
ҰЛАҒАТТЫ  ҰСТАЗ.  
ҚАЙРАТКЕР.  ҒАЛЫМ
Асқар Закариннің туғанына  110 жыл 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КІТАПХАНАСЫ



Асқар Закарин



Закарин Асқар Закарияұлы  
1908 жылы 15 желтоқсанда 
Қостанай облысы, Жанкелдин 
ауданындағы № 9-шы ауылда 
дүниеге келген



Ол алғаш ауылдық мектепте, ал 1925-
1930 жылдары Орынбордағы
жұмысшы жастар факультетінде оқиды











Орынбордағы жұмысшы жастар факультетінің түлектері. 1930 ж.



• 1931-1937 жылдары М.В.Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік 

университетінің механика-математика 
факультетінде математика мамандығы 

бойынша оқыды



















• 1937-1941 жылдары Қазақ
педагогикалық институтында (қазіргі
Абай атындағы Ұлттық педагогикалық
университеті) физика-математика
факультетінде математика пәнінен
сабақ берді







• 1941-1946 жылдары Ұлы Отан соғысына
қатысып, жаумен шайқаса жүріп гвардия
политинструкторы, майдан газеттерінің
әскери корреспонденті болады. Елге
оралып педагогикалық қызметін қайта
жалғастырады













• 1948 жылы қарашада В.В.Чердынцевтің
ғылыми жетекшілігімен «О методе
последовательных приближений в
конформном отображении» деген
тақырыпта жоғары геометриядан
кандидаттық диссертация қорғайды.



• 1950-1953 жылдары Қазақтың
педагогикалық институтының (қазіргі
Абай атындағы Ұлттық педагогикалық
университеті) ректоры, 1953-1955
жылдары және 1961-1970 жылдары Қазақ
мемлекеттік университетінің (қазіргі әл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
университеті) ректоры болды.





Асқар Закарин мемлекет қайраткері
ретінде талай асудан өтіп, 1955-1958
жылдары Қазақ Кеңестік Социалистік
Республикасының Ағарту министрі, 1958-
1961 жылдары Қазақ КСР Министрлер Кеңесі
төрағасының орынбасары және Қазақ КСР
сыртқы істер министрі, 1963-1967 жылдары
Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің төрағасы, 1970-
1983 жылдары Қазақ Мемлекеттік
университетінің (қазіргі әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университеті) кафедра
меңгерушісі болды















































Асқар Закарин Швейцария,
Франция, Италия, Қытай, Бельгия,
Канада елдерінде өткен
Халықаралық конференциялар мен
Халықаралық көрмелерге қатысқан.
Бірнеше кітаптар мен көптеген
мақалалар жазды





РУХЫ БИІК ҰСТАЗ



Еңбегі жоғары бағаланып, Қазақ
Кеңестік Социалистік Республикасының
Еңбек сіңірген жоғары мектеп
қызметкері, Қазақ КСР халық ағарту
ісінің озық қызметкері деген атақ берілді.
Сонымен қатар «Қызыл Жұлдыз», «Еңбек
Қызыл Ту», «Құрмет Белгісі»
ордендерімен және медальдармен
марапатталған











• Ұлт зиялыларының бірнеше толқын
ұрпағына тәлім-тәрбие беріп, жол нұсқаған
Асқар Закариннің өз ұрпақтары да бүгінде
мәуелі бәйтеректей өсіп-өніп, ел
руханиятына еңбек сіңіруде



















Асқар  Закариннің  немерелері  мен 
шөберелері



Әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық 
Университеті  
“Өнегелі өмір” 
сериясы бойынша 
Асқар Закариннің  
туғанына 110 жыл 
толуына  арналған 
жинақ басып шығарды























• Оқу-ағарту ісінің алға басуына 
ықпал жасаған бір ғана күш болды. 
Ол - оқуды, білім мен мәдениетті 
аңсаған халықтың мектеп ашуға 
бар ынтасымен кірісуі еді

А.Закарин



Данышпандық еңбектен туады деп
түсіне білген, бастаған мақсатын аяқтап,
тиісті нәтижеге жеткізуді асыл мұрат ете
білген ғалымдар өмірі мен ғылыми
табыстары жастарды білімге жетектеуге,
әлемді тануда өшпес нысана

А.Закарин
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