафедрой – 

Г.А.Колесникова, кандидат педагогических наук, 
доцент, член-корреспондент МАНПО, член меж-
дународного Научного Совета по истории музы-
кального образования, которая стремится про-
должить традиции, заложенные её предшествен-
никами, расширить спектры профессиональной 
и культурно-творческой деятельности кафедры, 
более тесной интеграции со всеми звеньями му-
зыкального образования внутри республики, а 
также возможности реализации международно-
го сотрудничества. Кафедра  входит в состав му-
зыкально-педагогического факультета. 

Что всегда отличало кафедру музыкальных 
дисциплин, так это постоянный поиск новых пу-
тей развития, ведь ремеслу педагога-музыканта 
научить достаточно сложно. На кафедре в разные 
годы осуществлялась подготовка по специаль-
ностям: учитель пения, учитель пения и началь-
ных классов, учитель пения и методист по воспи-
тательной работе, традиционное музыкальное 
исполнительство, вокальное искусство, бака-
лавр музыкального образования. Многолетнее 
сотрудничество с педагогическими колледжами, 
колледжами искусств городов Петропавловска, 
Кокшетау, Щучинска позволило создать систему 
непрерывного, профессионального образова-
ния, включающую скорректированные учебные 
планы и программы и перейти на сокращённые 
сроки обучения выпускников колледжей и учи-
лищ.

Научный потенциал кафедры позволяет реа-
лизовать в учебном процессе все педагогические 
курсы, предусмотренные государственным стан-
дартом, а также элективные курсы, разработан-
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көпжылдық ынтымақтастық түзетілген оқу жос-
парлары мен бағдарламалар қамтылған үздіксіз, 
кәсіби білім жүйесін қалыптастыруға және кол-
ледж, училище түлектеріне қысқартылған 
мерзім ішінде білім беруге көшуге мүмкіндік 
берді.

Кафедраның ғылыми әлеуеті оқу үрдісінде 
мемлекеттік стандартта қарастырылған барлық 
педагогикалық курстарды, сондай-ақ оқытушы-
лардың ғылыми жұмыстарына негізделген элек-
тивті курстарды жүзеге асыруға мүмкіндік бе-
реді. Кафедра оқытушылары халықаралық және 
республикалық конференцияларға қатысып, пе-
дагог-музыканттарды кәсіби деңгейде даярлау 
мәселесі бойынша ғылыми басылымдар дайын-
дайды. 2011 жылы аға оқытушы М.Т. Қоспанова 
мен оқытушы Т.М. Журавлёва магистерлік дис-
сертация қорғады. Аға оқытушы Н.В. Зайцева, 
оқытушы Ж.Ж. Құлжанова, ассистент Л.А. Ефи-
мина, концертмейстер Е.Г. Хван ОММПУ магис-
тратурасында, ал аға оқытушы Ж.А. Мұқатаева 
А.Мырзахметов атындағы Көкшетау универси-
тетінің магистратурасында білім алуда.

Кафедрада тату, өзіне, студенттерге талап қоя 
білетін, әрқашан кәсіптік жағынан дамуға тыры-
сатын ұжым қалыптасқан. Кафедра оқытушыла-
рының (Ж.А. Мұқатаева, Ж.Ж. Құлжанова, Т.Н. 
Дягилева, Н.В. Зайцева, И.Е. Балабанова, С.З. 
Асылбаева) мамандарды практикалық жағынан 
даярлау тәжірибелері мол және олар Петропавл 
қаласының түрлі шығармашылық ұжымдарында 
қызмет ете отырып, өздерінің оқытушылық қыз-
метін орындаушылық қызметпен ұштастыра 
біледі, сондай-ақ түрлі орындаушылық шеберлік 
және шығармашылық көркемөнерпаздар байқау-
ларына қазылар алқасы ретінде қатысады. 

Музыкалық аспаптарда ойнауға үйрету, хорға 
дирижерлік ету, вокалдық класс, концертмей-
стерлік класс және т.б. маңызды музыкалық 
білім беру пәндері бойынша даярлықты жүзеге 
асыратын түрлі шығармашылық мамандықтар-
дың музыкант оқытушыларының бір ұжымға 
бірігуі бұл кафедраны ерекшелендіріп тұрады. 

ные преподавателями на основе их научных инте-
ресов. Преподаватели кафедры  участвуют в меж-
дународных и республиканских конференциях, 
готовят научные публикации  по проблемам про-
фессиональной подготовки педагогов-
музыкантов. В 2011 г. защитили магистерские 
диссертации ст.преподаватель М.Т. Куспанова, 
преподаватель Т.М. Журавлёва.  Продолжают об-
учение в магистратуре  ОМГПУ  ст. преподава-
тель Н.В. Зайцева, преподаватель  Ж.Ж. Кулжа-

нова,  ассистент Л.А. Ефимина, концертмейстер 
Е.Г. Хван, в магистратуре КУАМ старший препо-
даватель Ж.А. Мухатаева. 

 На кафедре сложился дружный, требователь-
ный к себе и студентам, стремящийся к профес-
сиональному росту, динамично развивающийся 
коллектив. Преподаватели  кафедры (Ж.А. Муха-
таева,    Ж.Ж. Кулжанова, Т.Н. Дягилева, Н.В. 
Зайцева, И.Е. Балабанова, С.З. Асылбаева) име-
ют большой опыт в практической подготовке спе-
циалистов и успешно сочетают преподавате-
льскую деятельность с исполнительской, рабо-
тая в творческих коллективах Петропавловска, а 
также участвуют в жюри конкурсов исполните-
льского мастерства и художественной самодея-
тельности.  

Специфика кафедры определяется объедине-
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Оқытушылар ұжымы өз қызметінде практика-
лық бағыттылықты күшейту, оқу үрдісіне оқыту-
дың жаңа формалары мен әдістерін енгізу мақса-
тында дәріс курстарын үнемі жетілдіре отырып, 
оқытуды білім берудің қазіргі тенденцияларына, 
атап айтқанда мультимедиялық тұсаукесерлерді, 
оқытудың жаңа технологияларын қолдану, музы-
калық компьютерлік бағдарламаларды зерттеу, 
осы заманғы дыбыс шығару құралдарымен 
жұмыс істей алу дағдысын арттыруға (доц. Г.А. 
Колесникова, доц. Н.А. Афонина, аға оқытушы 
И.Е. Балабанова, аға оқытушы Н.В. Зайцева, аға 
оқытушы А.А. Слезко) сәйкес жүзеге асыруға ты-
рысады.  Университет басшылығы осы заманғы 
жаңа музыкалық аспаптар алып, кафедраның ма-
териалдық базасын жақсартуға үнемі назар ауда-
рып отырады. 

Кафедра қаланың, облыстың және республи-
каның білім беру мекемелерімен тығыз байла-
ныс жасайды. Кафедраның алдыңғы қатарлы ма-
мандары (доц. Г.А. Колесникова, доц. Н.А. 
Афонина, Ж.А. Мұқатаева, В.Г. Хлыстун, А.А. 
Слезко, Н.В. Зайцева), музыкалық білім берудің 
қазіргі мәселелері бойынша облыс мұғалімдер-
іне арнап мемлекеттік және орыс тілінде әдісте-
мелік семинарлар өткізеді. Семинар қорытын-
дысы бойынша ғылыми мақалалар жинағы шыға-
рылады. Оқытушылардың ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының нәтижелері элективті пәндер 
курсы түрінде оқу үрдісіне енгізіліп, студенттер 
алған білімдерін тәжірибеде жүзеге асырады. Ка-
федра мектеп оқушыларына эстетикалық білім 
беру, мектеп мұғалімдерінің кәсіптік деңгей-
лерін көтеру, өнер саласындағы педагогика ғылы-
мының жетістіктері тәжірибесімен алмасу сияқ-
ты университет қызметінде қызығушылық туды-
ратын негізгі бағыттар бойынша музыкалық мек-
теп, өнер мектептерінің облыстық директорлар 
кеңесімен бірігіп жұмыс істейді.  2011 жылдың 
қарашасында «Музыкалық білім берудің осы за-
манғы аспектілері» тақырыбында Қазақстан мен 
Ресейдің алдыңғы қатарлы ғалымдарының, атап 
айтқанда п.ғ.д., профессор, ПБХҒА (МАНПО) 
вице-президенті Э.Б. Абдуллин (МПМУ, Мәскеу 
қ.) мен п.ғ.д., профессор, ПБХҒА академигі Р.Р. 
Джердималиеваның (Т. Жүргенов атындағы 
ҚазҰӨА, Алматы қ.). қатысуымен білім беру ме-
кемелерінің педагогтарына арналған аймақтық 
семинар өткізілді.

Аға оқытушы А.А. Слезко болашақ музыка 
пәнінің мұғалімдерін бірінші курстан ізде-
німпаздыққа жетелей отырып, студенттердің ғы-
лыми-зерттеу жұмыстарына жетекшілік етеді. 
ҚР студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстары-
ның республикалық байқауының қорытындысы 
бойынша келесі студентер жүлделі орындарға ие 
болды: Е. Шныр (жетекшісі. п.ғ.к., доцент Г.А. 
Колесникова) - III дәрежелі диплом, С. Бешимова 

нием преподавателей музыкантов разных твор-
ческих специальностей, обеспечивающих под-
готовку по важнейшим в музыкальном образова-
нии предметам: обучении игре на музыкальных 
инструментах, хоровому дирижированию, во-
кальному классу, концертмейстерскому классу и 
др. Коллектив преподавателей в своей работе 
стремится строить обучение в соответствии с со-
временными тенденциями в образовании, посто-
янно обновляя лекционные курсы в плане усиле-
ния практической направленности, интенсифи-
кации процесса обучения и внедрения новых 
форм и методов обучения. Это использование 
мультимедийных презентаций, имитационных 
технологий обучения, изучение музыкальных 
компьютерных программ, навыки работы с со-
временной звуковоспроизводящей аппаратурой 
(доц. Г.А. Колесникова, доц. Н.А. Афонина, ст. 
пр. И.Е. Балабанова, ст.пр. Н.В. Зайцева, ст. преп. 
А.А. Слезко). Руководство Университета забо-
тится об улучшении материальной базы кафед-
ры, приобретая современные, обладающие боль-
шими исполнительскими возможностями, музы-
кальные инструменты 

Кафедра поддерживает тесные связи с учреж-
дениями образования города, области и респуб-
лики. Ведущие специалисты кафедры проводят 
методические семинары на государственном и 
русском языках  для учителей области по совре-
менным проблемам музыкального образования 
(доц. Г.А. Колесникова, доц. Н.А. Афонина, Ж.А. 
Мухатаева.,   В.Г. Хлыстун, А.А. Слезко, Н.В. 
Зайцева), по итогам семинаров издаются сборни-
ки научных статей. Результаты научно-
исследовательской работы преподавателей внед-
ряются в учебный процесс в виде разработанных 
курсов элективных дисциплин, а полученные зна-
ния студенты реализуют в последующей практи-
ческой деятельности. Кафедра сотрудничает с об-
ластным советом директоров музыкальных, худо-
жественных школ, школ искусств по основным 
направлениям, представляющим интерес в дея-
тельности университета – это эстетическое об-
учение школьников, повышение профессио-
нального уровня учителей школ, обмен опытом 
лучших достижений педагогической науки в об-
ласти искусств. В ноябре 2011 г. был проведён ре-
гиональный семинар для педагогов образова-
тельных учреждений на тему: «Современные ас-
пекты музыкального образования» с участием ве-
дущих учёных России и Казахстана - д.п.н., про-
фессора, вице-президента МАНПО Э.Б. 
Абдуллина (МПГУ, г. Москва) и д.п.н., проф., ака-
демика МАНПО Р.Р. Джердималиевой (КазНАИ 
им. Т. Жургенова, г. Алматы).

Старший преподаватель А.А. Слезко руково-
дит научно-исследовательской работой студен-
тов, с первого курса приобщая будущих учите-
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(жетекшісі  аға оқытушы М.Т. Қоспанова) – III 
дәрежелі диплом, В. Серебряков ( жетекшісі 
п.ғ.к., доцент Г.А. Колесникова) - I дәрежелі дип-
лом,  Д. Орлова (жетекшісі п.ғ.к., доцент Г.А. Ко-
лесникова) - II дәрежелі диплом.

Кейбір түлектер кандидаттық диссертацияла-
рын сәтті қорғап, Қазақстан мен ТМД- ның түрлі 
жоғары оқу орындарында еңбек етуде. Олар: 
В.В. Тулаева, В.П. Анисимов, Г.А. Колесникова.  
Сондай-ақ бірқатар түлектер шет елдерде де 
жұмыс істейді, олар: Германияда –  Е. Мишень-
кин, М. Рапп, М. Жукова, И. Шмигель; Италияда 
– Н. Заболотская, Л. Дженкайтене және т.б. 

Кафедра тарихында онсыз педагогикалық ин-

ститут пен қаланың бір де бір концерттік шарала-
ры өтпейтін орыс халық аспаптары оркестрі 
(жет. Н.Б. Дивинская, В.И. Верещагин),  
«Арманай» ән театры (жет.  Г.С. Мұхамеджано-
ва),  үрмелі аспаптар ансамблі (жет. С.М. Кова-
ленко), студенттік аралас хор  (жет. Ю.В. Кол-
чин), «Лира»  вокалды ансамблі (жет. Т.К. Море-
ева) маңызды орын алады.  

Қазіргі кезде кафедра студенттері студенттік 
аралас хор (жет. А.Г. Зелёный), «Шертер» этног-
рафиялық ансамблі (жет. А.О. Кереева), «Brend» 
вокалды-аспаптық ансамблі (жет. И.С. Рыжен-
ко), «Мелос» вокалды ансамблінің (жет. Н.В. Зай-
цева). жұмысына қатысып, оқу барысында 
өздерінің орындаушылық қабілеттерін дамы-

лей музыки к поисковой деятельности, спосо-
бствуя развитию научного критического мышле-
ния. По итогам республиканских конкурсов сту-
денческих научно-исследовательских работ РК 
были отмечены: Е. Шныр (рук. к.п.н., доцент Г.А. 
Колесникова) - диплом III степени, С. Бешимова 
(рук. ст. пр. М.Т. Куспанова) – диплом   III степе-
ни, В. Серебряков (рук. к.п.н., доцент Г.А. Колес-
никова) - диплом  I степени, Д. Орлова (рук. 
к.п.н., доцент Г.А. Колесникова) - диплом  II сте-
пени.

 Некоторые выпускники успешно защитили 
кандидатские диссертации и трудятся  в различ-
ных вузах  Казахстана и СНГ: В.В. Тулаева, В.П. 

Анисимов, Г.А. Колесникова. Знают на фа-
культете и тех выпускников, которые работа-
ют за рубежом: в Германии –  Е. Мишенькин, 
М. Рапп, М. Жукова, И. Шмигель; в Италии – 
Н. Заболотская, Л. Дженкайтене и т.д. 

В истории кафедры достойное место зани-
мали оркестр русских народных инструмен-
тов,   без которого не обходилось ни одно  кон-
цертное мероприятие педагогического ин-
ститута и города (рук. Н.Б. Дивинская, В.И. 
Верещагин), театр песни «Арманай» (рук. 
Г.С. Мухамеджанова), ансамбль духовых 
инструментов (рук. С.М. Коваленко), студен-
ческий смешанный хор (рук. Ю.В. Колчин), 
вокальный ансамбль «Лира» (рук. Т.К. Море-
ева). 

В настоящее время,  студенты кафедры име-
ют возможность в период обучения развивать  
и совершенствовать свои исполнительские на-
выки, участвуя в работе студенческого сме-
шанного хора (рук. А.Г. Зелёный), этнографи-
ческого ансамбля «Шертер» (рук. А.О. Керее-
ва),   вокально-инструментального ансамбля 
«Brend» (рук. И.С. Рыженко), вокального ан-
самбля «Мелос» (рук. Н.В. Зайцева). Вокаль-
ная группа «Мелос» принимает активное 
участие в проведении мероприятий по укреп-
лению межнационального мира и согласия, 
популяризации казахского культурного на-
следия в нашей области и ближнем зарубежье 
(г. Омск, г. Тюмень).  За свою активную твор-

ческую деятельность группа «Мелос» занесена в 
Золотую книгу Почета СКО.

Для выявления творческого потенциала сту-
дентов и учащихся учебных заведений  г. Петро-
павловска и области,   кафедра музыкальных дис-
циплин ежегодно (с 2009 года) проводит   кон-
курс вокального исполнительства «Таң шол-
пан». Высокий рейтинг профессиональной под-
готовки выпускников подтверждён творческими 
исполнительскими достижениями студентов, ко-
торые стали лауреатами, дипломантами различ-
ных Международных и  Республиканских кон-
курсов: К. Солопова, Л. Фасхутдинова, Д. Жаку-
пов, К. Гафуров, Ж. Кабдулбариев,  Н. Сергази-
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тып, жетілдіре алады. «Мелос» вокалды ан-
самблі облысымыз бен жақын шетелдерде 
(Омбы қ., Түмен қ.) ұлтаралық бейбітшілік пен 
келісімді нығайту, қазақтың мәдени мұрасын 
көпшілікке насихаттау мақсатында өткізілетін 
түрлі шараларды ұйымдастыруға белсене қаты-
сады. Өзінің осындай белсенді шығармашылық 
қызметі үшін «Мелос» тобы СҚО ның Алтын 
Құрмет кітабына енгізілді.

Петропавл қаласы оқу орындарының студент-
тері мен оқушыларының шығармашылық әлеу-
етін анықтау мақсатында саз пәндері кафедрасы 
жыл сайын  ( 2009 жылдан бастап) «Таң шолпан» 
вокалдық орындаушылық байқауын өткізеді. 
Түлектердің жоғары кәсіптік даярлық  деңгейін 
түрлі Халықаралық және Республикалық байқа-
улардың лауреаттары, дипломанттары болған К. 
Солопова, Л. Фасхутдинова, Д. Жақыпов, Қ. Ға-
фуров, Ж. Қабдулбариев,  Н. Серғазинов, А. Жам-
бетова, М. Ахметов, А. Гилёва, Ж. Кемелов, М. 
Бекжанов, А. Нұрмолдина және т.б. сияқты көпт-
еген студенттердің шығармашылық орындаушы-
лық жетістіктері дәлелдейді. 2007 жылы кафедра 
базасында Қазақстанның музыка факультет-
терінің студенттері арасында «Ең үздік музыка 
пәнінің мұғалімі» IV Республикалық байқауы 
және «Музыкалық білім» мамандығы бойынша  
Республикалық Оқу әдістемелік Кеңес отырысы 
өткізілді. 2008 жылы Республикалық хорлық 
орындаушылық байқауында университетіміздің 
студенттік аралас хор ұжымы лауреат атанды. 
2009 жылы Павлодар қаласында өткен «Ең үздік 
музыка пәнінің мұғалімі» V Республикалық бай-
қауында IV курс студенті И. Маркина II дәрежелі 
дипломмен, студент М. Құсманова  III дәрежелі 
дипломмен марапатталды. 2011 жылы Алматы 
қаласында өткен «Ең үздік музыка пәнінің 
мұғалімі» VI Республикалық байқауында  кафед-
ра студенті А. Брагина III дәрежелі дипломмен 
марапатталды.

Жыл сайын кафедраның шығармашылық 
ұжымдары мен жеке орындаушылары (А.А. Слез-
ко, Л.С. Фасхутдинова, С.М. Коваленко) арнайы 
концерттік бағдарлама даярлап, кейін сол бағ-
дарламамен музыка өнерін насихаттап, универ-
ситет сахнасында және қала және облыс алаңда-
рында өнер көрсетеді. Кафедрада ЖОО студент-
тері мен жалпы білім беретін мектептердің музы-
ка пәнінің мұғалімдеріне арнап шеберлік класта-
рын өткізу, оқу құралдарын даярлап, жаңа арна-
йы курстар ұйымдастыру дұрыс жолға қойыл-
ған.

«Дизайн» кафедрасы КСРО дизайнерлері Ке-
ңесінің мүшесі А.М.Поповтың бастамасымен 
2002 жылы ашылды. Кафедраның ашылу тарихы 
құрылыс пен меншіктің түрлі формаларындағы 
өнеркәсіптің қайта жандануына байланысты ар-
найы жоғары білімі бар шығармашылық маман-

нов,А. Жамбетова, М. Ахметов, А. Гилёва, Ж. Ке-
мелов, М. Бекжанов, А. Нурмолдина и многие 
другие. В 2007 году на базе кафедры проводился 
IV Республиканский  конкурс «Лучший учитель 
музыки» среди студентов музыкальных факуль-
тетов Казахстана и одновременно состоялось за-
с е д а н и е  Р е с п у б л и к а н с ко г о  У ч е б н о -
методического Совета по специальности «Музы-
кальное образование». В 2008 г. на Республикан-
ском конкурсе хорового исполнительства, сту-
денческий смешанный хор университета стал ла-
уреатом. В 2009 году в городе  Павлодаре на V 
Республиканском конкурсе «Лучший учитель му-
зыки» студентка IV курса И. Маркина получила 
диплом II степени, студентка М. Кусманова  полу-
чила диплом III степени. В 2011 г. в  городе 
Алматы на VI Республиканском конкурсе «Луч-
ший учитель музыки»,  студентка кафедры А. 
Брагина была отмечена  дипломом III степени.

Ежегодно творческие коллективы кафедры и 
сольные исполнители (А.А. Слезко, Л.С. Фасхут-
динова, С.М. Коваленко) готовят концертные про-
граммы, с которыми выступают на сцене родного 
Университета и площадках города и области, про-
пагандируя музыкальное искусство. В перспек-
тиве кафедры – подготовка учебных пособий, 
проведение мастер - классов  для студентов вузов 
и учителей музыки общеобразовательных школ, 
разработка новых спецкурсов. 

Уникальной на факультете является кафедра 
«Дизайна», которая была открыта в 2002 году по 
инициативе А.М. Попова, члена Союза дизайне-
ров СССР. История открытия кафедры уходит в 
конец  90-х годов когда с возрождением строит-
ельства и промышленности различных форм со-
бственности потребность в творческих кадрах со 
специальным высшим образованием неуклонно 
возрастала. Свыше двадцати лет в г. Петропав-
ловске плодотворно работал художественный ли-
цей, выпускники которого продолжали обучение 
в художественных училищах, вузах России. В со-
ответствии с  запросами выпускников художес-
твенного лицея  его директор Н.И. Зуева и завуч 
Т.В. Ивашевская выступили перед руководством 
СКГУ с предложением об открытии специаль-
ности «Дизайн». Большую помощь в подготовке 
необходимой документации оказали доценты ка-
федры строительства Бржанов Р.Т., Зикибаев 
Х.З., преподаватель Шаповалова М.В.

Кафедра Дизайн 
Общими усилиями в 1999 году на кафедре 

строительства ТСФ были набраны и начали об-
учение 18 студентов по двум специализациям 
«Дизайн интерьера» и «Дизайн одежды». Заня-
тия проходили в классах художественного лицея 
и в обычных лекционных аудиториях  корпуса № 
6.
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дарға деген сұраныс артқан 90-шы жылдар соңы-
нан басталады. Жиырма жылдан астам уақыт бо-
йы Петропавл қаласында түлектері оқуларын 
көркемөнер училищелерінде, Ресейдің жоғары 
оқу орындарында жалғастырған көркемөнер ли-
цейі жемісті еңбек етті. Көркемөнер лицейі 
түлектерінің сұрауы бойынша оның директоры 
Н.И. Зуева мен оқу ісінің меңгерушісі Т.В. Ива-
шевская СҚМУ басшылығына «Дизайн» маман-
дығын ашу жөнінде ұсыныс жасайды. Қажетті 

құжаттаманы даярлауда құрылыс кафедрасының 
доценттері Р.Т.Біржанов, Х.З. Зікібаев, оқытушы 
М.В. Шаповалова үлкен көмек көрсетеді.

Көпшіліктің көмегімен 1999 жылы КҚФ-ның 
құрылыс кафедрасында «Интерьер дизайны» 
және «Киім дизайны» мамандықтары бойынша 
18 студент білім алуды бастайды. Сабақтар 
көркемөнер лицейінің сыныптары мен универ-
ситеттің № 6 оқу корпусының аудиторияларында 
өткізілді.

Дизайн саласы мамандарына деген қа-
жеттілік,  ЖОО үшін «Дизайн» маманды-
ғын ашудың мәнін жақсы түсінген СҚМУ-
дың бірінші проректоры Ф.А.Симнің 
нұсқауы бойынша сол жылы СҚМУ-дың 
№ 5 жатақханасының екінші қабатындағы 
бөлмелердің біразы аудитория ретінде қай-
та жасалды. Болашақ кафедра аудитория-
лары көркемөнер лицейі сыныптарымен 
бір қабатта болғандықтан, оқытушылар 
көркемөнер лицейінің әдістемелік қоры 
мен құрал жабдықтарын пайдаланды.

2000 жылы № 6 оқу корпусында З.Е. До-
ичтің жетекшілік етуімен қажетті өн-
еркәсіптік тігін құралдарымен жабдық-
талған тігін лабораториясы ашылды.

2001 жылы мамандықта 86 студент 
білім алып, оқытушылар ұжымы қалыптаса бас-
тады, Новикова Н.С., Шашкина И.С., Хамилин 
А.Г. сияқты оқытушылар жұмысқа алынды. Сон-
дай-ақ материалдық-техникалық база қалыптаса 

Востребованность специалистов в области 
дизайна, значение открытия специальности «Ди-
зайн» для вуза осознавал первый проректор 
СКГУ Ф.А. Сим, поэтому по его указанию в том 
же году были реконструированы под аудитории 
часть жилых комнат второго этажа общежития 
№ 5 СКГУ. Помещения будущей кафедры распо-
лагались на одном этаже с классами художес-
твенного лицея, поэтому преподаватели исполь-
зовали методический фонд и оборудование худо-

жественного лицея.
Макетная мастерская

В 2000 году в  корпуса № 6 открыта 
швейная лаборатория, оснащенная необ-
ходимым промышленным швейным об-
орудованием под руководством  З.Е. До-
ич. 

В 2001 году на специальности обуча-
лось 86 студентов, продолжал склады-
ваться коллектив преподавателей, были 
приняты на работу Новикова Н.С., Шаш-
кина И.С., Хамилин А.Г. Одновременно на-
чалось формирование материально-
технической базы: приобретены аудитор-
ные столы и стулья, мольберты для заня-
тий рисунком и живописью, компьютер-
ный класс на 10 посадочных мест.

2002 год знаменателен началом актив-
ной работы по оформлению аудиторий, холлов, 
научных и практических мероприятий универ-
ситета. Группа студентов под руководством По-
пова А.М., Ивашевской Т.В., Доич З.Е. подгото-
вили оформление выставки СКГУ «Дни Северо-
Казахстанской области в Астане», спроектирова-
ли и отшили коллекцию женской нарядной одеж-
ды по мотивам традиционного казахского костю-
ма. Показ коллекции в Конгрес-Холле, где прохо-
дила выставка, имел большой успех у посетите-

лей.
В феврале 2002 года на основании приказа № 

ДО-96 от 07.02.03 переведена с ТСФ на МПФ и 
образована кафедра «Дизайн». 

В 2008 году после капитального ремонта рас-

Көрме залы · Выставочный зал

Сурет және кескіндеме шеберханасы
Мастерская рисунка и живописи
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бастады, атап айтқанда аудиторияларға қажетті 
үстелдер мен орындықтар, сурет және кескінде-
ме сабақтарына қажетті мольберттер алынып, 10 
орындық компьютерлік сынып ашылды.

2002 жылдан аудитория, холлдарды безендіру 
және университеттің басқа да шаралары бойын-
ша белсенді жұмыстар атқарыла бастады. А.М. 
Попов, Т.В Ивашевская, З.Е. Доич жетекшілік ет-
кен студенттер тобы «Солтүстік Қазақстан облы-
сының Астанадағы күндері» атты СҚМУ 
көрмесін даярлап, дәстүрлі қазақ киімі үлгісі бо-
йынша әйелдердің сәнді киімі коллекциясының 
жобасын жасап, тікті. Аталмыш коллекция 
көрме өткен Когрес-Холлда көрсетіліп, үлкен та-
бысқа жетті.

2002 жылдың ақпан айында 07.02.03.  № ДО-
96 бұйрық негізінде КҚФ-дан СПФ-қа ауысты-
рылып, «Дизайн» кафедрасы құрылды.

2008 жылы күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізілгеннен кейін дизайн кафедрасы № 10 кор-
пусқа көшірілді. Кафедраның зертханалық оқу 
алаңы 550 шаршы метрге жетті, үш дәрісхана,  
он екі орындық компьютер сыныбы, тігін зертха-
насы, сурет және кескіндеме өнерінің үш шебер-
ханасы, киім безендіру, үй ішін әрлеу және гра-
фика бойынша арнайы екі дәрісхана жабдықтал-
ды.

Дизайн кафедрасының материалдық-
техникалық базасы 14 аудиториядан тұрады, 
олар: мультимедиялық кешен мен электронды 
тақтамен жабдықталған 2 дәрісхана, 20 орындық 
2  компьютер сыныбы мен 2 графикалық стан-
ция, 4 сурет және кескіндеме өнері шеберханасы, 
1 пішін шеберханасы, 1 тігін шеберханасы, 1 
көрме залы.

 Бүгінде «Дизайн» мамандығы бойынша 94 сту-
дент білім алып жатыр. Мұнда екі мамандық бо-
йынша білім беріледі: «Графикалық дизайн» 
және «Сәулет дизайны».

Әр жылдары кафедраға Попов А.М., Шашки-
на И.С., п.ғ.к. Тілеуқұлов М.С. басшылық етті.

2010 жылдан дизайн кафедрасының меңге-
рушісі  - т.ғ.к. Е.В. Лаптева.

Бүгінде кафедраның профессор-оқытушылар 
құрамы жеті адамнан тұрады. Шығармашылық 
мамандық  ретінде кафедра жұмысының ерек-
шелігі, мұнда жалпы кәсіби, арнайы және маман-
дандыру пәндері бойынша студенттердің әрқай-
сымен жеке сабақ жүргізіледі, дәрісханадан тыс 
қосымша жұмыстар саны басым. Бақылау-
тексеру шараларының елеулі бөлігі компью-
терлік күрделі  графиканы пайдалана отырып, не-
гізінен қолданбалы шығармашылық жұмыстар 
орындау болып табылады. 

Оқытушылар мен студенттердің шығармашы-
лық жұмыстары түрлі байқаулар мен көрмелерге 
шығарылады. Оқытушылар мен студенттердің 
туындылары бойынша кафедра ұйымдастыра-

пахнул свои двери корпус № 10, в который и пере-
ехала кафедра дизайна. Значительно увеличи-
лись учебно-лабораторные площади для обуче-
ния студентов, достигшие 550 м2, в том числе 3 
лекционных аудитории, компьютерный класс на 
12 посадочных мест, швейная лаборатория, 3 мас-
терские рисунка и живописи, 2 специализиро-
ванные аудитории по дизайну одежды, интерье-
ра и графики. 

Кабинет курсового и дипломного проектиро-
вания

Материально-техническая база кафедры диз-
айна составляет – 14 аудиторий, из которых: 2 
лекционные аудитории, оснащенные мультиме-
дийными комплексами и электронной доской, 2 
компьютерных класса на 20 посадочных мест и 2 
графические станции, 4 мастерские рисунка и 
живописи, 1 макетная мастерская, 1 швейная мас-
терская, 1 выставочный зал. 

В настоящее время на специальности «Ди-
зайн» обучается 94 студента. Обучение ведется 
по двум специализациям: «Графический диз-
айн» и «Архитектурный дизайн». 

В разные годы кафедрой руководили: Попов 
А.М., Шашкина И.С., к.п.н Тилеукулов М.С.

С 2010 года заведующей кафедрой дизайна на-
значена к.т.н. Е.В. Лаптева. 

В  н а с тоя щ е е  в р е м я  п р о ф е с с о р с ко -
преподавательский коллектив кафедры состоит 
из 7 человек. Творческая направленность специ-
альности «Дизайн» определяет особенности ра-
боты кафедры в циклах общепрофессиональных 
и специальных дисциплин, предполагая посто-
янную индивидуальную работу со студентами, а 
также большое количество внеаудиторных до-
полнительных работ. Основную часть контроль-
ных мероприятий составляют творческие рабо-
ты - клаузуры, носящие прикладной характер, 
многие с использованием сложной компьютер-
ной графики. 

Мастерская рисунка и живописи
Творческие изыскания преподавателей и сту-

дентов находят свое отражение в работах, пред-
ставляемых на различных конкурсах и выстав-
ках. Кафедрой регулярно проводятся выставки 
работ преподавателей и студентов, не только де-
монстрирующие достижения дизайнеров, но и 
позволяющие шире взглянуть на современный 
дизайн, его развитие и перспективы. 

Ежегодно работы студентов представляются 
на международном смотре-конкурсе дипломных 
проектов студентов архитектурно-строительных 
специальностей: в 2010 году дипломом III степе-
ни награждена работа Джамбулатовой З., выпол-
ненная под руководством старшего преподавате-
ля Авериной О.А. В 2011 году работы студентов 
Корольковой М., Сахно Б. (рук. Хамилин А.Г.)  
награждены сертификатами участников II-
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тын көрмелер  дизайнерлердің жетістіктерін 
көрсетіп қана қоймай, қазіргі дизайнге, 
оның болашақта дамуына терең үңілу-
ге мүмкіндік береді.

Жыл сайын студенттердің жұмыста-
ры сәулет-құрылыс мамандықтары сту-
денттерінің дипломдық жобаларының 
халықаралық байқауына ұсынылады: 
2010 жылы З. Жамболатованың  аға 
оқытушы О.А.Аверинаның жет-
екшілігімен орындалған жұмысы III 
дәрежелі дипломмен марапатталды. 
2011 жылы студенттер М.Королькова 
мен  Б.Сахноның  (жет. Хамилин А.Г.) 
жұмыстары  Еуразияның сәулет-
құрылыс мектептерінің II Халықара-
лық фестиваліне қатысушылар серти-
фикатына ие болды.

Студент-дизайнерлердің шығарма-
шылық әлеуеті тек оқу үрдісінде ғана дамып қой-
майды, олар халықаралық байқауларға, көрм-
елер мен фестивальдерге белсенді қатысады. 
Бірнеше рет студенттердің жұмыстары «Еліктіру 
философиясы…», «Ф. Шопен музыкасының  боя-
улары» халықаралық көрмелері, «My Planet» ма-
кеттер байқауы,  «Экспресс-2010» жарнамалық 
роликтердің ЖОО аралық фестивалі, «Қала және 
дизайн» атты ҚР бірінші Президенті Қорының 
байқауы сияқты шығармашылық байқаулардың 
жеңімпаздары болды.

Жыл сайын «Дизайн» кафедрасы Ашық есік 
күндерін, «Мен болашақ студентпін»,  «Қазақ-
станның болашағы» сияқты оқушылар жұмыста-
рының байқауын ұйымдастырады. 2012 жылы 
көктемде Саз-педагогика факультеті Күндерінде 
өткізілген кафедра оқытушыларының, өнер ше-
берлерінің шығармашылық жұмыстарының 
көрмесі студенттер мен оқытушылардың есінде 
көпке дейін сақталады.

Международного фестиваля архитектурно-

строительных школ Евразии. 
Творческий потенциал студентов-дизайнеров 

развивается не только в процессе обучения - они 
активно участвуют в международных конкурсах, 
выставках и фестивалях. Неоднократно работы 
студентов становились победителями таких твор-
ческих смотров, как международные выставки 
«Философия искушения…», «Краски в музыке 
Ф. Шопена», «Моей Отчизны прекрасные чер-
ты», конкурс макетов «My Planet», межвузов-
ский фестиваль рекламных роликов «Экспресс-
2010», конкурс Фонда первого Президента РК 
«Город и дизайн».

Ежегодно кафедра «Дизайн» организует Дни 
открытых дверей, конкурсы работ школьников 
«Я - будущий студент», «Будущее Казахстана», 
«Мир твоих увлечений». Надолго запомнится 
студентам, преподавателям  выставка творчес-
ких работ преподавателей кафедры, мастеров ис-
кусства, которая прошла в Дни музыкально-
педагогического факультета весной  2012 года.

Факультет студенттері іс-тәжірибеде
Студенты факультета на практике 
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