
 

Шығыс Қазақстан облыстық сәулет-этнографиялық және табиғи-ландшафттық 

 музей-қорығының 2023 жылға арналған 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

 

 
 

1. Ғылыми-зерттеу жұмысы 
 

"Рухани жаңғыру" мемлекеттік бағдарламасын, Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың 2022 жылғы 1 қыркүйектегі "Әділ 

мемлекет, біртұтас ұлт, гүлденген қоғам" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру шеңберінде 

 

№  

р/с 

 

Іс-шара атауы Мақсаты Өтетін уақыты Өтетін орны Жауаптылар 

 

ШҚО, ҚР  және шетел бойынша іссапарлар 

 

1 Іссапар  "Қазақтардың материалдық және рухани 

мәдениеті" тақырыбы бойынша 

ақпараттар пен заттар жинау 

Қыркүйек Ұлан ауданы 

ШҚО 

Қазақ 

этнографиясы 

бөлімінің 

қызметкерлері, 

2 күн 
 

2 Іссапар "Поляктардың, татарлардың, немістердің 

өлкеге қоныстану тарихы" тақырыбы 

бойынша материалдарды зерттеу және 

жинау 

Маусымның 

соңы 

Самар ауылы 

ШҚО 

ШҚО халықтары 

және  аз санды 

этнотоптар 

этнографиясы 

бөлімі  

4 күн 
 

3 Іссапар - "О. Бөкейдің өмірі мен 

шығармашылығы" тақырыбында 

этнографиялық және деректі материалдар 

жинау 

Тамыз Катонқарағай 

ауданы, 

Катонқарағай, 

Шыңғыстай, 

Кашаку Г.К., 

Торайғырова  М.О., 

Шерікбай Ж.,  

7 күн 
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- "Заманауи сәндік-қолданбалы өнер" 

тақырыбы бойынша сәндік-қолданбалы 

өнер шеберлерін анықтап, ақпараттар мен 

заттар жинау 
 

Еңбек ауылдары  

 

 

4 Іссапар Риддер маңындағы елді мекендерде ескі 

сенушілер кітаптарының болуы 
 

Қыркүйек Риддер қаласы Осерчева О.Н.,  

7  күн 

5 Іссапар Облыстың қалалары мен аудан 

орталықтарынан "Көктем бояулары" атты 

облыстық дәстүрлі қолданбалы өнер 

көрмесіне қолөнер бұйымдарын әкелу 

және әкету 
 

Ақпан Облыс қалалары 

мен аудандары  

Мұхамеджанова 

Р.Ш., бөлім 

қызметкері, 

жүргізуші, 7 күн  

6 Іссапар ҚР Ұлттық музейінің бірлескен 

әлеуметтік-мәдени және ағарту 

жобаларын ұйымдастыру және өткізу 

жұмыс тәжірибесімен танысу 
 

Жыл көлемінде Астана қаласы, 

ҚР Ұлттық 

музейі 

Тен А.В. 

7 Іссапар Қоршаған ортаны  және сирек кездесетін, 

сондай-ақ, жоғалып бара жатқан 

жануарларды  қорғау жөнінде 

ынтымақтастық байланысты дамыту 

және нығайту, жұмыс тәжірибесімен 

алмасу 

 

 

Жыл көлемінде РФ, 

Новосибирск 

қаласы,  

Р.А. Шило 

атындағы 

Новосибирск 

хайуанаттар 

бағы 
 

Тен А.В. 

8 Іссапар Бірлескен жобалар мен іс-шараларды іске 

асыруға бағытталған тиімді 

ынтымақтастық мәселелерін шешу  

Жыл көлемінде Алматы қаласы, 

Ш.Ш.Уәлиханов 

атындағы тарих 

және этнология 

институты  
 

Тен А.В. 

9 Іссапар ҚР Ұлттық музейінің әлеуметтік-мәдени 

және ағарту жобаларын, ақылы 

қызметтерді ұйымдастыру және өткізу, 

музей қызметіне ақпараттық-

Қазан 

 

Астана қаласы, 

ҚР Ұлттық 

музейі 

Торайғырова М.О,  

Григорьева А.А. 

Кулиненко Т.М. 

7 күн 
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коммуникациялық технологияларды 

енгізу турасындағы жұмыс тәжірибесімен 

танысу 
 

 

10 Іссапар "Шебер" республикалық фестиваль-

конкурсына қатысу, семинар-тренингке 

қатысу, ШҚО РО жұмысы туралы есеп 

және ҚР Қолөнершілер одағының 

мүшелігіне өтуге өтінім беру  
 

IІІ-IVтоқсан Алматы қаласы Мұхамеджанова 

Р.Ш., 7 күн  

11 Іссапар Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлерімен музейаралық 

ынтымақтастық және тәжірибе алмасу 

үшін Ақмола облыстық тарихи-өлкетану 

музейіне бару  
 

Қыркүйек Көкшетау 

қаласы 

Кәрібаева Ш.М. 

 

12 Іссапар  «Үлкен Алтайдың түркі-моңғол әлемі: 

тарихи-мәдени мұра және қазіргі заман» 

атты ІІІ Халықаралық алтайтану 

форумына қатысу 
 

Қыркүйек РФ, Барнаул, 

Алтай 

мемлекеттік 

университеті 

Рахматулина Е.Ю., 

5 күн 

 

ШҚО мемлекеттік музейінің (Өскемен қаласы), Риддер қалалық музейінің материалдарын зерделеу 

 

1 Қазақ көпестері мен  саудагерлері (Семей облысының  Өскемен және 

Зайсан уездері) 
 

I жарты жылдық Бекбердинова Г.М. 

2 Поляктардың Шығыс Қазақстан аумағында қоныстану тарихы 
 

Жыл көлемінде Талдыбаева С.М. 

3 Ескі нанымдағы (сенімдегі) метрикалық кітаптар 
 

Жыл көлемінде Осерчева О.Н. 

4 Риддер маңындағы елді мекендерде ескі нанымдағы кітаптардың  

болуы 
 

Қыркүйек Осерчева О.Н. 

 

Конференциялар, дөңгелекүстелдер, фестивальдар ұйымдастыру жұмыстарына қатысу және өткізу 

 

1 "Шығыс кәдесыйы" облыстық қолөнер шығармашылығы байқауы. Мамыр, маусым  Рахматулина Е.Ю. 
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Мақсаты: Қазақстанда халық қолөнері мен кәсіпшілігін дамыту және 

жандандыру, ҚР мәдени мұрасын насихаттау 
 

2023 ж.  Мұхамеджанова Р.Ш. 

2 Халықаралық және республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференциялар жұмысына қатысу (офлайн және онлайн) 

Жыл көлемінде Музей-қорық 

қызметкерлері 

 

 

 

Мақалалар жариялау 

 

1 Бөстек - отыруға арналған қазақ жастықтары (музей-қорық қорынан)  IІІтоқсан Асылова Л.М. 
 

2 Бесікке салу дәстүрі ІV тоқсан Кенжина А.М. 
 

3 Ұлттық баскиім – тақия ІІтоқсан Кенжина А.М. 
 

4 Музей-қорықтың қор топтамасындағы қазақ ертоқымдарының түрлері IІІтоқсан Бекбердинова Г.М. 
 

5 Музей-қорықтың қор топтамасындағы аңшы құрал-саймандары I жарты жылдық Адамбай М. 
 

6 Музей-қорықтың қор топтамасынан Оңтүстік-Батыс Алтай орыс 

шаруаларының (тоз қораптар, май шайқағыштар, күбішелер, шағын 

мүйістер және т.б.) бөшке бұйымдары  
 

Iтоқсан Мышко А.С. 

7 Шаруа тұрмысындағы қайың қабығынан жасалған тұрмыстық 

бұйымдар  
 

II тоқсан МышкоА.С. 

8 XIX ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы "Колчугин 

серіктестігінің" металл ыдыстары, музей-қорық қорынан  
 

Жыл көлемінде Нечаев Р.Ю. 

9 Поляктің ұлттық киімі, музей-қорық қорынан 
 

II тоқсан Талдыбаева С.М. 

10 Ханбок – корей костюмі 
 

II тоқсан Григорьева А.А. 

11 Шешен-ингуш халқының ұлттық  асханасы 
 

Шілде Нұрланов О.Н 

12 Сабантой –ұлттық бірлік мерекесі 
 

Маусым Татамышева Р.С 

13 Әзірбайжан кілемінің құпия тілі 
 

III тоқсан Оралбекова С.О 
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14 Ұйғыр киімінің ұлттық ерекшеліктері, музей-қорық қорынан  
 

IV тоқсан Мырзабеков И.Р 

15 Отбасылық кәсіп-ортақ нәсіп  (отбасылық  жұп Бекқали Оралбек пен 

Айтау Кәмшаттың шығармашылық жұмыстары) 
 

Жыл көлемінде Торайғырова М.О. 

16 Қолөнерші–сиқыр иесі (қолданбалы өнер шебері Н. Трусованың қор 

топтамасынан) 

Жылкөлемінде Мұхамеджанова Р.Ш. 

17 Керамикалық кәдесый бұйымдары (сәндік-қолданбалы өнер 

шеберлерінің қор топтамасынан) 
 

Жыл көлемінде Рахатова Ж.Т. 

18 Ескі сенушілердің ескі басылымдары, музей-қорық топтамасынан 
 

IVтоқсан Осерчева О.Н. 

19 Оралхан Бөкей шығармаларының этно-мәдени ерекшеліктері 
 

IVтоқсан Шерікбай Ж.Ш. 

20 Жазушы, журналист, өлкетанушы (М.Ш. Мусинді еске алу)  III тоқсан Құмарова Б.М. 

21 Музей-қорық қорындағы есепке алу-сақтау жұмысының ерекшеліктері 

(музей-қорық қорының материалдары негізінде) 
 

III тоқсан Тоқымбаев К.М 

22 ШҚО-ның Бетқұдық ауылы маңындағы қорымдардағы тас мүсін 

(музей-қорық қорының материалдары негізінде) 
 

I жарты жылдық Петенева Г.Г. 

 

Кітап шығару 

 

1  Музей-қорық заттарындағы татар топтамасы. Музей мен музей 

топтамаларының қысқаша тарихы мен толықтырылған екінші басылым 

I жарты жылдық Құмарова Б.М. 

 

Каталогтар шығару 

 

1 Қазақтың намаз оқуға арналған кілемшесі. «Жайнамаз» IV тоқсан Асылова Л.М. 

Шерстюк А.Д. 
 

2 Қолдан жасалған құмыралар, құтылар, кіреңкелер II тоқсан Мышко А.С. 

Кожуховская М.В. 
 

3 Былғарыдан тігуге арналған құрылғылар: музей-қорық қорынан 

алынған бөтелкелер мен қолғаптар 

I жарты жылдық Мышко А.С. 

Скосарев Д.В. 
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4 ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдағы жүн мен зығырды  

тарауға арналған тарақтар, музей-қорық топтамасынан 

Жыл көлемінде Нечаев Р.Ю. 

Куц Д.С. 
 

5 Шеберлер Суртаевтың, Литвинованың, Щупляктың қолмен тоқыған 

гобелен кілемдері, музей-қорық қорынан 

Жыл көлемінде Мұхамеджанова Р.Ш. 

Шерстюк А.Д. 
 

6 Музей-қорықтағы ескі нұсқада жарық көрген басылымдар IV тоқсан Осерчева О.Н. 

Скосарев Д.В. 
 

 

Каталогтар шығаруға дайындау 

 

1 Ағаш шеберінің ағаш аспаптары, музей-қорық қорынан Жыл көлемінде Мышко А.С. 
 

2 XIX-ХХ ғасырлар  бедерінде  зығырдан әшекейленіп жасалған 

сүлгілер, музей-қорық топтамасынан 
 

IV тоқсан Семибратова Е. 

3 Санкт-Петербург қаласы мен Қазақстан суретшілерінің гобелендері Жыл көлемінде Мұхамеджанова Р.Ш. 
 

4 «Алматы көркемөнер қоры» шеберлерінің ағаштан жасалған 

бұйымдары (музейдің қор топтамасынан) 
 

Жыл көлемінде Рахатова Ж.Т. 

 

Каталог құрастыру бойынша жұмысты бастау 

 

1 XIX ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдағы зығыр тарауға 

арналған тарақтар, музей-қорық қорынан 
 

I жарты жылдық Нечаев Р.Ю. 

2 Ағаштан жасалған ұлттық қолөнер бұйымдары (музей-қорық 

топтамасынан) 
 

Жыл көлемінде Торайғырова М.О. 

 

Альбомдар шығару 

 

1 Қазақтың ұлттық киімі – камзол ІІ жарты жылдық Кенжина А.М. 

Куц Д.С. 
 

2 Убалық ескі сенушілер IV тоқсан Осерчева О.Н. 
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Альбом жасау бойынша жұмысты бастау 

 

1 ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы ШҚО халық 

сәулеті нысандарының құрылысында қолданылған типтік 

конструкциялар альбомы негізінде, ағаш сәулеті нысандары бойынша 

альбомдардың эскиздері қалыбында:  

- орналасу түрлері (бес қабырғалы, кресті, қарапайым үйлер) 

- шатырлардың түрлері (бір жабындылы, екі жабындылы, жан-жақты 

жабындылы) 

- пештердің түрлері (голландиялық пеш, орыс пеші) 
 

 

 

 

III тоқсан  

IV тоқсан 

IV тоқсан 

Кулиненко Т.М., дизайн 

және халықтық сәулет 

бөлімі 

 

 

Жолсілтеме шығару 

 

1 Көрме бойынша жолсілтеме: «Ағаш шеберлерінің туындылары» 

(музей-қорық  топтамасынан мүсіндер, құтылар мен кәдесыйлар) 

ІІ жарты жылдық Торайғырова М.О. 

Шерстюк А.Д. 
 

 

Буклеттер мен брошюралар шығару 

 

1 «Әйелге әсемдік жарасады» атты көрме бойынша буклет шығару Жыл көлемінде Рахатова Ж.Т. 

Скосарев Д.В. 
 

 

Дәрістер, дәріс-әңгімелер, дәріс-экскурсиялар мен экскурсиялар ұйымдастыру 

 

1 Ат әбзелдері  IV тоқсан Адамбай М. 
 

2 Музей-қорықтың қор топтамасындағы аңшы құрал-саймандары I жарты жылдық Адамбай М. 
 

3 Дәріс-әңгіме:  «Қазақ мифологиясындағы этнографиялық 

құндылықтар»  
 

IV тоқсан Бекбердинова Г.М. 

4 Дәріс-әңгіме:  "Сәндік-қолданбалы шығармашылық техникасының 

түрлері ШҚО шеберлерінің қор және жеке топтамалары мысалында"  
 

II тоқсан МұхамеджановаР.Ш. 

5 Дәріс: «Саз балшықтан жасалған кәдесыйлар» (музей-қорықтың қор II тоқсан Рахатова Ж.Т. 
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топтамасынан) 
 

6 «Ағаштан жасалған бұйымдар» 
 

III тоқсан Торайғырова М.О. 

7 Экскурсия: «Өскемен қаласының тарихы»   
 

II тоқсан Рахатова Ж.Т. 

 

 

Ғылыми-экспозициялық жұмыс 

 

1 «Қазақтың кестелеу өнері» көрмесіне орай  Қазан-қараша Асылова Л.М. 
 

2 «2023 жылғы мерейгер жазушылар» көрмесіне орай  
 

Мамыр Шерікбай Ж.Ш. 

3 О. Бөкейдің 80 жылдығына орай. «Қайдасың, қасқа құлыным?»  

экспозициясын жаңа материалдармен толықтыру 
 

Мамыр Шерікбай Ж.Ш. 

 

Жасап, өңдеу: 

 

1 Қ.Қайсенов атындағы этнобақты абаттандыру жобалары: 

- жарықтандыру желісін түзету  

- ағымдағы жөндеу бойынша ұсыныстар  
 

 

I тоқсан 

ІІ жарты жылдық 

 

Кожуховская М.В. 

 

2 Музей-қорықтың Солжағалық кешеніндегі Балалар қалашығын 

абаттандыру және қалпына келтіру бойынша жобалық ұсыныстар 
 

І жарты жылдық Шевченко В.Н. 

3 Солжағалық кешендегі зообақты кеңейту және қалпына келтіру 

бойынша эскиздік жоба 
 

Жыл көлемінде Кожуховская М.В. 
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ІІ. Ғылыми-қор жұмысы 
 

 

№ 

р/с 

 

 

Іс-шара атауы 

 

Орындалу мерзімі 

 

Жауапты 

 

Ғылыми-әдістемелік жұмыс 

 

1 Қор бойынша жылдық есеп 2023 жылдың 20 қаңтарына дейін Қор бөлімінің 

қызметкерлері 
 

2 

 

Қор топтамаларын компьютерлендіруді жалғастыру: 

* Жұмысқа жаңадан келген музей қызметкерлерін 

"Музеолог"ДБ бағдарламасы бойынша оқыту. 

* "Музеолог" ДБ-ға жаңа компьютерлерді қосу және 

бейімдеу 

Жыл көлемінде 

 

Тоқымбаев К.М.  

3 Бұйрықтар әзірлеу: 

 ҚСК құрамы, 

 Топтамаларды сақтауға материалдық жауаптылық, 

 Қор топтамаларының бар-жоғын тексеру 
 

2023 жылдың қаңтары, 1 ақпанға 

дейін 

Тоқымбаев К.М. 

4 Этноауылға 2022 жылдан қалған және 2023 жылға өткен 

заттарды беру актілерін ресімдеу 

I тоқсан 2023  ж. Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

5 Жинақтау жұмыстарының қорытындысы және қор 

құжаттамасын ресімдеу бойынша бөлім қызметкерлерімен 

семинар-кеңес өткізу 
 

Ақпан  2023 ж. Тоқымбаев К.М. 

6 

 

Қабылдау актілеріне, ТК, инвентарлық кітаптарға, ғылыми 

сипаттама карточкаларына енгізілген ақпараттың сапасын 

 

Жыл көлемінде 

Тоқымбаев К.М. 
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бақылау 
 

7 

 

Бөлімдердің ғылыми қызметкерлерімен бірлесе жұмыс 

істеу: каталогтар, ғылыми мақалалар және т.б. 
 

Жыл көлемінде Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

8 Қор-сатып алу және іріктеу комиссиясымен отырыс өткізу 
 

Айына екі рет Тоқымбаев К.М. 

 

Ғылыми-ағарту жұмыстары  

 

1 Музей-қорықтың әлеуметтік желілерінде музей-қорық 

қорының материалдары негізінде онлайн-хабарламалар 

дайындау және өткізу 
 

 

Жыл көлемінде 

Лабецкая Е.А. 

2 

 

 

Музей-қорықтың әлеуметтік желілерінде бейнематериал 

орналастыра отырып, "Тағы да музей заттарының 

атрибуциясы туралы" тақырыбы бойынша онлайн-дәріс 

өткізу 
 

3 тоқсан 2023жыл 

 

Тоқымбаев К.М. 

 

Қор-есеп жұмысы 

 

1 Музей бұйымдарына екі сатылы есеп жүргізуді 

жалғастыру:    

 ТК-ЖҚжәнеТК-ЖТҚ, сондай-ақ,  түгендеу 

кітабына жазу: 

 Нумизматика,  

 Керамика,  

 СҚӨ,  

 Көркем әдебиет,  

 Иконалар: мыстан құйылған пластика 

 Ескі басылымдағы кітаптар 
 

 

 

 

Жыл көлемінде 

 

 

Велигодская Р.А. 

Нечитайло С.В. 

Шегебаева С.Д. 

Нечитайло С.В. 

Кибенко И.И. 

Каирбекова Ж.Ж 

Осерчева О.Н.  

2 Бағалы металдардан жасалған заттарды сынақтан өткізуді 

және бағалы металдарды есепкеалу кітаптарын жүргізуді 

жалғастыру: КДМ, КДМзсб, КДМзсв 
 

 

Жыл көлемінде 

Лабецкая Е.А. 

3 Қазақстан Республикасы музей қорының мемлекеттік  Тоқымбаев К.М. 
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каталогы үшін ҚР Мәдениет және спорт министрінің 2016 

жылғы 13 мамырдағы № 129 бұйрығын орындау 

мақсатында ҚР музей қорын қалыптастыру және күтіп 

ұстау қағидаларына сәйкес мәліметтерді жинастыру және 

беру 
 

Жыл көлемінде 

4 Жаңа түсімдерді материалдық-жауаптылық жағынан 

сақтауға және сақтау орындарына орналастыруға 

қабылдау 
 

 

Жыл көлемінде 

Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

5 Сақтаушының электрондық кітаптарын жүргізу 

(электронды топожазбалар және барлық қажетті 

мәліметтермен, сондай-ақ, музей заттарының 

суреттерімен) 
 

Тұрақты Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

6 Этноауылға (2023 жылғы сәуірден бастап), экспозиция, 

көрмелер және дәрістер оқу, мақалалар мен каталогтар 

жазу және т.б. үшін жәдігерлер беру 
 

 

Жыл көлемінде 

Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

7 Топтамалардың бар-жоғын салыстыру (қайта 

таңбалануын, суретке түсірілуін, мәліметтердің 

электрондық топожазбаларға енгізілуін) түгендеу: 

КДМ, КДМзсб, КДМзсв 

Кітаптар: «Мерзімді басылым» (жалғасы) 

Ағаш (жалғасы) 

Металл (жалғасы) 

Маталар (жалғасы) 

 

 

 

I тоқсан 

Жыл көлемінде 

Жыл көлемінде 

Жыл көлемінде 

Жыл көлемінде 
 

 

 

 

Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

8 Экспозициялардағы музей заттарының бар-жоғын 

түгендеу 

Жылына 1 рет Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

9 Барлық топтамалардағы заттардың ескіріп, тозған, тозығы 

жеткен немесе жоғалған нөмірлерін қайта таңбалау  
 

Жыл көлемінде Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

10 

 

Барлық топтамалар мен жаңа түсімдердің суреттерін 

фотосуретке түсіру және электрондық өңдеу  
 

Тұрақты Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

11 Музей заттары туралы мәліметтерді "Музеолог"ДБ-ға  Жыл көлемінде Қор бөлімінің 
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енгізе отырып, өткен жылдардың түсімдерінен алынған 

заттарды цифрландыруды жүргізу 
 

қызметкерлері 

12 Сақтау және ұстау орындарында температура мен 

ылғалдылық режимін сақтау 
 

Жыл көлемінде Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

13 Заттарды көрмелерге, еліміздің атаулы оқиғаларына, 

облыс пен қаланың атаулы оқиғаларына, Қазақстанның 

тарихи және мәдениет қайраткерлерінің мерейтойлық 

күндеріне арналған іс-шаралар үшін дайындауға, 

жинақтауға, беруге және қабылдауға қатысу 
 

 

Жылкөлемінде 

Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

14 Қ. Қайсенов атындағы саябақтағы этноауылында және 

музей-қорықтың Солжағалық кешенінде экспозицияларды 

құру және бұзуға қатысу. 
 

2023 ж. мамыр, 2023 ж. казан Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

15 Қ. Қайсенов атындағы саябақтың этноауылында және 

Солжағалық кешенінде көрмелерден қайтарылған заттар 

мен қор жәдігерлерін қалпына келтіру. «Маталар» 

топтамасы (жуу, үтіктеу, жамау) және жаңа түсімдер. 
 

Жыл бойы 

 

Б.Хавдихан, 

Е.Ф.Курдакова  

 

16 Бұрын жиналған материалдарды қалпына келтіру: 

  «Маталар» топтамасы (тұрмыстық заттар) 

Экспонаттарды қалпына келтіруді жалғастыру.  

 «Ағаш: СҚӨ» топтамасы (саябақ мүсіндері, 

ғимараттар, құрылыстар, тұрмыстық заттар), 

«Металл» (шағын архитектуралық пішіндер, 

тұрмыстық заттар), «Күйіктас» (шағын 

архитектуралық пішіндер, тұрмыстық заттар). 

Экспозициялық және көшпелі көрмелерге берілген 

заттарды қалпына келтіру 
 

 

Жыл бойы 

 

Жыл бойы 

 

 

 

 

Жыл бойы 

Б.Хавдихан, 

Е.Ф.Курдакова  

 

В.Л.Ошкалов  

 

 

 

 

Қалпына келтіру 

бөлімінің қызметкерлері 

17 Қоймаларды санитарлық өңдеу Ай сайын Қор бөлімінің 

қызметкерлері 
 

18 Кілем, киіз және мақта бұйымдарды, сондай-ақ 

былғарыдан жасалған бұйымдарды кептіру 

III тоқсан Қор бөлімінің 

қызметкерлері 
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19 Музей-қорықтың Қ. Қайсенов атындағы этносаябағы мен 

Солжағалық кешеніндегі этноауыл нысандарын газды 

зеңбірекпен үңгі қоңыздан өңдеу 
 

Сәуір 

  

Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

20 Солжағалық музей-қорық кешенінің нысандарын 

егеуқұйрықтардан өңдеу 
 

2023 жыл көлемінде ай сайын Қор бөлімінің 

қызметкерлері 

 

ІІІ. Ғылыми экспозициялық жұмыс 
 

№р

/н 

Іс-шара атауы Өткізу уақыты Өткізу орны Жауаптылар 

Қазақ этнографиясы бөлімі: 

1 Асыл мұра: қайнаркөздер және дәстүрлер» экспозициясын 

қалпына келтіру. 
 

Мамыр Солжағалық кешен, 

Үлкен киіз-үй 

Бөлім 

қызметкерлері 

2 Нысандардың ішкі көрінісін рәсімдеу: 

- «Қоржын үй»  

- «Ауқатты қазақтың үйі»  

- «Қоржын үй»  

- «Дүкен» 

- «Тошала» 
 

Мамыр Қ.Қайсенов атындағы 

этнобақ  

Музей-қорықтың 

Солжағалық кешені  

Бөлім 

қызметкерлері 

 Жөндеу жұмыстарын жүргізу: 

- «Қоржын үй» үйлерінің шатырын жөндеу 

- «Өре» құрт кептіруге арналған сарайды қалпына келтіру  

- «Қоржын үйінің» алдындағы ат қазықты қалпына келтіру 

- «Дүкен» нысанының жанындағы «Өре» құрт кептіруге 

арналған сарайды қалпына келтіру 

- Абай үйінде, «Қоржын үй» мен «Дүкен» 
 

  

Қ.Қайсенов атындағы 

этнобақ  

 

 

Солжағалық кешені  

Бөлім 

қызметкерлері 

3 Үйлердің, қосалқы құрылыстардың және үй бақшаларының 

ішкі және сыртқы жағдайын үнемі қадағалау 

Үйлерді жөндеу кезінде құрылысшылардың жұмыс сапасын 

бақылау 
 

Жыл бойы Қ.Қайсенов атындағы 

саябақ  

Музей-қорықтың 

Солжағалық кешені  

Бөлім 

қызметкерлері 

4 Қыс мезгіліне архитектуралық-этнографиялық Қазан  Қ.Қайсенов атындағы Бөлім 
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экспозициялар дайындау саябақ  

Музей-қорықтың 

Солжағалық кешені  
 

қызметкерлері 

Орыс этнографиясы бөлімі: 
 

1 Қысқы кезеңнен кейін қайта іске қосуды жүзеге асыру және 

орыс халқының сәулет өнері мен өмірі туралы 

экспозициялар ұйымдастыру - 7 үй 

Сәуір Қ.Қайсенов атындағы 

этнобақ  

Музей-қорықтың 

Солжағалық кешені  
 

Бөлім 

қызметкерлері 

2 «Дары Гефеста» экспозициясын ашу (музей қорларынан 

металл топтамасы) 
 

Мамыр 

 

 Солжағалық кешені   Яковлев А.А. 

 

3 Қыс мезгіліне сәулет-этнографиялық экспозициялар 

дайындау 

Қазан Қ.Қайсенов атындағы 

этнобақ  

Солжағалық кешені  
 

Яковлев А.А. 

4 Этноауыл нысандарын жөндеу жұмыстарын жүргізу: 

- «байланыстар» (казак үйі) шатырын ауыстыру 

- шаруашылық құрылыстарының шатырларын жөндеу 

- аттарды тағалау білдегін жөндеу 

- ауылшаруашылық құралдарының тұғырларын жөндеу 

- халық сәулет өнерінің элементтерін бояу 

- казак үйіндегі кіре беріс есігін бояу 

- қала үйінің шатырын бояу 
 

III тоқсан 

 

Қ.Қайсенов атындағы 

саябақ  

(материал болған 

жағдайда) 

Мышко А.С. 

ШҚО халықтары және  аз санды этнотоптар этнографиясы бөлімі: 
 

1 «Біз Қазақстан халқымыз» стационарлық көрменің жай-

күйін бақылау: 

- «Орталық Азия және Кавказ халықтары» 

экспозициясының бөлімі 

- «Еділ халықтары мен славян халықтары» 

экспозициясының бөлімі 

- « Корейлер, қытайлар, моңғолдар» экспозициясының 

бөлімі 
 

Жыл бойы Қ. Қайсенов көшесі, 

67 музей-қорық 

ғимараты 

Бөлім 

қызметкерлері 
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2 Этнографиялық нысандардағы экспозицияны құру және 

бұзу: 

- ХХ ғасырдың 50-жылдарындағы татар үйі 

- ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы белорус үйі 
 

Сәуір, қазан Қ. Қайсенов атындағы 

этнобақ 

Бөлім 

қызметкерлері 

3 Үйлерге монтаждау және демонтаждау жұмыстарын 

жүргізу: 

- 20 ғасырдың бірінші жартысындағы ұйғыр үйі 

- 20 ғасырдың бірінші жартысындағы корей үйі  

- 20 ғасырдың басындағы еврей үйі 

- ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы украиндық үй 

- ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы Беларусь үйі 

- ХХ ғасырдың басындағы поляк үйі 

- Шешен мұнарасы 

- 20 ғасырдың бірінші жартысындағы Әзірбайжан үйі 

- ХХ ғасырдың ортасындағы неміс үйі 

- 20 ғасырдың бірінші жартысындағы армян үйі 

- ХХ ғасырдың 50-жылдарындағы татар үйі 

- ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың басындағы грузин үйі  
 

Сәуір 

 

Солжағалық 

этнографиялық кешен 

Бөлім 

қызметкерлері 

4 «Жібек жолы» экспозициясының нысандарын қалпына 

келтіру: 

- Хан сарайы 

- Керуен сарай 

- Эмир сарайы 

- Раджа сарайы 

- Император сарайы 
 

Мамыр  Солжағалық кешен, 

«Жібек жолы» 

экспозициясы 

С.М.Талдыбаева  

5 Рәсімдеу: 

- Хан, Эмир, Раджа, Император сарайларының ішкі 

көрінісін, 

- «Жібек жолының мұрасы» экспозициясын (Эмир сарайы) 

- «Қытай мәдениеті» көрмесін 
 

Мамыр  Солжағалық кешен, 

«Жібек жолы» 

экспозициясы 

С.М.Талдыбаева  

Халық және сәндік-қолданбалы өнер бөлімі: 
 

1  «Әйелге әсемдік жарасады» (музей қорынан СҚӨ Мамыр Солжағалық кешен. Ж.Т.Рахатова  
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шеберлерінің бұйымдары) экспозициясын құруды және 

бұзуды жүзеге асыру 
 

«Шеберлер қаласы» 

2 «Ағаш шеберлерінің туындылары»  (Музей-қорық 

топтамасынан  мүсіндер мен кәдесыйлар т/б) 

экспозициясын құруды және бұзуды жүзеге асыру 

Солжағалық кешен. «Шеберлер қаласы» 

Мамыр Солжағалық кешен. 

«Шеберлер қаласы» 

М.О.Торайгырова  

Сирек кітаптар бөлімі: 
 

1 «Қайдасың, қасқа құлыным?» экспозициясын құруды және 

бұзуды жүзеге асыру: 

- Оралхан Бөкейдің мемориалдық кабинеті (кіші зал) 

- Оралхан Бөкеевтің әдеби шығармашылығы (үлкен зал) 
 

Мамыр, қазан Қ. Қайсенов атындағы 

этнобақ  

Бөкейдің үйі 

Ж.Шерікбай  

2 Тұрақты экспозицияларды құруды және бұзуды жүзеге 

асыру: 

- «Қасым Қайсенов және майдангер-жазушылар» (Қасым 

Қайсенов және майдангер-жазушылар) 

- «Әр жолынан замана тынысы сезілген» (ШҚО газет 

журналистикасының тарихы) 

- «Шабыт кеңістігі» (ХХ ғасырдың екінші жартысындағы 

өлкелік орыс жазушыларының кабинетінің ішкі көрінісі) 
 

 Қ. Қайсенов атындағы 

этнобақ 

Бөлім 

қызметкерлері 

Ақбауыр бөлімі: 
 

1 «Ақбауыр - құпиялар мен жаңалықтар» көрмесін құру және 

бұзу 

Мамыр, қазан Солжағалық кешен, 

Үлкен павильон, 0 

қабат 

Г.Г.Петенева  

2 «Ат және салт атты: ғасырлар тереңінен көзқарас» көрмесін 

құру және бұзу 
Сәуір 

 

Солжағалық кешен, 

Үлкен павильон, 0 

қабат 
 

Г.Г.Петенева  

Дизайн және сәулет бөлімі: 
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1 13 стационарлық көрмеге арналған аннотациалық және 

иллюстрацивті материал рәсімдеу: шақыру, жарқағаз, 

аннотация, этикетаж, алғыс хаттар, грамоталар дизайнын 

өңдеп орнату. 
 

Жыл бойы  Көрме залдар және 

павильондар 

Д.С.Куц  

А.Д.Шерстюк  

Д.В.Скосарев  

2 «Өмір үшін от кешкендер» экспозициясын жаңарту:  

- экспозицияның дизайнын 3D форматында әзірлеу 

- көрме жабдықтарына тапсырыс беру 

- әскери тақырыптар бойынша көрнекі демонстрациялық 

материалдарды әзірлеу 

Жыл бойы  Жеңіс павильоны, 

музей-қорықтың 

Солжағалық кешені,  

М.В.Кожуховская  

3 XVII ғасырдағы будда ғибадатханасы кешенін аэрозольді 

бояуы мен ПВХ, пенопласт, табиғи материалдар, қоршаған 

орта элементтерін пайдаланып көлемді макет моделін 

жасау, Аблаинкит, өлшемі – 1930х100 
 

Қаңтар-наурыз Музей-қорықтың 

Солжағалық кешені 

В.Н. Шевченко  

4 Мерекелік қысқы безендіру бойынша ұсыныс жобасын 

толтыру: 

- мерекелік жарықтандыру бойынша эскиздік ұсыныстар 

- қажетті құрал-жабдықтарды, материалдарды есептеу 

- жабдықтарды, материалдарды сатып алуға арналған 

сметалар мен өтінімдер 

- жабдықтарды, материалдарды қабылдау және құру 
 

 

 

тамыз, қыркүйек 

қыркүйек,қазан 

қазан,қараша 

Қ. Қайсенов атындағы 

этнобақ,  

музей-қорықтың 

Солжағалық кешені, 

Самалсаябағы, 

Жамбыл атындағы 

саябақ 

М.В.Кожуховская  

5 Жарықтандыру элементтерін жаңғырту және көрнекілік-

демонстрациялық материалды орналастыру бойынша 

ұсыныстармен кассалық залдың ішкі көрінісінің эскиздерін 

әзірлеу. 
 

I тоқсан Солжағалық кешен, 

Кассалық зал 

В.Н.Шевченко  

 

Тұрақты көрмелерді ұйымдастыру және өткізу: 

 

№ 

р/н 

Көрме атауы Өткізу уақыты Өткізу орны Жауаптылар 

 

Республикалық және халықаралық көрмелер 

1 Қазақтың кесте өнері Қараша-

желтоқсан 

М. Горький көшесі, 59 

музей-қорық ғимараты 

Л.М.Асылова  
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 галерея 
 

2 «Русская красавица» - мемлекеттік тарих музейінің 

қорынан көрме (Мәскеу қ.) 

Мамыр-қазан Музей-қорықтың 

Солжағалық кешені, Үлкен 

павильон 
 

А.А.Яковлев  

 

Музей-қорық қорының көрмелері 

3 2023 жылғы мерейгер жазушылар (Шәкәрім (165 

жылдығына орай), Торайғыров (130 жылдығына 

орай), М. Жұмабаев (130 жылдығына орай), А. 

Нілібаев (95 жылдығына орай), Нұразхан  (70 

жылдығына орай) 
 

Мамыр-қазан Музей-қорықтың 

Солжағалық кешені, Кіші 

павильон 

Ж.Шерікбай  

4 Орыс халық мәдениетіндегі мата Мамыр-қазан Музей-қорықтың 

Солжағалық кешені, Үлкен 

павильон 
 

А.А.Яковлев  

5 Жалында туылғандар. Музей-қорық қорындағы 

керамикалық бұйымдардың көрмесі 

Маусым-

қыркүйек 

Қ. Қайсенов көшесі, 67 

музей-қорық ғимараты  

Е.Ю.Рахматулина  

6 Ағаш ою шеберлерінің жұмыстары Мамыр-қазан Музей-қорықтың 

Солжағалық кешені, 

Шеберлер қаласы 
 

А.Торайгыров  

 

Суретшілердің, қолөнершілердің, коллекционерлердің көрмелері 

7 И. Исхаковтың «Динозаврлар әлемі» мүсіндер мен 

графикалық миниатюралар көрмесі. 
 

Қаңтар-ақпан Қ. Қайсенов көшесі, 67 

музей-қорық ғимараты  

Р.Ч.Мухамеджа

нова  

8 Көктемнің түстері. Наурыз мейрамына арналған 

Шығыс Қазақстан облысының сәндік-қолданбалы 

өнер шеберлерінің бұйымдарының дәстүрлі көрмесі 
 

Наурыз-сәуір Қ. Қайсенов көшесі, 67 

музей-қорық ғимараты  

Р.Ч.Мухамеджа

нова  

9 Өскемендік суретші В.Н. Кирилловтың дербес 

көрмесі 
 

Қазан-қараша Қ. Қайсенов көшесі, 67 

музей-қорық ғимараты  

Е.Ю.Рахматулин

а  

10 Арт-трио. Өскемен қаласының жас суретшілерінің Сәуір-тамыз М. Горький көшесі, 59 Е.Ю.Рахматулин
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ұжымдық көрмесі: Е. Маньяров, О. Плотникова, 

Е.Зинина 
 

музей-қорық ғимараты 

галерея 

а  

11 Суретші Е.М. Жакишевтің дербес көрмесі 

(Тарбағатай ауданы Ақжар ауылы, 40 жылдық 

мерейтойға орай) 

Қыркүйек-қазан 

 

М. Горький көшесі, 59 

музей-қорық ғимараты 

галерея 

Е.Ю.Рахматулин

а  

12 Фотограф-зоолог О. Логиновтың дербес көрмесі Мамыр-шілде Қ. Қайсенов көшесі, 67 

музей-қорық ғимараты  

Е.Ю.Рахматулин

а  

13 Дүние жүзі халықтарының музыкалық аспаптары Қыркүйек-

желтоқсан 

Қ. Қайсенов көшесі, 67 

музей-қорық ғимараты  

С.М.Талдыбаева  

 

IV. Бірыңғай мәдени-ақпараттық орта құру. 

Аймақтық мәдени саясатты жетілдіру 

 

1. Музей-қорық пен Достық үйінің этномәдени бірлестіктері 

арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту (тұрақты) 
 

Жыл бойы  Өскемен қ. Музей-қорық 

2. Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасымен «Музей- 

мектеп» бағдарламасы бойынша ынтымақтастықты жалғастыру 
 

Жыл бойы  Өскемен қ. ШҚО білім 

басқармасы 

3. Қазақстан Қолөнершілер одағымен ынтымақтастықты жалғастыру Жыл бойы  Алматы қ. Р.Ч.Мухамеджанов

а  

4. «OURHeritage» (Біздің мұрамыз) қоғамдық қорымен 

ынтымақтастықты жалғастыру, Алматы қ. 
 

Жыл бойы  Алматы қ. Р.Ч.Мухамеджанов

а  

5. Семей қаласының «Айша бибі» қалалық мәдениет орталығы» 

қоғамдық бірлестігімен ынтымақтастықты жалғастыру 
 

Жыл бойы  Семей қ. Р.Ч.Мухамеджанов

а  

6. Қазақстан Республикасында аккредиттелген мемлекеттердің: 

Үндістан, Қытай, Иран, Германия Елшіліктерімен 

ынтымақтастықты жалғастыру 
 

Жыл бойы  Астана, 

Алматы ққ. 

Е.Ю.Рахматулина  

7. Ресей ғылым академиясының Сібір филиалының Орталық Сібір 

ботаникалық бағымен ынтымақтастықты жалғастыру 
 

Жыл бойы  РФ 

Новосибирск қ. 

А.В.Тен  

8.  Р.А. Шило атындағы Новосибирск хайуанаттар бағымен 

ынтымақтастықты жалғастыру 
 

Жыл бойы  РФ, 

Новосибирск қ. 

А.В.Тен  
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9. Новосибирск облысының «Новосибирск мемлекеттік өлкетану 

музейі» мемлекеттік автономиялық мәдени мекемесімен 

ынтымақтастықты жалғастыру 
 

Жыл бойы  РФ, 

Новосибирск қ. 

А.В.Тен  

10. Санкт-Петербург мемлекеттік орыс музейімен «Орыс музейі: 

виртуалды филиал» жобасы бойынша 2022 жылғы 19 сәуірдегі № 

29 келісім аясында ынтымақтастықты жалғастыру 
 

Жыл бойы  РФ, Санкт-

Петербург қ. 

Ш. Карибаева  

 

 

 

V. Ғылыми-ағарту жұмысы 
 

Музей-қорықтың барлық іс-шаралары                                 

аудиториямен де, онлайн режимінде де өткізіледі 

1 

«Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын (2030 жылға дейін) және оның жаңа кезеңін іске асыру мақсатында қазақ 

 халқының ұлттық салт-дәстүрлерді насихаттайтын дәстүрлі, этнографиялық мерекелерін, ғұрыптар мен рәсімдерді  

әзірлеп, өткізуді жалғастыру 

 

(Шығыс Қазақстан облыстық сәулет-этнографиялық және табиғи-ландшафттық музей-қорығы қазақ халқының тарихи-мәдени 

мұрасын сақтау шеңберіндегі ғылыми-ағарту жұмысында қазақтың дәстүрлі халықтық, этнографиялық және діни мерекелерін, 

көптеген ұлттық салт-дәстүрлерді насихаттайтын материалдық және рухани мәдениеті жөніндегі іс-шаралар циклдерін 

 қолдануға ұмтылады) 
  

№  

р/с 
 

 

Іс-шара атауы 
Өтетін күні мен 

уақыты 

Өтетін орны Жауаптылар 

1 2 3 4 5 
 

НАУРЫЗ - 2023 

 

 -   Қазақтардың исламға дейінгі тарихынан бастау алатын ежелгі мерекесі немесе көктемгі күн мен түннің теңесетін шағына дөп 

келетін көктем мерекесі. Бұл мереке қашан басталғаны туралы тарихи мәліметтер жоқ. Бұл күні әр үйде арнайы «Наурыз» тағамы 

дайындалады, оның құрамына өнімнің жеті түрі: чұмиза, бидай, күріш, арпа, тары, ет және құрт кіреді. Адамдар үй-үйге барып, 

осынау тағамдардан ауыз тиеді, "Наурыз" әнін айтады, төс қағысып, бір-бірін жыл басының келуімен құттықтайды, денсаулық, мал-

жанның амандығын және төлдің көбейіп, сол үйде молшылық болуын тілейді. 
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1. -   «Наурыз - 2023»(қалалық әкімдікпен және 

облыстық мәдениет басқармасымен келісім 

бойынша өткізіледі) 

1.    Қалыптасқан көпжылдық дәстүр бойынша 

музей-қорық қызметкерлері Өскемен қаласының 

Республика алаңында мерекелік киіз үй тігуге  

қатысады. Киіз үйде музей-қорықтың қор 

топтамасынан алынған, қазақ халқының 

материалдық және рухани мәдениетін 

бейнелейтін этнографиялық заттардан 

мүкәммалдар безендіріледі.  

-  Қазақ этнографиясы бөлімініңқызметкерлері 

қала тұрғындары мен қонақтары үшін 2 тілде 

экскурсиялар дайындап, өткізеді 
 

21 - 22 наурыз,  

(Шығыс 

Қазақстан 

облыстық 

мәдениет 

басқармасының 

келісімімен) 

 

 

 

Республика 

алаңы, 

Өскемен қаласы 

 

*** 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері 

 

 

 

 

Қала мектептерінің бастауыш және орта сынып оқушылары үшін АУДИТОРИЯДА   Наурыз-2023 мерекесіне арналған іс-

шаралар  ұйымдастыру 
 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРИЯЛАРҒА арналған іс-шаралар 
 

1.   -    «Ұлыстың  ұлы күні - ұлы  той»; 

-    «Армысың, әз-Наурыз!»; 

Мерекелік іс-шаралар қала мектептерінің кіші 

және орта мектеп жасындағы оқушылары үшін, 

өтінімдер бойынша 2 тілде өткізіледі. Іс-

шаралар бағдарламасы «Жаяу тартыс», «Қыз 

қуу», «Теңге алу», «Бәйге» конкурстары мен 

қазақтың ұлттық ойындарына балалардың 

белсенді қатысуымен өтіп,  мерекенің тарихы 

мен дәстүрлері туралы әңгімелейді.Орта буын 

оқушылары үшін қазақ этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері тақырыптық сөзжұмбақтар мен 

викториналарды жұмбақтауды ұйымдастырады.  

Наурыз мерекесіне арналған үлкен және кіші іс-

шаралар мен бағдарламаларда дәстүрлі түрде  

 

 15 наурыз -  15 

сәуір,  

(ай бойы, 

өтініммен). 

Өтетін күні мен 

уақытын қала 

мектептерінің 

әкімшілігі 

белгілейді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Алтай» көрме 

залы, 

 М. Горький 

көшесі, 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері 
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қазақ халқының материалдық және рухани өмірі 

туралы баяндайтын ырымдар мен ырым-

тыйымдардан этнографиялық көріністері бар 

театрландыру элементтері пайдаланылады. 

Мүмкіндігінше қазақ халық әндерін 

орындайтын шығармашыл ұжымдар 

шақырылады: облыстық Достық үйінен «Ақ 

ниет» ансамблі, өнер колледжінен  «Жігер» 

ұжымы және т.б. мерекелік іс-қимылдар 

барысында оқушылар дәстүрлі ұлттық 

тағамдармен танысады, конкурстар мен 

музыкалық нөмірлерге қатысады. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
 

-   «Наурыз - көктем және еңбек мерекесі» 

Қаланың орта мектептері мен 

балабақшаларының өтінімдері бойынша Наурыз 

мейрамына арналған іс-шаралар циклін 

ұйымдастыру:  

- "Наурыз - көктас еріген күн";  

- "Наурыз - жыл басы"; 

- "Наурыз - көктем және еңбек мерекесі"; 

- "Наурыз-көктем, жаңару"; 

- "Ұлыстың ұлы күні-ұлы той"; 

- "Әлем Наурызды қуана қарсы алуда"; 

-   "Наурыз-көктемнің келуі"; 

- "Армысың, әз-Наурыз!" және т. б.  

Кіші және орта жастағы балалар үшін қазақ 

этнографиясының дәстүрлері негізінде 

театрландыру элементтері, дәстүрлі мерекелік 

ұлттық тағамдар, ойындар және викториналар, 

конкурстар және сазды нөмірлері бар бұқаралық 

іс-шаралар ұйымдастырылады. Музей-қорықта 

мерекенің басты шартыекі тілде киіз үйдің ішкі 

мүкәмалдарына шолу жасап, экспозицияны 

көрсету болып табылады 

***  

 

15 наурыз; 

18 -  20 

наурыз(өтінім 

бойынша). 

Өтетін күні мен 

уақытын қала 

мектептері мен 

балабақшалары-

ның әкімшілігі 

белгілейді 

 

 

«Алтай» көрме 

залы, 

 М. Горький 

көшесі, 59, 

 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері 
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-   Наурызды тойлау бойынша іс-шаралар циклін 

№ 4, № 36 мектептермен бірлесіп «Алтай"  

көрме залында өткізу жоспарлануда. 

№ 39 мектепте ресми тілде, № 1, № 3, 

№ 35 мектептерде қазақ тілінде (негізінен кіші 

жастағы мектеп оқушылары үшін). 

Мүмкіндігінше іс-шараларға өнер  училищесінің 

оқушылары шақырылады (оқытушы Шалқар 

Рысханов). 

Наурыз мерекесіне арналған мерекелік іс-

шаралар бағдарламасында: 

- экскурсия қызметін пайдалана отырып 

мерекенің тарихы туралы әңгіме;  

- мерекелік театрландырылған салттарды 

көрсету; 

- халық әндерін орындау; 

- қазақ халық ойындары: "Қыз қуу", 

"Теңге алу"," Бәйге", "Асық ату" және  

т.б. 

- дәстүрлі мерекелік дастарқан 
 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наурыз мерекесіне арналған көшпелі көрмелер  

қала колледждері мен мектептерінің өтінімі 

бойынша 

аудиторияларда  өткізіледі 
 

- "Киіз үй интерьері"; 

- "Осынау бір бұрышы жоқ ғажап үй"(және 

т.б. мектептер мен колледждердің өтінімдері 

бойынша). 

Наурыз мерекесіне арналған көшпелі көрмелер 

қала мектептері мен колледждерінің өтінімдері 

бойынша өткізіледі.Көрме киіз, тоқылған және 

қабырға кілемдері, ыдыс-аяқ, сандық және басқа 

да тұрмыстық заттар мен қазақ халқының 

рухани мәдениеті бар киіз үй фрагменттерінен 

 

Наурыз,сәуір 

(өтінім 

бойынша)  

 

 

 

 

 

 

 

Қала колледждері 

мен 

мектептерінде,  

өтінім бойынша 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері 
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тұрады. Көшпелі көрмелер бойынша экскурсия 

екі тілде, өтінімге қарай немесе онлайн 

дайындалады 
 

 

Музейде және музейден тыс жерлерде қазақтың дәстүрлі халықтық және діни мерекелерін ұлттық әдет-ғұрып 

 бойынша ұйымдастыру және өткізу  
 

 

5 
 

Музейлік іс-шара: 

 

- "Жарапазан айту дәстүрі" 

Жарапазан рәсімі - қасиетті Рамазан айындағы 

ән орындау. Іс-шара театрландырылған 

элементтермен өткізіледі 
 

 

Наурыз, сәуір 
 

«Алтай» көрме 

залы, 

 М. Горький 

көшесі, 59 

 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, 

Кенжина А.М. 

 

6. 
 

Музейлік іс-шара: 

- «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» мейрамы 

15 сәуірде Қазақстанда "Қозы-Көрпеш - Баян 

сұлу" қазақ аңызы кейіпкерлерінің ұлы 

махаббатына арналған ерекше мереке атап 

өтіледі. Іс-шара театрландырылған 

элементтермен өткізіледі 

 

15 сәуір 
 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

атындағы этнобақ 

 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Адамбай М. 

 

7. 
 

Музейлік іс-шара: 

 

- «Түнгі музей құпиялары» 

Халықаралық «Музейдегі түн» акциясы 

аясында. 

Бағдарламада: «Бізкесте», «Қымыз 

натюрморты» шеберлік дәрістері; халықтық  

мазмұндағы суретті аймақ; ұлттық ойындар 

және қазақ халық әндері бойынша караоке 
 

 

18 мамыр 
 

«Алтай» көрме 

залы, 

М. Горький 

көшесі, 59 

 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Асылова Л.М.                                 

 

8. 
 

Музейлік іс-шара: 

 

-  "Қымызмұрындық" 

 

Маусым 

айының 

басында 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

атындағы этнобақ 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері,  Бекбердинова 

Г.М. 



24 

 

Қазақтың дәстүрлі ұлттық қымыз ішу мерекесі. 

Іс-шара театрландыру элементтерімен 

өткізіледі. Мерекеге: қымыз өндіретін және 

өткізетін шаруашылық өкілдері және қазақтың 

ұлттық тағамдарын өндіретін қалалық "Алтын 

сандық" фирмасы қатысады. 

Мүмкіндігінше мерекеге қаланың 

шығармашылық ұжымдары, дарынды балаларға 

арналған облыстық мамандандырылған лицей-

интернатының оқушылары, облыстық 

ардагерлер кеңесінің өкілдері, облыстық Достық 

үйінің өкілдері және т.б. шақырылады 
 

 

(мерзімі қымыз 

өндіретін 

шаруашылық 

өкілдерімен 

келісілетін 

болады) 

 

 

 

9. 
 

Көшпелі көрме: 
 

-    «Ислам мұрасы»  -   «Наследие ислама» 

"Құрбан айт" мерекесіне арналған іс-шараға 

музей-қорықтың қор топтамасынан алынған 

көрме.  

ХІХ-ХХ ғасырлардағы Құран  басылымдарын, 

сондай-ақ, Өскемен қалалық мешітінің діни 

қызметкерлерінің діни табынушылық заттары 

мен киімдерін көрсету денбірегей көрсетілім 

өтеді. Қазақ этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері көшпелі көрме бойынша 2 тілде 

дәріс-экскурсиялар ұйымдастырады 
 

 

Маусым,  

білім 

мекемелерінің 

өтінімі бойынша 

 

 

«Алтай» көрме 

залы, 

 М. Горький 

көшесі, 59 

 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Кенжина А.М.  

 

10. 
 

           «Домбыра күні» мерекесі 
 

  Музейлік іс-шара 

-    «Күмбірле домбыра» 

Мереке бағдарламасында: 

- Шығыс Қазақстан облысы қолөнер 

шеберлерінің қазақ халық аспаптарының 

көрмесі.  

- Қазақтың музыкалық мәдениетімен танысу; 

 

Шілде 

(мереке шілде 

айының бірінші 

жексенбісінде 

өткізіледі) 

 

 

 

Музей-қорық,  

Қ. 

Қайсеноватындағ

ы этнобақ 

 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Кенжина А.М. 
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- Домбырадағы күйді ежелгі ортека өнері 

туралы әңгімемен әдіптеу; 

- Мүмкіндігінше облыстық филармонияның, 

музыкалық оқу орындарының домбыра шылары 

мен халық әндерін орындаушы әншілері 

шақырылады;  

- Домбыра туралы бейнеролик көрсету 
 

 

11. 

 

 

Музейлік іс-шара: 

 

-   «Құсбегілік өнері» 

Мереке бағдарламасында: 

-Музей-қорық қорларынан алынған аңшы 

заттарының көрмесі.  

- Бүркітпен аң аулаудың даму тарихымен 

танысу; 

- Мүмкіндігінше облыстық филармонияның, 

музыкалық оқу орындарының домбырашылары 

мен халық әндерін орындаушы әншілері 

шақырылады;  

- "Бүркітпен аң аулау" бейнеролигін көрсету 
 

 

Қыркүйек-

қазан 

 

«Алтай» көрме 

залы, 

М. Горький 

көшесі, 59 

 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері,  

Адамбай М. 

 

12. 
 

Музейлер шеруі 
 

Республика күніне орай Музейлік іс-шара: 
 

-  "Ел тарихындағы айтулы күн" 

Бағдарламада: 

- тақырыптық викторина:"Менің елім 

Қазақстан"; 

- экспозиция бойынша экскурсия: "Жоғарғы 

Ертіс өңірі қазақтарының этнографиялық 

мұрасы"; 

- мектеп оқушыларының күшімен концерттік 

бағдарлама;  

- тақырыптық конкурстар және т.б. 
 

 

Қазан 
 

«Алтай» көрме 

залы, 

 М. Горький 

көшесі, 59 

 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері,  

Асылова Л.М. 
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13. 
 

Музейлік іс-шара: 

 

-    «Соғым басы» 

Қазақтың дәстүрлі ұлттық ет мерекесі. Соғым-

қысқа ет дайындау. Іс-шара театрландыру 

элементтерімен өткізіледі. Мүмкіндігінше 

мерекеге қаланың шығармашылық ұжымдары, 

дарынды балаларға арналған облыстық 

мамандандырылған лицей-интернатының 

оқушылары, әртістер, музыканттар, облыстық 

ардагерлер кеңесінің өкілдері, облыстық Достық 

үйінің өкілдері және т.б. шақырылады 
 

 

Қараша 
 

«Алтай» көрме 

залы, 

М. Горький 

көшесі, 59 

 

 

Қазақ этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Бекбердинова Г.М. 

 

14. 
 

Музейлер шеруі 

 

Көрменің салтанатты ашылуы: Вернисаж 

- "Қазақтың кестелеу өнері" 

Бағдарламада:  

- концерттік бағдарлама 

- көрме бойынша экскурсия  

 

 

Желтоқсан 
 

«Алтай» көрме 

залы, 

 М. Горький 

көшесі, 59 

 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, 

Асылова Л.М. 

 

Мектеп оқушыларына, колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттеріне қазақ этнографиясы бойынша мемлекеттік 

және орыс тілдерінде (өтінімдерге қарай)дәрістер, көшпелі көрмелер ұсынылады 

 

(АУДИТОРИЯ үшін немесе ОНЛАЙН 
 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Қазақтардың ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ 

ғасырдың бірінші жартысындағы  

этнографиялық мұрасы." 

- "Киіз үй-әлемнің негізі"; 

- "Қазақ әйелдерінің үй шаруашылығындағы 

тірліктері"; 

- "Қазақтардың зергерлік өнері"; 

-    «Қазақтың ұлттық киімдері»; 

-    «Салт-дәстүрімізді сақтайық»; 

 

Жыл ішінде, 

(мектептердің 

колледждер мен 

ЖОО-лардың, 

кәсіпорындар-

дың және т.б. 

өтінімі 

бойынша) 

 

 

Музей-қорық: 

- «Алтай» көрме 

залы, 

 М. Горький 

көшесі, 59, 

Солжағалық 

кешен, этноауыл, 

қазақ 

этнографиясы 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Кашаку Г. 

(бөлім құрамында) 
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-    «Қазақ халқының қолөнері»; 

-    "Қазақтың  халықтық мерекелері"; 

- "Дәстүрлер, әдет-ғұрыптар мен салттар"; 

- "Қазақ киіз үйінің безендірілуі";  

-    «Қазақ медицинасы тарихынан»; 

-    «Халқымыздың ұсталық салты»; 

-    «Қазақтардың этнографиялық 

мұрасы»;  

-    «Ұсталық кәсіп»;  

-    «Қазақтың ұлттық киімдері»; 

-    «Наурыз – жыл басы»; 

-    «Ұлыстың ұлы күні – Наурыз»;  

-    «Наурыз құтты болсын»;  

-    "Қазақтың зергерлік бұйымдары";  

- "Қазақтардың әскери жабдықтары";  

- "Бейнелеу өнеріндегі қазақ 

хандығының тарихы"; 

- "Әбілхан Қастеев-тұңғыш қазақ 

суретшісі 

- "Қазақ мифологиясындағы 

этнографиялық құндылықтар";  

-    «Музей-қорықтың қор 

топтамасындағы аңшы құрал-

саймандары»; 

-    «Ат әбзелдері 
 

(аудитория 

немесе онлайн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бойынша 

экспозиция 

 

(Қазақ 

этнографиясы 

бойынша онлайн 

дәріс-

экскурсиялар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

Көшпелі көрме 
 

-    «Құсбегілік  жабдықтар» 

№ 49 орта мектеп әкімшілігінің өтінімі бойынша 

кіші және орта сынып оқушылары үшін музей-

қорықтың қор топтамаларынан, қазақ 

этнографиясы бойынша көшпелі көрме өткізу.  

Көрме мемлекеттік тілде дәріс-экскурсиялық 

қызмет көрсетумен сүйемелденеді. 

 

 

Сәуір-мамыр 
 

Көшпелі іс-шара: 

Өскемен қаласы, 

№ 49 орта мектеп 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Адамбай М. 
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17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көшпелі көрме 
 

-    «Құсбегілік жабдықтар» 

№ 49 орта мектеп әкімшілігінің өтінімі бойынша 

кіші және орта сынып оқушылары үшін музей-

қорықтың қор топтамаларынан, қазақ 

этнографиясы бойынша көшпелі көрме өткізу.  

Көрме мемлекеттік тілде дәріс-экскурсиялық 

қызмет көрсетумен сүйемелденеді. 

 

Қазан - қараша 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көшпелі іс-шара: 

Өскемен қаласы,  

№ 49 орта мектеп 

 

 

 

 

 

 

Қазақ  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Адамбай М. 

 

 

 

 

18.  
 

Онлайн дәріс-хабарлама 
 

- Музей-қорықтың қор топтамаларынан алынған 

материалдар негізінде "Бір заттың тарихы" 

айдары бойынша музей-қорықтың әлеуметтік 

желілерінде онлайн-дәріс хабарламаларын 

дайындап, өткізуді жалғастыру: 

-     космогоникалық көне миф - Үркер 

жұлдыздар шоғыры 
 

 

Маусым 

онлайн 

 

«Алтай» көрме 

залы, 

 М. Горький 

көшесі, 59, 

You tube 

UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

Қор бөлімінің қызметкерлері  

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-дәріс хабарлама 
 

- Музей-қорықтың қор топтамаларынан алынған 

материалдар негізінде "Бір заттың тарихы" 

айдары бойынша музей-қорықтың әлеуметтік 

желілерінде онлайн-дәріс хабарламаларын 

дайындап, өткізуді жалғастыру: Дала 

көшпенділерінің дәстүрлі материалдық 

мәдениетінің санаты ретіндегі ат әбзелдері 

(құрылымы мен функциялары)  
 

 

Желтоқсан 

Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Алтай» көрме 

залы, 

 М. Горький 

көшесі, 59, 

You tube 

UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 
 

 

 

 

Қор бөлімінің қызметкерлері  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     "Рухани жаңғыру" мемлекеттік бағдарламасын және оның жаңа кезеңін іске асыру бойынша атқарылатын жұмысты 

жалғастыру:Шығыс Қазақстан облысында тұратын халықтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын насихаттайтын 

дәстүрлі халықтық және діни мерекелер 
 

(Қажет болған жағдайда іс-шараларды онлайн режимінде немесе аудиториямен өткізу) 
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№  

р/с 
 

Іс-шараның атауы 

 

Өтетін уақыты Өтетін орны Жауаптылар 

1 2 3 4 5 
 

1.  
 

-   Орыстардың дәстүрлі мәдениеті бойынша 

«Орыс халқының салт-дәстүрлері мен 

мерекелеріндегі күнтізбелік жыл"атты іс-

шаралар циклін өткізу 
 

 

Жыл ішінде 

10 көпшілік іс-

шара 

ұйымдастыру 

 

Іс-шара өтетін  

орын 

қарастырылып, 

музей-қорық 

әкімшілігімен 

келісіледі 
 

 

Орыс  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері,  

Яковлев А.А. 

 (бөлім құрамында) 
 

 

2. 
 

 

-  "Рождество" мерекесіне қатысу, ол үшін 

"Рождествоның халықтық дәстүрлері" атты 

көпшілік іс-шара дайындау және өткізу: Мереке 

облыстық Достық үйі-қоғамдық келісім 

орталығында өтеді. 

Орыс этнографиясы бөлімінің қызметкерлері 

театрландырылған сахналық сәттер арқылы ән 

айту, христосты дәріптеу, рождестволық 

кештер, кесу, рождестволық әндер, мерекелік 

тағамдар сияқты дәстүрлерді көрсетеді. 

Сондай-ақ, олар Әулие Андреев ғибадатханасы  

жанындағы рождестволық концерттік 

бағдарламаға қатысады. Музейдің "Бастеньки"  

фольклорлық-этнографиялық ансамблі іс - 

шараға рождестволық әндер дайындайды және 

"Жұлдызбен жүру"рәсімін көрсетеді 
 

 

7 қаңтар 

 

ММС, облыстық  

Достық үйі- 

қоғамдық келісім 

орталығы; 

ҚасиеттіАндреев 

шіркеуі жанында, 

Славский 

атындағы жағалау 

 

Орыс  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері,  

Яковлев А.А. 

 (бөлім құрамында) 
 

 

3. 
 

Музейлер шеруі 
 

-    «Святолық кеш» 

"Рождествоның халықтық дәстүрлері" атты 

көпшілік іс-шараға"Бастеньки" музыкалық 

фольклорлық-этнографиялық ұжымы қатысады. 

Бағдарламада: ән айту, христосты дәріптеу, 

 

8  қаңтар 

 

Көрме залы, 

Қ. Қайсенов 

көшесі, 67 
 

 

Орыс  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері,  

Яковлев А.А. 

 (бөлім құрамында) 
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святолық кесу, рождестволық әндер, тағамдар, 

халықтық театр көріністері 
 

 

4. 
 

-   Кеш: - Бір жолы шоқыну кешіне…» 

Орыс халқының дәстүрлі шоқыну түрлерін, бал 

ашуды, халықтық ойындардды көрсету 

 

 

 

18  қаңтар 
 

Көрме залы, 

Қ. Қайсенов 

көшесі, 67 
 

 

Орыс  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері,  

Яковлев А.А. 

 (бөлім құрамында) 
 

 

5. 
 

Көпшілік іс-шара өткізу: 
 

-    "Уа, Масленица!" 
 

Маркетингтік жұмыс ұйымдастыру,  қала 

мектептері оқушыларының аталған іс-шараға 

қатысу кестесін жасау.  Солжағалық  кешенде 

мерекенің сценарийіне сәйкес, масленицалық іс-

шараларға арналған мерекелік алаңдар даярлап, 

безендіру. 
 

 

13- 26 ақпан 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, іс-шаралар 

өткізуге арналған 

алаң 

 

Орыс  этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері,  

Яковлев А.А. 

(бөлім құрамында) 

 

 

6. 
 

 

Көшпелі көрме 
 

-     «Оралхан Бөкей өмірі мен  

шығармашылығы экспозиция және музей-

қорық қор жинақтары бойынша» 

(Жизнь и творчество Оралхана Бокеева (1943-

1993). Көрме материалы музей-қорықтың қор 

жинамалары негізінде дайындалды. 
 

 

Ақпан - наурыз 
 

Көшпелі іс-шара: 

қала 

мектептеріне, 

ЖОО-лар мен  

кітапханаларына  

бару 

 

Сирек кітаптар және иконажазу 

бөлімінің қызметкерлері, 

Шерікбай Ж.Ш. 

 

7. 
 

 

-   "Алғыс айту күні" 

Қаланың орта мектептерінің оқушыларын 

Шығыс Қазақстанға жер аударылған халықтың 

тарихы туралы ақпаратпен таныстыру үшін 

(өтінімдер бойынша) көпшілік іс-шара дайындау 

және өткізу. 

Бағдарламада: 

- экспозициялық-көрме материалымен танысу; 

 

1 наурыз 
 

Музей-

қорық,көрме 

залы, 

Қ. Қайсенов 

көшесі, 67 

 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Талдыбаева С.М. 

(бөлім құрамында) 
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- "Қазақстан халқына алғыс айту күніне" 

арналған қысқаметражды деректі фильмнің 

көрсетілімі; 

- осы материал бойынша тақырыптық викторина 

өткізу; 

- экспозиция бойынша шағын квест. 
 

 

8. 
 

 

-    "Рухани кітаптардың  құдаи даналығы" 

СКжИЖ бөлімінің қызметкерлері Өскемен және 

Семей епархиясы ОПШ өткізетін іс-шараға 

қатысады. 

Іс-шараға қатысу үшін музей-қорықтың қор 

топтамаларынан алынған материалдар негізінде 

тақырыптық бағдарлама әзірлеу. Жоспар-

бағдарлама 2 наурыздан кешіктірілмей 

әдістемелік кеңестің қарауына ұсынылуы тиіс. 
 

 

14  наурыз 
 

Өскемен және 

Семей 

епархиясының 

Қазақстандағы 

ОПШ 

 

 

Сирек кітаптар және иконажазу 

бөлімінің қызметкерлері,  

Осерчева О.Н. 

 

9. 
 

 

 

Көшпелі көрме 
 

-    "Барлығы бірге Қазақстан жерінде" 

Алғыс айту күніне орай қаланың орта 

мектептері мен орта оқу орындарының  өтінімі 

бойынша музей-қорықтың қор топтамаларынан 

тақырыптық көшпелі көрме ұйымдастыру. 

Көрмеде әртүрлі халықтың Шығыс Қазақстан 

аумағына қоныс аудару тарихына байланысты 

заттары: діни мазмұндағы кітаптар, құжаттар, 

адамдар жер аударылу  және эвакуациялау 

барысында әкелген тұрмыстық заттар: 

конфирмация, тефиллин, жең таңғыштар, алғаш 

қоныс аударушылардың фотосуреттері және т.б. 

қойылады.  
 

 

Наурыздың 

бірінші 

жартысы 

(қала 

мектептерінің  

өтінімімен) 

 

 

 

 

Көшпелі іс-шара: 

мектептерге, орта 

оқу орындарына 

және мәдениет 

мекемелеріне, т.б. 

бару 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Талдыбаева С.М. 

(бөлім құрамында) 

 

 

10. 
 

 

-     «Наурыз - түркі тілдес халықтардың жаңа 

жылы» 
 

 

Наурыздың 

екінші 

жартысы 

 

Балабақшаларға, 

шағын 

орталықтарға, 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 
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Көшпелі мерекелік іс-шара, 

бағдарламада: Наурыз мерекесінің тарихы және 

оны түркімен, өзбек және тәжік халықтарының 

мерекелеу ерекшеліктері туралы айтылады. Іс-

шара қаланың орта мектептерінің бастауыш 

сынып оқушыларына арналған ғылыми қор 

материалдары негізінде құрылады. Мереке 

барысында балалар музей-қорықтың қор 

топтамаларында сақталған түркі халықтарының 

ұлттық киімдерімен, сондай-ақ,  ойындарымен,  

халық ауыз шығармашылығымен және осы 

халықтардың тағамдарымен танысады. 
 

(мектептердің,  

балабақшалар-

дың және орта 

оқу 

орындарының 

өтінімімен) 

мектептер мен 

орта оқу 

орындарына бару 

Талдыбаева С.М. 

(бөлім құрамында) 

 

 

11. 
 
 

 

Көшпелі көрме 
 

-  "Орта Азия мен Қазақстандағы Наурыз" 
 

Қор топтамалары негізінде балабақша 

бүлдіршіндеріне, мектептер мен ООО 

оқушыларына арналған көшпелі көрме 

дайындау. Көрме қатысушыларды Орта Азия 

мен Қазақстан халықтарының ұлттық 

киімдерімен, ұлттық ойындарымен, осы 

халықтардың  халық ауыз шығармашылығымен 

және тағамдарымен таныстырады 
 

 

Наурыздың 

екінші 

жартысы 

(мектептердің, 

балабақшалар-

дың және орта 

оқу 

орындарының 

өтінімімен) 

 

Балабақшаларға, 

шағын 

орталықтарға, 

мектептер мен 

орта оқу 

орындарына бару 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Талдыбаева С.М. 

(бөлім құрамында) 
 

 

12. 
 

 

Еврейлердің халықтық мерекесі Пурим 
 

-   "Армысың, көңілді Пурим!» 

Мереке бағдарламасында: 

-музей-қорықтың қор топтамаларынан еврей 

халқының материалдық және рухани мәдениеті 

жөнінде баяндайтын көшпелі көрме 

- Израильде және жан-жаққа шашырап кеткен 

елдерде Пуримді тойлау дәстүрлері туралы 

әңгімелейтін көрме бойынша экскурсия; 

- еврейлердің  шапшаң ойнайтын ұлттық 

 

Наурыз 

 

 

Облыстық Достық 

үйі (ММС) 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Григорьева А.А.,  

еврейлердің "Сион" этномәдени 

бірлестігінің өкілдерімен бірлесіп 
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ойындарын өткізу; 

- мереке тарихын білу бойынша тақырыптық 

викторина 
 

 

13. 
 

Көшпелі көрме 

-     «Наурыз -түркі тілдес халықтардың 

Жаңа жылы» 
Қала мектептері әкімшіліктерінің өтінімдері 

бойынша, қазақ этнографиясының қор жинағы 

негізінде Наурызға арналған көшпелі көрме 

дайындалады, онда ұлттық ыдыс-аяқ, киім, 

музыкалық аспаптардың көрсетілімі өтеді. 

Көрме бойынша 2 тілде экскурсиялық қызмет 

көрсетіледі 
 

 

Наурыздың 

екінші 

жартысы 

 

 

Өтінімдер 

бойынша көшпелі 

іс-шара 

(мектептер, орта 

оқу орындары 

және т.б.) 

 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Талдыбаева С.М. 

(бөлім құрамында) 
 

 

14. 
 

-     «Пасхалық кәдесый» 

Католиктік Пасха мерекесіне арналған 

мерекелік іс-шара. 

Бағдарламада: 

-католиктердің Пасха дәстүрлерімен 

байланысты, музей-қорықтың қор 

топтамаларынан алынған кәдесыйлар мен  

сәндік-қолданбалы өнер заттарынжәне т.б. 

заттарды көрсететін көшпелі көрме. 

- көрме бойынша экскурсия, мерекенің тарихы, 

өткізу дәстүрлері туралы ақпаратпен; 

- музыкалық нөмірлер: этномәдени орталықтар 

өкілдерінің орындауындағы поляк және неміс 

тілдеріндегі пасхалық  мерекелік әндер 
 

 

Сәуір 

 

 

Музей-қорық, 

көрме залы, 

Қ. Қайсенов 

көшесі, 67     

 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Григорьева А.А., поляк және неміс 

этномәдени бірлестіктерінің 

өкілдерімен бірлесіп 

 

15. 
 

 

Көшпелі көрме 
 

-     "Католиктік Пасха" 

Облыстық Достық үйіндегі неміс этномәдени 

бірлестігінің өкілдері үшін католиктік Пасхаға 

 

Сәуір 
 

Облыстық Достық 

үйі(ММС), фойе. 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Григорьева А.А. 
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арналған көшпелі көрме ұйымдастырылады, 

онда католиктердің музей-қорықтың қор 

топтамаларынан  алынған, пасха дәстүрлерімен 

байланысты заттар: Пасха атрибуттары, 

кәдесыйлар, сәндік-қолданбалы өнер заттары 

және т.б. заттар көрсетіледі. Көрме бойынша 

экскурсиялық қызмет ұйымдастырылады, онда 

келушілер неміс пасхасын өткізу дәстүрлерімен 

таныстырылады 
 

 

16. 
 

Мерекеге қатысу 
 

-  "Пасхалық қыдырыстар" 
 

Іс-шара үшін дәстүрлі халықтық көңіл 

көтерулер мен ойындарын дайындау және 

өткізу: Пасха жұмыртқаларын науада домалату; 

Шемонаиха ауданыВерх-Уба ауылының 

экспедициясында жазылған "Қалмай барайық" 

сияқты әндер, Пасха әндерін орындау; дәстүрлі 

Пасха тағамдарын ұсыну; қолөнер жәрмеңкесін 

ұйымдастыру 

 

 

16 сәуір 

 

 

Музей-қорық,  Қ. 

Қайсеноватындағ

ы этнобақ 

 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Яковлев А.А. 

(бөлім құрамында) 
 

 

17. 
 

Онлайнхабарлама әзірлеу: 
 

-    «Орыс моншасы: тарихы мен қазіргісі» 
 

 

Екінші тоқсан 

(сәуір-

маусым)уақыты 

нақтыланады 
 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

көшесі,  67 

 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері,  

Нечаев Р.Ю. 
 

 

18. 
 

-     «Қазақстан халқының Бірлігі күніне 

орай» 
 

Қазақстан халқының бірлігі күні Солжағалық  

кешеннің этноауылында музей-қорықтың 

барлық сәулет-этнографиялық нысандарына  

экскурсиялық қызмет көрсетуді ұйымдастыру. 

Экскурсиялар барысында қатысушыларды 

Шығыс Қазақстанда тұратын халықтың 

 

1 мамыр 

(өтінім 

бойынша) 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, этноауыл 
 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Талдыбаева С.М. 

(бөлім құрамында) 
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дәстүрлерімен және мәдени мұраларымен 

таныстыру. 
 

 

19. 
 

 

-      «Соғыс ақындар көзімен» 

Іс-шара бағдарламасында: 

- Ұлы Отан соғысы туралы әңгіме; 

- КСРО одақтас республикалары ақындарының 

соғыс туралы өлеңдерін оқу; 

- музыкалық сүйемелдеу: соғыс жылдарындағы 

музыка мен әндер; 

- әскери павильондағы квест. 
 

 

6 мамыр 

Өтінім бойынша  

(қала 

мектептері) 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, әскери  

павильон, әскери 

техникалар алаңы 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Талдыбаева С.М. 

(бөлім құрамында) 

 

20. 
 

-     Музейдегі түн 
 

Іс-шараға келушілер үшін, ұйымдастыру: 

- әр түрлі ұлттық костюмдердің  фотосессиясы; 

- шығыс билерінен  "шеберлік дәрісін" өткізу; 

- тілек білдірушілерге шығыс тәттілерінен дәм 

татыру 

 

18  мая 
 

Музей-

қорық,Қасым 

Кайсенов 

атындағы этнобақ 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Талдыбаева С.М. 

(бөлім құрамында) 

 

 

21. 
 

-  Халықаралық музейлер күніне арналған 

"Музейдегі түн"іс-шарасына қатысу. Орыс 

этнографиясы бөлімінің күшімен:  

"Маралшының қоныс-үйі" ауласында "Русская 

завалинка" атты іс-шара өткізу. 

Бағдарламада: 

- Дәстүрлі орыс сусынымен емдеу:көмір 

самауырында бұқтырылған шөп шайлар. 

-"Бастеньки" музейлік фольклорлық-

этнографиялық ансамблінің орындауында 

Оңтүстік -Батыс Алтай орыстарының  әндері. 

- "Кешкі көнелер" - "Шаруа үйі" сәулет-

этнографиялық нысанына түнгі экскурсиялар. 
 

 

18  мамыр 

 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

атындағы 

этнобақ,«Маралш

ының қоныс-

үйінің» ауласы 

 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Яковлев А.А. 

(бөлім құрамында) 

 

 

22. 
 

-  "Музейдегі түн" мерекелік іс-шарасына 

қатысу, 

 

18  мамыр 

 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

 

Сирек кітаптар және иконажазу 

бөлімінің қызметкерлері, 
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ол үшін: жерлес жазушылар туралы 

тақырыптық бағдарлама дайындау: 

-  "Оралхан Бөкей  - жазушы". 
 

(Іс-шара үшін әзірленген бағдарлама әдістемелік 

кеңестің қарауына 1 мамырға дейін ұсынылуы 

керек) 
 

атындағы 

этнобақ,этноауыл

дың  сәулет-

этнографиялық 

нысаны 

Шерікбай Ж.Ш. 

 

 

23. 
 

-   Славян жазуы мен мәдениеті күндеріне 

арналған іс-шараларға қатысу 
 

(Іс-шара үшін: орыс этнографиясы бойынша 

тақырыптық бағдарлама әзірлеу және оны 10 

мамырға дейін әдістемелік кеңестің қарауына 

ұсыну). 

 

21 мамыр 

 

 

Облыстық 

Достық  үйі- 

қоғамдық келісім 

орталығы  

(ММС). 

 

 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Яковлев А.А. 

(бөлім құрамында) 
 

 

24. 
 

-    "Славян жазуы мен мәдениеті күні" 
 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлерімен бірлесіп, облыстық Достық 

үйіндегі этномәдени бірлестіктердің өкілдері 

үшін "Славян жазуы мен мәдениеті күніне" 

арналған іс-шара ұйымдастыру. 

(Іс-шараны өткізу бағдарламасын әзірлеу және 

17 мамырға дейін әдістемелік кеңестің қарауына 

ұсыну) 
 

 

24  мамыр 
 

Облыстық 

Достық  үйі- 

қоғамдық келісім 

орталығы  (ММС) 
 

 

Сирек кітаптар және иконажазу 

бөлімінің қызметкерлері, 

Осерчева О.Н. 

 

25. 
 

Көшпелі көрме 
 

-  "XVII ғасыр мен XX ғасыр басындағы 

Кирилл  дәстүрінің кітаптары музей-

қорықтың кітаптар жинамасында 
 

 

24  мамыр 

 

 

 

Көшпелі іс-шара, 

Облыстық Достық  

үйі (ММС) 
 

 

Сирек кітаптар және иконажазу 

бөлімінің қызметкерлері, Осерчева 

О.Н. 

 

26. 
 

«Троица» халықтық  мерекесін өткізу:  
 

Мереке үшін Шығыс Қазақстан аумағында 

болған Троица рәсімдерін дайындау.Ол 

Солжағалық  кешенде төрт фольклорлық 

 

4  маусым 
 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, этноауыл, 

кешеннің ашық 

 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Яковлев А.А. 

(бөлім құрамында) 
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ұжымның:  "Бастеньки" - музей-қорық, 

Глубокое ауданының Секисовка ауылынан 

«Весняночка", Предгорное  ауылынан 

"Товарки", Ұлан ауданының Донское ауылынан 

"Перезвон" ұжымдарының  қатысуымен 

ұйымдастырылсын. Қайың құлату рәсімін, 

қайың қонағын, Троица билерін, кумуляция 

рәсімін, Троица тағамдарын дайындау 
 

алаңдары 

 

27. 
 

 

Жаңа көрменің тұсаукесері 
 

-  "2023 жылы  мерейтойлары болатын қазақ 

жазушылары: Шәкәрім Қ. (160 жылдығы), 

Торайғыров С. (130 жылдығы), Нілібаев Ә. 

(95 жылдығы), Нұразхан Е. (70 жылдығы) 
 

 

Маусым айы 

ішінде 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, 

Кіші павильон 

 

Сирек кітаптар және иконажазу 

бөлімінің қызметкерлері, 

Шерікбай Ж.Ш. 

 

28. 
 

-     «Сабантой» 

Татар халқының дәстүрлі  "Сабантой" мерекесін 

ұйымдастыру және өткізу. 

Бағдарламада: 

- мерекенің барлық қатысушылары мен 

қонақтары үшін "Татардың қоныс-үйіне" шолу 

экскурсиясы; 

- облыстық Достық үйінен шақырылған 

көркемөнерпаздар ұжымдарымен мерекелік 

концерттік бағдарлама; 

- кешеннің ашық алаңдарындағы спорттық 

жарыстар мен ойындар 
 

 

Маусымның 

басы 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, 

«Татарқоныс-үйі» 

сәулет-

этнографиялық 

нысаны, орталық 

алаң жанындағы 

сахна 
 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Татамышева Р. 

(бөлім құрамында) 

 

29. 
 

-     Солжағалық  кешен аумағында "Иван 

Купалаға қараған түні" атты халықтық мереке 

дайындап, өткізу 

 

 

 

6 шілде 
(уақыты 

нақтыланады) 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, орталық 

киіз үй 

жанындағы 

алаң;Ертіс өзені 

 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Яковлев А.А. 

(бөлім құрамында) 
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жағалауындағы 

жағажай алаңы 
 

 

30. 
 

Көшпелі көрме 
 

-  «XVII ғасыр мен XX ғасырдың басындағы 

Кирилл дәстүрінің кітаптары музей-

қорықтың кітаптар жинағында» 
 

 

11-12  

қыркүйек 

 

ҚАЕУ-ге көшпелі 

іс-шара  

(студенттер үшін)  

 

Сирек кітаптар және иконажазу 

бөлімінің қызметкерлері, Осерчева 

О.Н. 

 

31. 
 

-      «Дожинки мерекесі» 

Белорустардың  "Дожинки" атты  халықтық 

мерекесі, ол облыстық Достық үйіндегі   

белорус этномәдени бірлестігінің өкілдерімен 

бірлесіп ұйымдастырылады. Іс-шара  

Солжағалық кешендегі этноауылда,  "Белорус 

қоныс-үйі" атты сәулет-этнографиялық  нысан 

аумағында өткізіледі. 

Мереке бағдарламасы белорус этномәдени 

бірлестігінің төрағасымен бекітілетін болады 
 

 

Қыркүйек 
 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, этноауыл, 

«Белорус қоныс-

үйі» сәулет-

этнографиялық 

нысаны 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Талдыбаева С.М., 

(бөлім құрамында)  

 

32. 
 

-    Қазақстан халқының Тілдері күніне орай 

оқушылар үшін «Тірі орыс сөзін 

мадақтайық!" атты оқушылардың конкурстық 

эстафетасын және концерттікойын-сауық 

бағдарламасын дайындап, өткізу. 

- Қ. Қайсеноватындағы этнобақаумағындағы  

орыстың қоныс-үйі негізінде оқушылар 

арасында орыс тілін, орыс шаруасының 

тұрмысын, орыс фольклорын білу бойынша  

зияткерлік марафон өткізу. Концерт 

ұйымдастырып, орыс тілі бойынша тақырыптық 

викториналар өткізу. (Этнобақтың орталық 

алаңында) 
 

 

Қыркүйек 
 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

атындағы 

этнобақ, этноауыл 

мен  этнобақтың 

орталық  алаңы 

 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Яковлев А.А. 

(бөлім құрамында) 

 

 

33. 
 

- "Жерлес  жазушы  Оралхан  Бөкейдің  80 
 

28  қыркүйек 
 

Музей-қорық,  
 

Сирек кітаптар және иконажазу 
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жылдық  мерейтойы" 
 

Қ. Қайсенов атындағы этнобақтың  

этноауылындағы" О. Бөкей үйі" сәулет-

этнографиялық нысанында  ШҚУ 

студенттерімен, Оралхан  Бөкейдің туғанына 80 

жыл толуына орай ШҚУ-дың қазақ және орыс 

филологиясы және журналистика 

кафедрасының студенттерімен кездесу 

ұйымдастыру. 

(Іс-шара бағдарламасы 20 қыркүйекке дейін 

дайындалып,  әдістемелік кеңестің қарауына 

ұсынылады) 
 

Қ. Қайсенов 

атындағы 

этнобақ, 

«О. Бөкей үйі» 

сәулет-

этнографиялық 

нысаны 

бөлімінің қызметкерлері, 

Шерікбай Ж.Ш. 

 

34. 
 

-  "Беловодье" орыс дәстүрлі фольклорының 

XXI фестивалін дайындауға және өткізуге 

қатысу (қаржыландыру болған жағдайда). 

Шығыс Қазақстанның орыс фольклорлық 

дәстүрлерін ескере отырыпбағдарлама 

дайындау, бағдарламада орыс халқының күзгі 

кезеңдегі салт-дәстүрлерін көрсету 
 

 

     Қазан 
 

Фестиваль өтетін 

орын облыстық 

мәдениет 

басқармасымен 

нақтыланады 

 

 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Яковлев А.А. 

(бөлім құрамында) 

 

35. 
 

Музейлер шеруі 
 

- Музейдің  "Бастеньки" фольклорлық 

ансамблінің, "Дружане" ансамблі мен  

"Прялица" балалар фольклорлық ансамблінің 

күшімен "Покров кешін"өткізу. 

Орыс халқының кешкі ойындары, әндері мен 

қойылымдары бар бағдарлама дайындау 
 

 

14 қазан 
 

Музей-

қорық,көрме 

залы, 

Қ. Қайсенов 

көшесі, 67 

 

 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Яковлев А.А. 

(бөлім құрамында) 

 

36. 
 

- "Қазақстан-бейбітшілік пен жақсылық елі" 

Қаладағы орта мектептердің өтінімдері 

бойынша бастауыш және орта сынып 

оқушылары үшін Қазақстан Республикасы 

күніне арналған мерекелік іс-шара дайындалып,  

 

Қазан 

(қала 

мектептерінің 

өтінімі 

бойынша)   

 

Музей-қорық, 

көрме залы, 

Қ. Қайсенов 

көшесі, 67.     

 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Мырзабеков И.Р. 
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өткізілсін. 

Іс-шараның мақсаты: 

- оқушыларды  мерекенің тарихымен 

таныстыру; 

- оқушылардың біздің Отанымыз туралы 

білімдері мен түсініктерін тереңдету және 

кеңейту; 

- Қазақстанда тұратын халықтың мәдениетіне, 

салт-дәстүрлеріне деген сүйіспеншілік пен 

құрметке тәрбиелеу 

 

 

37. 
 

-     Онлайн хабарлама дайындау: 

"Музей-қорық қорынан.  XIX - XX 

ғасырлардағы күміс бұйымдар" 

 

Төртінші тоқсан,  

(қазан-

желтоқсан) 

уақыты 

нақтыланады 
 

 

Музей-қорық, 

көрме залы, 

Қ. Қайсенов 

көшесі, 67 
 

 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Нечаев Р.Ю. 

 

38. 
 

Музейлер шеруі 

Орыс халық мерекесін өткізу: 

 - "Кузьминка күзге дейін оянады" 

"Бастеньки" музей фольклорлық ансамблі мен 

"Прялица" балалар фольклорлық ансамблінің 

күшімен "Кузьминки"халықтық мерекесінің 

дәстүрлерінен бағдарлама дайындау: тауықтың 

туған күні, күлкілі үйлену тойы, жылдың күз 

мезгіліндегі мақал-мәтелдер 

 

Қараша 
 

Музей-

қорық,көрме 

залы, 

Қ. Қайсенов 

көшесі, 67 

 

 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Яковлев А.А. 

(бөлім құрамында) 

 

39. 
 

 

- Еврейлердің "Ханука"  халықтық  мерекесі 

Іс-шара еврей диаспорасымен және "Сион" 

еврей этномәдени орталығының өкілдерімен 

бірлесіп ұйымдастырылады. Мереке 

бағдарламасына "Ханука" мерекесінің пайда 

болу тарихы туралы баяндайтын сәттер 

енгізіледі; зияткерлік конкурстар, тақырыптық 

викторина, спорттық ойындар және т.б. 

өткізіледі. 

 

Желтоқсан 

 

 

Облыстық Достық 

үйі (ММС),  
"Сион" еврей 

этномәдени 

орталығы 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Григорьева А.А., 

еврей диаспорасы мен"Сион" 

еврей этномәдени орталығының 

өкілдері 
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40. 
 
 

 

Көшпелі көрме 
 

Еврейлердің "Ханука" мерекесіне орай, 

Халықтар және аз санды  этнотоптар  

этнографиясы бөлімінің қызметкерлері музей-

қорықтың қор топтамаларынан еврей халқының 

материалдық және рухани мәдениеті бойынша 

көшпелі көрме ұйымдастырады 
 

 

Желтоқсан 

 

 

Облыстық Достық 

үйі (ММС),  
"Сион" еврей 

этномәдени 

орталығы 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Григорьева А.А. 

 

41. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  "Қазақстанның Тәуелсіздік күні-басты 

ұлттық мереке" 

Қала мектептерінің кіші және орта сынып 

оқушылары үшін Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздік күніне арналған мерекелік іс-шара 

дайындалып, өткізіледі. 

Мерекелік іс-шараның бағдарламасы 

дайындалады (2023 жылдың қазан айында 

сценарий жоспары жасалып) және музей-

қорықтың әдістемелік кеңесінде бекітіледі 

 

Желтоқсан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей-қорық, 

көрме залы, 

Қ. Қайсенов 

көшесі, 67.     

 

 

 

 

 

 

 

Халықтар және аз санды 

этнотоптар этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері, 

Талдыбаева С.М. 

(бөлім құрамында) 

 

 

 

42. 
 

 

-     Музейдің жұмыс жоспарына сәйкес 

мемлекеттік мерекелер мен мерейтойлық 

күндерге арналған іс-шараларға қатысу: 

8 наурыз, Наурыз, 1 мамыр, 9 мамыр, қарттар 

күні. 

"Бастеньки" ансамблінің және бөлім 

қызметкерлерінің өнерін іс-шараларды 

ұйымдастыру жұмысына қатыстыру 
 

 

Жыл ішінде 

 

Музей-қорық, 

көрме залы, 

Қ. Қайсенов 

көшесі, 67.     

 

 

Орыс этнографиясы бөлімінің 

қызметкерлері, Яковлев А.А. 

(бөлім құрамында). 

 

3.    ІС-ШАРАЛАР КҮНТІЗБЕСІ - 2023 ж. 
 

Этнографиялық,мемлекеттік, 

облыстық және жергілікті маңызы бар мерекелер мен іс-шараларды ұйымдастырып, өткізу,орта мектептердің, 

колледждердің, ЖОО-лардың, кәсіпорындар мен басқа да ұйымдардың өтінімдері бойынша 
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(АУДИТОРИЯЛАР ҮШІН және ОНЛАЙН) 
 

 

№  

р/с 
 

 

Іс-шараның атауы 

 

 

Өтетін уақыты 
 

Өтетін орны 
 

Жауаптылар 

1 2 3 4 5 
 

ҚАҢТАР 

Жаңажылдық іс-шаралар 
 

 

 

1. 
 

-"Қысқы орман ертегісі"  

Косплей – костюмді-қойылымдысуретті сессия 

 

Қаңтар 

өтінім бойынша 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Мырзашова Н.Б. 
 

 

2. 
 

 

 

 

-   "Шырша ойыншықтарының ертегі 

әлемінде" 

Рождестволық ойыншықтардың жасалу тарихы 

туралы танымдық бағдарлама. 

(Музей - қорықтың қор топтамаларынан) 

 

 

Қаңтар 

өтінім бойынша 

 

Музей-

қорық,көрме 

залы, 

Қ.Қайсенов 

көшесі, 67.     
 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Мырзашова Н.Б. Борисенко М.В. 
 

 

3. 
 

-  "Музей өз құпияларын сақтайды" 

Қала мектептерінің орта және жоғары сынып 

оқушыларына арналған саяхат ойыны 

 

 

Қаңтар 

өтінім бойынша 

 

Музей-

қорық,көрме 

залы, 

Қ.Қайсенов 

көшесі, 67.     
 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Лазарева Л.Б. 
 

 

4. 
 

-   "Халық ойынының дәстүрлері" 

Қаланың орта мектеп оқушыларына арналған 

танымдықойын бағдарламасы. Бағдарламада: 

- қазақ халық ойындары; 

- орыс халық ойындары; 

- татар халық ойындары;  
 

 

Қаңтар 

өтінім бойынша 

 

Музей-

қорық,көрме 

залы, 

Қ.Қайсенов 

көшесі, 67.     

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Мырзашова Н.Б 
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5. -   "Суретшінің  жан дүниесі" 

Реалист суретші В.И. Суриковтың туғанына 175 

жыл. Интерактивті бағдарламаны қолдану 

арқылы суретшінің өмірімен және  

шығармашылығымен танысу: "Василий 

Суриков. Орыс музейініңжинамасынан" 
 

Қаңтар 

өтінім бойынша 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры астында» 

виртуалды залы,  

Бейбітшілік 

көшесі, 29. 
 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері, Асыл А.А.  

 

 

6. 
 

-    "Кеңестер полотнолары" 
 

Суретші А.А. Пластовтың туғанына 130 жыл 

толуына орай. Суретшінің өмірімен,  

шығармашылығымен және Орыс музейінің 

топтамасындағы жұмыстарымен танысу 

 

 

Қаңтар 

өтінім бойынша 

 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры астында» 

виртуалды залы,  

Бейбітшілік 

көшесі, 29. 
 

 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері, Амангельды А. 
 

 

7. 

 

 

 

Ерлік сабақтары циклынан: 

 

-  "Біздің қаланың батырлары. Екінші 

бөлім" 

1 сабақ: 

-  "Ахтунг! Аспанда Покрышкин!» 

Қала мектептерінің кіші және орта сынып 

оқушылары үшінатақты ұшқыш, Кеңес 

Одағының тұңғыш үш мәрте Батыры, Өскемен 

қаласының Құрметті азаматы Александр 

Иванович Покрышкиннің (1913-1985)туғанына 

110 жыл толуына арналған  онлайн ерлік сабағы 
 

 

Қаңтар 

онлайн 

 

 

 

Музей-қорық, 

You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Щеглов В.В., 

Құмарбеков А.М. 

 

8. 

 

 

 

 

 

 "Музей архиві" 

іс-шаралар циклынан 

 "Музей құпиялары"жобасы: 

 

- "Чемодандар топтамасы" 

Музей қорларында жиналған қызықты 

чемодандартоптамасы туралы ақпаратты 

қамтитын онлайн іс-шара. 

 

Қаңтар 

онлайн 

 

 

Музей-қорық, 

You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Курдакова Ю.Е. 
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9. 

 

 

" Ұрпақтардың тағзымы мен естелігі" 

жобасы 

Халықтық онлайн жады кітабы: бейнероликтер 

жинағы. Жобамен жұмысты жалғастыру. Жоба 

тарихи оқиғаларға қатысушылар туралы 

әңгімелеген туыстары мен 

таныстарыныңестеліктерін қамтиды. 

1. Қала тұрғындарын жобаға қатысуға 

шақыратын  үндеуді қайтара жариялау 
 

 

Қаңтар 

онлайн 

 

 

Музей-қорық, 

музей сайты. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Щеглов В.В. 

 

 

10. 
 

 

"Қазақстанның мәдени мұрасы" 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасын және 

"Киелі  Қазақстан"арнайы жобасын іске асыру 

шеңберінде дәрістер өткізуді жалғастыру 

 

 

Жыл ішінде: 

қаңтар-

желтоқсан 

 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры астында» 

виртуалды залы,  

Бейбітшіліккөшес

і, 29. 
 

 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері, Кәрібаева Ш.М. 
 

 

АҚПАН 

Интернационалист-жауынгерлерді еске алу күні (15 ақпан); Масленица (20-26 ақпан) 
 

 

11. 

 

 

Интернационалист жауынгерлерді  

еске алу күніне орай: 
 

-  "Ауғанда отқа оранған" 
 

Интернационалист-жауынгерлерді еске алу 

күніне арналған ерлік сабағы. 

Интернационалист жауынгерлер туралы әңгіме, 

олардың естеліктері. 

Ерлік сабағы қаланың орта мектеп 

әкімшіліктерінің өтінімдері бойынша бастауыш 

және орта сынып оқушыларына арналып  

өткізіледі 
 

 

10-15 

ақпан 

 

 

 
 

 

Музей-қорық, 

көрме залы, 

Қ.Қайсенов 

көшесі, 67.     

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Құмарбеков А.М. 
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12. 

 

 

Интернационалист жауынгерлерді 

еске алу күніне орай: 
 

-   "Ауған соғысының жаңғырығы" 
 

Ауғанстан туралы соғыс ардагерлерінің 

естеліктері бойынша бұрынғы 

интернационалист жауынгерлердің жеке 

архивтерін тарта отырып, орта және жоғары 

сынып оқушыларына арналған онлайн дәріс. 
 

 

Ақпан 
онлайн 

 

 

 

Музей-қорық, 

You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Щеглов В.В. 

 

13. 

 

 

-    "Амангелдінің жүрегі" 
 

1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі 

жетекшілерінің бірі Амангелді Имановтың 

(1873-1919)туғанына 150 жыл толуына орай 

кіші және орта сыныптарға арналған 

патриоттық сабақ 
 

 

Ақпан 
өтінім бойынша 

 

 

 

Музей-

қорық,көрме 

залы, 

Қ.Қайсенов 

көшесі, 67.     

. 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Щеглов В.В. 

 

14. 
 

-    "Тарих беттерін парақтағанда" 
 

Ұлан ауданының тумасы, Ұлы Отан соғысына  

қатысушы (1941-1945), Халық Каһарманы, ҚР 

Жазушылар одағының мүшесі Қасым 

Қайсеновтың (1918- 2006) туғанына 105 жыл 

толуына орайластырылған әдеби қонақжай 

бөлме. 
 

 

Ақпан 
өтінім бойынша 

 

 

 

Музей-

қорық,көрме 

залы, 

Қ.Қайсенов 

көшесі, 67.     

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Жунусова С.Т. 

 

15. 

 

 

 

-   " Ұрпақтардың тағзымы мен естелігі" 

жобасы 
 

Халықтық онлайн жады кітабы: бейнероликтер 

жинағы. Жобамен жұмысты жалғастыру.  Жоба 

тарихи оқиғаларға қатысушылар туралы 

әңгімелеген туыстары мен таныстарының 

естеліктерін қамтиды. 

1.  Теледидардағы жарнамалық науқан. 

 

Ақпан 
онлайн 

 

Музей-қорық, 

музей-қорық 

сайты 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Щеглов В.В. 
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2.  Жұмыс материалын жинау және өңдеу 
 

 

16. 
 

 

-    "Күміс ғасыр қиялдары" 
 

Александр Головиннің туғанына 160 жыл. Орыс 

музейінің галереясы бойынша шебердің 

суреттеріне көркем саяхаттар 

 

 

Ақпан 
өтінім бойынша 

 

 

 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры астында» 

виртуалды залы,  

Бейбітшілік 

көшесі, 29. 
 

 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері 

 

17. 
 

 

-    "Жаңа өнер ізде ужолында" 
 

Каземир Малевичтің туғанына 145 жыл. 

Суретшінің Орыс музейімедиатекасындағы  

шығармашылығымен және өмірімен танысу 

 

 

 

Ақпан 
өтінім бойынша 

 

 

 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры астында» 

виртуалды залы,  

Бейбітшіліккөшес

і, 29. 
 

 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері, Кәрібаева Ш.М. 
 

 

18. 
 
 

 

-  «Масленицалық көңіл көтерулер» 
 

Балалары бар ата-аналарға арналған ойын 

бағдарламасы, Масленицаға арналған дәстүрлі 

халық ойындары. Іс-шараға қатысушыларға 

отбасылық фотосессия ұсынылады 
 

 

Ақпан 
өтінім бойынша 

 

 

 

Музей-

қорық,Солжағалы

қ кешен 
 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Савельева О.М.  
 

 

19. 
 

 

 

-    "Масленица  көктемді ертіп келеді" 
 

Театрландырылған танымдық бағдарлама: 

- мерекенің тарихымен, салт-дәстүрлерімен 

таныстыру;  

- Масленица мен құймақ туралы мақал-мәтелдер 

білу бойынша  білімді анықтау; 

- мереке жайлы музыкалық нөмірлер мен 

өлеңдер; 

- көңілді ойындар, конкурстар 

өткізіп,жұмбақтар шешу; 

-  музей-қорықтың қор топтамасынан 

Масленица  атрибуттары бар шағын көрме 

 

Ақпан - 

наурыздың 

басы 

өтінім бойынша 

 
 

 

Музей-

қорық,көрме 

залы, 

Қ.Қайсенов 

көшесі, 67.     

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Борисенко М.В. 
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әзірлеу. 
 

 

20. 
 

-   "Біз сұр қасқырдан қорықпаймыз" 
 

Балаларға арналған іс-шара, оған хайуанаттар 

бағындағы шөпқоректі үй жануарлары мен 

жыртқыштар туралы экскурсия, сондай-ақ, 

қысқы ойын-сауықты қамтитын, сырғанау және 

балалардың денсаулығын нығайтатын ойындар 

енеді 
 

 

Ақпан 

Өтінім бойынша 

 

 

 

 

 

Музей-

қорық,Солжағалы

қ кешен, 

Зообақ 

 

 

Өлке фаунасы бөлімінің 

қызметкерлері, биолог - Павленко 

Ю.В. 

 

 

 

21. 
 

 

ШҚО музей-қорығы мен "ШҚО зағип және 

нашар көретін азаматтарға арналған арнайы 

кітапханасы" арасындағы ынтымақтастық 

аясында 
 

"Бастеньки" фольклорлық ансамблінің 

Оңтүстік-Батыс Алтайдың орыс 

тұрғындарының дәстүрлі әндерінен қойылымы 

 

Ақпан 

 

 

ШҚО «Зағип және 

нашар көретін 

азаматтардың 

арнаулы  

кітапханасы», 

Новаторлар 

көшесі, 11/1. 
 

 

Яковлев А.А., орыс  этнографиясы 

бөлімінің қызметкерлері 

 

НАУРЫЗ 

Алғыс айту күні  (1 наурыз); Халықаралық әйелдер күні  (8 наурыз);  Наурыз  (21-23 наурыз) 

 
 

22. 
 

 

Алғыс айту күніне орай 
 

-    «Қазақстан халқына арналады»   

ШҚО СҚӨ шеберлері бұйымдарының көрме-

жәрмеңкесі 

 

 

1 наурыз 
 

Достық үйі – 

қоғамдық келісім 

орталығы, фойе 
 

 

Халықтық және сәндік-

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері, Рахатова Ж.Т. 
 

 

23. 
 

 

Халықаралық әйелдер күніне орай 
 

 

-    «Әйелдерге арналған сыйлықтар» 

ШҚО СҚӨ шеберлері бұйымдарының көрме-

жәрмеңкесі. 

 

 

 

Наурыздың 

басы 

 

 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

атындағы этнобақ 

 

 

Халықтық және сәндік-

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері, Мухамеджанова 

Р.М.  
 



48 

 

 

24. 
 

 

-    «Әз Наурыз - жаңару мен жаңғырудың 

бастауы» 
 

Театрландырылған танымдық бағдарлама 

қаланың орта мектеп оқушылары үшін  

Бағдарламада:  

-киіз үйдің безендірілуімен танысу (қазақ 

этнографиясының топтамасы бойынша, музей-

қорық қорынан); 

- көктем мерекесі туралы өлеңдер мен әндер 

орындау; 

- Қазақ ұлттық ойындары, конкурстар, 

жұмбақтар. 
 

 

13 наурыз - 16 

сәуір 
өтінім бойынша 
 

 

Музей-

қорық,көрме 

залы, 

Қ.Қайсенов 

көшесі, 67.     

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Мырзашова Н.Б. 

 

25. 

 

 

Наурыз мейрамына 

«Наурыз – бейбітшілік пен жақсылықтың 

мерекесі»  Мерекенің тарихы мен салт-

дәстүрінен сыр шертетін танымдық ойын-сауық 

іс-шарасы, ұлттық ойындармен музей-қорық 

қорындағы жәдігерлерді көрсету. 
 

  
наурыз 

өтінім бойынша 

 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры 

астында», 

виртуалды залы,  

Бейбітшілік, 29. 

 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері, Карибаева  Ш.М. 

 

 

26. 

 

 

               Наурыз мейрамына 
 

-    «Сәлем, Наурыз мерекесі!» 
 

ШҚО СҚӨ шеберлерінің бұйымдарының көрме-

жәрмеңкесі 

 

21-23 наурыз 
 

Өскемен қаласы, 

Республика 

алаңы. 

 

 

Халықтық және сәндік-

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері, Мухамеджанова 

Р.М. 
 

 

27. 
 

-     «Туған күн иесінің күні» 
 

Қаланың жалпы білім беретін мектептерінің 

бастауыш сынып оқушыларына арналған 

театрландырылған бағдарлама.  

Бағдарламада: 

- ойындар, жарыстар; 

- дәстүрлі әдет-ғұрыптарды орындау және т.б. 
 

 

Наурыз 

өтінім бойынша  

 

Музей-қорық, 

көрме залы, 

Қ.Қайсенов 

көшесі, 67 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, Лазарева 

Л.Б. 

 

28. 
 

Онлайн жоба 

 

Наурыз 
 

Музей-қорық, 
 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 
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-    «Батырдың ғасыры»  ерлік сабақтарының 

циклінен: 

-     «Өткеннің батырлары туралы …» 

Ұлы Отан соғысына (1941-1945) қатысушының 

туғанына 100 жыл толуына арналған онлайн 

ерлік сабағы, Халық депутаттары Өскемен 

қалалық Кеңесінің төрағасы (1968-1980), 

Өскемен қаласының Құрметті азаматы Василий 

Севастьянович Карпенко (1923-2013). 
 

онлайн You tube 
UCNEzMIVZWmCXED

GNCz9HuYQ 

 

 

бөлімінің қызметкерлері, Щеглов 

В.В.  

 

 

29. 

 

 

«Ұрпақтардың тағзымы мен естелігі»  

жобасы: 
 

Халықтың онлайн естелік кітабы. 

Бейнероликтер жинағы. 

Жоба бойынша жұмысты жалғастыру. Жоба 

тарихи оқиғаларға қатысушылар туралы 

туыстары мен достарының естеліктерін 

қамтиды. 

1.   Материалды жинау және өңдеу.  

2.   Жарнамалық-ақпараттық науқанды 

жалғастыру. 
 

 

Наурыз 

онлайн 

 

Музей-қорық, 

Музей сайты. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, Щеглов 

В.В.  

 

 

30. 
 

-    «Біздің мейірімді досымыз - Су» 
 

«Дүниежүзілік су күніне» және су ресурстарын 

сақтауға арналған іс-шара. Акция балалар мен 

ересектердің назарын Дүниежүзілік су күнін 

мерекелеуге аудару, экологиялық сауаттылықты 

арттыру және қоршаған ортамен дұрыс 

әрекеттесу мақсатында өткізілуде. Шара 

қаланың жалпы білім беретін мектептерінің 

оқушылары мен ұйымдастырылмаған кешенге 

келушілерге арналған. 
 

 

Наурыз 
 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, зообақ. 

 

 

 

 

 

 

Өлке фаунасы бөлімінің 

қызметкері, биолог - Павленко  

Ю.В. 

 

 

31. 
 

ШҚО музей-қорығының «ШҚО зағип және 
 

Наурыз 
 

ШҚО «Зағип және 
 

Халықтық және сәндік-
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 нашар көретін азаматтарға арналған арнайы 

кітапханасымен» ынтымақтастығы аясында 

Шығыс Қазақстан сәндік - қолданбалы өнер 

шеберлерінің көшпелі көрмесі 

нашар көретін 

азаматтарға 

арналған арнайы 

кітапхана» 

Новаторов 

көшесі, 11/1. 
 

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері, Мухамеджанова  

Р.М. 

 

СӘУІР 

 

Қазақстандағы ғашықтар күні (15 сәуір); Халықаралық Жер-Ана күні (22 сәуір) 

 

 

32. 
 

 
 

 

«Музей мұрағаты» іс-шаралар циклінен 

«Музей құпиялары» жобасы: 
 

-     «Фотоаппараттар жинағы» 

Қаланың жалпы білім беретін мектептері мен 

колледждерінің студенттері үшін тақырыптық 

бағдарлама ұйымдастыру. 

Бағдарламада: 

- тақырып бойынша презентация; 

- шағын көрмеге шолу экскурсия; 

- жиналғандардың сұрақтарына жауаптар. 
 

 

Сәуір 

өтінім бойынша 

 

Музей-қорық, 

көрме залы, 

Қ.Қайсенов 

көшесі, 67 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Курдакова Ю.Е. 

 

33. 

 

 

Ерлік сабақтары циклінен «Біздің қаладан 

шыққан батырлар. Екінші бөлім» 

2 сабақ: 
 

-    «Соғыс пен бейбітшілік аясындағы екеуі»   

А.Б. Байбатчин және К.К. Байбатчин Өскемен 

қаласының құрметті азаматтары, Ұлы Отан 

соғысына қатысушылар туралы  онлайн ерлік 

сабағы.     
 

 

Сәуір 

онлайн 

 

Музей-қорық,  

You tube 
UCNEzMIVZWmCXE

DGNCz9HuYQ 

 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Щеглов В.В. 

 

 

34. 
 

-     «Туған күн иесінің күні» 

Қаланың жалпы білім беретін мектеп 

оқушыларына арналған театрландырылған 

 

Сәуір 

өтінім бойынша 

 

Музей-қорық, 

көрме залы, 

Қ.Қайсенов 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, Лазарева 

Л.Б. 
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бағдарлама. Бағдарламада: 

- ойындар, жарыстар; 

- дәстүрлі әдет-ғұрыптарды орындау. 
 

көшесі, 67  

 

35. 
 

 

 

 

-    «Біздің үйіміз Жер планетасы» 

Халықаралық Жер-Ана күніне арналған 

бастауыш және орта мектеп жасындағы 

оқушыларға арналған экологиялық білім беру 

бағдарламасын дайындау және өткізу. 

Солжағалық кешені мен хайуанаттар бағының 

базасында балалар Шығыс Қазақстанның 

фаунасымен және хайуанаттар бағындағы 

жануарлардың өмір сүру жағдайларымен 

танысады. 
 

 

Сәуір 

өтінім бойынша 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, зообақ. 

 

 

 

 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Савельева О.М. 

 

 

 

36. 
 

 

Қазақстандағы ғашықтар күніне 
 

-    «Шеберлерден тосын сыйлар» 

Шығыс Қазақстан облысы СҚӨ шеберлерінің 

бұйымдарының көрме-жәрмеңкесі                  

 

Сәуір 

 

 

Музей-қорық, Қ. 

Қайсенов 

атындағы 

этнопарк. 

 

 

Халықтық және сәндік-

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері, Мухамеджанова 

Р.М.  
 

 

37. 
 

 

Музейлер шеруі 
 

-     «Қазақ алашасының өрнектері» 

Тоқу бойынша шеберлік сабағы 

 

16 сәуір 

 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

көшесі, 

67 көрме залы. 

 

Халықтық және сәндік-

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері,  

Торайгырова М.О. 
 

 

38. 
 

"Ұрпақтардың тағзымы мен естелігі" 

жобасы 
 

Халықтыңонлайн естелік кітабы. Бейнероликтер 

жинағы. 

Жоба бойынша жұмысты жалғастыру. Жоба 

тарихи оқиғаларға қатысушылар туралы 

туыстары мен достарының естеліктерін 

қамтиды. 

1.  Материалды жинау және өңдеу; 

 

Сәуір 

өтінім бойынша 

 

Музей-қорық,  

музей сайты 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Щеглов В.В. 
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2.  Жарнамалық-ақпараттық таныстықты 

жалғастыру; 

3.  2-том беттерінің беттелуі. 
 

 

39. 
 

-     «Парижді жаулаған дала үні»  

Әнші-орындаушы, Абай өңірінің тумасы Әміре 

Қашаубаевтың туғанына 135 жыл толуына орай 

мерекелік шара өткізу. 

 

Сәуір 

 

 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры 

астында», 

виртуалды залы,  

Бейбітшілік, 29. 
 

 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері,  Асыл А.А.  

Амангельды А. 

 

 

40. 
 

-    «Қанатты көршілер» 

«Құстар күніне» арналған іс-шара. 

Мақсаты оқушыларды табиғаттағы және адам 

өміріндегі құстардың алуан түрлілігімен және 

тіршілік әрекетімен таныстыру, құстарды және 

табиғи ортаны қорғаудағы рөлін ашу. Шара 

қаланың жалпы білім беретін мектептерінің 

оқушылары мен Солжағалық кешеннің 

келушілеріне арналған. 

 

Сәуір 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, зообақ. 

 

 

 

 

 

 

Өлке фаунасы бөлімінің 

қызметкері, биолог - Павленко 

Ю.В. 

 

 

41. 
 

ШҚО музей-қорығының «ШҚО зағип және 

нашар көретін азаматтарға арналған арнайы 

кітапханасымен» ынтымақтастығы аясында 
 

-   «Шығыс Қазақстан халықтарының 

этнографиялық мұрасы» 

Тақырыптық музей бағдарламасы. 
 

 

Сәуір 

 

 

ШҚО зағип және 

нашар көретін 

азаматтарға 

арналған арнайы 

кітапханасымен 

Новаторов, 

көшесі 11/1 
 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері 

 

МАМЫР  

Қазақстан халқының бірлігі күні (1 мамыр); Отан қорғаушылар күні (7 мамыр); Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күні (9 

мамыр); Халықаралық музей күні (18 мамыр); Қазақстан мәдениет және өнер қызметкерлері күні (21 мамыр)  

 
 

42. 
 

Қазақстан халқының бірлігі күніне 
 

 

Мамыр  

өтінім бойынша 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 
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-    «Достық - балалардың көзімен»   

Балаларға арналған тақырыптық бағдарлама 

Бағдарламада: 

- тақырыптық викторина; 

- асфальтқа сурет салу; 

- өлеңдер, әндер. 
 

 кешені, ашық 

алаңдарда әскери 

техниканың 

экспозициясы. 

Савельева О.М. 

 

 

43. 
 

Қазақстан халқының бірлігі күніне 
 

 

-    «Қолөнер және тосын сыйлар»    

Көрме-жәрмеңке және сәндік-қолданбалы өнер 

шеберлерінің шеберлік сабақтары 

 

1 мамыр    
 

Өскемен қаласы, 

Республика лаңы 

 

 

Халықтық және сәндік-

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері, Мухамеджанова 

Р.М. 
 

 

44. 
 

 

Отан қорғаушылар күніне орай 

 

-     «Біз - батырлар ұрпағымыз» 

Батылдық сабағы. Қазақстан Республикасы 

Қорғаныс министрлігінің «27943 әскери бөлімі» 

РММ өкілдерімен қала мектептерінің 

оқушыларының кездесуін ұйымдастыру 

(Жаңа Ахмер әскери бөлімі). 
 

 

Мамыр  

өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешені, ашық 

алаңдарда әскери 

техниканың 

экспозициясы. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Кумарбеков А.М. 

 

 

45. 
 

Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күніне 
 

-   «Жеңіске ұмтылу» 

Бастауыш және орта сынып оқушылары үшін 

Солжағалық кешенінің әскери техникасының 

экспозициясына әскери-патриоттық квест 

дайындау. Квест әскери техника және Ұлы Отан 

соғысының тарихы бойынша тапсырмалар мен 

сұрақтарды қамтиды. 
 

 

Мамыр  

өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешені, ашық 

алаңдарда әскери 

техниканың 

экспозициясы. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Кумарбеков А.М. 

 

 

46. 

 

 

 

 

Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күніне 
 

Солжағалық кешенінің павильондарында Ұлы 

Отан соғысы экспозицияларына келушілерге 

 

Мамыр-қазан 

өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, Жеңіс 

павильоны. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Экскурсия жүргізушілері 
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күнделікті экскурсиялық қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру. 

Күн сайын мектептер мен колледждердің 

тапсырысы бойынша экспозицияларға 

экскурсиялар өткізу: 

- Жеңіс павильоны: «Өмір үшін күрескендерге» 

экспозициясы; 

- Солжағалық кешенінің ашық алаңындағы 

әскери техниканың экспозициясы: - «Жеңіс 

артиллериясы» (ЗИС-2, ЗИС-3 туралы); 

- Чернобыль құрбандарының павильоны- 

«Ерлік мектебі: Чернобыль жоюшылары» 
экспозициясы; 

- Ауған павильоны: - «Ауған сынығы. Кеңес 

Одағының соңғы соғысы. 1979-1989» 
экспозициясы. 
 

 

 

 

 

 

 

47. 
 

Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күніне, 

Қ.Қайсеновтың туғанына 105 жыл, Шығыс 

Қазақстан облысының тұңғыш әскери 

ұшқышы Ж.Малдыбаевтың 116 жылдығына 
 

-    «Бұл күндері даңқ  таусылмас» 

Қазақстандықтарға, Екінші дүниежүзілік 

соғыстың батырларына арналған виртуалды 

экскурсия 

  
Сәуір-мамыр 

 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры 

астында», 

виртуалды залы,  

Бейбітшілік, 29. 

 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері, Карибаева Ш.М. 

 

48. 
 

-    «Виктор Васнецов әлемі» 

Орыс суретшісі, фольклорлық-тарихи жанрдың 

негізін қалаушы В.М. Васнецовтың туғанына 

175 жыл толуына орай интерактивті 

бағдарламаны пайдалану арқылы экскурсия 

жүргізу: «Виктор Васнецов. Ресей музейінің 

жинағынан. 
 

 

Мамыр 
 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры 

астында», 

виртуалды залы,  

Бейбітшілік, 29. 

 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері, Карибаева Ш.М. 

Асыл А.А. 

 

 

49. 
 

Халықаралық музейлер күніне және 
 

Мамыр 
 

Музей-қорық, Қ. 
 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 
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Қазақстандағы мәдениет және өнер 

қызметкерлері күніне 
 

-    «Музейдегі түн»  

Музей акциясы 

Ойын алаңдарын дайындау, концерттік 

бағдарламаға қатысу 

 Қайсенов 

аатындағы 

этнобақ; көрме 

залдар: М. 

Горький көшесі, 

59 және Қ. 

Қайсенов көшесі 

67. 

бөлімінің қызметкерлері, 

Лазарева Л. Б. 

 

 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы және «Қазақстанның рухани киелі жерлері» немесе «Қазақстанның қасиетті географиясы» 

жобаларын жүзеге асыру аясында Шығыс Қазақстанның киелі жерлеріне, музей экскурсиялық автобусында көшпелі 

дәрістер - экскурсиялар өткізуді жалғастыру. 
 

 

50. 
 

«Ақбауыр» археологиялық кешені  
 

Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданында 

орналасқан «Ақбауыр» археологиялық 

кешеніне көшпелі дәрістер - экскурсиялар 

ұйымдастыру: 

 

-    «Ақбауыр» көне киелі жердің 

географиялық орны мен ортасының 

ерекшеліктері; 
 

-    «Ақбауыр» көне киелі жердің 

археологиялық ескерткіштері. 

(лекция-экскурсиялар орыс тілінде жүргізіледі) 
 

Далалық экскурсиялық іс-шаралар қаладағы 

жоғары оқу орындарының, колледждердің, 

жалпы орта білім беретін мектептер мен 

кәсіпорындардың тапсырысы бойынша 

өткізіледі, көне Ақ Бауыр киелі жеріне, музей 

экскурсиялық автобусында экскурсиялар өткізу 

үшін экскурсиялық топтар құрылады.  Іс-

шараның ұзақтығы автобуспен екі бағытта 

жүруді ескере отырып, 5 сағатты құрайды. 
 

 

Мамырдан 

қазанға дейін 
 

(көшпелі іс-

шаралар сұраныс 

бойынша 

халықтың 

барлық 

санаттары үшін 

өткізіледі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей-қорық, 

ШҚО, 

Ұлан ауданы, 

«Ақбауыр» көне 

ғибадатхана, 

(музей 

экскурсиялық 

автобусында). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ақ бауыр» бөлімінің 

қызметкерлері, 

Петенёва Г.Г.   
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Маршрут кезеңдері: 
 

 

-   Ежелгі Ақ Бауыр киелі жерінің қоршаған 

ортасының ерекшеліктерімен (рельефі, 

өсімдіктері мен жануарлары, т.б.) таныстыру; 

-  Охрамен жасалған жартастағы суреттермен 

үңгірге серуендеу (б.з.б. V-III мыңжылдықтар); 

-    «Ритуалдық» алаңға жаяу бару; 

- Дәріс-экскурсия барысында келушілер энеолит 

дәуірінен орта ғасырларға дейінгі Шығыс 

Қазақстан тайпаларының мәдениетінің даму 

кезеңдерімен таныстырылады. Ежелгі өнер 

ескерткіштеріне ерекше назар аударылады: 

ғұрыптық және рәсімдік тәжірибе, 

астрономиядағы білімнің пайда болуы мен 

дамуы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Солжағалық кешендегі «Шеберлер қаласында» жазғы шеберлік сағаттарын дәстүрлі өткізуді жалғастыру 
 

 

51. 
 

-    «Шеберлер қаласында» шеберлік 

сағаттары белгіленген кесте бойынша 

мамырдан қыркүйектің соңына дейін, жазғы 

маусым бойы жұмыс істейді. Халық және 

сәндік-қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері қолөнершілер жұмысының 

кестесін жасап, келушілерге сабақ береді, 

шеберлік сабақтары арқылы қолөнерді үйретеді. 

Жазғы кезеңге дейін халыққа алдағы іс-шаралар 

туралы баспасөз түйіндемелер, баннерлер, 

хабарландырулар дайындау. Солжағалық 

кешенінің барлық қызығушылық танытқан 

келушілеріне табиғи материалдардан сәндік-

қолданбалы өнер жасау бойынша шеберлік 

сабақтарының болжамды тақырыбы ұсынылады. 

Мамыр айына дейін «Шеберлер қаласында» 

 

Мамырдан 

қыркүйекке 

дейін - (жазғы 

маусым).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, Шеберлер 

қалашығы. 

 

 

 

 

 

 

Халықтық және сәндік-

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері, Мухамеджанова 

Р.М. (бөлім құрамында) 
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сенбі-жексенбі күндері жұмыс істейтін 

шеберлер анықталады. 
 

«Шеберлік сабақтарының» болжамды 

тақырыптары: 

 

-    Итқоғамен өру: демеуіштер, бетбелгілер;    

-   Кескінді тігу: алашалар, бұрағыш-

қуыршақтар; 

-   Қазақтың дәстүрлі киіз бұйымдары: 

шәркелер, мойынорағыштар т.б. 

-   Шимен тоқу: демеуіштер, панно. 

-   Қайың қабығымен жұмыс: магниттер, 

тағалар, қораптар. 

-   Ағашқа, тасқа, қағазға сурет салу. 

-   Бисерден жасалған зергерлік бұйымдар: 

моншақтар, білезіктер, кулондар.               

-   Квиллинг және оригами техникасындағы 

жұмыстар: құстардың, жануарлардың мүсіндері.  

-   Киіз басу: қуыршақтар, ойыншықтар, гүлдер, 

мойынорағыштар, шәркелер. 

-   Саздан мүсіндеу: ысқырықтар, құстар, 

жануарлар. 

-   Білдекте қазақтың дәстүрлі тоқыма өнері. 

-   Орыстың бердодағы тоқымасы және т.б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. 

 

 

 

 

 

Жазғы уақытта кәдесыйлар дүкенінің жұмысын 

ұйымдастыру. 

 

 

 

 

Мамыр-қазан 

 

 

 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, Шеберлер 

қалашығы. 

 

 

Халықтық және сәндік-

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері. 
 

 

МАУСЫМ   

Халықаралық балаларды қорғау күні (1 маусым); Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері күні (4 маусым) 
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53. Халықаралық балаларды қорғау күніне 

 

-    «Ескі музей сандығының ертегілері» 

Для детей города организовать 

театрализованное конкурсно-игровое 

представление  
 

1 маусым 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, Балалар 

қалашығы. 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Борисенко М.В. 
 

 

54. 
 

К  Международному дню защиты детей 
 

-    «Табиғат және қиял» 

Қоршаған ортаны қорғауға арналған балалар 

сурет байқауы. 

Байқауға музей-қорық қызметкерлерінің 14 

жасқа дейінгі балалары қатысады. 

Шара қаланың жалпы білім беретін 

мектептерінің оқушылары үшін де сұраныс 

бойынша өткізіледі. 
 

 

Маусым  

 

 

 

 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, зообақ. 

 

 

 

 

 

 

Өлке фаунасы бөлімінің 

қызметкері, биолог - Павленко 

Ю.В. 

 

 

55. 
 

-     «Ғасырдың ұрлануы» 

Детектив фарс жанрындағы балаларға арналған 

әсерлі қойылым. Түйіндеме (логлайн): музей-

қорық саябағында игі істер агенттігі ашылды, 

оның қызметкерлерінен шұғыл көмек сұралады 

(біреуді ренжітті, біреуді хайуанаттар бағында 

тістеп алды, біреу адасып қалды, біреу 

бірдеңесін жоғалтты). 
 

 

Маусым 

Өтінім бойынша 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, зообақ. 

 

 

 

 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Савельева О.М. 

 

 

56. 
 

 

 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

рәміздері күніне» 
 

-    «Ту, елтаңба, әнұран астында лайықты 

биіктерге қол жеткіземіз»  

Балаларға арналған интеллектуалды ойын. 

(Одан әрі іс-шара мектеп жанындағы 

лагерьлердің өтініші бойынша және келушілер 

үшін өткізіледі).  

 

4 маусым  

Өтінім бойынша 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен. 

 

 

 

 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Жунусова С.Т. 
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57. 
 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

рәміздері күніне» 
 

-   «Қазақстан Республикасының рәміздері» 

- «Қазақстан Республикасының рәміздері» 

дәрісін өткізу 

- «Мемлекеттік рәміздер туралы не білемін» 

викторинасы. 
 

 

Маусым 
 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры 

астында», 

виртуалды залы,  

Бейбітшілік, 29. 

 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері,  Асыл А.А. 

 

 

58. 

 

 

 

 
 

 

-    «Жануарлар әлемінде» 
 

Бастауыш мектеп жасындағы балаларға 

арналған конкурстық ойын театрландырылған 

бағдарламасы. 
 

 

Маусым  

Өтінім бойынша 

 

 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, Балалар 

қалашығы. 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Савельева О.М. 

 

59. 
 

 

«Ұрпақтардың тағзымы мен естелігі» 

жобасы: 
 

Халықтың онлайн естелік кітабы. 

Бейнероликтер жинағы. 

Жоба бойынша жұмысты жалғастыру. Жоба 

тарихи оқиғаларға қатысушылар туралы 

туыстары мен достарының естеліктерін 

қамтиды. 

1.   Материалды жинау және өңдеу.  

2.   Жарнамалық-ақпараттық науқанды 

жалғастыру. 

3.  Естелік кітабының 2-томының шығуы. 
 

 

Маусым 

онлайн 

 

Музей-қорық,  

музей-қорық 

сайты 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Щеглов В.В. 

 

 

ШІЛДЕ 

Ұлттық домбыра күні (шілденің бірінші жексенбісі); Қазақстан Республикасының Астана күні (6 шілде) 

 
 

60. 
 

Ұлттық домбыра күніне 
 

Шілде 
 

Өскемен қаласы, 
 

Халықтық және сәндік-
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-     «Домбыраның үні»   

ШҚО СҚӨ шеберлерінің көрме-жәрмеңкесі.                                        

Өтінім бойынша 

 

Республика лаңы 

 

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері, Мухамеджанова 

Р.М. 
 

 

61. 
 

 

Қазақстан Республикасының Астана күніне  

-     «Бейбітшілік пен үміт қаласы» 

Мектеп лагерьінің балалары және келушілерге 

арналған Қазақстан және оның астанасы туралы 

байқаулар, өлеңдер, әндері бар  тақырыптық 

бағдарлама. 
 

 

Шілде 
 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

көшесі, 

67 көрме залы. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Жунусова С.Т. 

 

 

62. 

 

 

 

 
 

 

Қазақстан Республикасының Астана  

күніне орай 
 

-     «Елордаға сыйлық» 

Мерекеге арналған мерекелік карталарды жасау 

бойынша шеберлік сабағын өткізу. 
 

 

Шілде 

Өтінім бойынша 

 

 

 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, Балалар 

қалашығы. 

 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Савельева О.М. 

 

 

63. 
 

Қазақстан Республикасының 

 астанасы күніне 
 

-     «Бас қалаға арналады» 

СҚӨ шеберлерінің көрме-жәрмеңкесі. 

                                 

 

Шілде 

 

 

Музей-қорық, Қ. 

Қайсенов 

актындағы 

этнобақ. 

 

Халықтық және сәндік-

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері, Мухамеджанова 

Р.М. 
 

 

64. 

 

 

 

 

 

 

-     «Сол бір беймәлім жолдарда …»  

Кіші жастағы оқушыларға арналған 

экологиялық ойын: 

- орман жолдарына саяхат, орман флорасымен 

танысу; 

- костюм фотосессиясы. 
 

 

Шілде-тамыз 

Өтінім бойынша 

 

 

 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, Балалар 

қалашығы. 

 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Савельева О.М. 
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65. 

 

 

 

 

 

 

 

Көшпелі көрме және «Шеберлік-сабақ» 

-     «Ашық шеберлік күні» 

Сәндік-қолданбалы өнер көрмесі. Табиғи 

материалдардан, ағаштан және т.б. Орта мектеп 

оқушылары үшін ағаштан, қағаздан, матадан 

ойыншықтар жасау бойынша шеберлік сабағын 

ұйымдастыру.  
 

 

Шілде-тамыз 

Өтінім бойынша 

 

 

 

 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, зообақ. 

 

 

 

 

 

Өлке фаунасы бөлімінің 

қызметкері, биолог - 

Павленко Ю.В. 

 

 

ТАМЫЗ    
 

Қазақстан Республикасының Конституциясы күні (30 тамыз); Өскемен қаласының күні (30 тамыз) 

 
 

66. 
 

 

«Батырдың ғасыры» ерлік сабақтарының 

циклінен 
 

-   «Ерліктеріңіз есімізде» 

Орта мектеп оқушылары үшін Кеңес Одағының 

Батырлары – шығысқазақстандықтардың 100 

жылдығына арналған онлайн ерлік сабағын 

дайындау:Бошай Китапбаев (1923); Андрей 

Викторович Потапов (1923 - 1987).  

Сабақ бағдарламасында: 

- өмірбаяндық деректер; 

- фотоматериалдар; 

- замандастарының естеліктері 
 

 

Тамыз 

онлайн 

 

Музей-қорық, 

You tube  
 

UCNEzMIVZWmCXE

DGNCz9HuYQ 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері,  

Щеглов В.В. 

Кумарбеков А.М. 

 

67. 
 

-    «Отбасылық альбом» 

Қаланың мектеп лагерлеріне арналған 

тақырыптық бағдарлама. 

Бағдарламада: 

- отбасылық мұрағаттағы фотосурет; 

- тақырыптық жарыстар; 

- викторина. 
 

 

Тамыз-

қыркүйек 

Өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық, Қ. 

Қайсенов 

актындағы 

этнобақ. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері,  

Жунусова С.Т. 

     

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/social-hero-ru/1119-.html
http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1425
http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1425
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68. Қазақстан Республикасының 

Конституциясы күніне 
 

-    «Ел заңдары – мемлекеттің негізі»  

Еліміздің негізгі заңдылықтары туралы 

сұрақтары бар мектеп оқушыларына арналған 

зияткерлік шоу 
 

Тамыз 

 Өтінім бойынша 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

көшесі, 

67 көрме залы. 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері,  

Жунусова С.Т. 

 

69. 
 

«Музейлер шеруі» 

Өскемен қаласының күніне 

 

-   «Менің қалам» 

Өскемен қаласының тарихы туралы қызықты 

мәліметтерді қамтитын сұрақ-жауаптан тұратын 

тарихи театрландырылған танымдық ойын..   
 

 

Тамыз-

қыркүйек 

Өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

көшесі, 

67 көрме залы. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, Лазарева 

Л.Б. 

 

70. 

 

 

 
 

 

Қала күніне                          
 

-    «Туған жеріме - туған өлкеме» 

ШҚО СҚӨ өнер көрмесі. 

 

 

 

Қыркүйек  

 

 

 

 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен. 

 

 

 

 

Халықтық және сәндік-

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері, Мухамеджанова 

Р.М. 

 

ҚЫРКҮЙЕК 

Қазақстан халқының тілдері күні (5 қыркүйек); Қазақстандағы Отбасы күні (қыркүйектің екінші жексенбісі) 

 
 

71. 
 

 

Қазақстан халқының тілдері күніне 
 

-    «Тіл - халықтың тірі жаны» 

Бастауыш сынып оқушыларына Шығыс 

Қазақстанда тұратын халықтардың түрлі 

тілдерінің байлығын баяндайтын театр 

элементтерін пайдалана отырып, білім беру 

бағдарламасын дайындап, өткізу. Іс-шарада 

мақал-мәтелдер, өлеңдер, халықтық өрнектер т.б. 

болады. 
 

 

қыркүйек 

Өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

көшесі, 

67 көрме залы. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Борисенко М.В. 
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72. Қазақстан халқының тілдері күніне 
 

-    «Отанымның байлығы» 

Шығыс Қазақстан облысы СҚӨ шеберлерінің 

бұйымдарының көрме-жәрмеңкесі 

қыркүйек 

 

Достық үйі - 

қоғамдық келісім 

орталығы, фойе. 

Халықтық және сәндік-

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері, Мухамеджанова 

Р.М. 

 

73. 
 

«Батырдың ғасыры» ерлік сабақтарының 

циклінен 
 

-     «Олардың ерлігі халықтың жүрегінде 

сақталады» 

Орта мектеп оқушылары үшін Кеңес Одағының 

Батыры Павел Тимофеевич Брилиннің (1913 - 

1969) туғанына 110 жыл толуына арналған 

онлайн ерлік сабағын дайындау. 

Сабақ бағдарламасында: 

- өмірбаяндық деректер; 

- фотоматериалдар; 

- замандастарының естеліктері. 
 

 

қыркүйек 

онлайн 

 

Музей-қорық, 

You tube  
 

UCNEzMIVZWmCXE

DGNCz9HuYQ 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, Щеглов 

В.В. 

 

74. 
 

-   «Шығыс Қазақстан территориясын 

мекендеген халықтардың отбасылық 

дәстүрлері» 
 

Балаларға арналған тақырыптық бағдарлама 

ұйымдастырыңыз. Бағдарламада: презентация, 

сайыстар, викторина. 
 

 

қыркүйек 

 

по заявкам 

 

Музей-қорық, М. 

Горький көшесі, 

59 көрме залы. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Жунусова С.Т. 

 

75. 
 

-    Шығыс Қазақстан облыстық сәулет-

этнографиялық және табиғи-ландшафтық музей - 

қорықтың 55 жылдығына арналған мерекелік 

мерейтойлық іс-шараны дайындау және 

өткізу.  
 

(Мерекелік іс-шараны өткізуге шығармашылық 

комиссия құрып, 1 қыркүйекке дейін мерейтойға 

арналған бағдарламаны дайындап, бекіту). 
 

 

23 қыркүйек 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен. 

 

 

 

 

 

 

Музей қорық әкімшілігі. 
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76. 
 

«Музей архиві» іс-шаралар циклінен 

«Музей құпиялары» жобасы 

 

-    «Зат құпиясы» 

Өскемен қаласының жалпы білім беретін 

мектептерінің оқушыларына танымдық сабақ-

әңгіме өткізу. Сабақта қатысушылар музей 

экспонаттарымен және олардың тарихымен 

таныса алады. 
 

 

қыркүйек 

Өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

көшесі, 

67 көрме залы. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Курдакова Ю.Е. 

 

 

77. 
 

-     «Күзгі шалғын»  

Балалы ата-аналарға (ұйымдасқан және 

ұйымдасқан емес топтар) Солжағалық кешенінің 

этноауылында «Күз мерекесін» ұйымдастыру. 

Театрландыру элементтері бар балалар мен 

ересектерге арналған білім беру бәсекелестік 

ойын бағдарламасы.  

Бағдарламада: 

- күзгі егін жинау жарыстары; 

- күзгі тартуларға арналған викторина; 

- көңілді фотосессия. 
 

 

Қыркүйек-

қазан 

Өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, этноауыл. 

 

 

 

 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері,  

Савельева О.М. 

 

 

78. 
 

ШҚО музей-қорығының «ШҚО зағип және 

нашар көретін азаматтарға арналған арнайы 

кітапханасымен» ынтымақтастығы аясында 

 

-   «Шын жүректен»  

Облыстық Достық үйінің шығармашылық 

ұжымдарының қатысуымен іс-шара-концерт. 

 

қыркүйек 

 

 

ШҚО зағип және 

нашар көретін 

азаматтарға 

арналған арнайы 

кітапханасымен 

Новаторов, 

көшесі 11/1 
 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Жунусова С.Т. 

 

ҚАЗАН 

Қазақстан Республикасының күні (25 қазан) 

 
 

79. 
 

-     «Жүрек жады» 
 

Қазан 
 

Музей-қорық, 
 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 
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Орта мектеп оқушылары үшін Ұлан өңірінің 

тумасы, Ұлы Отан соғысына (1941-1945) 

қатысушы, ғалым, тіл жанашыры – түркітанушы 

Сәрсен Аманжоловтың (1903-1958) туғанына 120 

жыл толуына арналған онлайн ерлік сабағын 

дайындау. 

Сабақ бағдарламасында: 

- өмірбаяндық деректер; 

- фотоматериалдар; 

- замандастарының естеліктері. 
 

онлайн You tube  
 

UCNEzMIVZWmCXE

DGNCz9HuYQ 

бөлімінің қызметкерлері, Щеглов 

В.В. 

 

80. 
 

Қазақстан Республикасының күніне 
 

- «Менің Қазақстаным -  біртұтас және тату 

отбасы» 

Шығыс Қазақстанда тұратын халықтардың 

этнографиясы бойынша танымдық викториналық 

ойыны бар қала мектептерінің бастауыш және 

орта сынып оқушыларына арналған тақырыптық 

бағдарлама. 
 

 

Қазан 

Өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

көшесі, 

67 көрме залы. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Борисенко М.В. 

 

81. 
 

Қазақстан Республикасының күніне 
 

-    «Елім менің, туған жерім!» 

«Менің Отаным – Қазақстан» викторинасымен 

іс-шара 

 

Қазан 

 

 

 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры 

астында», 

виртуалды залы,  

Бейбітшілік, 29. 
 

 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері, Карибаева, Ш.М., 

Асыл А.А. 

 

 

82. 

 

 
 

 

Хайуанаттар бағы бойынша экскурсиялар циклін 

жалғастыру: 
 

-    «Жануарлар» 
 

 

Қазан-қараша 

 

 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен, зообақ. 

 

 

Өлке фаунасы бөлімінің 

қызметкері, биолог - Павленко 

Ю.В. 

 

83. 
 

ШҚО музей-қорығының «ШҚО зағип және 

нашар көретін азаматтарға арналған арнайы 

 

15 қазан 

 

 

ШҚО зағип және 

нашар көретін 

 

Асылова Л.М. - қазақ 

этнографиясы бөлімінің аға 
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кітапханасымен» ынтымақтастығы аясында 
 

-     «Қазақ ыдыс-аяқтары»   

ШҚО қорық-музейінің қорынан көшпелі 

этнографиялық көрме. 

«Ақ таяқ апталығы» мерекесі. 
 

 азаматтарға 

арналған арнайы 

кітапханасымен 

Новаторов, 

көшесі 11/1 

 

ғылыми қызметкері. 

 

ҚАРАША 

 
 

84. 
 

-    «Жас ұрпақ – болашақ Отан 

қорғаушылар» 

Қаланың жалпы білім беретін мектеп 

оқушыларына интернационалист жауынгерлер 

ұйымдарының қала жастарымен жүргізіп жатқан 

жұмыстары туралы айтып, патриоттық тәрбие 

сағатын дайындап, өткізу. 
 

 

Қараша 
 

Өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық, 

You tube  
 

UCNEzMIVZWmCXE

DGNCz9HuYQ 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, Щеглов 

В.В. 

 

85. 
 

-     «Ерте-ерте ертеде» 

Шығыс Қазақстанда тұратын орыс 

шаруаларының өмірін баяндайтын танымдық-

бұқаралық шара өткізу.  Іс-шараның 

бағдарламасы «Орыс үйі» көрме залында: орыс 

халық ойындары, жұмбақтар, хороводтар және 

т.б. 
 

 

Қараша 
 

Өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

көшесі, 

67 көрме залы. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Борисенко М.В. 

 

86. 
 

 

-    «Григорий Сорока елді мекен пейзажы» 
 

көркем суретшісі Григорий Сороканың 200 

жылдығына. Орыс музейінің медиатекасында 

суретшінің өмірі мен шығармашылығымен 

танысу 

 

Қараша 
 

Өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры 

астында», 

виртуалды залы,  

Бейбітшілік, 29. 
 

 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері, 

Амангельды А.А. 

 

 

ЖЕЛТОҚСАН 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні (16 желтоқсан); Жаңа жыл 
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87. 
 

Қазақстан Республикасының  

Тәуелсіздік күніне 
 

- «Менің елім - менің болашағым» 

Жоғары сынып оқушыларына тарих сағатын 

өткізу. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы айтулы 

белестер туралы мәлімет. 

Олардың еліміздің одан әрі дамуы үшін маңызы. 
 

 

Желтоқсан 
 

Өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

көшесі, 

67 көрме залы. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, Лазарева 

Л.Б. 

 

88. 
 

Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздік күніне 
 

-    «Жаңа Қазақстан»  
 

Орта және жоғары сынып оқушыларына, 

колледждер мен университеттердің 

студенттеріне арналған іс-шара 

- «Егемен Қазақстан» дәрісі 

- мемлекеттік рәміздердің жасалу тарихы, 

Қазақстан тарихындағы жаңа белестің 

қалыптасуы туралы бейнероликтер көрсету және 

т.б. 
 

 

Желтоқсан 

 

 

 

Музей-қорық, 

«Ескі үйдің 

шатыры 

астында», 

виртуалды залы,  

Бейбітшілік, 29. 

 

Ақпараттық-ағарту бөлімінің 

қызметкерлері, Карибаева Ш.М., 

Асыл А.А. 

 

89. 
 

Қазақстан Республикасының  

Тәуелсіздік күніне 
 

-     «Кәдесыйлардың әр түстілігі»      

ШҚО СҚӨ шеберлерінің бұйымдарының көрме-

жәрмеңкесі 

 

 

16 желтоқсан 

 

 

 

Өскемен қаласы, 

Республика лаңы 

 

 

Халықтық және сәндік-

қолданбалы өнер бөлімінің 

қызметкерлері, Мухамеджанова 

Р.М. 

 

90. 
 

-     «Жаңа-жылдық мозаика» 

Балабақшалар, шағын орталықтар мен бастауыш 

сынып оқушылары үшін Аяз ата, Ақшақар және 

басқа да ертегі кейіпкерлерімен жаңа жылдық 

мерекелік театрландырылған іс-шара. Балалар 

 

Желтоқсан 
 

Өтінім бойынша 

 

 

Музей-қорық,  

Қ. Қайсенов 

көшесі, 

67 көрме залы. 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, 

Борисенко М.В. 
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мерекеге белсене қатысады: Аяз атаға арнап 

тақпақтар оқиды, ертегі кейіпкерлерімен бірге 

шыршаны айналып билейді, ойындар мен 

жарыстарға қатысады, сыйлықтар алады. 
 

 

91. 

 

 

 

 

 

-  «Қош келдің, Жаңа жыл!» 
 

Солжағалық кешенінде қысқы маусымның 

ашылуы. 

- іс-шараның жалпы бағыты; 

- сценарий. 
 

 

Желтоқсан 

 

 

 

 

 

Музей-қорық, 

Солжағалық 

кешен. 

 

 

 

Ағарту және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің қызметкерлері, Лазарева 

Л.Б. 

 

 

 

 

 

ҚОСЫМША - 1 
 

Шығыс Қазақстан облысының сәулет-этнографиялық және табиғи ландшафттық музей-қорығы негізгі  

жұмыс жоспарына қосымша 
 

1. Темірбек Жүргеновтің 125 жылдығын мерекелеудің жалпы республикалық жоспарын іске асыру мақсатында келесі іс-шараларды 

дайындап, өткізу: 
 

 

№ 
 

Іс-шара атауы 

 

 

Өткізілетін күні мен 

орны 

 

Өткізу формасы 
 

Жауаптылар 

 

1 
 

«Т.Жүргеновтың ағартушылық 

және мәдени қызметі. туғанына 

125 жыл толуына орай» 

 

I тоқсан 2023 ж. 
 

Дөңгелек үстел 
 

Карибаева Ш.М. – ШҚО музей-қорықтың 

ақпараттық ағарту бөлімінің меңгерушісі 

 

2 
 

«Т.Жүргенов – халқының 

лайықты перзенті» 

 

Сәуір 2023 ж. 
 

Патриотизм сабағы 
 

Жунусова С.Т. – ШҚО музей-қорықтың 

ағарту және көпшілікпен жұмыс бөлімінің 

меңгерушісі 
 

2.  Қурманғазы Сағырбайұлының 200 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі жалпы республикалық жоспар бойынша ШҚО 

музей-қорық іс-шаралары 
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№ 
 

Іс-шараның атауы 
 

Аяқталу нысаны 
 

Жауапты орындаушылар 
 

Орындалу мерзімі 
 

Қурманғазы Сағырбайұлын мәңгі есте қалдыру бойынша іс-шаралар 
 

 

1 
 

«Алтын даланың бозторғайы» 
 

Әдеби-музыкалық 

қонақжай  

 

С.Т. Жунусова – ШҚО 

музей-қорықтың ағарту 

және көпшілікпен жұмыс 

бөлімінің меңгерушісі 

 

Шілде 2023 ж. 

 

 

 

 

Қосымша - 2 
 

                       Оқушыларға, колледждер мен университеттердің студенттеріне 2023 жылы Шығыс Қазақстан аумағында тұратын 

халықтардың этнографиясы бойынша дәрістер ұсынылады (аудиторияда және онлайн) 

 

    I. Орыс этнографиясы бойынша дәрістер: 
 

-   «Орыс шай машинасы» (Самауыр. Оның тарихы, самауыр өндірудің ірі орталықтары, самауырдың ішкі құрылымы, самауыр түрлері).                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                      Нечаев Р.Ю. 

-   «Үтіктің шығу тарихы» (Үтіктің ізашары, үтіктердің түрлері - құйма, көмір, газ, спирт және электр. Мүзейлік үтіктер топтамасының 

сипаттамасы).                                                                                                                                                                                             Нечаев Р.Ю. 

-   «Терезедегі жарық» (керосин шамының ізашарлары, шамның түрлері мен олардың қолданылуы, керосин шамдарының жинағы және 

музей-қорықтың оларға қатысты заттары).                                                                                                                                            Нечаев Р.Ю. 

-   «Қоңыраудың сыңғыр үні» (доға астындағы қоңыраудың пайда болуы, оның құрылымы мен тағайындалуы, доға астындағы қоңыраулар 

шығаратын ірі орталықтар, қоңыраулардың түрлері).                                                                                                                         Нечаев Р.Ю. 

 -   «ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың басындағы Оңтүстік-Батыс Алтайдағы орыс шаруаларының құмыралық қолөнері» (құмыра 

ыдыстарының тарихы, жасау әдістері мен тәсілдері, шаруа ыдыстарының түрлері).                                                                         Мышко А.С.                                                                                           

-   «Оңтүстік-Батыс Алтайдағы орыс шаруаларының тері өңдеу және аяқ киім тігуі».                                                                        Мышко А.С.                                                                                           

-   «Граммофонның шығу тарихы»                                                                                                                                                             Мышко А.С.                                                                                           

-   «Оңтүстік-Батыс Алтайдағы орыс шаруаларының қуыс тағамдары»                                                                                                Мышко А.С.                                                                                            

  -  «Оңтүстік-Батыс Алтай орыс шаруаларының бөшке жасау кәсіпшілігі»                                                                                         Мышко А.С.                                                                                           

-   «Кенді Алтай орыс шаруаларының ХІХ ғасырдың аяғы – ХХ ғасырдың ортасындағы дәстүрлі киімі» (киімдерді безендіру тәсілдері, 

пішімі, семантикасы, шаруа көйлектері, белдіктер, бас киімдер, зергерлік бұйымдар)                                                            Семибратова  Е.А.                           
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-  «Өлкенің қоныстану тарихы. Орыстар» («поляктар», «тас қалаушылар» және «казактар» этникалық топтары, кеш қоныстанушылар, 

олардың облыс аумағында пайда болу тарихы, қалалар мен ауылдардың іргетасы).                                                                Семибратова  Е.А. 

-   «Кенді Алтайдың орыс шаруа әйелдерінің безендірілген сүлгілері. Архаикалық символика» (зығыр және қызыл мата сүлгілері, 

безендіру әдістері, кесте тігу, өру, тоқу, ою-өрнектердің мағынасын ашу ).                                                                              Семибратова  Е.А. 

-   «ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың ортасындағы Рудный Алтайдың орыс шаруа әйелдерінің өнері» (сүлгілер, белдіктер, 

дастархандар, олардың қолданылуы, әртүрлілігі, жасау технологиясы және безендіру техникасы).                                     Семибратова  Е.А. 

-   «ХІХ ғасырдың аяғы - ХХ ғасырдың басындағы Оңтүстік-Батыс Алтайдың Орыс ескі дәстүрші-шаруаларының белдіктері»   

     (белдіктердің жіктелуі - балалар, ерлер, әйелдер; белдіктердің мақсаты, байлау әдістері және белдіктердің алуан түрі).  Семибратова  Е.А. 

 -   «Орыс халық күнтізбесі». (Орыс халқының жылдық өмірлік циклі, орыс ауылының ұлы халықтық мерекелері, олардың негізгі 

мағынасы мен дәстүрлері).                                                                                                                                                                        Яковлев А.А.  

-   «Святкалар. Оңтүстік-Батыс Алтайдың салт-дәстүрлері». (Мерекенің тарихи тамыры, ән айту және оның мақсаты, ән айтушылар, басты 

святка кейіпкерлері, колядка әндері, святкалық театрландыру және оның кейіпкерлері, святкалық болжау, оның әртүрлілігі мен 

мағынасы).                                                                                                                                                                                                  Яковлев А.А. 

-   «Орыс Масленицасы»  (Масленицаның пұтқа табынушылық тамыры, мерекенің тарихи күнтізбелік күндері, аймақтық дәстүрлер, 

Шемонаиха қаласына, Тұрғысын және Северное ауылдарына, Зырян ауданына «масленицалық пойыз», масленица ойын-сауықтары, атқа 

міну және олардың әшекейлері).                                                                                                                                                               Яковлев А.А. 

-   «Пасха салттары. Қызыл Төбе». (Пасха күндерінің ауысуы және мерекенің тарихы, хороводтар, Қызыл Төбе ойындары мен әндері, 

созылмалы әндер мен оларды орындаушылар, салт-дәстүр және басқа Пасха тағамдары).                                                              Яковлев А.А. 

-   «Біздің өңірде Троица мейрамын мерекелеу» (Троица мерекесіндегі әдет-ғұрыптар, әндер, болжаулар, үйді мерекелік безендіру, табиғат 

аясындағы мерекелік ас)                                                                                                                                                                            Яковлев А.А. 

***  
  II. Шығыс Қазақстан облысында тұратын шағын халықтардың этнографиясы бойынша дәрістер: 

 

    -   «ШҚО славян халықтарының мәдениеті мен тұрмысы».                                                                                                            Талдыбаева С.М. 

    -   «Шығыс Қазақстан облысы аумағында поляк халқының қоныстану тарихы».                                                                         Талдыбаева С.М. 

    -   «ШҚО аумағында Кавказ халықтарының қоныстану тарихы».                                                                    Оралбевова С.О., Мырзабеков И.Р. 

    -   «Шығыс Қазақстан аумағындағы татар халқының қоныстану тарихы».                                                                

    -  «Орталық Азия мен Қазақстандағы Наурыз».                                                                                                                               

    -  «Наурыз - Түркі тілдес халықтардың Жаңа жылы».                                                                 Оралбевова С.О., Мырзабеков И.Р., Талдыбаева 

С.М. 

    -  «Ағаш отырғызу күні» (корей ұлттық мерекесі туралы).                                                                                                                Григорьева А.А. 

    -  «Өскемен қаласының тарихы».                                                                                                                                                           Григорьева А.А. 

    -  «Сүйікті қалам - Өскемен».                                                                                                                                                     Талдыбаева С.М. 

    -  «Достығымыз жарасқан» (Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне).                                                                            Мырзабеков И.Р. 

    -  «Қазақстанның шығысындағы корей диаспорасының тарихы».                                                                                                     Григорьева А.А. 
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    -  «Қазақстан халқы Ассамблеясының тарихы».                                                                                                  Григорьева А.А., Талдыбаева С.М. 

-  «Туған күнің құтты болсын, Қазақстан» («Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне»).                                            

    -  «Республика күніне «Қазақстан – бейбітшілік пен мей.                                                                                                                Мырзабеков И.Р. 
 

***  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалғастыру: 
 

1.   Негізгі экспозицияға 2 тілде экскурсиялар жүргізу: 
 

 -   «ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың басындағы Шығыс Қазақстан қазақтарының этнографиялық мұрасы»                                                                                                                                       
Ұжымдық өтініштер халықтың барлық санаттарынан қабылданады. 

(Музей-қорық, № 2 корпус,   М. Горький көшесі 59, «Алтай» көрме залы) 
 

2.    № 1 ғимаратта экспозиция бойынша экскурсияларды ұйымдастыру және өткізу: 
 

-    «Бір щаңырақ астында» (Шығыс Қазақстанда тұратын халықтардың материалдық және рухани мәдениеті),  

Көрме залдарына экскурсиялар: 
 

Экспозиция:   «Біз Қазақстан халқымыз. Еділ бойындағы халықтар мен славяндар» (белорустар, маристер, чуваштар, татарлар, мордвалар, 

немістер, украиндар, поляктар);                      

Экспозиция:   «Біз Қазақстан халқымыз. Кавказ және Орта Азия халықтары» (қырғыздар, шешендер, армяндар, әзірбайжандар, түрікмендер, 

тәжіктер, өзбектер);                               

Экспозиция:  «Біз Қазақстан халқымыз. Корея мен Қытай халықтары».                                                                                                                                 

(Экспозиция №1 музей корпусында орналасқан, Қасым Қайсенов көшесі, 67). 

3.    Солжағалық кешенінің экспозициялары мен көрмелеріне экскурсияларды ұйымдастыру және өткізу: 
 

Солжағалық кешенінің павильондарында күн сайын мектептердің, колледждердің, жоғары оқу орындарының, кәсіпорындардың және қала 

қонақтарының тапсырысы бойынша экспозицияларға экскурсиялар өткізіледі: 
 

-     ҰОС Жеңіс павильоны - «Өмір үшін от кешкендер» - экспозициясы;   
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-     Солжағалық кешенінің ашық алаңында әскери техниканың экспозициясы: -  «Ұлы Отан соғысындағы Т-34»; 

 

-     Чернобыльшілердің павильоны - шығысқазақстандықтар:  -  «Ерлік мектебі: Чернобыль жоюшылары» - экспозициясы;       

 

-    Ауған соғысына қатысушылардың павильоны :  -  «Ауғандық сынық. Кеңес Одағының соңғы соғысы. 1979-1989 ж.ж.» - 

экспозициясы. 

-    «Жібек жолы» экспозициясы, экскурсиялық паровоздарда саяхаттар және белгілі бір нүктелерде аялдамалар, Жібек жолы елдері туралы 

ақпараттар: Үндістан, Қытай, Қазақстан, Өзбекстан және т.б. 
 

-    Этноауыл бойынша экскурсиялар: -  «Қазақ ауылының тіршілігімен тұрмысы»  -  «Жизнь и быт казахского аула».  Нысандар: - 

«Ауқатты қазақтың үйі», «Қоржын үй», «Тошала», «Дүкен») 
 

-    Этноауыл бойынша экскурсиялар: -  Ескі дәстүрші-тас қалаушы үйі; Ұйғыр үйі; Кәріс үйі (ханок); Қалалық кертпе-баспана;  Неміс үйі; 

Еврей үйі; Поляк үйі;  Татар үйі және т.б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

-    Паровздардағы экскурсия:  -   «Саябақ бойынша саяхат»; 

-    Зообақ бойынша экскурсия: -   «Хайуанаттар әлемінде».  

 

4.    Музей экскурсиялық автобусында көшпелі экскурсияларды ұйымдастыру және өткізу: 
 

 -     Ақбауыр үңгіріне экскурсия: -  «Ерте Ақбауыр кешені» 
     
-     Қала бойынша экскурсия: -  «ХХ ғасырдың басындағы Өскемен қаласының сәулет және монументалды ескерткіштері»  

 

 

Директордың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары                                        Г.К.Кашаку   

 

Директордың экспозиция және көрме жұмысы жөніндегі орынбасары                                                          Е.Ю.Рахматулина   

 


