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Енселі ордаға 50 жыл
ИНСТИТУТТЫҢ ҚҮРЫЛҒАНЫНА  

50 ЖЫЛ ТОЛУЫНА ОРАЙ

Торғай өніріндегі жалғыз жоғары оқу орньі болып отырған -  Ы.Алтынса- рин атындағы Арқалык педагогикалық институ- ты іргетасынын каланға- нына 12 сауірде 50 жыл толды. Өзінің калыптасу жолында күрделі де, үлкен белестерден өткен институт Қазакстанныц ғылымы мен білімінің каркынды дамуына сү- белі үлесІн қосуда.1970 жыядардың басында Торғай жүртшылығын қуанышқа болеген екі айтулы окңға болса, соныңбірі сол кездегі облыс орта- лыгы болып тұрган Аркдлық қа- ласында жоғары оқу орны ретін- де педагогикалық институттың ашьшуы болатын.Бұл уақыт облыстың ауыл- дың, аудандық жерлері үлкей- іп , жаңа кеңшарлар қалыптасып лсатқан кезең еді. Тыңайған ж ер- лерді игерген сайьпі жылда сегіз жылдық және орта мектептер ашылып, олардың саны жьшдаи жылга көбейе бастады. Соған орай мұғаяімдерге деген мұңтаждық да арта түсті. Қостанай облысындағы жоғары білімді мұгалім маман- дарына деғен күннен-күнге арта түскен мұқтаждықты Қостанай қаласындағы, облысқа жақын ор- наласңан Көкшетау, М тобе, тіпті сол кездегі астаиалық ҚазПИ мен Қыздар педагогикалық институт- тары да отей алмады.Осыған байланысты 1972 жылдың басында Қазақ ССР М и- нистрлер Кеңееі Талдьщорған облысына арнап жоспарға ен- гізілген педагогикалық инсти- тутты Арңалыққа ауыстыру туралы ш ешім қабылдады. Қа- зақстан Компартиясы Орталық Комитеті мен ҚазКСР М ини- стрлер Кеңесінің 1972 жылдың 12 сэуіріндегі №220 қаулысыиа сәйкес, Арқалық қаласында пе- дагогикалың жогары оқу орны ашылды. Осы уақыттан бастап институт гимараты тұрғызыла бастады. Нәтижесінде 1972 ж ы л- дың ю  тамызына ңарай институт гимараты В.И.Ленин көшесінің (ңазіргі Ш Ж әнібек көшесі №91) бойында дайын болды.1972 жылдың 7 маусымында

Қазақ КСР Білім беру министрлігі 1972-1973 оқу жылына 19 адамға институттың штаттық кестесін бекігті. Алгашқы бұйрыққа 19 профессор -  окыту шы, оныңішінде з ғылым кандидаты және қосымша шаруашылық, есептеу, кітапхана қызметкерлері енді.Арқалық қаласында 1972 жылы алғаш ЖОО ашылуы, облыстың мәдени және ңоғамдық өміріндегі мадызды оқиға болып қана қой- ған ж оқ, бұл халықтық білім беру ісі мен облыстың әлеуметтік-э- кономикалық дамуымен тығыз байланыстылыгына деген қажет- тілікті ңамтамасыз ету болып та табылды.Институт құрылысы дай- ын болғанымен, оны керек- ті материалдық-техникалық құралдармен, оқу-әдістемелік кітаптармен, білікті оқытушы- лармен жабдықтау алғаілқы уақытта қиынға түскені рас. Бір жағынан Арқалыңтың орта- лықтан шалғайда жатқаны әсер етсе, екінші жағынан уйреиген ж ұмы с орнын тастап, басқа қа- лаға ауысу мамандарга да оңайга түскен жоқ.Қагылган қазыгынан өзге еш - теңесі жоң институт қызметкер- лерін, оқытушы кадрлар іріктеу, олардың тұргын үй мәселесін шешу, алгашқы студенттерді ңа- былдау мен олар үш ін жататын орындар ззірлеу, кітапхаиа ж ұ - мы сын, шаруашылық-қаржы мәселелерінжолғақою мындаған жылдар бойы түрен тимеген тың жерлерді игеру процесімен те- пе-тең болатын. Мұндай күр- делі де жауапты мәселені үқы п- тьшықпен, әрі тез арада шешу -  білікті, ұйымдастырушылық ңабілеті жоғары басшының ғана қолынан келетін іс. Ауқымды ж ұ - мыстарды азғантай уақыттың ішінде институттың алғашқы ректоры болып тағайындалған (197^ -1979,1989- І 99іж .ж .)техн и - кағылымдарыныңдокторы, про- фессор Мырзагали Отарұлы Толе- генов толық атқарып шықты.Кейінірек ректорлық қы змет- ті техника гыяымдарының кан- дидаты, доцент Рахметолла Ба- шарұлыБаш аров(і979-1985жзк.), тарих ғьшымдарының канди- даты, доцент Еңбек Ибрайұлы Ибраев (1985-1988 ж .ж .), химия гылымдарының докторы, про- фессор Қосьшған Күзембайұлы Күзембаев (1991-2004/ісж.), педа- гогика гылымдарының докторы,

профессор Әспет Кеңесбегащізы Қағазбаева (2004-2007Ж.Ж.), био- логия гьшымдарының докторы, профессор Жасұлан Құдайбер- геиұлы Шаймарданов (2007- 20ИЖ.Ж.) атқарды.
1972 жылдың 21 қазаны күні институтының салтанатты атоылу рэсімі болса, 19 қарашада институттың алгашқы бірінші курс студенттерін студенттер қа- тарына қабылдау күні үлкен м е- реке ретінде атап өтілді.Йнститут типтік мектептің бір оқу корпусын иеленді, кей- бір аудиториялар студенттер мен о кытушылардьің жатаңханасы ретінде бөлінді. Облыстық халық ағарту бөлімінің базистік дүкен- дерінен мебельдер, кейбір кабинет жабдықтары институтқа берілді.Институт оз қызметін бір ф а- ісультеттен, үш  бөлімнен, торт кафедрадан және құрамында үш мамандыққа қабылданған 300 студенті бар жұмы стан баста- ды. «Ф изика-математика» м а- маидығына 150 (қазақ жзне орыс топтарында), «Филоиогия» м а- мандығыиа 50 студент, сы рт- тай болімде «М атематика» және «Орыс тілі және әдебиеті» м а- мандықтарына барлығы іоо сту- дент қабылданды.Институттың профес-сор-оқытушьшар құрамының ңалыптасуына, оқу-әдістемелік қорының, материалдық базаеы- ньщ күпіеюіне Абай атындағы Қазақ педагогикалық, Ақмола және Қостанай педагогикалық, сонымен қатар Алматы шет тіл- дері институттары баға жетпес көмек көрсетіп, үлкен үлес қосты.1976 жылы институтты 179 алгаішеы түлектер бітіріп шықты: олардың арасында 9 студент и н - ститутта алғашқы болып «Қызьш диплом» иегерлері атанды. «Фи- зика» мамандығы бойынша ңа- зақ бөлімінің студенті К.С.Оспа- нова номері № і қызыл диплом иегері болды.И нститутқа сол кездегі Торгай облысыиың иүрамына кіретін Октябрь, Державин, Қима, Есіл, Арқалық, Жақсы, Ж ангелдин, Аманкелді аудандарыиан, сон- дай-ақ, Қостанай, Ак,төбе, Ақмола облыстарьшан гкүздеген жас ж і- гіттер мен қыздар келіп, жоғары білім алатын болды жоне оқуға құжаттар тапсыратын талапкер- лердің саны жылдан-жы лға кө- бейіп отырды.1976 жылы 20 қазанда агар-

туш ы-галымның туған күн і- не орай «Ы-Алтынсариннің ғылыми-педагогикалық м ұра- жайының» қоғамдық негізде салтанатты ашылуы отті. Бұл -  Қазақстандагы білім-ғылым бағытыидағы алғашіңл ғылы- ми-педагогикалық мұражай бо- латын. Ы.Алтынсарин мұрала- рын ж инап, Торғай даласындағы оқу-ағарту ісінің тарихын зерт- теу жұмыстарын жүргізген до- цент Әсет Ислямғалиұлы Лама- шевтың еңбегігі атап откен лшн.
Г977Ж. 7 шілдесіндегі Қа- заңстан Компартиясы ОІС және Қазақстан Министрлер Кеңссінің №325 қаулысына сэйкес инсти- тутқа ұлы агартушы Ыбырай Ал- тынсарин есімі берілді.1990-шы жьшдары институт- тағы екі ауысымдық оку жүйесі оқытушьшар мен сіүденттерғе қосымша ауыртиалық әкелді. Об- лыстагы бірден-бір жогары білім беру орталығы - институттың із- денісі мен жетістіктеріне, іулын- шылыңтарына түсіністікпен қарап жэне оның келешекте ха- лық шаруашьшығы мен эконо- миканы нығайтудағы орнын те- рең болжай отырып, облыс әкімі Ж.Қосабаев 1995 жьшы «Арна» зауытының корпусын (қазіргі Е.Әуелбеков көшесі №17) инсти- тутқа беру туралы ш еш ім қабыл- дады. Бұл игілікті іске институт ұжымы мен студенттер қауы- мы үлкен ризашылық білдіріп, ұзақ лсылдар бойы жинақталып қалған проблемаларды шешуге, оның материалдық-техникалық жағдайының жақсаруына елеулі ыіңіал ететіндігіне кәміл сенді.Қала халқының қаладағы жалгыз жоғары оқу орны- на деген сенім і, тіпті облыс екі рет жабылганның озінде, қай уақытта болмасын төмен түскен емес. Себебі, Арқалық маңы н- дагы гана емес, Торғай оңіріндегі ауыл мектептерінің копш ілігін- де жоғары білімді мұгалімдер жетіспейтін. Сондықтан осьгадай олңылықтарды институт кадр- лары осы уақытқа дейін шешіп келеді. Жалпы Торгай өңіріндегі мектеп мұғалімдерінің 87 пайы - зына жуыгы АрқПИ-дың түлек- тері екендігі аңиқат.Талай ауыр да қиын беле- стерден сурінбей өткен инст-итут ұжымы қазіргі таңда өз ж ұм ы - сын алдыңғы буын ардагерлер салған сара жолды жалғастыра отырып, сәтті де абыройлы ж ү -

мыс атңаруда. Соңғы 5 жылда институт басшылығы 5 жаңа білім беру және і  инновациялық білім бағдарламасын аша оты - рып, білім беру қызметтерінің ауқымын айтарлықтай кеңейт- ті. Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің Бас рейтин- гінің қорытындысы бойынша институт еліміздің 20 жогары оқу орньніың қатарына енді.Осының нэтижесінде иысти- туттағы студенттер континғенті жыл сайын осіп отыр. Бес жыл ішінде студент-гер саны 1903-тен 2501 студентке дейіи оеті.Озінің негізін і  деканаі-ган, 5 кафедрадан, 3 мамандықган, 17 оқытушы мен 2 ғылым кандидатынан бастаганинститут қазіргі таңда 3 фаісуяьтеттен, 30 м а- мандық иесін дайындай- тын 2 оқу ғимараты мен 5 мамандандырьшған залы бар спорттық-сауықтыру кешенінен, компыотерлік, мультимедиялық сыныптардан, интерактивтік дәрістікаудиторияларменасхана, медпункті бар аймақтағы іргелі оқу орнына аинальш отыр. Про- фессор-оқытушылар құрамының жалпы саны 112 бірлікті құрады, оның ішінде і  ғылым докторы, 9 ғылым капдидаттары, Д РһО докторлары, 8і магистрлер болса, қызмет ету бөлімдерінде 142 адам. жұмы с істейді.Осы уақытқа дейіи инсти- тутты бітірген түлектер саны 20 мы ңнанасады, олардьщарасында үздік белгімен бітіргендері -  915, ғьшым докторлары -  5, ғылым кандидаттары мен РпІ) доісгор- лар -  28, «Білім беру ісінің үздігі» атағын алғандар -  іб і-д ен  астам, «Ы .Алтынсарин» медалінің игер- лері -  8, Оқу бөлімінің басшылары -1 5 , мектеп директорлары -  203- тен астам.Институттың дәл қазіргі осындай қаріідінды оқу-тәрбие үдерісі оны еліміздегі білім орда- ларының алдыңғы қатарында бо- луына мүмкіндік беріп отыр.Сол себептен білім мен гылым жолыңда институттың бүгін- гі шыққан биігі жасампаз білім ордасының мерейлі мерекесі деп білемін. С. ҚУАНЫШБАЕВ, «Ы .Алты нсарин аты ндагы  Арқаяы қ педагогикалы қинсти туты » ком м ерциялы қ емес акңионерпік қ огам ы - Басқарма 'Гөрағасы -Ректор.


