
І.Есенберлин атындағы гимназия  мұражайы 
жұмысының таныстырылымы 

«Кемел білімнің көкжиегі» 
қалалық семинар  

№67 гимназияға  10 жыл   



І.ЕСЕНБЕРЛИН АТЫНДАҒЫ 
ГИМНАЗИЯ  МҰРАЖАЙЫ  

Мұражайдың
ашылған уақыты:
10.01.2015жылы
№57 бұйрығымен
ашылды.
2017 жылы қайта
жаңғыртылды.

Мұражайдағы 
жәдігерлер саны –10, 
фотосуреттер-35, 
кітаптар-200,  
қолжазбалар-15, 
мерейтойлық 
медальдар-3, 
Мұражай  9 
экспозициялық 
бөлімнен тұрады. 



МАҚСАТЫ 

Тарихи деректер арқылы 
І.Есенберлиннің көркем 
әдеби шығармаларын, 

жазба деректерін 
насихаттай отырып, 

оқушыларды Отансүйгіш 
тікке, патриоттық рухқа 

тәрбиелеу, мұражай  білім 
беру кеңістігіндегі тәрбие 
орталығы екенін ұғындыру.

Міндеті

- сабақтармен, оқу-тәрбиелік 
процеспен, факультатив сабақтармен 

шектеулі байланыс;
- үздіксіз зерттеу ізденістерін жүзеге 

асыру;
- музей 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   
экспозициясы  

І.Есенберлиннің 
қолымен жазылған 

ән мәтіндері

І.Есенберлин 
жанұясы

І.Есенберлиннің 
кітаптар 
топтамасы

Жазушының 
мерейтойлық 
медальдары



1

2011 ж. желтоқсанда
І.Есенберлинның 95 жылдығы
қарсаңында гимназияның алғаш
директоры Г.Садыкова,   Дарын

орталығының директоры 
М.Құрманбаева мен бірлесе
отырып гимназиямызда алғаш

«Еснеберлин және оның әлемі» 
атты ғылыми практикалық-

конференция өтті.

2

3

2015 ж. қаңтарда І.Есенберлиннің
100 жылдығына орай

«Есенберлин және оның әлемі» 
атты ғылыми практикалық-

конференция өтті. 
І.Есенберлиннің әдеби-
мемориалдық мұражайы

ашылды. 

2017 ж. Елбасы Н.А. Назарбаев
тың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру»  бағдарламасын іске 
асыруда мұражай қоры   жазуш
ының тарихи шығармаларымен  
толықтырып,  қайта    жаңғырты

лды.

2011 жыл желтоқсан 

2015 жыл  қаңтар 2017 жыл  сәуір 



«І.Есенберлин және оның әлемі» 

І.Есенберлин қыздары Раушан 
Есенберлина,Дильфруза Есенберлина

І.Есенберлинұлы Қозы Көрпеш, 
І.Есенберлин немересі Мағжан 

Атбасар қаласындағы І. Есенберлин
әдеби мұражайдың директоры Ұлбосын

Қамбатырова



Елбасы Н.А. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру»  бағдарламасын іске асыруда  

Дарын орталығының директоры М.Құрманбаева, 
Есенберлинтанушы М.Естаевна

Іздеу-зерттеу жұмыстары, қызықты кездесулер, тарихи 
деректермен танысу, жазушы туған өлке тарихы мен жазушы 
жайлы ғылыми деректерін оқушылар тереңінен танып,  зор 

үлестерін қосуға мүмкіндік алады.



2017 жылы «Ең үздік музей» қалалық 
сайысында  екінші орынды  иелендік

2017 жыл желтоқсан 



«Жалын» балалар мен жасөспірімдер патриоттық қозғалысы 
«Тарих тереңіне» бағыты бойынша жұмыс жасайды

9 сынып оқушыларынан құралған «Ұлы 
дала елі» тобының  мүшелері 



«Туған жерге тағзым» бағыты 

І.Есенберлиннің
туған  жерінде

Атбасар қаласындағы
І.Есенберлиннің
әдеби музейі

Атбасар 
қаласындағы

І.Есенберлиннің
тұрған үйі



Ілияс Есенберлиннің 105 жылдығына орай «ЕСЕНБЕРЛИН 
ӘЛЕМІ»  атты  қалалық  ғылыми –практикалық конференция

2021 жыл ақпан 

Ілияс Есенберлиннің еңбектері мен  шығармаларының рухани  
құндылықтарын  жас ұрпақтың бойына  бойына сіңіріп, тарихи 
және әдеби мұрасын насихаттау біздің парызымыз деп есептеймін.  



Мұражай саласы қолда бар жәдігерлердің
сипатына, мақсатына қарай айқындалып,
мұражай жәдігерлерін толықтыруда іздеу-
зерттеу, жинақтау жұмыстарын ұстаздар
мен оқушылар жалғастыруда. Мұражайға
сала тәсілдерін меңгерген педагог
жетекшілік етеді. Ел тәуелсіздігінің 30
жылдығы, гимназиямыздың 10 жылдығы
қарсаңында Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің
шешімімен білім ордамызға талмас
талантымен танылған ірі қаламгер
І.Есенберлиннің есімі берілуде. Бұл біз
үшін үлкен мәртебе және үлкен
жауапкершілік.

Артына өлмейтіндей із қалдырған Ілияс Есенберлиннің 
еңбегі  ешқашан туған халқының жадынан өшпеуге тиіс 

Н.Назарбаев  



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА  
РАХМЕТ !!!!


