НВП-19-1 тобы мен топ кураторы Н.С. Байжуманованың
Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейіне саяхат бойынша
есебі
НВП-19-1 тобының студенттері топ кураторы Н.С. Байжумановамен бірге
ҚарМТУ-нің кешенді жоспарының тәрбие жұмыс жоспарына сәйкес
Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейіне саяхат жасап барды.
Топ бойынша студенттердің саны – 13.
Музейге барғаны – 8.

Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінің 1800 ш.м. құрайтын, 14
экспозиция залы бойынша гид барлық залды аралатып қана қоймай, олардың
мән-маңызын түсіндірді. Оның ішінде Қарағанды аймағының табиғаты,
ертедегі тарихы, тұрғын халықтың тұрмыс-тіршілігі мен мәдениеті
көрсетілген. Музейдің қорында 133 мыңнан астам жәдігер сақталған. Олар осы
өңірдің тарихи кезеңдерін айқын бейнелейді.
Музейде бес бөлім: табиғат, жалпы және қазіргі заман тарихы,
экскурсиялық - көпшілік жұмысы жөне сақтау қоры бөлімдері бар. Қордағы
археология, этнография заттары, қолданбалы өнер өнімдері осы өлкеде
тұратын қазақ, орыс, украин, корей т.б. халықтардың салт-тұрмысын,
мәдениетін ашып бере алады.

2017 жылы Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінің ашылғанына
85 жылдығын атап өтті.
Мұражайдың кіре берісіндегі үлкен залда Қарағанды облысының
физикалық-географиялық картасы көрсетілген, онда облысымыздың
территориясы, халқы, жөнінде жалпылама мәліметтер берілген. Қарағанды
облысы Еуропа мен Азияның тоғысындағы қолайлы географиялық жағдайда
орналасқан, облыстың жалпы көлемі 428,0 мың ш.км.
Жалпы студенттер бұл саяхаттаудың нәтижесінде Қарағанды аймағы
бойынша біраз ақпарат алып қайтты және өте қызықты өтті.

Поход в Карагандинский областной историко-краеведческий музей
Группа НВП-19-1 и куратор группы Байжуманова Н.С.
Студенты группы НВП-19-1 вместе с куратором Байжумановой Н.С.
посетили Карагандинский областной историко-краеведческий музей в
соответствии с планом воспитательной работы комплексного плана КарГТУ.
Количество студентов по группе – 13.
Посещение музея-8.

По 14 залам экспозиций Карагандинского областного историкокраеведческого музея, площадью 1800 кв. м., гид не только обошел весь зал,
но и разъяснил их значение. В том числе представлена природа, древняя
история Карагандинского региона, Культура и быт населения. В фонде музея
хранится более 133 тысяч экспонатов. Они четко отражают исторические
этапы этого региона.
Музей располагает пятью разделами: природой, общей и современной
историей, экскурсионно - массовой работой и Фондом хранения. Археология,
предметы этнографии, изделия прикладного искусства в фонде могут

раскрыть культуру и быт казахского, русского, украинского, Корейского
народов, проживающих в этом крае.

В 2017 году Карагандинский областной историко-краеведческий музей
отметил 85-летний юбилей.
В Большом зале при входе музея представлена физико-географическая карта
Карагандинской области, в которой представлены обобщенные сведения о
территории, населении области. Карагандинская область расположена в
благоприятном географическом положении на стыке Европы и Азии, общая
площадь области составляет 428,0 тыс. кв. км.
В целом, в результате этого путешествия студенты получили массу
информации по карагандинскому региону и были очень интересными.

NVP-19-1 group and curator of the group Baizhumanova N. S.
On a trip to the Karaganda Regional Museum of local lore
report
Students of the NVP-19-1 group together with the curator of the group
Baizhumanova N. S. in accordance with the plan of educational work of the
Comprehensive Plan of Karstu made a trip to the Karaganda Regional Museum of
local lore.
The number of students in the group is 13.
Visits to the museum – 8.

In 14 exhibition halls of the Karaganda Regional Museum of local lore with
an area of 1,800 sq.m., the guide not only visited all the halls, but also explained
their significance. Among them are the nature, ancient history, life and culture of the
population of Karaganda region. The museum's funds contain more than 133
thousand exhibits. They clearly reflect the historical periods of this region.
The museum has five departments: nature, general and modern history, public
excursion and Conservation Fund. Objects of archeology, ethnography, and Applied
Arts can reveal the culture and customs of the Kazakh, Russian, Ukrainian, and
Korean peoples living in this region.

In 2017, the Karaganda Regional Museum of local lore celebrated its 85th
anniversary.
In the large hall at the entrance to the museum, a physical and geographical map of
the Karaganda region is shown, which provides general information about the
territory, population, and population of the region. Karaganda region is located in a
favorable geographical position at the junction of Europe and Asia, the total area of
the region is 428.0 thousand square kilometers.
In general, as a result of this trip, students received a lot of information about the
Karaganda region and were very interesting.

