


ШҚО,Тарбағатай ауданы, 

Тана мырза орта мектебінің 

алғашқы әскери дайындық 

пәнінің оқытушы-

ұйымдастырушысы 

Байназаров Айдын 

Айтқалиұлы





Байназаров Айтқали (1917-1995 ж)

Еңбек ардагері, «Құрмет Белгісі» 

орденінің және бірнеше орден медальдардың 

иегері,озат бақташы.

Ауылдық кеңестің  3 мәрте және 

аудандық кеңестің депутаты болып сайланған

Тоқтамысова Нағима
(1935-2015 ж)

«Алтын алқа» иегері,

7 бала тәрбиелеп өсірген.



Мен 1980-1990 жылдары мектеп қабырғасында 

оқыдым.1980-1981 жылы Комсомол орта мектебінде 

оқыдым,1982 жылы Чапаев бастауыш мектебінде тәлім 

алдым.1983-1987 жылдары Комсомол орта 

мектебінде,1987-1988 жылдары Чапаев орталау 

мектебінде білім алдым.1988 жылы Чапаев орталау 

мектебін үздік куәлікке бітірдім.1989-1990 жылдары 

Комсомол орта мектебінде оқып,  «жақсы» деген 

нәтижемен мектеп бітірдім.





Мен Отан алдындағы 

борышымды  1991-1992 жылдары 

Украина республикасы,Луганск 

облысы ,Петровская қаласында 

орналасқан №6633 әскери 

бөлімінде өтедім.



Мен 1995 жылы Шәкерім атындағы Семей 

мемлекеттік педагогикалық институтына 

оқуға түсіп,2000 жылы Шәкерім атындағы 

Семей мемлекеттік университетін   «тарихшы-

мұрағатшы» мамандығы бойынша  үздік 

дипломға  бітірдім.



Мен педагогикалық еңбек жолымды 1996 жылы 

Тана мырза орталау мектебінен бастадым.1999 

жылдан мектебіміз орта мектепке айналып,осы 

жылдан бастап,қазіргі уақытқа дейін алғашқы 

әскери дайындық пәнінің оқытушы –

ұйымдастырушысы болып жұмыс істеймін.



Мен 2011 жылы 

03.06-30.06 

аралығында Аягөз 

қаласында 

орналасқан №10810 

әскери бөлімінде 

әскери оқу жаттығу 

жиынынан 

өттім.Жиында рота 

сержанты 

лауазымын 

атқардым.





Мен 2015 жылы Тарбағатай ауданының алғашқы әскери дайындық пәні 

оқытушы-ұйымдастырушыларының арасында өткен сайыста жеңіске 

жетіп, «Үздік алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушы-

ұйымдастырушысы-2015» атағын иелендім. Ауданның «Үздік жыл 

мұғалімі» сайысында ІІ орын алдым.
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Алғашқы  әскери  дайындық сабағында...



Туған жылы,айы,күні:    07.04.1973 ж.

Білімі:   жоғары, Шәкерім атындағы Семей 

мемлекеттік университеті-2010 ж

Біліктілігі:   І (бірінші) санат

Еңбек өтілі :  19 жыл

Мамандығы:  тарихшы-мұрағатшы

Әскери атағы: кіші сержант

Атқаратын қызметі:  АӘД пәнінің оқытушы-

ұйымдастырушысы

Пәні: АӘД





Жылы: Сиыр (1973)

Жұлдызы: Тоқты (7 сәуір)

Сүйікті тағамы: дәмді тағамдар

Сүйікті ісі: ән салу,фотоға түсіру

Сусыны: шай

Әншісі: Е Хасанғалиев

Жазушысы: І Есенберлин



Республикалық  «Алғашқы әскери дайындық-Өмір 

қауіпсіздігі негіздері» оқу-әдістемелік журналы 

№5-6(89-90) 2015 ж

Қазақстан-Америка еркін университеті мен 

«Өрлеу» ұлттық орталығы ұйымдастырған 

«Мектеп-колледж-ЖОО» тақырыбындағы 

аймақтық конференциясы материалдары 

жинағы (2015)



Менің жанұям:  жарым  Жанар  Әлкенқызы-жоғары білімді музыка пәні 

мұғалімі, 4 баланың анасы,үлкен қызым Қарақат-7 сыныптың оқу озаты,үлкен  

ұлым Әли-4 сыныптың оқу озаты,кіші қызым  Елнұры 1-сыныпта оқиды,кіші 

ұлым Мәди 2 жаста

Жанар  Әлкенқызы

Қарақат  пен   Елнұры

Әли  мен  Мәди



Менің  жұмыстан  тыс айналысатын хоббиім:  

ән салу мен фотоға түсірумен айналысу



Айтқалиева  Жібек

Менің  соңғы екі жылда әскери-спорттық салада  аудандық деңгейде 

жетістікке жеткен шәкірттерім: 1. Қыдырбеков  Жасұлан - граната  лақтырудан 

аудандық әскери –бессайыс ойындарында жеңімпаз (2015),және 2-рет жүлдегер  (2014-ІІ 

орын, 2013-ІІІ орын) атанды. 2.Тұраров Айбар – пневматикалық  мылтық атудан 

аудандық әскери-көпсайыс ойындарында-ІІ орын (2015)және әскери-бессайыс 

ойындарында  ІІІ-орын (2015) иеленген.3.Аманжолов Әділет-кір тасын көтеруден 

аудандық әскери-көпсайыс,әскери-бессайыс және «Айбын» ойындарының 

жеңімпазы(2014,2015)газтұмылдырық кию мен,ұзындыққа секіруден ІІІ орын 

иегері.4.Совет Мағжан-газтұмылдырық киюден әскери-көпсайыста жеңімпаз(2015) және 

«Жас мерген» жарысының жеңімпазы(2015),Қалиханов Серікбол-кір тасын көтеруден  

әскери-көпсайыс ойындарының жүлдегері(2015) 5.Айтқалиева  Жібек –пневматикалық 

мылтық атудан «Жас мерген» жарысының жеңімпазы (2015)



Қажыханов Серікбек
Әскери қызметі: Алматы 

қаласындағы №0111 әскери 

бөлімі,  «Батыр» Президенттік 

полкінде бөлімше командирі

Ахмадиев Дархан
Әскери қызметі: Семей 

қаласындағы №28738 әскери 

бөлімі, 2РеАДн ,лауазымы:аға 

көздеуші,әскери атағы:кіші 

сержант

Жұмажанов  Олжас
Әскери қызметі: Семей 

қаласындағы №35411 әскери 

бөлімі ,лауазымы: взвод  

сержанты ,әскери атағы: аға  

сержант



1.«Қазақстан ұстазы» республикалық  ұстаздар  қоғамы  ұйымдастырып отырған  

қашықтық  олимпиадасында алғашқы  әскери  дайындық  пәні (АӘД) бойынша  

кеңес  мүшесімін.

2.«Балалар интеллектуалды клубы» жобасы ұйымдастырған  қашықтық 

олимпиадаларға  мектеп  оқушыларын  қатыстыруға  өз  үлесімді қосып, кураторлық  

қызмет  атқарып  келемін.

3.Ғаламтор  желісінде  «Инфоурок» жобасы бойынша  халықаралық   ӨҚН (ОБЖ)  

пәні олимпиадаларында,  менің оқушыларым өздерінің үздік білімдерін көрсетуде .

4.Мамандығым тарихшы болғандықтан мектеп оқушыларын ҰБТ-ға (ұлттық біріңғай 

тестілеу)  дайындауда өз үлесімді қосып келемін.Қазақстан тарихы мен дүниежүзі 

тарихы пәндері бойынша тақырыптық қолжазба тест сұрақтарын 

дайындадым.Қазақстан тарихы бойынша 3200 сұрақ және дүниежүзі тарихы 

бойынша 3000 сұрақтық тест тапсырмасын дайындадым.







Алғашқы әскери дайындық пәні және 

әскери-қолданбалы спорт түрлерінен 

оқушыларым аудандық  әскери-

бессайыс,әскери-көпсайыс, «Айбын», «Жас  

мерген»,әскери шеру жарыстарының  

бірнеше дүркін жеңімпазы және 

жүлдегерлері. Менің  шәкірттерім соңғы он 

жылда 42 рет оқу мен спорттағы 

жетістіктері үшін аудан деңгейінде 

марапатталыпты.





2008-2009 

оқу жылы

2009-2010 оқу 

жылы

2010-2011 

оқу 

жылы

2011-2012

оқу жылы

2012-2013 

оқу жылы

2013-2014

оқу 

жылы

2014--2015 

оқу жылы

Киім 

үлгісінен 

(қыздар)

І орын,

саптық ән 

орындаудан 

(қыздар)

ІІІ орын

Киім үлгісін 

көрсетуден

І  орын

(ұлдар,қыздар)

Саптық ән 

орындаудан-

І орын (ұлдар), 

ІІ орын (қыздар)

Саптық жүріс 

көрсетіп-

ІІІ орын 

(ұлдар,қыздар)

Саптық 

жүрістен 

командалық 

І орын

Киім үлгісін 

көрсетуден

ІІ орын

(ұлдар және 

қыздар 

бөлімшесі)

Саптық 

дайындықтан-

І орын

Саптық ән 

орындаудан 

І орын 

(ұлдар)

Саптық 

дайындықтан-

ІІІ орын



2009-2010 

оқу жылы

2010-2011 

оқу жылы

2011-2012

оқу 

жылы

2012-2013 

оқу жылы

2013-2014

оқу жылы

2014--2015 

оқу жылы

2015--2016 

оқу жылы

Отан 

қорғаушылар 

күнінде 

өткізілген 

әскери-бессайыс 

ойындарында 

командалық –

І орын

Мылтық атудан 

ІІІ орын

Отан 

қорғаушылар 

күнінде 

өткізілген 

әскери-

бессайыс 

ойындарында 

командалық –

ІІ орын

Отан қорғаушылар 

күнінде өткізілген 

әскери-бессайыс 

ойындарында 

командалық –

ІІІ орын

Отан қорғаушылар 

күнінде өткізілген 

әскери-бессайыс 

ойындарында 

командалық –

І орын

«Айбын» әскери-

спорттық 

ойындары 

командалық 

ІҮ орын,

Ауғаныстан 

ардагері 

М Ахметханов тың 

жүлдесі үшін 

әскери-көпсайыс 

ойындарында 

командалық-

І орын

Отан қорғаушылар 

күнінде өткізілген 

әскери-бессайыс 

ойындарында 

командалық –

ІІ орын

Кеңес Одағының 

батыры Әлия 

Молдағұованың 

90 жылдығына 

арналған «Жас  

мерген» 

жарысында  

командалық        

І орын



Отан қорғаушылар күнінде...



Ұлы  Жеңіс мерекесінде...






