
2022-2023 ОҚУ ЖЫЛҒЫ  І.ЕСЕНБЕРЛИН АТЫНДАҒЫ   ГИМНАЗИЯ МУЗЕЙІНІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 
 

Мақсаты: Музей құндылықтары арқылы ұлы тұлға мұрасын сақтап, жинақтап, насихаттай отырып ғылыми-танымдық қызмет атқару. 
Міндеті: 
 

 Мектеп оқушылары мен қонақтарға мұражай  экспозициясымен танысу құқығын ұсыну; 
 Мұражай  сабақтарының,  дәріс-семинарлардың, ғылыми-практикалық конференциялардың т.б. түрлі әдістері мен амалдарын 

қолдану;  
 Оқушылардың өзіндік және шығармашылық бастамасын дамыту;  
 Жинақталған материалдардың дұрыс сақталуы, есебі;  
 Серіктес мектептермен қоса басқа да қала мектептерімен әріптестік қарым-қатынас ұйымдастыру;  
 Мұражай тақырыптарына сәйкес экскурсия, семинар, инновациялық ашық сабақтар, квест  ұсыну; 
 Тақырыптық экскурсия, ашық сабақтар, әдеби кездесулер кестесін құру; 
 Музей құндылықтары  арқылы гипотезаларды ұсынып, түрлі көзқарастарды  салыстырып, өзінің зерттеуін ұсыну. 

 
Бағыты:   Тарихи өлкетану.   
 
Тыйым салынады: 
1. Мектеп музейінің тазалығы,  авторлық құқық пен қауіпсіздік ережелерін сақтауға;  
2. Мұражайға жауапты адамдардың басшылығынсыз кіруге; 
3. Витриналар мен экспонаттарды қолмен ұстауға; 
4. Фотосурет, бейнесуретке рұқсатсыз түсіруге; 
5. Шынылы витриналарға 05 м. жақын тұруға; 
6. Экспозиция көлеміне қарай 15-20 адамнан артық қатысуға; 
7. Экпозицияға сырт киіммен кіруге; 
8. Жол сөмкелермен келуге; 
9. Тарихи экспонаттар мен ғылыми-әдеби кітаптарды өзімен бірге алып кетуге; 
10. Ғылыми-зерттеу еңбектерді, тарихи құжаттарды, деректерді көшіріп алуға; 
11. Рұқсатсыз  тарихи деректер мен жәдігерледі  пайдалануға тыйым салынады. 
 

Гимназия мұражайының даму аймағы 
 

2021-2022  оқу жылы 
 

• Оқушылардың қамтылуы-45% 
• Ұстаздардың   қамтылуы-30% 
• Сыртқы    қонақтар- 15% 



• Тікелей   эфир саны-4  
2022-2023  оқу жылы 
  

• Оқушылардың қамтылуы-60% 
• Ұстаздардың   қамтылуы-40% 
• Сыртқы   қонақтар- 20% 
• Тікелей эфир саны-6  

2023-2024  оқу жылы 
 

• Оқушылардың қамтылуы-75% 
• Ұстаздардың   қамтылуы-50% 
• Сыртқы    қонақтар- 30% 
• Тікелей   эфир саны-7  

2024-2025  оқу жылы 
 

• Оқушылардың қамтылуы-85% 
• Ұстаздардың   қамтылуы-60% 
• Сыртқы    қонақтар- 40% 
• Тікелей   эфир саны-9  

 

р/с Іс-шара тақырыптары Мерзімі Өткізілу орны Өткізілу түрі Қатысушылар 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕЗЕҢІ 

1 Жоспарлау Қыркүйек №67 гимназия Дөңгелек  үстел  Тарих пәнінің мұғалімдері  

2 Оқушылар арасынан  гид тағайындау  Қыркүйек І.Есенберлин музейі Тьюторлық тәсіл 9-10 сынып оқушылары  

3 Таныстырылым  Қыркүйек 5-7 сыныптар   Музейге саяхат  Гид оқушылар  

4 «Qazaq  Eli» Қазан  9-10 сыныптар   Дәріс сабақ  Досова Н.Б. 

Тәжібаева Г.М. 

5 «Tarihi Quiz» Қараша  10-11 сыныптар  Интерактивті 
сабақтар 

Байкушикова Л.Р. 

Жорабаева Ж.Е. 

6 «Музейдегі бір сәтім» Қараша  8 сынып  Эссе  Тәжібаев Б.Ш. 



7 Ежелгі Қазақстан Желтоқсан 5-6 сынып Квест ойындары Дәрібаева М.Ж. 

8 Мені болашағым -жаңа Қазақстан Желтоқсан  8-9 сыныптар  Бейнеролик Батырхан.Е.Ә. 

Елтай Р.М. 

9 «Есенберлин тағылымы»   Қаңтар 9-11 сыныптар  ғылыми 
тәжірибелік-
конференция   

Досова Н.Б. 

Байкушикова Л.Р. 

10 «Есенберлинта ну» мүшайра Ақпан 9-10 сыныптар  Шығармашылық 
өлең сайысы 

«Жас тілші» жобасының 
жетекшісі және мұғалімдер 

11 І.Есенберлин нің  қаламынан туған 
көлемді шығармалары ның желісі 
және ондағы алаш рухы 

Ақпан-
наурыз  

5-11 сынып 
оқушылары 

Зерттеу жүргізу, 
ғылыми жоба  жазу 

Тарих, қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімдері 

12 Музейдегі мектеп күні  Наурыз-
сәуір  

5-6 сыныптар  Тарихи-саяхат 
сабағы  

Жорабаева Ж.Е. 

Дәрібаева М.Ж. 

Тәжібаев Б.Ш. 

13 «Есенберлин ғұмырнамасы» Сәуір –
мамыр  

9-11 сыныптар Дөңгелек үстел. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімдері 

14 Ғылыми-әдістемелік  қалалық, 
республикалық  журнал, газеттерге 
жинақтарын жариялау 

Мамыр  Баспа беттері Авторлық 
жарияланымдар 

Мұғалімдер, оқушылар 

15 «Есенберлин тағылымы»  жобасы   Жыл бойы  10-11 сыныптар  Тәжірибелік 
шығарылымдар 

Досова Н.Б. 

Байкушикова Л.Р. 

 
 


