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Кіріспе 

 

 «Рухани жаңғыру: Болашаққа бағдар», «Ұлы даланың жеті қыры» 

бағдарламалары ортағасырлық Сарайшыққа ерекше назар аударып,  ғылыми-

зерттеулердің жалғасуына жаңа мүмкіндік жасады. Нәтижесінде 2017 жылы 

сәуірде ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Атырау облысының 

әкімдігімен б Сарайшық қаласын сақтап қалу мәселесін көтеріп, Астана 

қаласында «Сарайшық: Ұлы қала тарихы» атты Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік  конференциясын өткізді. Осы жылы Атырау облысының 

әкімдігі Жайық өзені суы тарихи ескерткішті шаймас үшін жағалауға биіктігі 

3,6 м, ұзындығы 1,5 км  қорғаныс бөгетін салып берді. 

2018 жылы 4 сәуірде Қазақстан Республикасы Үкіметінің №162 

қаулысы бойынша «Атырау облысы Мәдениет, архивтер және құжаттама 

басқармасының Атырау облысы мұражай қорығы «Хан Ордалы – Сарайшық» 

коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрлiгiнің «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-

мәдени музей-қорығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 

болып қайта құрылып, республикалық статус алды.  

«Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы» РМҚК-ның 

қызметі ортағасырлық Сарайшық мұраларын сақтау, ол турасында жаңа 

тарихи деректер мен жәдігерлерді анықтау, насихаттау, оған ғылыми-зерттеу 

және археологиялық-этнографиялық жұмыстарды, түрлі экспедицияларды, 

ашық аспан астындағы музейді ұйымдастыру арқылы туризмді дамытуға 

бағытталып, жаңа міндеттер қойылды.  

Ортағасырлық  Сарайшық қаласы «Рухани жаңғыру: Болашаққа 

бағдар» бағдарламасы аясында «Қазақстанның киелі жерлерінің 

географиясы» жобасының тізіміне енгізілді. 

Бүгінде Қазақстан Респуликасы Мәдениет және спорт министрлігі 

Атырау облысы әкімдігімен бірлесе «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени 

музей-қорығына Сапар орталығы құрылысын салуды жоспарлауда. 

Осындай игі жұмыстардың жалғасы ретінде 2019 жылы ортағасырлық 

Сарайшық қаласындағы археологиялық  зерттеулер қайта жалғасын тапты. 

Археологиялық қазба жұмыстарын Атырау облысының әкімдігі 

қаржыландырды.  Археологиялық жұмыстарды жүргізуші мекеме - «Атырау 

облысы тарихи-өлкетану музейі» КМҚК. Бұл жұмыстар 2017 жылғы ҚР 

Мәдениет және спорт министрлігі мен Атырау облысы әкімдігінің 

Меморандумы негізінде жалғасып, Ортағасырлық Сарайшық қаласының 

зерттелуі» бағдарламасына сәйкес қолға алынды.  
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1 Ғылыми кеңес жұмысы 

 

     «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығында мекеменің 

ғылыми-зерттеу, әдістемелік және ұйымдастыру жұмыстарының негізгі 

бағыттарын анықтау мақсатында алқалық орган – Ғылыми Кеңес құрылды. 

Ол өз жұмысын  2019 жылдың 9 қаңтарда бастап, құрамы жасақталды. Осы 

күні алғашқы отырысы өткізіліп, нәтижесінде Ғылыми Кеңес құрудың 

мақсат, міндеттерін және қызметі мен жұмыс бағытын айқындаған Ережесі 

қабылданды. Ғылыми Кеңестің төрағасы, Ғалым хатшы және  құрамы 

сайланды, Ғылыми кеңестің жылдық жоспары бекітілді. 

Ғылыми кеңестің мүшелігіне 17 адам сайланды. Олардың арасында – 4 

тарих ғылымдарының докторы (Ә.Мұқтар, Л.Бердіғожин, А.Ахмет, 

Ұ.Ахметова), 2 тарих ғылымдарының кандидаты(Ж. Мұстафин, 

Қ.Сүндетұлы), 1 магистр (М.Кипиев) бар. Кеңес мүшелері қатарында 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 

профессорлары, «Қазақстан Республикасы білім және ғылым 

қызметкерлерінің Қазақстандық салалық кәсіби одағы» қоғамдық 

бірлестігінің Атырау облыстық филиалының төрағасы Қ.Сүндетұлы, Атырау 

облысы Тарихи-мәдени мұраны зерттеу орталығы басшысы М.Кипиев және 

жергілікті өлкетанушылар енді. 

 
 

Ғылыми Кеңестің №1 отырысында(9 қаңтар 2019 жыл) мекеменің 

2018 жылғы атқарылған қызмет, қаржылық есебі, музей-қорықтағы 

жәдігерлерді тексеру қорытындылары туралы ревизиялық есебі, «Сарайшық 

Қазақ Хандығының астанасы» сериясымен музей-қорық қызметкерлері 

дайындаған брошюраларды баспаға ұсыну секілді мәселелер қаралып, тиісті 

Қаулылар қабылданды. Нәтижесінде төмендегідей брошюралар баспаға 

ұсынылды. 
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Ғылыми Кеңестің №2 отырысы 2019 жылдың 27 наурызында 

өткізілді.  Кеңес отырысында музей-қорықтағы ғылыми-зерттеу, мәдени-

білім беру және танымдық-туристік қызметі үрдісіндегі негізгі мәселелер 

бойынша баяндамалар тыңдалды. 

Сарайшық музей-қорығының ғылыми-зерттеу бағытын одан әрі 

дамыту, насихаттау, ақпараттандыру мақсатында Ғылыми Кеңес жұмысына 

өлке тарихын зерттеп жүрген археолог, өлкетанушылар және тәуелсіз 

журналист тартылды. Сонымен қатар, мәжіліс барысында музей-қорықтың 

ғылыми қорына М.Кипиев Сарайшыққа қатысты құнды фотолар мен 

құжаттарын және Ж.Мұстафин өзінің Сарайшықты зерттеу жөніндегі 

еңбектерін табыс етті.  

№2 Ғылыми кеңес күн тәртібінде орын алған мәселелер ішінде бөлім 

қызметкерлері ұйымдастырған жұмыстардың есебі берілді. Олар Махамбет 

ауданына ұйымдастырылған «Ортағасырлық Сарайшық: Қазақ Елінің 

астанасы» атты жылжымалы көрме қорытындысы және Ф.Байдәулетовтің 

Түркістан іс-сапар есебі, Н.Нұғманованың «Сарайшық энциклопедиясы» 

материалдарын жинақтау барысы туралы. 
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Ғылыми Кеңестің №3 отырысы 2019 жылдың 27 қыркүйегінде 

өткізілді.   

Кеңес отырысында музей-қорық қорындағы жәдігерлер, оларды сақтау 

және толықтыру жолдары, көрмелер ұйымдастыру, оның тәжірибелері, БАҚ, 

сайт, әлеуметтік желілермен жұмыс, музей-қорықтағы қауіпсіздік мәселелері 

тыңдалды. Оларға қосымша: 

 Сарайшық музей-қорығының 20 жылдыққа дайындық іс-

шаралары (А.Тұрарұлы); 

 «Сарайшық» энциклопедиясының жүру барысы (Б.Әбдешев); 

 Батыс Қазақстан облысына көрме (О.Сағынбаева) ұйымдастыру 

жоспарлары талқыға салынды.  

Ғылыми кеңес барысында т.ғ.д. А.Ахмет жеке қорынан музей қорына 

Санкт-Петербург архивінен әкелінген Алтын Ордаға қатысты  Сарайшық 

туралы мақалаларды табыстады. Мақалалар музей - қорына тіркеліп, 

қабылданды. 

 

 
 

 
 

Ғылыми Кеңестің №4 отырысы 2019 жылдың 30 желтоқсанында 

өткізілді.   

Кеңес отырысында музей-қорықтың жыл бойына атқарылған 

жұмыстары тыңдалып, 2020 жылдың жылдық жоспары талқыланды. Кеңес 



7 
 

соңында Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 

марапаттарымен музей-қорық қызметкерлері марапатталды. 

Музей-қорықтың директоры орынбасары А.Тұрарұлы ҚР «Мәдениет 

саласы үздігі» төсбелгісімен, бас есепші А.Қайреденова, ғалым хатшы 

Ж.Диярова, бас инспектор, археолог М.Әбдіғалиев «Құрмет грамотасымен» 

марапатталды. 

 

 
 

    
 

     
 

2 Ғылыми-зерттеу жұмыстары, олардың қорытындылары 

 

2019 жылы «Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы» 

РМҚК ғылыми-зерттеу жұмыстарына ден қойды. Алдымен, музей-қорықтағы 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын қалыптастыру және оларды дамыту 

мақсатында республика, облыс көлеміндегі тарихшы ғалымдар тартылды. 

Олар: 
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-Белгілі археолог, т.ғ.д., профессор З.Самашев; 

-Семей мемлекеттік университетінің профессоры, т.ғ.к., ноғайтанушы 

Амантай Исин; 

-Белгілі ғалым, т.ғ.к., профессор, ортағасырлар тарихының маманы 

Нұрлан Атығаев; 

- Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 

профессоры, т.ғ.д. Ұлжан Ахметова; 

- М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

географ ғалымы, доктор PhD Эдуард Имашев; 

- белгілі археолог, т.ғ.д., профессор Мадиар Елеуов. 

Олардың басшылығымен ортағасырлық Сарайшық қаласы тарихының 

келелі мәселелерін зерттеу қолға алынды. А.Исин, Н.Атығаев арқылы 

Ноғайлы дәуірінің, Қасым хан тұсындағы Қазақ хандығы материалдары 

музей-қорыққа алынды. Н.Атығаевтың Қасым хан туралы маңызды мақаласы 

арнайы брошюра болып және Атырау облыстық «Прикаспийская коммуна» 

газетіне жарық көрді.  

2019 жылы сәуір айында ҚР Мәдениет және спорт министрлігі 

жариялаған бағдарламалы-нысаналы  қаржыландыру шеңберінде 

ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламаны іске асыруға арналған 2 

жоба дайындалып ұсынылғанды. Олар: 

1«Ортағасырлық Сарайшық қаласы Ресей, Түрік және Иран тарихи 

деректерінде (ХІІІ-ХҮІ ғғ.)» - жоба жетекшісі т.ғ.д., профессор Ә.Мұқтар 

2 «Солтүстік Каспий маңы ерте көшпенділерінің жерлеу дәстүрі (б.з.б 

ІV – б.з. ІІІ ғғ.)» - жоба жетекшісі т.ғ.д., профессор Ұ.Ахметова. 

Бірақ ұсынылған жобаларға белгісіз себептермен конкурс өтпей қалып, 

кейінге қалдырылды. 

2019 жылы 31 шілдеде "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени 

музей-қорығы" РМҚК - ны ғылыми және ғылыми -техникалық қызмет 

субъектісі ретінде аккредиттелді.  

І жарты жылдығында атқарылған маңызды жұмыстардың бірі  

«Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы» ғылыми және 

ғылыми-техникалық қызметтің субъектілерін акредиттеу үшін ҚР Ғылым 

және білім   министрлігінің Ғылым комитетіне құжаттарын жинақтап, 

министрлікке ұсынды. Соның нәтижесінде Қазақстан Республикасы Білім 

және Ғылым министрлігі "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 

23-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 

"Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы" РМҚК- ны ғылыми 

және ғылыми -техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттелді. Ол 

бойынша музей-қорық республика көлемінде мемлекеттік бюджет қаражат 

есебінен жарияланатын барлық ғылыми конкурстарға қатысуға мүмкіндік 

алды. 
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          Нәтижесінде 2019 жылы қазан айында 2020-2022 жылдарға арналған 

Ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша бағдарламалық-

нысаналы қаржыландыруға арналған конкурсқа музей қорық ғалымдары 4 

жоба тапсырды.  

1 «Қазақстанның батыс өңіріндегі көне керуен жолдары және 

Алтынордалық  керуен-сарайлар: керуен-сарайларды зерттеу және 

оларды есепке алу» - жоба жетекшісі т.ғ.д., профессор М.Елеуов; 

2 «Ортағасырлық Сарайшық қаласы Ресей, Түрік, Иран және Қытай 

деректерінде (ХІІІ-ХҮІІ ғғ.) » - жоба жетекшісі т.ғ.д., профессор 

Ұ.Ахметова; 

3 «Алтынордалық Сарайшық қаласы цитаделін қалпына келтіру 

бойынша археологиялық жұмыстар (XIII-XVI ғғ.)» - жоба жетекшісі 

т.ғ.д., профессор Ә.Мұқтар; 

4 - Еділ-Жайық өзенаралық аймағындағы алтынорда кезеңіндегі 

қалалардың (Сарайшық, Сарай-Бату, Сарай-Берке мысалында) 

тарихи-географиялық және мәдени құндылығының туристік әлеуеті - 

жоба жетекшісі г.ғ.к., профессор Э.Имашев; 

Конкурс нәтижесі қазіргі кезеңде күтілуде. 

        2019 жылы музей қорық қызметкерлері Халықаралық  «Жошы 

ұлысы – Алтын Орда астаналарының ізімен: Сарайшық-Сарай Бату – 

Сарай Берке» халықаралық ғылыми – зерттеу экспедициясын,  
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ал жас ғалымдары да өз жобаларын даярлап түрлі конкурстарға 

қатысты.  

        2019 жылдың 27 қарашада Атырау облысы әкімдігінің 

ұйымдастыруымен «Н.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық 

бірліктің қазақстандық моделіне» арналған үздік ғылыми жобалар конкурсы 

өз мәресіне жетті. Конкурс Атырау облысы бойынша ұйымдастырылып, 

барлық мекемелер, жоғары оқу орындары, музейлер, колледж жас ғалымдары 

қатысты. Қорытындысында «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-

қорығының» үш бірдей ғылыми қызметкері үздіктер арасынан көрінді.  

Нәтижесінде: 

Музей-қорық археологы, магистр, Қалмақ мемлекеттік университетінің 

аспиранты А.Жұмабаев жүлделі 1 орын; 

ғалым-хатшы, магистр Ж.Диярова 3 орын; 

 ғылыми қызметкер Ж.Байғалиев Алғыс хатпен марапатталды. 

 
 

 

 
 

 

            Музей-қорық ғалымдары есепті жылы монографиялар 

дайындауды қолға алды. Нәтижесінде 2019 жылдың 10 қазанында  

"Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығының 20 жылдығына 

байланысты Ғ.Сланов атындағы ғылыми-әмбебап кітапхансында музей-

қорық директоры Ә.Мұқтар мен Ж.Диярованың "Сарайшық музей-қорығы 

тарихы" атты монографиясының тұсаукесері жасалды. Шараға  ф.ғ.д., 
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профессор, баспагер Ғ.Қ. Әнес, ҚР ҰҒА академигі, т.ғ.д., профессор 

Х.Әбжанов, Атырау облысы Тарихи-мәдени мұраны зерттеу орталығы 

директоры М.Кипиев, т.ғ.к., ноғайтанушы, А.Исин қатысты.  

 
 

          Аталған монография 2019 жылдың 8 қарашасында Қ.Қарашаұлы 

атындағы Сарайшық орта мектебінде таныстырылды. Шараға Қ.Қарашаұлы 

атындағы Сарайшық орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Г.Ауданова, 

Сарайшық музей-қорығы директорының орынбасары А.Тұрарұлы және 

ғалым хатшы Ж.Диярова және ауыл тұрғындары, мектеп ұстаздары қатысты.   

 

2019 жылғы көрсеткіш ретінде музей қорықта дайындалған 

монографияларға 2019 жылы Қазақстан Республикасы «Авторлық 

құқық пен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге 

мәліметтерді енгізу туралы» 2 авторлық куәліктің алынғанын атап 

өтуге болады. Олар: 

           1. 2019 жылы 9 желтоқсанда «Біріншілер (Атырау облысына 80 жыл)» 

облысты басқарған басшы тұлғалардың қоғамдық-саяси қызметіне тарихи 

көзқарас. Монография. - жоба жетекшісі т.ғ.д., профессор Ә.Мұқтар 
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2. 2019 жылы 13 желтоқсанда «Сарайшық музей-қорығы тарихы» 

(1999-2019 жж.). Монография авторлары - т.ғ.д., профессор Ә.Мұқтар, 

магистр Ж.Диярова 

. 

   
 

Осы жылы музей қорық музейге келетін туристерге ұсынатын 

шағын еңбектер шығаруды қолға алды. Нәтижесінде 4 брошюра 

жарияланды. 

1. Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы (№1 

хаттама, қаңтар, 2019) 

2. Сарайшықты айшықтаған өлеңдер (№1 хаттама, қаңтар, 2019) 

3. Атығаев Н. Жәнібекұлы Қасым хан (№1 хаттама, қаңтар, 2019) 

4. Исин А. Ноғай ордасы және Еділ-Жайықтағы ноғайлардың 

қазақтармен этникалық байланыстары (№1 хаттама, қаңтар, 

2019) 

           Есепті жылы өткізілген екі конференция жинақтары да 

жарияланды. Олардың бірі интернет ресурстарында, екіншісі музей қорық 

ұйымдастырған хаықаралық конференция материалдары жинағы ретінде 

(«Жошы ұлысы және Сарайшық - Қазақ мемлекеттілігінің бастауында» атты 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы ( 10 қазан, 2019 жыл) / 

Жалпы редакциясын басқарған Ә.Қ.Мұқтар, Ө.Қанай –Алматы, 2019. -310 б.) 

жарияланды. Қорыта келгенде музей қорық қызметкерлері алғаш рет іргелі 

зерттеулер жүргізе бастады. Оны төмендегі салыстырмалы кесте дәлелдейді. 
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3  Тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау бөлімі 

3.1 Ортағасырлық Сарайшық қаласының аумағын анықтау 

бойынша жүргізілген жұмыстар 

- 14-18 қаңтар аралығында музей-қорық археологтары ортағасырлық 

Сарайшық қаласы орнына археологиялық барлау жұмысын жүргізіп, көне 

қала аумағын жаяу жүріп, көзбен шолу арқылы тексеріп өтті. Қала аумағын 

анықтауда жер бетіндегі мәдени қабаттың нышандары негізге алынды. 1861 

жылы әскери топограф А.Алексеев сызған сызба бойынша қала орнының 

батыс жағынан, қазіргі заманғы зират маңындағы цитадель орны 

нақтыланды. Зират ортасындағы төбешік үсті сызбада белгіленген «Аулие 

склепь» орны деп белгіленді. Бұл жерде болжам бойынша Қасым ханның 

мазары болған болуы мүмкін. Жалпы цитаделдің аумағы 6-7 га шамасында. 

Қала құландыларының орны шамамен 50-55 га болады. Яғни, ертедегі 

деректермен салыстыра отырып, көне қаланың шамамен 55-60 пайыздай 

бөлігі сақталған деп болжам жасалды.  
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- Ортағасырлық Сарайшық қаласы тұсындағы Жайық өзенінің 

арғы бетіне жүргізілген археологиялық барлау жұмыстары. 23 

қаңтар күні ортағасырлық Сарайшық қаласы тұсындағы Жайық 

өзенінің арғы бетінен ортағасырлық қала құрылыстарының орнын 

іздестіру мақсатында археологиялық барлау жұмысы жүргізілді. Барлау 

жұмысы Жайық өзенінің сол жағалауындағы жарқабақтан қала мәдени 

қабатын анықтаудан басталды. Сол жақ жағалауды барлай отырып 1,5 

шақырымдай жер тексеріліп шықты. Адамның іс-әрекеті негізінде 

түзілетін мәдени қабат іздері байқалмады. Барлау жұмысы сол 

жағалаудағы «Живая лука» мойнағы аралығында да жалғасты. Бұл 

мойнақ бір кездері Жайықтың оң жағалауы болған. Өзен арнасын 

өзгерткен кезде арғы бетте қалған. Мойнақ ортасындағы биік қырат 

шамамен 75 га болады. Зерттеу алаңын автокөлікпен аралап өтіп, 

төбелі жерлер мұқият қаралды. Көзге көрінетіндей құрылыс орындары, 

мәдени қабат жәдігерлері кездескен жоқ.  

27 ақпанда музей-қорық археологтары Жайық өзенінің Бұқар бетіне 

ғылыми экспедициясын жалғастырды. Басты мақсат ел ақсақалдарымен бірге 

Жібек жолы бойымен Сарайшыққа келетін керуен жолдарын анықтау 

бойынша жұмыс атқарылды. Осы мәселеде бізге ел азаматы Сарайшық 

тарихымен жете таныс 1978-1981 жылдары Сарайшық ауылдық кеңесін 

басқарған Амиров Базар ағамен кездесіп, одан аумақтағы Тайлан батыр, 

Меңдібай қорымы туралы құнды мәліметтер алынды. 

 
- Махамбет ауданы бойынша Жайық өзенінің оң және сол жақ 

жағалауларына жүргізілген жұмыстар. 29 наурызда музей-қорықтың 

археолог мамандары Сарайшық төңірегіндегі және Махамбет 

ауданының Жайық өзенінің оң және сол жақ жағалауларынан 

археологиялық нысандарды анықтау мақсатында археологиялық 

барлау жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде, ерте темір дәуіріне 

жататын 4 оба, 1 ортағасырлық мекеннің орны және ХХ ғасырдың бас 

кезіне жататын елді-мекеннің орны табылды. 
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2019 жылдың 21 шілдесінде "Сарайшық" музей-қорығының ғылыми 

қызметкерлері астрахандық әріптестерімен бірлесе, Махамбет ауданы 

аумағында ерте орыс деректерінде белгіленген тарихи нысандардың орнын 

анықтау мақсатында, археологиялық барлау экспедициясына шықты. Таңдай 

және Аққайың елді мекендері маңы мен Қарабай көлінің орны зерттеуден 

өтті. Көне карталарды заманауи спутниктік түсірілімдермен салыстырып, 

жер бедерінің өзгерісін бағдарлап, көне қоныстар орындары тексерістен өтті.  

 
 

- Прорва елді мекенінде жүргізілген экспедиция 

2019 жылы наурыз айында музей-қорық қызметкерлері Прорва елді 

мекеніндегі 1930-1950 жылдарды Атырау облысы территориясында 

орналасқан Прорва лагері орындарын зерттеді. 

       Есепті жылда жоспарланған экспедициялар өз нәтижесін берді. Олар 

арқылы халықаралық байланыстарымыз кеңейді, зерттеу аумақтарымыз 

анықталды. 

 

Ұйымдастырылған 

экспедициялар 

2017 2018 2019 

халықаралық           -           -           1 

республикалық            -           -  

облыстық           -           -           4 

3.2 Археология  жұмыстары 

- Сарайшық қаласы орнына жүргізілген археологиялық қазба. 
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Сәуір айында «Сарайшық» музей-

қорығы археологтары Сарайшық қаласының тарихи орнына археологиялық 

қазба жұмыстарын бастады. Қазба жұмыстары нәтижесінде диаметрі 94 см 

болатын диірмен тасы табылды. Қалыңдығы 9-10 см болады. Тастар саны 

екеу, үстіңгі және астыңғы бөліктерден тұрады. Астыңғы тастың бетінде 

бидайдың тастар арасына кіру үшін арнайы салған тісеу іздері бар. Үш 

бағытта құс ізіне ұқсас тарамдалып таңба салынған. Мұндай таңба XIV ғасыр 

жәдігерлерінде кездесетінін айта кетейік. Диірмен тасын жануардың күшімен 

айналдырған болуы мүмкін. Жәдігер қазіргі кезде «Сарайшық» мемлекеттік 

тарихи-мәдени музей-қорығының экспозициясына орналастырылды.   

Сонымен қатар, қала цитаделінің қамалына шурф салынып, ол жерден 

Өзбек, Жәнібек хандардың билігі кезінде соғылған бірнеше мыс тиындар, 

өңделген сүйек бұйымдар, сәндік әшекей табылды. 

 

 
 

- Атырау облысы тарихи-өлкетану музейімен бірлесе Сарайшық 

қаласы орнына жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары 

2019 жылы 1 шілде мен 1 қараша айлары аралығында облыстық 

бюджеттен бөлінген қаржыға археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді. 

Онда: 

- Атырау облысы тарихи-өлкетану музейімен келісім-шарт жасалынды; 

- Астрахандық археолог – топографтар В.Плахов, П.Бирюков, 

С.Пантелеев, Астана қаласынан  антрополог А.Раисова  қатысты; 

- Археологиялық қазба жұмыстарында 4 отряд жұмыс жасады. 
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Оның ішінде «Сарайшық» музей-қорығынан археологтар А.Тұрарұлы 

және М.Әбдіғалиевтер отрядтарға басшылық жасады. Жобаның ғылыми 

жетекшісі болып Ә.Мұқтар тағайындалды.Жүргізілген қазба жұмыстарының 

басты мақсаты, 2017 жылғы қазба жұмыстарын жалғастыру, туристік 

инфрақұрылым үшін негіз болып табылатын нысандарды іздестіру болып 

табылады.        2019 жылғы археологиялық жұмыстар Арнайы мемлекеттік 

лицензия, қазу әдістемесі және жалпы қабылданған дала қазбаларының 

әдістерін сақтай отырып, секторларды қабат-шаршы тәсілімен бөлу, топырақ 

қабаттарын кезек алып қою арқылы жүргізілді. 

 
 

          2019 жылы алға қойылған міндеттерді іс жүзіне асыру үшін №2 қазба 

орнында 2017 жылы ашылған қамал қақпасы маңындағы, шартты түрде 

«мұнара» орны деп аталған ғимарат құландысы жалғастырылып, нәтижесінде 

қақпа мен мұнара орны аршылып алғашқы сызбасы жасалды.  Қақпа 

шамамен ХVІ ғасырда  салынған деген қорытынды жасалды. Ол қала 

цитаделінің солтүстік шетінде орналасқан. Қамал қабырғасының сыртқы 

жағында арнайы ор қазылғаны анықталды. Ор алтынордалық кезең мәдени 

қабаттар орнынан қазылған, ордың шетінен сол кезең тұрғын үйлері 

жалғасып жатыр.  

№3 қазба орны 2017 жылы  жерленген бейіт орындары анықталған соң, 

этикалық ұғыныстан одан әрі қазылмай қалған болатын. 2019 жылы бұл 

қазба орны шығыс бағытқа ауыстырылып, бірнеше бақылау шурфтары 

нәтижесінде қала тұрғын үйлерінің орны табылды. Дегенмен беткі 

қабаттарынан адам сүйектері аршылып, алғаш рет антропологиялық зерттеу 

жасалды. Оның қорытындысы есепте берілген. 

№3А қазба орны №3 қазбаның солтүстік жағынан салынды. Ол 

бойынша екі аралықтағы қаланың мәдени қабаттары зерттелді, әрі №3 қазба 

орны аумағы кеңейтілді. №3А қазба орнынан да тұрғын үйлер орындары 

анықталды. Қазбаның беткі қабаттарынан жерленген адам сүйектері шықты. 
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№4 қазбаны оңтүстік бағытта ұзартып, №5 қазбаға дейінгі қаланың 

мәдени қабатын аршу көзделінді. Осылайша екі қазба орнын қосып, жағалау 

аумағынан бір үлкен қазба алаңын жасақтау қолға алынды. Қазба орнының 

бұрын адам жерленген зират орны екені анықталды. Адам жерленімдерінен 

басқа қазба орнынан 3 аңшылық мақсаттағы иттің жерленуі кездесті және 

бұл иттердің жерленімдері маңында бірде-бір адам жерленімдері 

орналаспағаны мәлім болды. Бұл жерлеу кешендерінен басқа, жалпы мәдени 

қабат қазындылары арасынан аса қатты бүлінбеген ХV ғасырға тиесілі 

тұрғын үй бөліктері анықталды.  Ашылған адам сүйектері антропологтың 

зерттеуінен өткізілді.  

2019 жылғы қазба жұмыстарының нақты көрсеткіші ортағасырлық 

Сарайшықта жерленген адам сүйектерін зерттеумен алғаш рет қазба басында 

антрополог ғалымның айналысуы деуімізге болады. Нәтижесінде қазба 

орындарында жерленген адамдардың  белгілі дәрежеде нәсілі, жынысы, 

жасы,  кейбір ерекшеліктері мен аурулары анықталды. Антрополог 

ғалымның  есебі берілді. 

Қазба соңында қазып алынған адам сүйектері Сарайшық ауылының 

батыс бетіндегі Құлметен қорымынан арнайы жер бөлініп, жер қойнына 

тапсырылды. Сонымен бірге қазба жұмыстарынан табылған жәдігерлер тізімі 

жасалды, маңызды  керамикалық ыдыстар Атырау облысы тарихи-өлкетану 

музейінің реставраторына берілді. 

2019 жылы қазба жұмыстарынан соң барлық қазба орындары 

консервацияланды, табылған мал сүйектері, маңызы аз керамика сынықтары 

жерге көмілді, үйінді топырақтар сыртқа шығарылды. 

Қорыта келгенде, ғылыми-зерттеу жұмыстары толық орындалды. 

Оларға  ҚР Мәдениет және спорт вице министрі Н.Дауешов, Атырау облысы 

әкімінің бірінші орынбасары С.Шапкенов, ҚР Парламенті депутаты 

С.Сейдуманов және т.б. көріп болашақ жұмыстарымызды талқылады.   

- «Жошы ұлысы – Алтын Орда астаналарының ізімен: Сарайшық- 

Сарай Бату – Сарай Берке» Халықаралық ғылыми – зерттеу 

экспедициясы 

Жыл басында Сарайшық қаласы мен көне Үргеніш қаласы арасындағы 

керуен жолдары бойындағы ескерткіштерді анықтау, барлау жүргізу үшін 

және Алтын Орда қалаларының өзара байланысын зерттеу мақсатында 

«Сарайшық – Бату Сарай – Берке Сарай – Сарайшық» бағыты арнайы жоба 

дайындалып, қаржылық өтінімі құзырлы орындарға тапсырылған болатын. 

Нәтижесінде  2019 жылдың 1-5 қазан аралығында «Жошы ұлысы – Алтын 

Орда астаналарының ізімен: Сарайшық- Сарай Бату – Сарай Берке» 

халықаралық ғылыми – зерттеу экспедициясы жолға шықты.  

Экспедицияның мақсаты – Алтын Орда тарихына қатысты ғылыми 

зерттеулер жүргізу,  РФ жетекші  ғылыми орталықтарымен байланыстар 

орнату, тәжірибе алмасу. 

Бұл экспедиция Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

Рухани жаңғыру» бағдарламасын және  Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
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Тоқаевтың Алтын Орда империясының 750 жылдық мерейтойын атап өту 

жөніндегі тапсырмасын орындауға арналған. Экспедицияны  Атырау 

обылысы кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасы 

қаржыландырды. 

Экспедиция құрамына музей-қорық қызметкерлері, ҰҒА 

корреспондент мүшесі, г.м.ғ.д., профессор Н.Сеитов, Х.Досмұхамедов 

атындағы Атырау мемлекеттік университетінің профессоры, суретші 

О.Кендір, т.ғ.д., Сапанов, т.ғ.д., А.Ахмет, М.Өтемісұлы атындағы Батыс 

Қазақстан мемлекеттік университетінің географ ғалымы, магистр 

А.Тұрғанбаев, Батыс Қазақстан облысы бойынша "Егемен Қазақстан" газеті 

тілшісі Қ.Құттымұрат, "Хабар" агенттігі журналисті Б.Әлирақым, 

"Қазақстан-Атырау" телеарнасының журналисті Ө.Жаңабаев, Махамбет 

ауданы Мәдениет бөлімінің басшысы Н.Аруев енгізілді. Экспедиция 

бағыттары төмендегідей: 

 

 

 

 

 

 

 

РФ, Астрахан облысы, Володар ауданы, Алтынжар ауылындағы 

«Құрманғазы» өңірлік мәдени орталығында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресей Федерациясы, Астрахан облысы, Астрахан облыстық музейде 
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      Ресей Федерациясы, Астрахан облысы, Сарай Бату қаласы орнында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресей Федерациясы, Астрахан облысы, Сарай Бату қаласы макетінде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РесейФедерациясы, Волгоград облысы, Волгоград облыстық музейде 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ресей Федерациясы, Волгоград облысы, Сарай Беркеде 

 

 

3.3   Реставрация жұмыстары 

       2019 жылы музей қорық жәдігерлеріне қайта қалпына келтіру 

жұмыстары жүргізілді. Ол бойынша 11 жәдігер қалпына келтірілді. Ол 

үшін жұмысқа суретші – қалпына келтіруші қабылданды. 

 

 
 

- Музей-қорық қорындағы ескі киіз үй қайта құрылып, жабдықтары 

сатып алынды және аулаға тігілді. Бұл киіз үй ішіне ұлтымыздың 

дәстүрлі киім-кешектері, этнографиялық бұйымдары көрініске 

қойылды. Олар шетелдіктердің қызығушылығын арттырды. 
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- Келген көрермендерге ұлттық құндылықтарымызды кеңінен 

насихаттау мақсатында аулаға киіз үй мен қатар киіз үйдің макеті де 

жасақталып қойылды. Бұл макет арқылы музейге келушілер киіз үйдің 

құрылысымен танысып, сонымен қатар қалай құру керек екендігін 

біліп үйрене алады. 

 

 
 

Оларға қоса музей-қорық ауласында  

- «Музейге сый» акциясынан қабылданған арба мен арба дөңгелектерін 

музей-қорықтың суретші-қайта қалпына келтіруші қалпына келтіріп, 

музейге келушілердің назарына ұсынылды. 
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- 2019 жылы 4 желтоқсанда «Қазқайтажаңарту» РМК Ғылыми-зерттеу 

және жобалау филиалының сәулеттік қалпына келтіру тобының 

жетекшісі Салима Ізімқызы Жолдасова ортағасырлық Сарайшық 

қаласы орнында болды. Реставратор С.Жолдасова ортағасырлық 

Сарайшық қаласы бойынша реставрациялау және консервациялау 

мәселелерін талқылады. Іс-сапардың мақсаты 2019 жылғы қазба 

жұмыстары бойынша реставрациялауға және консервациялауға 

жататын нысандарды анықтау болатын. Сонымен бірге болашақта 

қалпына келтірілуі тиіс нысандарда «Сарайшық» музей-қорығының 

археологтарымен бірлесе алдын-ала сараптамалық-талдау жасалынып, 

жұмыс жоспары талқыланды. Нәтижесінде цитадель қақпасы орнын, 

Хан сарайы орнын қалпына келтіру мәселелері  көтерілді. 

 

       
 

4  Ұйымдастырылған конференция, дөңгелек үстелдер және 

оларға қатысу 

 

4.1 Музей қорық ұйымдастырған конференциялар, дөңгелек 

үстелдер 

Сарайшық музей-қорығы есепті жылы 2 конференция (1 

халықаралық, 1 облыстық)  және 7 дөңгелек үстел ұйымдастырды. 

- 2019 жылдың 10 сәуіріндегі "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени 

музей-қорығы мен Атырау газеті  "Ортағасырлық Сарайшықтың келелі 
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мәселелері" атты дөңгелек үстел. Оған "Сарайшық" мемлекеттік 

тарихи-мәдени музей-қорығы директоры, профессор Ә.Қ.Мұқтар, 

Атырау облыстық тарихи-мәдени мұраны қорғау жөніндегі инспекция 

басшысы М.Кипиев, Сарайшық туралы іргелі еңбектің авторы, т.ғ.к., 

Ж.Мұстафин, археолог М.Қасенов және Атырау облысының "Рухани 

жаңғыру" жобалық кеңсесінің жетекшісі О.Молдашқызы қатысты. 

Дөңгелек үстелді Атырау газетінің бас редакторы И.Балмағамбетов 

жүргізді. Жиында қозғалған негізгі мәселе Сарайшық қаласынын 

сақтау, қорғау және Ортағасырлық Сарайшықты жақын арада қоршау 

жасалмаса оның бұзылатындығы баса айтылды. Сонымен қатар 

Ортағасырлық Сарайшықты зерттеген ғалымдардың жазбаларын өзара 

салыстырып, болашақта сол деректерге сүйене отырып қаланың 

келбетін қалыптастыру мәселелері туралы және Сарайшықты жастар 

арасында насихаттап оларда бір ортаға топтастыру, алдағы уақытта 

Сарайшықта Көрісу мейрамын кең көлемде атап өту жайлы ұсыныстар 

айтылды. 

 

 

 
 

- 2019 жылы 12-сәуір күні музей-қорық Сарайшық көпбейінді 

ауылшаруашылық колледжінде "Туған өлкені зерттеу: оның маңызы 

мен басым бағыттары" атты облыстық ғылыми-тәжірибелік 

конференция өткізді. Конференцияға жергілікті тарихшы, 

өлкетанушылармен қатар облысымыздың барлық қала, аудандарынан 

100-ге жуық мұғалімдер, мектеп оқушылары қатынасып, өздерінің өлке 

тарихы, ескерткіштер, жер-су атаулары және қазақ халқының 

этнографиясы туралы баяндамалары тыңдалды. Конференцияда 

төмендегідей баяндамалар тыңдалды: 

- О.Биманова, Атырау өңірлік «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесінің 

жетекшісі «Атырау облысының Өлкетану оқулығы туралы»; 
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- Ұ. Ахметова,тарих ғылымдарының докторы, Х.Досмұхамедов 

атындағы АМУ профессоры  «Өлкетанудың тарихи бастаулары»; 

- М.Кипиев, Атырау облыстық тарихи-мәдени мұраны қорғау, қалпына 

келтіру және пайдалану жөніндегі мемлекеттік иснпекциясының 

басшысы, «Атырау өңірінің тарихи-мәдени мұра ескерткіштері»; 

- Г.Қуанбаева, Құрманғазы ауданының мұғалімі, «Атырау   

облысындағы балалар үйінің тарихын зерттеудің маңызы»; 

- Н.Орынбаева,  Индер ауданы М.Әуезов атындағы орта мектептің 

мұғалімі, «Индер ауданының тарихи-мәдени ескерткіштері». 

Конференция соңында орта білім беру ошақтарындағы облыстық ғылыми-

тәжірибелік «Өлкетану» конференциясын жыл сайын Сарайшықта 

ұйымдастыру, Атырау облыстық білім басқармасымен бірлесе ортағасырлық 

Сарайшық қаласының тарихи орнында жас археологтар клубын 

ұйымдастыру шешімдері қабылданды. 

 

 
 

- 2019 жылы 24 мамырда Сарайшық ауылы тарихын білетін қарттармен 

«Қала цитаделі және оның құпиялары" тақырыбында  дөңгелек үстел 

ұйымдастырылды. Отырыста қазақ бейітіндегі тарихи тұлғалар, оның 

маңындағы тарихи орындар туралы сөз болды. Сарайшық қаласының 

өткені туралы ой қозғаған ауыл үлкендері көне қаланың орналасуы, 

өзеннің бұрынғы ескі арнасы, өзен жағасындағы жарқабақтан тапқан 

жәдігерлері сараланды. 
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- 2019 жылы 25 маусымда Сарайшық музейінде Атырау облысы дін 

өкілдерімен бірлесіп, «Қазіргі замандағы дін» тақырыбында дөңгелек 

үстел ұйымдастырылды. Жиынға Атырау облысына іс-сапармен келген 

Қазақстан Діни Басқармасының наиб имамы ғылым докторы 

А.Әділбаев, ҚМДБ-ның шариғат және пәтуә бөлімі басшысығ ғылым 

докторы С.Құрбанұлы, Атырау облысы бас имамы, ғылым докторы 

Б.Мансұров т.б. қатысты. 

 

 
 

-       2019 жылы 12 шілдеде "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени 

музей-қорығы ұжымы ортағасырлық Сарайшықтағы археологиялық 

қазба жүргізіп жатқан Астрахандық археолог В.Плахов, топограф 

П.Бирюковпен арнайы дөңгелек үстел ұйымдастырды.

 Астрахандық ғалымдар музейде орналасқан жәдігерлерге ғылыми 

сипаттама берді. Атап айтсақ, көрмеде тұрған құмыраның 

ортағасырлық кезеңдегі Хорезм елінен алып келінгендегін айтса, 

штамп өрнекті қыш құмғандарды Сарайшықтың өзінде саз 

құмдарынан жасалғандығы жөнінде ғылыми тұрғыда нақтылап берді. 
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- Ағымдағы жылдың 28 тамызында "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-

мәдени музей-қорығы Махамбет ауданы әкімдігімен бірлесе 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес-қоғамның басты міндеті" 

дөңгелек үстел ұйымдастырды. Дөңгелек үстелге ел зиялылары, 

журналистер, Махамбет ауданы әкімінің аппаратынан мемлекеттік 

құқықтық жұмыстары бөлімінің бас маманы Ш.Ж.Бағдалова, 

Махамбет ауданы прокуратурасынан Д.И.Жумагалиев, Сарайшық 

ауылдық округі әкімі Н.Ж. Досқайров, колледж басшысы П.Х.Дюсеев, 

Сарайшық ауылдық округінің мекемелерінің қызметкерлері қатысты. 

дөңгелек үстел соңы сұрақ-жауапқа, пікір таласқа ұласты.  

 

 
 

-       2019 жылы 9 қазанда Қытай елінен келген қандасымыз тарихшы 

Дүйсенәлі Әбділәшіммен кездесу Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінде ұйымдастырылды. Профессор 
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Д.Әбділәшім қазақ хандары тарапынан Цин империясына жазылған 

хаттарды зерттеумен, сол кездегі қазақ қоғамындағы жағдайды 

саралаумен айналысады. Қазақ тарихы мен мәдениетін көне жазба 

дереккөздерден зерттеуші ғалымның жас тарихшылармен кездесуі екі 

тарапқа да пайдалы болды. 

 

 
 

 
 

- «Жошы ұлысы және Сарайшық – Қазақ мемлекеттілігінің 

бастауында» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция 

        2019 жылы 10 қазанда Атырау қаласында Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрлігі «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-

мәдени музей-қорығы» республикалық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорны, Атырау өңірлік «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесі, 

А.Яссауи атындағы ХҚТУ Евразия ғылыми-зерттеу институты бірлесе 

«Жошы ұлысы және Сарайшық – Қазақ мемлекеттілігінің бастауында» 

атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізді. Алтын 

Орданың 750 жылдық мерейтойын мерекелеу іс-шаралары аясында 

өткізілген конференция алтынордалық кезеңнің жарқын ескерткіші – 

Сарайшық қаласы орнының туристік мүмкіндіктерін саралап, ғылыми-

зерттеушілік ізденістерді дамыту мақсатында ұйымдастырылған. 
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Конференцияға Қытай, Түркия, Германия, Ресей елдерінен және 

Қазақстанның әр өңірінен Алтын Орда кезеңін зерттеуші ғалымдар 

қатысты. Конференция модераторы – «Сарайшық» музей-қорығының 

директоры, т.ғ.д., профессор Ә.Мұқтар. Шараның ашылуында Атырау 

облысы әкімі Нұрлан Ноғаев құттықтау сөз сөйледі. Қазақстан 

тарихшылары атынан ҚР ҰҒА академигі, т.ғ.д., профессор Хангелді 

Әбжанов, шетелдік ғалымдар атынан Түркия Республикасынан келген 

Еуразия ғылыми-зерттеу институты директорының орынбасары, PhD 

докторы Суат Бейлур құттықтау сөз арнады.  

       Конференцияның алқалық мәжілісінде т.ғ.д. Али Риза Яглы 

(Гиресун университеті, Түркия Республикасы), т.ғ.д. Әбділәшім 

Дүйсенәлі (Орталық Ұлттар университеті Пекин, Қытай Халық 

Республикасы), з.ғ.к. Роман Почекаев (Ұлттық зерттеу университетінің 

экономика жоғарғы мектебі, Санкт-Петербург, Ресей Федерациясы), 

т.ғ.д. Нұрлан Кенжеахмет (Бонн университеті, Германия), PhD докторы 

Абдулла Гюндоғды (Анкара университеті, Түркия Республикасы), 

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінен т.ғ.к. Амантай 

Исин, ҚазҰАУ-дың профессоры, т.ғ.к. Нұрлан Атығаев, профессор 

Әбілсейіт Мұқтар баяндама жасады. Төмендегі секциялар бойынша 

конференцияға ұсынылған баяндамалар талқыланды. 

1. «Жошы Ұлысының деректану, тарихнама, археология және 

нумизматикалық мәселелері»; 

2. «Жошы Ұлысының тарихы мен мәдениеті»; 

3. «Ұлы Дала өркениеті және мемлекеттілігі». 

Конференцияға баяндамамен қатысқан зерттеушілерге сертификаттар 

табыс етіліп, сыйлықтар берілді. 

 
Басты назарға 2017 жылы РФ Москва қаласындағы архивтен әкелінген 

1861 жылғы топограф Алексеевтің картасы алынды. Өйткені осы карта 

арқылы алғаш рет ортағасырлық Сарайшықтың 60 пайызы сақталғаны және  

цитадельдің толық сақталғаны анықталды. Цитадель ортасында «Аулие 
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склеп», ал карта астында «қоршау 1836 жылы Жәңгір хан тұрғызған» деген 

жолдар жазылған. Біздің анықтауымызша ол Жәңгір ханның атасы атақты 

Қасым ханның жерленген орны. Цитадель орны бойынша макет дайындалып, 

халық назарына ұсынылды.  

 
 

- 2019 жылы 24 желтоқсанда “Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени 

музей-қорығы” РМҚК мен “Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 

этнология институты” РМҚК бірлескен “Өлке тарихы және оның 

өзекті мәселелері” атты дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Дөңгелек 

үстелде Сарайшық музей-қорығы директоры, т.ғ.д., профессор 

Ә.Мұқтар, Алматы қаласындағы “Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 

этнология институты” директоры, т.ғ.д., профессор З. Қабылдинов, 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінен т.ғ.д., 

профессор Ғ. Халидуллин, Орал қаласы Жәңгір хан атындағы тарихи-

этнографиялық музей меңгерушісі Н. Төлепов баяндамалар жасады. 

Дөңгелек үстелге Атырау облысы мәдениет мекемелерінің өкілдері, 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, 

Қазақстан және дүниежүзі тарихы кафедрасының профессор-

оқытушылар құрамы және тарих мамандығы магистранттары, 

облыстың тарихшы мұғалімдері қатысты.  
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Қорыта келгенде музей қорық жоспарланған конференцияларды және 

дөңгелек үстелдерді толықтай өткізді. Оларды өткен жылдармен салыстырар 

болсақ, бұл жұмыстардың нәтижелі болғанан байқаймыз. 
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4.2 Музей қорық қызметкерлерінің конференция, дөңгелек 

үстелдерге қатысуы 

 

Сарайшық музей-қорығының қызметкерлері шетелде, Қазақстан 

Республикасының  Астана, Алматы, Ақтөбе, Қарағанды, Тараз 

қалалары мен Отырарда өткен  19 конференция және дөңгелек 

үстелдерге қатысты. 

- 2019 жылдың 26 қаңтарында «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени 

музей-қорығы директоры  Ә.Мұқтар Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінде өткен, тарихшы ғалым қоғам 

қайраткері Атырау университетінің алғашқы ректоры Х.Табылдиевті 

еске алуға арналған үлкен бас қосуға қатысты. 

-  

     
 

- 2019 жылы 4 ақпанда музей-қорық директоры Ә.Мұқтар Атырау 

облысы қоғамдық кеңесінің облыстағы тарихи ескерткіштер мен 

монументтер орнату туралы отырысына қатысы. Отырысқа Кеңес 

төрағасы М.Өтешов басшылық жасады. Кеңеске кеңес мүшелері, 

қоғам белсенділері, журналистер қатысты. Кеңесте музей-корық 

директоры Ә.Мұқтардың Сарайшықта Қасым ханға ескерткіш орнату 

ұсынысы қолдау тапты. Кеңес мүшелері ұсыныстың маңыздылығына 

назар аударды. 

- 2019 жылы 18 сәуір күні «Халықаралық ескерткіштерді қорғау» күніне 

орай Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының тарихи-

мәдени мұраны қорғау, қалпына келтіру және пайдалану жөніндегі 

мемлекеттік инспекциясының ұйымдастыруымен «Атырау өңірінің 

тарихи-мәдени мұрасын зерттеудің өзекті мәселелері» тақырыбында 
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жыл сайын дәстүрге айналған дөңгелек үстел Ғ.Сланов атындағы 

облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасында өтті. Дөңгелек үстелге 

«Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорық директоры 

т.ғ.д., профессор, Ә.Мұқтар қатысып, Сарайшық қаласына қатысты 

мәселелерді көтерді. 

- 2019 жылдың 19-21 сәуір аралығында  музей-қорық директоры, 

профессор Ә.Қ.Мұқтар және бөлім инспекторы Ж.Байғалиев  Нұр-

Сұлтан қаласына арнайы іс-сапарда болды. 20-сәуір күні «Kazmedia 

орталығының» киноконцерттік залында ҚР Мәдениет және спорт 

министрі Ақтоты Райымқұлованың халық алдында есеп беру 

кездесуіне қатысып, кездесу барысында Ақтоты Райымқұлова 

Министрліктің есеп беру кезіндегі қызметі туралы баяндап, 

құзырындағы салаларда атқарылып жатқан жұмыстар мен мемлекеттік 

органның болашаққа деген жоспарларымен бөлісті. Сонымен қатар, 

Сарайшық қаласының маңызы ондағы археологиялық жұмыстардың 

бағыты және болашақтағы сапар орталығына айналуы жайлы айтып 

өтті.  

 

 
 

- 2019 жылдың 19-20 сәуірінде Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінде Қазақстандағы археологиялық мектептің негізін 

қалаушылардың бірі, Еуразиялық археологияның аңызына айналған 

Кемел Ақышұлы Ақышевтың туғанына 95 жыл толуына арналған 

«Марғұлан оқулары – 2019» халықаралық археологиялық 

конференцияға  ғалым хатшы А.Зайынов қатысты.  

- 2019 жылы 23-26 сәуір аралығында Тараз маңындағы тарихи кешенге 

арналған «Ақыртас құпиялары» семинарға ғалым хатшы А.Зайынов 

қатысты. 
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- 2019 жылдың 18 мамырында "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени 

музей-қорығының директоры Ә.Мұқтар Атырау облыстық кәсіпкерлік 

және ИИД басқарма басшысы орынбасары Қ.Бекбаева 

ұйымдастыруымен өткен "Туризмнің дамуы. Болашағы мен 

мәселелері" атты өңірлік семинар-кеңесіне қатысты. Семинар-кеңестің 

мақсаты тарихи орындар мен шежіреге толы мұнайлы өлке табиғатын 

тиімді пайдалану болса, сол тарихи орындардың бірі ортағасырлық 

Сарайшық қаласын туризм орталығына айналдыру жөніндегі мәселе ең 

бастысы болды. 

- 2019 жылы 21-23 мамыр аралығында Алматы қаласында (Каспий теңізі 

аймағындағы су асты мұрасын қорғау жөніндегі ЮНЕСКО-ның 

алғашқы өңірлік отырысы өтті. Отырыс ЮНЕСКО-ның су асты мәдени 

мұрасын қорғау туралы конвенциясы аясында өтеді. Конвенция заңсыз 

берілген су асты мұрасын тәркілеуді көздейді. Қазақстанда алдағы 

кеңес Каспий маңы елдеріне өз мемлекеттерінде және тұтастай алғанда 

өңірде суасты мәдени мұраны қорғау мәселелерін бірге жинауға және 

талқылауға мүмкіндік береді. Кеңеске су асты археологиясы 

саласындағы ұлттық сарапшылар, Қазақстан, Армения, Әзірбайжан, 

Грузия, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан және 

Өзбекстаннан келген Мәдени мұра саласындағы мамандар, сондай-ақ 

халықаралық сарапшылар, мәдениет министрліктерінің өкілдері 

қатысты. Отырыста Ә.Мұқтар сөз сөйледі. 
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- 2019 жылы 20-24 мамыр аралағынада музей-қорық қызметкері 

Ж.Диярова нұр-Сұлтан қаласында "Рухани қазына-2019" 

фестиваліаясында ҚР Мәдениет және спорт министрлігіне бағынысты 

мекемелердің баспасөз хатшыларына арнайы ұйымдастырылған 

семинар-тренингке қатысты. 

   
 

- 2019 жылдың 11-шілдесінде Атырау облысы кәсіпкерлік және 

индустриялық - инновациялық даму басқармасының қолдауымен 

"Қамқор" корпоративті туристік фонды "Сыртқы туризм саласындағы 

азаматтардың құқықтарына кепілдік беру жүйесі" атты тақырыпта 

түсіндірме жұмыстары жүргізді. Атаулы шараға Атырау қаласынан 15-

ке жуық туристік компаниялар және "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-

мәдени музей-қорығынан ғылыми қызметкер Н.Нұғманова қатысты. 

Шара барысында Ішкі туризмді дамыту жөнінде мәселелер қозғалды 

және де Ортағасырлық Сарайшық қаласында туризмді дамыту 

бағыттары туралы пікірлер   білдірілді. 



36 
 

                

 

- 16.09.2019 ж. Атырау қаласы «Интеллекто» оқу орталығында 

жергілікті қолөнершілерді, тыңдаушыларды жинап, алматылық шебер 

Гүлзина Зұлқарнаева жүн бұйымдары туралы дәріс оқып, шеберлік 

сыныбын өткізді. Жүннен жасалған жамылғы, киімдер, кәдесыйлар 

көрсетілді. Дәріс тыңдап, шеберлік сыныбына қатынасқандарға 

сертификаттар табысталды. Шебер шақырту бойынша қалаған уақытта 

шеберлік сыныбын өткізуге ниет білдірді. 

- 2019 жылы 1 қазанда Атырау облыстық Ш.Сариев атындағы 

көркемсурет және қолданбалы-сәндік өнер музейінде «Қазіргі 

қоғамдағы музейдің ролі: әлемдік тәжірибе және өңірлік жағдай» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатынасып, 

«Жастар аудиториясының тарихи-мәдени мұрасына назар аудару үшін 

музей қызметінің инновациялық түрлерін дамыту» тақырыбына 

баяндама жасалды. Шара соңында баяндамашыларға сертификаттар 

табысталды. 

 
 

- 2019 жылдың 23 қазанында Қарағанды қаласында "Сарыарқа және 

Алтын орда: уақыт және кеңістік" атты" халықаралық конферения өтті. 

Конференцияға "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-

қорығының директоры, т.ғ.д., профессор Ә.Мұқтар, Германиядан Бонн 

университетінің профессоры Н.Кенжеахмет, Түркиядан PhD, 
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профессор Вакур Сумер, АҚШ-тан PhD, профессор Юлай Шамильоглы 

т.б. Алтын Орда кезеңін зерттеуші ғалымдар қатысты. Конференцияда  

Ә.Мұқтар «Сарайшық қаласының әлемдік маңызы» атты баяндама 

жасады. 

 

 
 

- 2019 жылы 1-2 қараша күндері Атырау облыстық тарихи-өлкетану 

музейінің ұйымдастыруымен «Цифрлы Қазақстан және музей туризмі» 

отандық және шетелдік музей мамандарының тәжірибесімен 

өткізілетін республикалық семинар –тренингке бөлім мамандары 

О.Сағынбаева мен С.Бекешова қатынасып, сертификатқа ие болды.  

    
 

- 2019 жылдың 26 қарашасында  "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-

мәдени музей-қорығының аға ғылыми қызметкерi А.Жұмабаев "1941-

1945 жылдардағы Отан соғысы. Ұлы ерлiк. Ұлы жеңiс" атты қалалық 

ғылыми-тәжiрибелiк конференциясына қатынасып, "Атырау облысы 

аудандары соғыс жылдарында" тақырыбында баяндама жасады. 
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- 2019 жылы 28 қараша мен 3 желтоқсан аралығында Нұр-Сұлтан 

қаласында «Музей ісі және музейлер жөніндегі көркемдік кеңестің 

кезекті отырысына және Түркістан қаласында өткен «Отырар 

қалажұрты Қазақстанда археологиялық ескерткіштерді зерттеу, сақтау 

және пайдалану ісінің озық үлгісі» республикалық конференцияға 

А.Тұрарұлы қатысты.  

 

 

- 2019 жылдың 18-19 желтоқсан күндері өтетін Қазақстан Республикасы 

Ұлттық музейінің 5 жылдығына арналған «Қазақстан музейлері: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты халықаралық конференцияға 

"Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы директоры, 

профессор Ә.Қ.Мұқтар қатысты. 

Конференцияға қатысушылар (оңнан солға қарай): ҚР Ұлттық 

музейінің директоры А. Мұхамедиұлы, академик М. Жолдасбеков, 

белгілі антрополог, академик О.Смағұлов, профессор Ә.Мұқтар, Ботай 

музей-қорығының директоры У. Кулбаев, танымал археолог, профессор 

З. Самашев. 
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- 15.11.2019 ж.Музей-қорығының ғалым-хатшысы Диярова Жанар 

"Музей қызметін дамытудың инновациялық бағыттары. Сарайшық 

музейі - мәңгілік ел мұраты" тақырыбында Ақтөбе облыстық тарихи-

өлкетану музейінің 90 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған 

"Музей - ғасырлар шежіресі" атты республикалық семинар кеңесте 

баяндама жасады. 

 
 

5  Қор сақтау және құжаттау жұмыстары 

 

Қор сақтау бөлімінің негізгі міндеті – музей құндылықтарын сақтау 

және оларды сақтау мен зерттеу үшін қолайлы жағдай жасау. Музей қоры 

қатаң түрде мемлекеттің есебінде тұрғандықтан, келіп түскен жәдігерлер 

міндетті түрде музейдің есептеу секторында қажетті құжаттармен тіркеліп, 

реттік нөмірі беріледі. Музей қорын жинау, оны жүйеге түсіру, 

коллекцияның есебін алып, сақтау – музей жұмысы, қалай да осылардан 

басталады. Сол себептен осы жұмыстарды алға қою мақсатында «Сарайшық» 

мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы болып қайта құрылған кезде, 2018 

жылдың 21 қарашасында музей-қорық қорындағы жәдігерлерді түгендеу 

үшін комиссия құрылып (комиссия құрамы: төрағасы: О. Сағынбаева, 

мүшелері: Ж.Диярова, М.Әбдіғалиев, Ж.Байғалиев болды), қорытындысы 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт вице-министрі 

А.Райымқұловаға №48/01-15  05.03.2019ж. хат жолданды. 2019 жылы 26 

маусымда вице министр Е.Рамазановтың №09-02-21/2503 санды жауап 

хатыда жәдігерлердің жоғалу фактісі бойынша жергілікті ішкі істер 

органдарына арыз жолдау керектігін жеткізді. Хат мекемеге 2019 жылы 01 

шілдеде келіп түсті,  музей-қорық 2019 жылы 03 шілдеде Махамбет аудандық 

полиция бөлімінің басшысы А.Закариевке жолдаған №170/02-11 санды 
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хатында табылмаған жәдігерлер туралы мәселені анықтап беру жөнінде 

сұралды. 2019 жылы 18 қыркүйекте Махамбет АПБ-нің бастығы полиция 

полковнигі А.Закариев №41-5-51/1256-шы хатында жіберілген құжаттардың 

толық болмауына байланысты тергеу істері жүргізілмейтіндігі хабарланды. 

 Музей қорықты қайта саралау барысында құжаттардың толық болмауы 

себебі, 1999-2007 жылдары жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары 

нәтижесінде музей-қорыққа жәдігерлер тек акт бойынша қабылданған. Фото 

суреттері болмаған. 

26.11.2019 жылы Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейі жүргізген 

археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде табылған 280 жәдігер 

Сарайшық музейінің қорына қабылданды.  

Бүгінде қорда 3866 жәдігер бар, оның 1430-ы негізгі, 2436-і 

қосымша қорда. 

Негізгі қор археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған, 

актімен тапсырылған жәдігерлер. Жалпы қор бөлімі 5 коллекциядан тұрады. 

Олар: 

- Археологиялық коллекциялар 

- Этнографиялық коллекциялар 

- Нумизматикалық коллекциялар 

- Бейнелеу өнерінің коллекциясы 

- Фото және архив құжаттары коллекциясы 

Әр жылдарда Сарайшық қаласының орнына жүргізілген қазба 

жұмысынан табылған жәдігерлер еліміздің өзге өңірлерінің музейлеріне, 

жеке қорларға, шетелдерге әкетілген. Осыған орай Сарайшық музей қорығы 

ортағасырлық Сарайшық қаласынан табылған  жәдігерлерді анықтауды қолға 

алды. Аталған мақсатта музей қорық ҚР Мемлекеттік орталық музейіне, ҚР 

Ұлттық музейіне, Атырау облысы тарихи-өлкетану музейіне, Қызылорда 

облысы тарихи-өлкетану музейіне, Батыс Қазақстан облысы тарихи-өлкетану 

музейінехаттар жолданып, хабар алынды. Нәтижесінде ҚР Ұлттық музейінің 

және Атырау облысы тарихи-өлкетану музейінің қорында Сарайшық 

жәдігерлері бар екендігі анықталды. 
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2019 жылы тамыз айында  музей-қорықтың бас қор сақтаушысы 

ауысуына байланысты жәдігерлерді түгендеу, тапсырып-қабылдап алу 

жұмыстары қайта жүргізілді. 

Түгендеу жұмыстары аяқталғаннан кейін қордағы 3829 жәдігердің 

көбісі фрагменттер күйінде екені нақтыланды. Осыған орай өңделген және 

өңдеуге жататын жәдігерлер тізімі жасақталып, сынамадан өткізілмеген 

жәдігерлерге сұраныс дайындау 2020 жылға жоспарланды. Қараша айы бойы 

археологиялық қазба жәдігерлеріне жүргізілген камералдық жұмыстар 

нәтижесінде 15 дана жәдігерді қайта қалпына келтіріп, аса құнды  11 

жәдігердің көшірмесін жасатуға ұсыныс дайындалды.  

4-25 қараша аралығындағы музей қорындағы жәдігерлерге қатысты 

құжаттар түгенделіп, қордағы жәдігерлер сарапталды. Түсірілім 

кітаптарының электрондық нұсқасы  ретке келтіріліп, жазба нұсқасына қажет 

кітаптарға тапсырыс берілді.  Музейдің қор сатып алу (қор іріктеу) 

комиссиясы құрылып, жыл басынан бері «Музейге – сый» акциясы, музейдің 

археологиялық экспедициясының  қазба-барлау жұмыстары кезінде  тапқан 

жәдігерлер сарапталды. Қабылданған жәдігерлер музейдің негізгі және 

қосымша қорына қабылданды.  

1430

2436

Музей қорық қорында барлығы 3866 
жәдігер бар, оның:

Негізгі қорда

Қосымша қорда
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Қорды жүйелі түрде толықтыру жұмыстары – музей ісіндегі басты 

ғылыми бағыттардың бірі. Осының аясында «Музейге сый» акциясы 

ұйымдастырылды. Акцияны халық арасында насихаттау жұмыстары 

әлеуметтік желіде (музей-қорық фейсбук парақшасында) хабарландыру 

жұмыстары жүргізілді.  

 

5.1  Музей қорық ұйымдастырған «Музейге сый» акциясы 

 

       2019 жылы «Музейге сый» акциясы нәтижесінде музейге 35 жәдігер 

қабылданды. 

- 2019 жылдың 4-қаңтарында Сарайшық селосының тұрғыны 

З.Қайрошева музейге теру алашасы мен қылышын тапсырды 

 
 

- 2019 жылдың 16 қаңтарында Ж.Мұқанов өткен ғасырдың 

жиырмасыншы жылдары жасалған кебежені тапсырды 
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- 2019 жылдың 26 қаңтар айында ауылымыз тұрғыны М.Уалиева ХІХ 

ғасырдағы құран кітабын тапсырды. 

 
 

- 2019 жылдың 24-ақпанында Атырау облысы, Махамбет ауданы, 

Береке ауылының тұрғаны Н.Бисенбаев 2015 жылы алғашқы жасаған 

домбырасын сыйға тартты. 

 
 

- ҚР Мәдениет қайраткері, профессор О.Кендір Сарайшық қалашығына 

және Махамбет бабамызға қатысты өзінің 4 туындысын сыйға тартты. 
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- Қ.Қарашаұлы атындағы Сарайшық орта мектебі оқушылары 

Бағытқали Ризабек, Бағытқали Жанатбек, Табылды Аманжан, 

Тілепқали Нұрасыл іші сырланған қыш ыдыстың түбін тауып алып, 

соны қуанып музей-қорымызға сыйға тартты. 

 
 

- Бейбарыс ауыл тұрғыны Қ.Бляшева "Музейге сый" акциясын қолдап, 

жастағаш(жастық ағаш) пен кебежесін сыйға тартты. Кебеже мен 

жастағашты тапсырған Замария әжейдің шөбересі, Қилаш апайдың 

немересі Р.Темиров. 
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- «Ноғай-қазақ тарихы ортақ "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени 

музей- қорығы Ноғай халқының тұрмыс-салт жәдігерлерін музей 

қорына қабылдайды. Сарайшық шаһары ноғай тарихында терең із 

қалдырған және де Ноғай билерінің мәңгілік мекеніне айналған 

орындардың бірі» деген хабарландыру жұмыстарын салды. 

 
- Жарияланған насихат жұмысының нәтижесінде ауыл ардагері, ноғай 

қария  Қ.Амиров музейге апасынан қалған кестелі орамал мен 

қолдорбаны сыйға тартты. 
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- Бейбарыс ауылының тұрғыны Ж.Шағаев ХХ ғасырдағы әкесінен 

қалған арба тапсырды. 

 
 

- Сарайшық ауылының тұрғыны Р.Үмбетов Сағынбайұлы атасы 

Үмбеттен қалған арбаның дөңгелегін Сарайшық музейіне тапсырды 

 

 

 
 

- 2019 жылы тамыз айында Жалғансай ауылы тұрғыны Ж.Мұхитова 

тапсырған атасы Сағынбайдың сеңсең бөркі, Ескі Сарайшық 

ауылының тұрғыны Кенжеғалиева тапсырған бальзамның кіші ыдысы, 

каури тасы. 

- 2019 жылы қыркүйек айында Жалғансай ауылының тұрғыны 

І.Сабиров темір бұйымдарын  (мосы, көсеу, шөген) тапсырды. 

- 2019 жылы қазан айында қорға Е.Құспанғалиевкісен, ауыл тұрғыны 

Алпысбаев Жәнібек тапсырған қола айна, сүйек бұйымдар 

қабылданды.   

- 2019 жылы қарашада музей-қорық Сарайшық ауылының тұрғыны 

В.Н.Гиркиннен 18000 (он сегіз мың) теңгеге мыс ыдыс (қазан) сатып 

алынды.  
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«Музейге сый» акциясы нәтижесінде музей-қорық ауласында киіз үй 

тігіліп, этно-ауыл жасақталды.  

Сонымен қатар музей қоры архивтік құжаттар мен және 

фотолармен толықты. 

- Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 

профессоры, т.ғ.к. Ж.Мұстафин өзінің Сарайшықты зерттеу жөніндегі 

еңбектерін; 

- Музей-қорықтың ғылыми қорына облыстық тарихи-мәдени мұраны 

қорғау жөніндегі мекеменің басшысы М.Кипиев Сарайшыққа қатысты 

құнды фотолар мен құжаттарын; 

- Ә.Мұқтар атасы имам қатып Кәкімбек Байғазиевтің діни архивтік 

құжаттары мен фотосын және де қажы Ғұбайдолла Араловтың Меккеге 

барған күнделігін, сонымен қатар Ә.Марғұланның қолжазбасын; 

- Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 

профессоры, т.ғ.д. А.Ахмет атасы қажы Алдоңғар Қарағұловтың 

Меккеге барған құжатын және Г.Ф. Генстің қазақ хандары туралы 

қолжазбасын;  

- Т.ғ.к., ноғайтанушы А.Исин Мәскеудегі Ресей көне деректер архивінен 

алған Ноғай Ордасы мен Қазақ хандығына қатысты құжаттарды 

тапсырды. 

 

5.1 Ғылыми кітапхана  

«Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы» кітап 

қорында 281 кітап бар, оның 23-і 2019 жылы қабылданды: 

1. Ә.Мұқтар, Е. Сыдықов. ХҮІІ-ХІХ ғасырлардағы Қазақ хандығы. 

Моногрфия: - Алматы: «Мерекенің баспалар үйі», 2015. – 688 б. 

2. Мұқтар Әбілсейіт Қапизұлы. Биобиблиографиялық көрсеткіш. 

Алматы: - «Ғылым Ордасы» РМК Ғылыми кітапханасы, 2014. – 102 б. 

3. Ахметова Ұ.Т. Орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясы (1887-

1918 ж.). Монография: -Алматы: «Арыс» баспасы, 2013. -320 б. 
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4. Ахметова Ұ. Т. Ресейдің Қазақстанды зерттеуі: тарихы, 

бағыттары, нәтижелері (ХІХ-ХХ ғ. басы). Монография: - Астана: «ЖК 

Самрад» баспасы, 2014. – 150 б. 

5. Исин Амантай Исаевич. Казахское ханство и Ногайская Орда во 

второй половине ХҮ-ХҮІв. – Алматы, 2004. – 160 с.  

6. Ортағасырлық сарайшық. Ж.Ж. Мұстафин // ғыл. ред. 

Х.Б.Табылдиев. – Атырау: «Ағатай» баспасы, 2015. – 177 б. 

7. Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі: алғашқы қадамдар. 

Астана: «Фолиант», 2015. – 264 б.  

8. Сарайшық – бабалар мұрасы. Сарайшық қалашығының тарихы 

туралы дереккөздер / құр. Ж.Қ.Жұмабаева, М.Қ.Кипиев // Ғыл. Ред.  

Ж.К.Жұмабаева. –Атырау: «Ағатай» баспасы, 2015. -224 б. 

9. Атырау облысы тарихи-өлкетану музейінің археологиялық және 

этнографиялық коллекциясы. – Атырау: «Ағатай» баспасы, 2009. – 150 б.   

10. Атырау даласының тарихи-мәдени мұрасы. Кітап –альбом / құр. 

М.Қ.Кипиев. – Атырау: «Қазақстан Жазушылар Одағының Атырау филиалы 

ҚБ», 2016. – 160 б. 

11. Атырау қазақтарының эпиграфикалық ескерткіштері: Ақмешіт, 

Алтын, Дәрі, Ұшқан ата қорымдары, Т.І. / рецензент т.ғ.д., профессор 

Ә.Қ.Мұқтар, т.ғ.к., қауымдастырылған профессор Ж.К.Жұмабаева. – Атырау: 

«Ағатай» баспасы, 2017.- 152 б. 

12. Атырау қазақтарының эпиграфикалық ескерткіштері: Атан, 

Жаналы, Кетебай, Көпмола, Қабдуәлі, Қарабала-Қантемір, Қосай, Мыңбай, 

Сағатай, Сұлтанәлі, Тайлан, Шелекмола, Шошақмола қорымдары, Т.ІІ. / 

рецензент т.ғ.к., М.Қасенов, т.ғ.к., Қ.Мұхитов. – Атырау: «Ағатай» баспасы, 

2018.- 153 б.  

13. История и культура Атырау в русских источниках (ХУІІІ-ХХ вв.). 

Том. 1 / сост. М.К.Кипиев // Науч. ред. Ж. Шалгынбай. - Атырау : ИП 

«Сисенгалиев ЖМ», 2014. – 400 с. + 16 с. ил. 

14. История и культура казахов западного Казахстана в российской 

историографии ХІХ – 20-30 гг. ХХ века. Том ІІ / сост. Н.Алимбай, 

М.К.Кипиев // Науч. ред. Н. Алимбай. – Атырау: «Ағатй», 2015. – 520 с. + 16 

с. ил. 

15. История и культура казахов младшего жуза ХІХ-начало ХХ века. 

Том. ІІІ / сост. Р.А.Бекназаров, М.К.Кипиев // Науч. ред. Р.А.Бекназаров. – 

Атырау: «Ағатй», 2015. – 504 с. + 16 с. ил 

16. История и этнография казахов Западного региона. Том.ІV  / сост. 

М.К.Кипиев // Науч. ред. Р.А.Бекназаров. - Атырау: «Атырауский филиал 

Союз Писателей Казахстана», 2016. – 400 с. + 16 с. ил. 

17. История и культура Атырау. Том.V/ сост. М.К.Кипиев // Науч. 

ред. Р.А.Бекназаров. - Атырау: «Атырауский филиал Союз Писателей 

Казахстана», 2016. – 400 с. + 16 с. ил. 
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18. Атырау облысында тарих және мәдениет ескерткіштері болып 

табылатын киелі жерлер. / жауапты ред. М.Кипиев. – Атырау, «Ағатай» 

баспасы, 2018. – 96 б. 

19. Атырау облысы тарих және мәдениет ескерткіштерінің 

жиынтығы: Атырау қаласы және Махамбет ауданы. – Атырау: «Ағатай» 

баспасы, 2013. – 302 б.  

20. Фотоальбом Атырау облысының тарих және мәдениет 

ескерткіштері. – 2013. 

21. Эдиге: ногайская эпическая поэма / под. Ред. Н.Х:Суюновой. – 

Москва: «Наука», 2016. – 512 с. + 16 с. вкл. 

22. Сююмбике / авт.текста Р.Г.Шагеева. – Казань: «Татар», 2017. – 

128 с. 

23. Марғұлан оқулары. Көрнекті қазақстандық археолог 

К.А.Ақышевтың 95 жылдығына арналған Халықаралық археологиялық 

ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары. Нур-Султан. – 2019. – 704 

с. 

 

5.3 Экспозиция-көрме жұмыстары 

 

2019 жылы музей қорық экспозиция-көрме ұйымдастыруға айырықша 

мән берді. 2019 жылға жоспарға сәйкес Сарайшық музей-қорығы 2 

республикалық, 7 облыстық көрме жоспарлаған болатын. Жыл ішінде 1 

халықаралық, 2 республикалық, 10 облыстық жылжымалы көрме 

ұйымдастырды. Өткізілген көрмелер ғылыми және мәдени іс шаралар 

аясында өткізілді. Көпшілік арасында үлкен қызығушылық тудырып, 

республикалық, облыстық БАҚ-да жарияланып отырды. Көрмелер сапалы 

өткізілуі үшін музей қорық тақырыптары латын тілінде жазылған 6 баннер 

дайындады. Олар: 

- «Ортағасырлық Сарайшық: Қазақ Елінің астанасы» 

- Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы  

- Сарайшықты зерттеген ғалымдар 

- Сарайшық – Қасым ханның Ордасы 

- Сарайшық жәдігерлері 

- Әлем тарихындағы – Сарайшық 

 

Есепті жылы ұйымдастырылған көрмелер оны көруге келген 

көрермендер қызығушылығын тудырды. Олар алдағы жылы да жалғаспақ. 

Көрмелерді салыстырар болсақ, 
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- 2019 жылғы алғашқы көрмеміз ақпан айының 11-12 жұлдызында 

Махамбет ауданы «Өнерпаз» мәдениет үйінде «Ортағасырлық 

Сарайшық: Қазақ Елінің астанасы» атты тақырыпта өтті. 

 
 

 

Көрмеге музей қорынан 100 ден артық жәдігерлер, Ш.Сариев атындағы 

көркемсурет және қолданбалы сәндік өнер музейінен Сарайшық қаласына 

байланысты 11 картина, музей қорындағы әр түрлі тақырыптағы 15 кітап, 

Сарайшық қаласы тарихын баяндайтын 6 стенд, архивтік құжаттар, 

Сарайшық қаласы тарихы жайлы кітапшалар мен магнетиктер қойылды. 
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- 2019 жылдың сәуір айының 16-17 күндері Индербор кенті, "Индер - 

Мәдениет" МКҚК-да "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-

қорығының ұйымдастырылды. 

 
 

- 2019 жылдың 10 сәуірінде "Сарайшық" мемлекеттік тарихи - мәдени 

музей-қорығы "Ортағасырлық Сарайшық: Қазақ Елінің астанасы" атты 

жылжымалы көрмесімен Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету 

орталығына келіп, мұндағы жасы үлкен кісілерге және Атырау 

Ардагерлер кеңесі өкілдеріне қала тарихы жайлы сыр шертетін 

жәдігерлер ұсынылды. 

 

 
- Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы 2019 жылы сәуір 

айының 9 күні Атырау қаласындағы химия-биоллгия бағытындағы 
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Назарбаев зияткерлік мектебімен бірлесіп жұмыс жасауға 

ынтымақтастық келісім шартқа қол қойылып, көрме ұйымдастырылды. 

 
 

- 2019 жылы 26 маусымда  Сарайшық мемлекеттік тарихи мәдени музей 

қорығы Атырау облыстық кәсіпкерлік басқармасы және Туған жер 

туризм клубымен бірлесе «Әлеуметтік кәсіпкерлік» апталығы аясында 

баларларға арналған жазғы экскурсияға қатысып, олардың назарына 

ортағасырлық Сарайшық жәдігерлерін ұсынды. 

 
 

- 12-15.09.2019 ж. «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-

қорығының жәдігерлер қорындағы сүйек бұйымдары көрмесі өтті. 

Көрмеге сүйектен жасалған 30-дан астам жәдігер қойылып, олардың 

тарихы баяндалды. Сүйек бұйымдардың қолдану аясы өткен мен 

қазіргі заманғы уақытты қамтитындай фотобейнелер жасалды.  
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- 20.09.2019 ж. Махамбет селосында Атырау облыстық ауыл әйелдері 

форумына қатынасушыларға көрме ұйымдастырылды. Көрмеге 

Сарайшық музей қорының 36 жәдігері, кәдесыйлары қойылды. Көрме 

қонақтары қызығушылығын мамонттың сүйегі, сүйек коньки, алаша, 

темірден жасалған бұйымдар тудырды. Көрмені 200-ден астам 

көрермен тамашалады. 

  
 

- 2-5.10.2019 ж. «Сарайшық – Сарай-Бату-Сарай Берке қалалары ізімен» 

Халықаралық ғылыми-зерттеу, туристік экспедиция барысында музей 

қорынан архивтік құжаттар, Сарайшық қаласының тарихын 

баяндайтын кітаптар көрмесі РФ Астрахан облысының Алтынжар 

ауылында ұйымдастырылды.  
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- 07.10.2019 ж. Сарайшық селолық Мәдениет үйінде Атырау облыстық 

Ш.Сариев атындағы көркемсурет және қолданбалы-сәндік өнер 

музейінің «Ұлы дала бояулары» атты жылжымалы көрмесімен бірігіп 

тұрғындардан жинаған этно бағыттағы жәдігерлер көрмесі 

ұйымдастырылды. Тұрғындарға насихат бағытында ұйымдастырылған 

көрмені тамашалауға 250-дей көрермен келді.  
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- 09.01.2019 жылы Ғ.Сланов атындағы Атырау облыстық ғылыми 

әмбебап кітапханасында Сарайшық қаласының тарихына қатынасты 

кітап көрмесі ұйымдастырылды.  

- 10.10.2019 жылы Атырау қаласы Салтанат сарайында өткен Сарайшық 

музейінің 20-жылдығына арналған «Жошы ұлысы және Сарайшық – 

Қазақ мемлекеттілігінің бастауында» тақырыбымен халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясына «Сарайшықтың зергерлік 

бұйымдары» көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеге Атыраулық зергерлер 

өз туындыларын әкелді.  

 
- 17-19.10.2019 ж. Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейінің 

ұйымдастыруымен өткен «Музейлер шеруі» ақциясы бойынша 

өткізілген «Музей түні» шарасына «Ортағасырлық Сарайшық: Қазақ 

Елінің астанасы» атты жылжымалы көрмесі 200-ге жуық жәдігермен 

көрмеге қатынасты.  
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- 2019 жылғы  31 қазанда Махамбет аудандық мәдениет үйі 

ғимаратында (Жамбыл Жабаев көшесі, 4) облыс суретшілері 

арасындағы «Ортағасырлық Сарайшық –Қазақ Елінің астанасы» 

тақырыбы  бойынша  сурет көрме-байқаудың ашылу салтанаты өтті.  

 
 

           2019 жылы музей тарихында алғаш рет Махамбет аудандық әкімдігі 

мен «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы бірлесіп, 

облыстық деігейде суретшілердің көрме-байқауын ұйымдастырды. Оған 10 

суретші 11 туындысымен қатынасты. Биылғы жарияланған «Ұлы Даланың 7 

қыры»  бағдарламалық мақаласына орай ұйымдастырылған шараның 

мақсаты Республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштері 

қатарындағы Сарайшық қалашығының ел тарихындағы орнын айшықтау 

арқылы ұлтымыздың әлемдік өркениетті, Жібек жолының алтын көпірі 

ретінде халықаралық ауқымда экономика мен мәдениетті дамытуға септігін 

тигізгенін насихаттау, сол арқылы жастардың ұлттық құндылықтарға деген 

қызығушылығы мен құрметін арттыру. 
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Көрмеге төмендегі суретшілер өз туындыларымен қатынасты: 

Ш.Ғаниев әуесқой суретші, Атырау облысы Құрманғазы ауданының 

зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық 

орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, «Сарайшық сұлтаны» 

туындысымен; 

Т.Халин, ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, ҚР Махамбет атындағы 

сыйлық иегері,зейнеткер, Атырау облысы Индер ауданы, Бөдене ауылы 

«Сарайшық ханшасы» туындысымен; 

А.Отарәлиев, Мәдениет саласының үздігі, Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университеті, «Сарайшық аруы» туындысымен 

қатынасты. 

О.Қарабалин, суретші, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік 

университеті, «Алтын күмбез» туындысымен; 

О.Кендір, ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, ҚР Мәдениет қайраткері, 

профессор, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, 

«Сарайшық «Жібек жолы» туындысымен; 

М.Рахметов, суретші-безендіруші, Атырау қаласы, «Ғасырлар үні» 

туындысымен; 

Е.Арыстанов, ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, «Алтын қайық» 

иегері, «Сарайшық» туындысымен; 

Аманов Қамбарбек Хасенұлы, ҚР көркем академиясының академигі, 

ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университеті, «Сарайшық секеркөлі» туындысымен; 

Е.Дәукенов, суретші, Атырау облысы Ш.Сариев атындағы 

көркемсурет және қолданбалы- сәндік өнер музейінен; 

Е.Бозжігітов, ҚР көркем академиясының кор-мүшесі, ҚР Суретшілер 

Одағының мүшесі, ҚР Дизайнерлер Одағының мүшесі, Халықаралық 

Қолөнер Одағының мүшесі, Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық 

колледжінен  қатынасты. 
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Суретшілердің еңбектерін бағалаған әділқазылар алқасының төрағасы 

ҚР көркем академиясының кор-мүшесі, ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, 

ҚР Дизайнерлер Одағының мүшесі, өлкетанушы, Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университеті, «Бейнелеу өнері және дизайн» 

кафедрасының меңгерушісі Н.Бермағамбет, мүшелерінде: Сарайшық 

мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығының директорының орынбасары 

А.Тұрарұлы, Махамбет аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 

басшысы Н.Аруев болды. 

Әділқазылар шешімі бойынша Бас жүлдені ҚР көркем академиясының 

академигі, ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, «Сарайшық секер көлі» 

туындысымен Қ.Аманов, 

 
 1 орынды - ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, ҚР Махамбет атындағы 

сыйлық иегері,зейнеткер, Атырау облысы Индер ауданы, Бөдене ауылы 

«Сарайшық ханшасы» туындысымен Т.Халин, 2 орын- ҚР Суретшілер 

Одағының мүшесі, ҚР Мәдениет қайраткері, Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің профессоры, «Сарайшық «Жібек жолы» 

туындысымен О.Кендір,  
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3 орынды 2 суретші- ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, «Алтын 

қайық» иегері, «Сарайшық» туындысымен Е.Арыстанов мен ҚР көркем 

академиясының кор-мүшесі, ҚР Суретшілер Одағының мүшесі, ҚР 

Дизайнерлер Одағының мүшесі, Халықаралық Қолөнер Одағының 

мүшесі,"Алтын қайық" туындысымен Е.Бозжігітов иеленді. Қалған 

қатысушылар «Алғыс хатпен» марапатталды.  

 
Жеңімпаздар суреттері алқалы комиссия шешімімен Сарайшық музей 

қорына сыйға тартылды.  

- 27.11.2019 жылы Махамбет аудандық «Өнерпаз» мәдениет үйінде 

Тұңғыш президент күніне арналған салтанатты шараға қатынасып, 

музей жәдігерлерінің көрмесі ұйымдастырылды. 
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- 11-24.12.2019 ж. аралығында Атырау облысы тарихи-өлкетану 

музейінде өтетін Махамбет ауданының «Ұлы дала тарихы» 

тақырыбындағы көрмеге қатынасты. Сарайшық тарихын баяндайтын 

24 дана жәдігерлер, картиналар, макет апарылды. 11 желтоқсан күні 

ашылу салтанаты өткен көрмені Атырау қаласы мен облысының 

тұрғындары, қала қонақтары тамашалады.  

   
 

- «Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығында» әр айдың 

соңғы жұмасы «Ашық есік» күні ұйымдастырылады. 

 

5.4  Экскурсия және насихат бөлімі 

 

Музейге келетін қонақтарымызды санаты бойынша 1) 7 жасқа дейінгі 

балалар, 2) оқушылар мен студенттер, 3) мүмкіндігі шектеулі тұлғалар, 4) 

ересектер, 5) зейнеткерлер, 6) шетелдіктер деп бөлуге болады. Осы санаттағы 

бірінші бестікті шартты түрде жастар деп алып, оған ересектер санатындағы 

35 жасқа дейінгілерді қоссақ, онда  ересектерге қарағанда музейге келетін 

жастар жағы басымырақ. Негізінен музейге келетін ересектер мен жастардың 

арақатынасы шамалас. Сонымен қатар, музейге ресми делегациялар да ат 

басын бұрып отырады. Бір қуантарлығы шетелдік туристер саны жыл сайын 

артып отыр. Мәселен, 2017 жылы68, 2018 жылы 110, 2019 жылы 532  турист 
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музейіміздің қонағы болса, 2018 жылы 12468, 2019 жылы 18501 көрермен 

музей-қорықты тамашалады.   Оны өткен жылдармен салыстырар болсақ 

 

 

5.4.1 «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығының (бұдан 

әрі – Музей-қорық) қызметін және ортағасырлық Сарайшық қаласын 

насихаттауы 

2019 жылғы 14 мамырда осы  мақсатта аймақтық БАҚ өкілдеріне арналған 

баспасөз туры (пресс-тур) болып өтті. Атырау облысы Махамбет ауданы 

Сарайшық ауылында өткен баспасөз турына «Хабар», «Хабар-24», 

«Қазақстан-Атырау», «Каспий-News» телеарналарының және «Айқын», «Ақ 

Жайық», «Атырау», «Жайық шұғыласы», «Прикаспийская коммуна» 

газеттерінің журналистері қатысты.Шара барысында музей-қорық 

директоры, профессор Ә.Мұқтар музей-қорықтың мақсат-міндетін, 

атқарылған шаралар мен алдағы стратегиялық жоспарлары туралы баяндама 

жасады. Журналистер тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді. 

Сонымен қатар, музей экспозициясын аралап, ортағасырлық Сарайшық 

қаласы орнына экскурсия жасалды. Соңғы уақытта жүргізілген 

археологиялық қазба жұмыстары мен ол жерде табылған жәдігерлерді 

таныстырды. 
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Пресстур қорытындысы нақты нәтиже берді. Ол бойынша музей қорыққа 

қатысты мәселелер барлық теледидар мен БАҚ жарық көрді. Назар аударсақ 

№  Атауы Сілтеме 

24 KZ 

1. Ескі шаһар 

Сарайшықтың 

құпиясын ашатын 

карта табылды. 

(26.05.2019 жыл) 

Сілтеме: https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-

ne-ylym/item/317473-eski-sha-ar-sarajshy-ty-

piyasyn-ashatyn-karta-tabyldy 

«Қазақстан – Атырау» телеарнасы 

1. Сарайшықта Қасым 

ханың ескерткіші 

орнатылады (ВИДЕО). 

(20 мамыр, 2019 жыл) 

Сілтеме:https://atyrautv.kz/kz/news/society/s

araishykta-kasym-hanyn-eskertkishi-

ornatylady-video# 

Каспий News 

1.  Сарайшықтағы 

жұмбақ нысан. (20 

мамыр, 2019 жыл) 

Сілтеме: 

https://web.facebook.com/caspiannews.kz/vide

os/467032977400521/ 

«Ақ Жайық» газеті 

1.  Археологтар 

Сарайшықтан көне 

цитадельді іздеп 

жатыр 

(22-мамыр, 2019 жыл.) 

Сілтеме: https://azh.kz/kz/news/view/39997 

«Егемен Қазақстан» газеті 

1. Теңізастындатарихиқа

зынажатыр. 

(Ә.Мұқтар, 26.06.2019 

ж) (Сұхбат) 

Сілтеме: https://egemen.kz/article/203202-

tenhiz-astynda-tarikhi-qazyna-dgatyr 

 

 Телеарналарда: 

 

https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/317473-eski-sha-ar-sarajshy-ty-piyasyn-ashatyn-karta-tabyldy
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/317473-eski-sha-ar-sarajshy-ty-piyasyn-ashatyn-karta-tabyldy
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/317473-eski-sha-ar-sarajshy-ty-piyasyn-ashatyn-karta-tabyldy
https://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishykta-kasym-hanyn-eskertkishi-ornatylady-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishykta-kasym-hanyn-eskertkishi-ornatylady-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishykta-kasym-hanyn-eskertkishi-ornatylady-video
https://web.facebook.com/caspiannews.kz/videos/467032977400521/
https://web.facebook.com/caspiannews.kz/videos/467032977400521/
https://azh.kz/kz/news/view/39997
https://egemen.kz/article/203202-tenhiz-astynda-tarikhi-qazyna-dgatyr
https://egemen.kz/article/203202-tenhiz-astynda-tarikhi-qazyna-dgatyr
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№  Атауы Сілтеме 

1.  «Ғалым мерейі» 

т.ғ.д., профессор 

Ә.Қ.Мұқтар 

«Үш қоңыр» газеті №48 (463) 29.11.2019 

«Хабар» агенттігі 

1. «Жеті күн» 

(08.12.2018 ж) 

Сілтеме: https://khabar.kz/kz/m-ra-at-zheti-k-

n/item/109047-zheti-k-n-08-12-2018 

2. «Жеті күн» 

(20.04.2019 ж) 

Сілтеме:https://khabar.kz/kz/m-ra-at-zheti-k-

n/item/112128-z-et-20-04-2019 

3.  «Сарайшық» музей-

қорығында тас 

диірмен табылды. 

(26.04.2019) 

Сілтеме: https://khabar.kz/kz/zhanalyktar-

kz/item/112246-26-s-r-2019-z-yl-08-00-z-a-

aly-tar-toptamasy 

24 KZ 

4.  Ескі шаһар 

Сарайшықтың 

құпиясын ашатын 

карта табылды. 

(26.05.2019 жыл) 

Сілтеме: https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-

ne-ylym/item/317473-eski-sha-ar-sarajshy-ty-

piyasyn-ashatyn-karta-tabyldy 

4.  Атырауда Қасым 

ханға ескерткіш 

орнатылады 

(05.12.2019) 

Сілтеме: https://24.kz/kz/zha-aly-tar/m-

denie/item/359300-atyrauda-asym-khan-a-

eskertkish-ornatylady 

5. «Сарайшық» 

мемлекеттік тарихи-

мәдени музей-қорығы. 

(22.11.2019) 

Сілтеме: https://24.kz/kz/zha-aly-tar/zha-aly-

tar-toptamasy/item/279457-22-qarasha-2018-

zhyl-17-00-zha-aly-tar-toptamasy 

6 Атырауда Жошы 

ұлысының 750 

жылдығына арналған 

конференция өтті. 

(10.10.2019) 

Сілтеме: https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-

ne-ylym/item/346835-atyrauda-zhoshy-lysyny-

750-zhyldy-yna-arnal-an-konferentsiya-tti 

7. Сарайшық - Сарай Бау 

Сарай Берке 

08.10.2019 

Сілтеме: https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-

ne-ylym/item/346242-elimizdi-alymdary-

altyn-orda-a-astana-bol-an-astrakhan-a-aya-

basty?fbclid=IwAR2WAqBnvyEG4AjWRCN

PdSYurjyS8KQQgBUni_ChBvgxE94u3_Omli

6UBZw 

8. «Сарайшық» музей 

қорығы Ресей 

мұражайларымен 

келісім жасасты 

12.10.2019 

Сілтеме: https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-

am/item/347225-sarajshy-muzej-ory-y-resej-

m-razhajlarymen-kelisim-zhasasty 

«Қазақстан – Атырау» телеарнасы 

https://khabar.kz/kz/m-ra-at-zheti-k-n/item/109047-zheti-k-n-08-12-2018
https://khabar.kz/kz/m-ra-at-zheti-k-n/item/109047-zheti-k-n-08-12-2018
https://khabar.kz/kz/m-ra-at-zheti-k-n/item/112128-z-et-20-04-2019
https://khabar.kz/kz/m-ra-at-zheti-k-n/item/112128-z-et-20-04-2019
https://khabar.kz/kz/zhanalyktar-kz/item/112246-26-s-r-2019-z-yl-08-00-z-a-aly-tar-toptamasy
https://khabar.kz/kz/zhanalyktar-kz/item/112246-26-s-r-2019-z-yl-08-00-z-a-aly-tar-toptamasy
https://khabar.kz/kz/zhanalyktar-kz/item/112246-26-s-r-2019-z-yl-08-00-z-a-aly-tar-toptamasy
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/317473-eski-sha-ar-sarajshy-ty-piyasyn-ashatyn-karta-tabyldy
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/317473-eski-sha-ar-sarajshy-ty-piyasyn-ashatyn-karta-tabyldy
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/317473-eski-sha-ar-sarajshy-ty-piyasyn-ashatyn-karta-tabyldy
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/m-denie/item/359300-atyrauda-asym-khan-a-eskertkish-ornatylady
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/m-denie/item/359300-atyrauda-asym-khan-a-eskertkish-ornatylady
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/m-denie/item/359300-atyrauda-asym-khan-a-eskertkish-ornatylady
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/zha-aly-tar-toptamasy/item/279457-22-qarasha-2018-zhyl-17-00-zha-aly-tar-toptamasy
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/zha-aly-tar-toptamasy/item/279457-22-qarasha-2018-zhyl-17-00-zha-aly-tar-toptamasy
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/zha-aly-tar-toptamasy/item/279457-22-qarasha-2018-zhyl-17-00-zha-aly-tar-toptamasy
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/346835-atyrauda-zhoshy-lysyny-750-zhyldy-yna-arnal-an-konferentsiya-tti
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/346835-atyrauda-zhoshy-lysyny-750-zhyldy-yna-arnal-an-konferentsiya-tti
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/346835-atyrauda-zhoshy-lysyny-750-zhyldy-yna-arnal-an-konferentsiya-tti
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/346242-elimizdi-alymdary-altyn-orda-a-astana-bol-an-astrakhan-a-aya-basty?fbclid=IwAR2WAqBnvyEG4AjWRCNPdSYurjyS8KQQgBUni_ChBvgxE94u3_Omli6UBZw
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/346242-elimizdi-alymdary-altyn-orda-a-astana-bol-an-astrakhan-a-aya-basty?fbclid=IwAR2WAqBnvyEG4AjWRCNPdSYurjyS8KQQgBUni_ChBvgxE94u3_Omli6UBZw
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/346242-elimizdi-alymdary-altyn-orda-a-astana-bol-an-astrakhan-a-aya-basty?fbclid=IwAR2WAqBnvyEG4AjWRCNPdSYurjyS8KQQgBUni_ChBvgxE94u3_Omli6UBZw
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/346242-elimizdi-alymdary-altyn-orda-a-astana-bol-an-astrakhan-a-aya-basty?fbclid=IwAR2WAqBnvyEG4AjWRCNPdSYurjyS8KQQgBUni_ChBvgxE94u3_Omli6UBZw
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/346242-elimizdi-alymdary-altyn-orda-a-astana-bol-an-astrakhan-a-aya-basty?fbclid=IwAR2WAqBnvyEG4AjWRCNPdSYurjyS8KQQgBUni_ChBvgxE94u3_Omli6UBZw
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bilim-zh-ne-ylym/item/346242-elimizdi-alymdary-altyn-orda-a-astana-bol-an-astrakhan-a-aya-basty?fbclid=IwAR2WAqBnvyEG4AjWRCNPdSYurjyS8KQQgBUni_ChBvgxE94u3_Omli6UBZw
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/347225-sarajshy-muzej-ory-y-resej-m-razhajlarymen-kelisim-zhasasty
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/347225-sarajshy-muzej-ory-y-resej-m-razhajlarymen-kelisim-zhasasty
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/347225-sarajshy-muzej-ory-y-resej-m-razhajlarymen-kelisim-zhasasty
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6. Сарайшықта Қасым 

ханың ескерткіші 

орнатылады (ВИДЕО). 

(20 мамыр, 2019 жыл) 

Сілтеме:https://atyrautv.kz/kz/news/society/s

araishykta-kasym-hanyn-eskertkishi-

ornatylady-video# 

7.  Сарайшықта ғылыми-

тәжірибелік 

конференция өтті 

(ВИДЕО) 

(17 сәуір, 2019 жыл) 

 

Сілтеме: 

http://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishykta-

gylymi-tezhiribelik-konferenciya-otti-video 

8.  Сарайшық - Қазақ 

елінің астанасы 

(ВИДЕО) 

(13.02.2019) 

Сілтеме: 

http://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishyk-

kazak-elinin-astanasy-video 

9.  Сарайшық 

мемлекеттік тарихи-

мәдени музей 

қорығының 

құрылғанына - 20 жыл 

(11.01.2019) 

Сілтеме: 

http://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishyk-

memlekettik-tarihi-medeni-muzei-korygynyn-

kurylganyna-20-zhyl-video 

10.  «Сарайшық-Сарай 

Бату-Сарай Берке» 

экспедиция 

(01.10.2019) 

Сілтеме: 

https://atyrautv.kz/kz/news/society/halykaralyk

-ekspediciya-zholga-shykty-video-1 

11. Сарайшық. Бабалар 

ізімен... (09.10.2019) 

Сілтеме: 

https://atyrautv.kz/kz/news/society/babalar-

izimen-video 

12.  Сарайшық мәдениет 

үйінде көшпелі көрме 

(10.10.2019) 

Сілтеме: 

https://atyrautv.kz/kz/news/society/koshpeli-

korme-video-1 

13.  Көне қаланың қамалы 

табылды. (10.10.2019) 

Сілтеме: 

https://atyrautv.kz/kz/news/society/kone-

kalanyn-kamaly-tabyldy-video 

14.  Вице-министр 

Сарайшыққа 

сапарлады. 11.10.2019 

Сілтеме: 

https://atyrautv.kz/kz/news/society/vice-

ministr-saraishykka-saparlady-video 

15.  Жошы ұлысы және 

Сарайшық - Қазақ 

мемлекеттігінің 

бастауы (Атырау 

телеарнасы). 

11.10.2019 

Сілтеме: 

https://atyrautv.kz/kz/news/society/zhoshy-

ulysy-zhene-saraishyk-kazak-memlekettiginin-

bastauy-video 

QAZAQSTAN TV 

16 Сарайшық қаласының https://qazaqstan.tv/news/117608/ 

https://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishykta-kasym-hanyn-eskertkishi-ornatylady-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishykta-kasym-hanyn-eskertkishi-ornatylady-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishykta-kasym-hanyn-eskertkishi-ornatylady-video
http://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishykta-gylymi-tezhiribelik-konferenciya-otti-video
http://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishykta-gylymi-tezhiribelik-konferenciya-otti-video
http://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishyk-kazak-elinin-astanasy-video
http://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishyk-kazak-elinin-astanasy-video
http://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishyk-memlekettik-tarihi-medeni-muzei-korygynyn-kurylganyna-20-zhyl-video
http://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishyk-memlekettik-tarihi-medeni-muzei-korygynyn-kurylganyna-20-zhyl-video
http://atyrautv.kz/kz/news/society/saraishyk-memlekettik-tarihi-medeni-muzei-korygynyn-kurylganyna-20-zhyl-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/halykaralyk-ekspediciya-zholga-shykty-video-1
https://atyrautv.kz/kz/news/society/halykaralyk-ekspediciya-zholga-shykty-video-1
https://atyrautv.kz/kz/news/society/babalar-izimen-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/babalar-izimen-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/koshpeli-korme-video-1
https://atyrautv.kz/kz/news/society/koshpeli-korme-video-1
https://atyrautv.kz/kz/news/society/kone-kalanyn-kamaly-tabyldy-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/kone-kalanyn-kamaly-tabyldy-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/vice-ministr-saraishykka-saparlady-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/vice-ministr-saraishykka-saparlady-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/zhoshy-ulysy-zhene-saraishyk-kazak-memlekettiginin-bastauy-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/zhoshy-ulysy-zhene-saraishyk-kazak-memlekettiginin-bastauy-video
https://atyrautv.kz/kz/news/society/zhoshy-ulysy-zhene-saraishyk-kazak-memlekettiginin-bastauy-video
https://qazaqstan.tv/news/117608/
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орнындағы қазба 

жұмыстары кезінде 

көне қақпа табылды 

09.10.2019 

17.  Атыраудағы 

«Сарайшық» қорығы 

Астрахань және 

Волгоград 

облыстарындағы 

музейлермен іскерлік 

байланыс орнатты. 

(15.10.2019) 

Сілтеме: https://qazaqstan.tv/news/117812/ 

Каспий News 

10.  Сарайшықтағы 

жұмбақ нысан. (20 

мамыр, 2019 жыл) 

Сілтеме: 

https://web.facebook.com/caspiannews.kz/vide

os/467032977400521/ 

11. Тарихты талқылады. 

(Caspiannews) 11.10.19 

жыл 

Сілтеме: 

https://www.facebook.com/caspiannews.kz/vid

eos/837195140076005/ 

«Ақ Жайық» газеті 

11.  Археологтар 

Сарайшықтан көне 

цитадельді іздеп 

жатыр 

(22-мамыр, 2019 жыл.) 

Сілтеме: https://azh.kz/kz/news/view/39997 

12. 20-тамыз күні "Ақ 

Жайық" газетіне 

"Сарайшық туристік 

брентке айнала ма?" 

атты сұхбат 

жарияланды. 

Сілтеме: https://azh.kz/kz/news/view/41632 

«Атырау» газеті 

12.  Назарбаев Зияткерлік 

мектебі мен 

«Сарайшық» музей-

қорығы арасында 

ынтымақтастық 

жөніндегі 

меморандумға қол 

қойылды. 

(11.04.2019) 

Сілтеме: http://atr.kz/bez-rubriki/nazarbaev-

ziyatkerlik-mektebi-men-sarajshyk-muzej-

korygy-arasynda-yntymaktastyk-zhoninde-

memorandumga-kol-kojyldy/ 

13.  Сарайшыққа арналған 

көрмеде 400-ден астам 

жәдігер қойылды 

Сілтеме: http://atr.kz/audandar/saraishykka-

arnalgan-kormede-400-den-astam-zhadiger-

kojyldy/ 

https://qazaqstan.tv/news/117812/
https://web.facebook.com/caspiannews.kz/videos/467032977400521/
https://web.facebook.com/caspiannews.kz/videos/467032977400521/
https://www.facebook.com/caspiannews.kz/videos/837195140076005/
https://www.facebook.com/caspiannews.kz/videos/837195140076005/
https://azh.kz/kz/news/view/39997
https://azh.kz/kz/news/view/41632
http://atr.kz/bez-rubriki/nazarbaev-ziyatkerlik-mektebi-men-sarajshyk-muzej-korygy-arasynda-yntymaktastyk-zhoninde-memorandumga-kol-kojyldy/
http://atr.kz/bez-rubriki/nazarbaev-ziyatkerlik-mektebi-men-sarajshyk-muzej-korygy-arasynda-yntymaktastyk-zhoninde-memorandumga-kol-kojyldy/
http://atr.kz/bez-rubriki/nazarbaev-ziyatkerlik-mektebi-men-sarajshyk-muzej-korygy-arasynda-yntymaktastyk-zhoninde-memorandumga-kol-kojyldy/
http://atr.kz/bez-rubriki/nazarbaev-ziyatkerlik-mektebi-men-sarajshyk-muzej-korygy-arasynda-yntymaktastyk-zhoninde-memorandumga-kol-kojyldy/
http://atr.kz/audandar/saraishykka-arnalgan-kormede-400-den-astam-zhadiger-kojyldy/
http://atr.kz/audandar/saraishykka-arnalgan-kormede-400-den-astam-zhadiger-kojyldy/
http://atr.kz/audandar/saraishykka-arnalgan-kormede-400-den-astam-zhadiger-kojyldy/
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(автор: Ж.Байгалиев, 

21.02.2019) 

14.  Қасым хан 

Сарайшыққа 

жерленген! 

(Автор: А.Тұрарұлы, 

01.02.2019) 

Сілтеме: http://atr.kz/bez-rubriki/d2-9b-d0-b0-

d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-b0-d0-bd-d1-81-

d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-

d2-9b-d0-b0-d0-b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-

d0-bd-d0-b3-d0-b5-d0-bd/ 

15.  Ә.Қ.Мұқтардың 

«Сарайшық сақтау – 

парыз һәм мәндет» 

(09.08.2019 ж) 

Сілтеме: http://atr.kz/bez-

rubriki/sarajshy%D2%9Bty-sa%D2%9Btau-

paryz-%D2%BB%D3%99m-mindet/ 

 Ә.Қ.Мұқтар «Хандар 

пантеоны» 

(18.10.2019) 

Сілтеме: http://atr.kz/…/handar-panteony-

nemese-k%D3%A9ne-sha%D2%BB…/ 

 «Жошы ұлысы және 

Сарайшық» 

Атырау газетінің 18 қазан айындағы саны 

«Егемен Қазақстан» газеті 

16. Әлкей Марғұланның 

Сарайшықты зерттеуі 

Әбілсейіт МҰҚТАР, 

тарих ғылымдарының 

докторы, профессор, 

«Сарайшық 

мемлекеттік тарихи-

мәдени музей-

қорығы» РМҚК 

директоры /06.03.2019 

Сілтеме: https://egemen.kz/article/184573-

alkey-marghulannynh-sarayshyqty-zertteui 

17.  Сарайшық – қазақтың 

киелі мекені 

Әбілсейіт МҰҚТАР, 

тарих ғылымдарының 

докторы, профессор. 

Егемен Қазақстан 

газеті // 9 тамыз 2017 

жыл 

Егемен Қазақстан 

18. Теңізастындатарихиқа

зынажатыр. 

(Ә.Мұқтар, 26.06.2019 

ж) (Сұхбат) 

Сілтеме: https://egemen.kz/article/203202-

tenhiz-astynda-tarikhi-qazyna-dgatyr 

19. Ә.Қ.Мұқтар «Алтын 

Орда тарихы – 

қазақтың тарихы» 

(11.10.2019) 

Сілтеме: 

https://pdf.egemen.kz/2019/10/11/7964/ 

«Прикаспийская коммуна» 

http://atr.kz/bez-rubriki/d2-9b-d0-b0-d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-b0-d0-bd-d1-81-d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-d2-9b-d0-b0-d0-b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d0-b3-d0-b5-d0-bd/
http://atr.kz/bez-rubriki/d2-9b-d0-b0-d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-b0-d0-bd-d1-81-d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-d2-9b-d0-b0-d0-b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d0-b3-d0-b5-d0-bd/
http://atr.kz/bez-rubriki/d2-9b-d0-b0-d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-b0-d0-bd-d1-81-d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-d2-9b-d0-b0-d0-b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d0-b3-d0-b5-d0-bd/
http://atr.kz/bez-rubriki/d2-9b-d0-b0-d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-b0-d0-bd-d1-81-d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-d2-9b-d0-b0-d0-b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d0-b3-d0-b5-d0-bd/
http://atr.kz/bez-rubriki/d2-9b-d0-b0-d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-b0-d0-bd-d1-81-d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-d2-9b-d0-b0-d0-b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d0-b3-d0-b5-d0-bd/
http://atr.kz/bez-rubriki/sarajshy%D2%9Bty-sa%D2%9Btau-paryz-%D2%BB%D3%99m-mindet/
http://atr.kz/bez-rubriki/sarajshy%D2%9Bty-sa%D2%9Btau-paryz-%D2%BB%D3%99m-mindet/
http://atr.kz/bez-rubriki/sarajshy%D2%9Bty-sa%D2%9Btau-paryz-%D2%BB%D3%99m-mindet/
http://atr.kz/bez-rubriki/handar-panteony-nemese-k%D3%A9ne-sha%D2%BBarda-kim-zherlengen/?fbclid=IwAR39s7vVrsfcGpR2d_REnFT54UzGnruAbD8wDiVQ1jo3gtlSAXxIK5nqG2A
http://atr.kz/bez-rubriki/handar-panteony-nemese-k%D3%A9ne-sha%D2%BBarda-kim-zherlengen/?fbclid=IwAR39s7vVrsfcGpR2d_REnFT54UzGnruAbD8wDiVQ1jo3gtlSAXxIK5nqG2A
https://egemen.kz/article/184573-alkey-marghulannynh-sarayshyqty-zertteui
https://egemen.kz/article/184573-alkey-marghulannynh-sarayshyqty-zertteui
https://egemen.kz/article/203202-tenhiz-astynda-tarikhi-qazyna-dgatyr
https://egemen.kz/article/203202-tenhiz-astynda-tarikhi-qazyna-dgatyr
https://pdf.egemen.kz/2019/10/11/7964/
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20 Музей заповедника 

«Сарайчик» - 20 лет 

(Назгул 

НУГМАНОВА, 20 

август. 2019 жыл. ) 

(www.pricom.kz ) (газет)  

Artpress.kz 

21.  Ә.Мұқтар,  «Наурыз, 

Әбілқайырдың хаты 

және Сарайшық» 

туралы сұхбаты 

 

«Жайық шұғыласы» газеті 

22. Ә.Мұқтар, 

«Сарайшық» музей-

қорығы 20 жылдығы: 

қалыптасу және дамуы 

23 тамыз, 2019 жыл 

«Айқын» газеті 

 Ә.Қ.Мұқтар 

«Сарайшықта 

жерленген 

билеушілер» 

22.10.2019 

https://aikyn.kz/culture/history-

knowledge/10596-sarayshyqta/ 

 "Сарайшықтуризмгесұ

раныптұр" 

11.12.2019 

https://aikyn.kz/economy/aymak/14122-

sarayshyq/ 

 

5.4.2 «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы» 

қызметкерлерінің газет-журнал беттерінде жарық көрген мақалалары 

 

№ Атауы Сілтеме 

1.  «Ғалым мерейі» 

(АвторӘ.Қ.Мұқтар) 

«Үш қоңыр» газеті №48 (463) 

29.11.2019 

«Атырау» газеті 

2.  Сарайшыққа арналған көрмеде 

400-ден астам жәдігер қойылды  

(Автор: Ж.Байгалиев, 21.02.2019) 

Сілтеме: 

http://atr.kz/audandar/saraishykka-

arnalgan-kormede-400-den-astam-

zhadiger-kojyldy/ 

3.  Қасым хан Сарайшыққа 

жерленген! 

(Автор: А.Тұрарұлы, 01.02.2019) 

Сілтеме: http://atr.kz/bez-rubriki/d2-

9b-d0-b0-d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-

b0-d0-bd-d1-81-d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-

b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-d2-9b-d0-b0-d0-

b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d0-

b3-d0-b5-d0-bd/ 

4.   «Сарайшық сақтау – парыз һәм 

мәндет» (Автор Ә.Мұқтар 

Сілтеме: http://atr.kz/bez-

rubriki/sarajshy%D2%9Bty-

http://www.pricom.kz/
https://aikyn.kz/culture/history-knowledge/10596-sarayshyqta/
https://aikyn.kz/culture/history-knowledge/10596-sarayshyqta/
https://aikyn.kz/economy/aymak/14122-sarayshyq/?fbclid=IwAR3_tXBHIEGAqf9WGAP01o4A8HwKVNDHkBhnn7Eg9Ae_YnQVYqpNW8cbFl4
https://aikyn.kz/economy/aymak/14122-sarayshyq/?fbclid=IwAR3_tXBHIEGAqf9WGAP01o4A8HwKVNDHkBhnn7Eg9Ae_YnQVYqpNW8cbFl4
http://atr.kz/audandar/saraishykka-arnalgan-kormede-400-den-astam-zhadiger-kojyldy/
http://atr.kz/audandar/saraishykka-arnalgan-kormede-400-den-astam-zhadiger-kojyldy/
http://atr.kz/audandar/saraishykka-arnalgan-kormede-400-den-astam-zhadiger-kojyldy/
http://atr.kz/bez-rubriki/d2-9b-d0-b0-d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-b0-d0-bd-d1-81-d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-d2-9b-d0-b0-d0-b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d0-b3-d0-b5-d0-bd/
http://atr.kz/bez-rubriki/d2-9b-d0-b0-d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-b0-d0-bd-d1-81-d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-d2-9b-d0-b0-d0-b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d0-b3-d0-b5-d0-bd/
http://atr.kz/bez-rubriki/d2-9b-d0-b0-d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-b0-d0-bd-d1-81-d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-d2-9b-d0-b0-d0-b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d0-b3-d0-b5-d0-bd/
http://atr.kz/bez-rubriki/d2-9b-d0-b0-d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-b0-d0-bd-d1-81-d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-d2-9b-d0-b0-d0-b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d0-b3-d0-b5-d0-bd/
http://atr.kz/bez-rubriki/d2-9b-d0-b0-d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-b0-d0-bd-d1-81-d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-d2-9b-d0-b0-d0-b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d0-b3-d0-b5-d0-bd/
http://atr.kz/bez-rubriki/d2-9b-d0-b0-d1-81-d1-8b-d0-bc-d1-85-d0-b0-d0-bd-d1-81-d0-b0-d1-80-d0-b0-d0-b9-d1-88-d1-8b-d2-9b-d2-9b-d0-b0-d0-b6-d0-b5-d1-80-d0-bb-d0-b5-d0-bd-d0-b3-d0-b5-d0-bd/
http://atr.kz/bez-rubriki/sarajshy%D2%9Bty-sa%D2%9Btau-paryz-%D2%BB%D3%99m-mindet/
http://atr.kz/bez-rubriki/sarajshy%D2%9Bty-sa%D2%9Btau-paryz-%D2%BB%D3%99m-mindet/
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09.08.2019) sa%D2%9Btau-paryz-

%D2%BB%D3%99m-mindet/ 

5. «Хандар пантеоны» 

(Автор Ә.Мұқтар 18.10.2019) 

Сілтеме: http://atr.kz/…/handar-

panteony-nemese-k%D3%A9ne-

sha%D2%BB…/ 

«Егемен Қазақстан» газеті 

6.  «Сарайшық мемлекеттік тарихи-

мәдени музей-қорығы» РМҚК 

директоры (Автор Ә.Мұқтар 

06.03.2019) 

Сілтеме: 

https://egemen.kz/article/184573-alkey-

marghulannynh-sarayshyqty-zertteui 

7.  Сарайшық – қазақтың киелі 

мекені (Автор Ә.Мұқтар. Егемен 

Қазақстан газеті // 9 тамыз 2017 

жыл) 

Егемен Қазақстан 

8. Теңізастындатарихиқазынажатыр

. (Ә.Мұқтар, 26.06.2019 ж) 

(Сұхбат) 

Сілтеме: 

https://egemen.kz/article/203202-

tenhiz-astynda-tarikhi-qazyna-dgatyr 

9. «Алтын Орда тарихы – қазақтың 

тарихы» (Автор Ә.Мұқтар 

11.10.2019) 

Сілтеме: 

https://pdf.egemen.kz/2019/10/11/7964

/ 

«Прикаспийская коммуна» 

10 Музей заповедника «Сарайчик» - 

20 лет 

(Н. НУГМАНОВА, 20 август. 

2019 жыл. ) 

(www.pricom.kz ) (газет)  

Artpress.kz 

11

.  

«Наурыз, Әбілқайырдың хаты 

және Сарайшық» туралы сұхбаты 

(Автор Ә.Мұқтар) 

 

«Жайық шұғыласы» газеті 

12

. 

«Сарайшық» музей-қорығы 20 

жылдығы: қалыптасу және дамуы 

(Автор Ә.Мұқтар) 

23 тамыз, 2019 жыл 

«Айқын» газеті 

13

. 

 «Сарайшықта жерленген 

билеушілер» 

(Автор  Ә..Мұқтар 22.10.2019) 

https://aikyn.kz/culture/history-

knowledge/10596-sarayshyqta/ 

 

 

 

 

http://atr.kz/bez-rubriki/sarajshy%D2%9Bty-sa%D2%9Btau-paryz-%D2%BB%D3%99m-mindet/
http://atr.kz/bez-rubriki/sarajshy%D2%9Bty-sa%D2%9Btau-paryz-%D2%BB%D3%99m-mindet/
http://atr.kz/bez-rubriki/handar-panteony-nemese-k%D3%A9ne-sha%D2%BBarda-kim-zherlengen/?fbclid=IwAR39s7vVrsfcGpR2d_REnFT54UzGnruAbD8wDiVQ1jo3gtlSAXxIK5nqG2A
http://atr.kz/bez-rubriki/handar-panteony-nemese-k%D3%A9ne-sha%D2%BBarda-kim-zherlengen/?fbclid=IwAR39s7vVrsfcGpR2d_REnFT54UzGnruAbD8wDiVQ1jo3gtlSAXxIK5nqG2A
http://atr.kz/bez-rubriki/handar-panteony-nemese-k%D3%A9ne-sha%D2%BBarda-kim-zherlengen/?fbclid=IwAR39s7vVrsfcGpR2d_REnFT54UzGnruAbD8wDiVQ1jo3gtlSAXxIK5nqG2A
https://egemen.kz/article/184573-alkey-marghulannynh-sarayshyqty-zertteui
https://egemen.kz/article/184573-alkey-marghulannynh-sarayshyqty-zertteui
https://egemen.kz/article/203202-tenhiz-astynda-tarikhi-qazyna-dgatyr
https://egemen.kz/article/203202-tenhiz-astynda-tarikhi-qazyna-dgatyr
https://pdf.egemen.kz/2019/10/11/7964/
https://pdf.egemen.kz/2019/10/11/7964/
http://www.pricom.kz/
https://aikyn.kz/culture/history-knowledge/10596-sarayshyqta/
https://aikyn.kz/culture/history-knowledge/10596-sarayshyqta/
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5.4.3  «Сарайшық» қаласы және музей-қорыққа байланысты газет 

беттерінде жарық көрген мақалалар 

№ Атауы Сілтеме 

«Ақ Жайық» газеті 

1.  Археологтар Сарайшықтан көне 

цитадельді іздеп жатыр 

(22-мамыр, 2019 жыл.) 

Сілтеме: 

https://azh.kz/kz/news/view/39997 

2. 20-тамыз күні "Ақ Жайық" 

газетіне "Сарайшық туристік 

брентке айнала ма?" атты сұхбат 

жарияланды. 

Сілтеме: 

https://azh.kz/kz/news/view/41632 

«Атырау» газеті 

1.  Назарбаев Зияткерлік мектебі 

мен «Сарайшық» музей-қорығы 

арасында ынтымақтастық 

жөніндегі меморандумға қол 

қойылды.  

(11.04.2019) 

Сілтеме: http://atr.kz/bez-

rubriki/nazarbaev-ziyatkerlik-mektebi-

men-sarajshyk-muzej-korygy-arasynda-

yntymaktastyk-zhoninde-

memorandumga-kol-kojyldy/ 

2. «Жошы ұлысы және Сарайшық» Атырау газетінің 18 қазан айындағы 

саны 

«Айқын» газеті 

1.  "Сарайшықтуризмгесұраныптұр" 

11.12.2019 

https://aikyn.kz/economy/aymak/14122-

sarayshyq/ 

Егемен Қазақстан газеті 

1. Халықаралық экспедиция 

мүшелері Алтын Орда 

билеушілері жерленген Лапас 

мекенінде болды. (02.10.2019) 

https://egemen.kz/article/210118-

khalyqaralyq-ekspeditsiya-musheleri-

altyn-orda-bileushileri-dgerlengen-

lapas-mek 

2. Сарайшық музейі ресейлік 

туркомпаниялармен келісім 

жасады. (02.10.2019) 

https://egemen.kz/article/210104-

sarayshyq-muzeyi-reseylik-

turkompaniyalarmen-kelisim-dgasady 

3. Халықаралық экспедиция 

мүшелері Құрманғазы кесенесіне 

зиярат етті. (02.10.2019) 

https://egemen.kz/article/210053-

khalyqaralyq-ekspeditsiya-musheleri-

qurmanghazy-kesenesine-ziyarat-etti 

4. Алтын Орда шаһарларына 

халықаралық экспедиция жолға 

шықты. (01.10.2019) 

https://egemen.kz/article/209972-altyn-

orda-shaqarlaryna-khalyqaralyq-

ekspeditsiya-dgolgha-shyqty 

5. Жошы ұлысының жоғалған 

шаһарлары. (14.10.2019) 

https://egemen.kz/article/210913-

zhoshy-ulysynynh-dgoghalghan-

shaqarlary 

 

5.4.4  Музей сайтында, әлеуметтік желілерде насихатталуы 

- «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы» фейсбук 

парақшасы 

https://azh.kz/kz/news/view/39997
https://azh.kz/kz/news/view/41632
http://atr.kz/bez-rubriki/nazarbaev-ziyatkerlik-mektebi-men-sarajshyk-muzej-korygy-arasynda-yntymaktastyk-zhoninde-memorandumga-kol-kojyldy/
http://atr.kz/bez-rubriki/nazarbaev-ziyatkerlik-mektebi-men-sarajshyk-muzej-korygy-arasynda-yntymaktastyk-zhoninde-memorandumga-kol-kojyldy/
http://atr.kz/bez-rubriki/nazarbaev-ziyatkerlik-mektebi-men-sarajshyk-muzej-korygy-arasynda-yntymaktastyk-zhoninde-memorandumga-kol-kojyldy/
http://atr.kz/bez-rubriki/nazarbaev-ziyatkerlik-mektebi-men-sarajshyk-muzej-korygy-arasynda-yntymaktastyk-zhoninde-memorandumga-kol-kojyldy/
http://atr.kz/bez-rubriki/nazarbaev-ziyatkerlik-mektebi-men-sarajshyk-muzej-korygy-arasynda-yntymaktastyk-zhoninde-memorandumga-kol-kojyldy/
https://aikyn.kz/economy/aymak/14122-sarayshyq/?fbclid=IwAR3_tXBHIEGAqf9WGAP01o4A8HwKVNDHkBhnn7Eg9Ae_YnQVYqpNW8cbFl4
https://aikyn.kz/economy/aymak/14122-sarayshyq/?fbclid=IwAR3_tXBHIEGAqf9WGAP01o4A8HwKVNDHkBhnn7Eg9Ae_YnQVYqpNW8cbFl4
https://egemen.kz/article/210118-khalyqaralyq-ekspeditsiya-musheleri-altyn-orda-bileushileri-dgerlengen-lapas-mek
https://egemen.kz/article/210118-khalyqaralyq-ekspeditsiya-musheleri-altyn-orda-bileushileri-dgerlengen-lapas-mek
https://egemen.kz/article/210118-khalyqaralyq-ekspeditsiya-musheleri-altyn-orda-bileushileri-dgerlengen-lapas-mek
https://egemen.kz/article/210118-khalyqaralyq-ekspeditsiya-musheleri-altyn-orda-bileushileri-dgerlengen-lapas-mek
https://egemen.kz/article/210104-sarayshyq-muzeyi-reseylik-turkompaniyalarmen-kelisim-dgasady
https://egemen.kz/article/210104-sarayshyq-muzeyi-reseylik-turkompaniyalarmen-kelisim-dgasady
https://egemen.kz/article/210104-sarayshyq-muzeyi-reseylik-turkompaniyalarmen-kelisim-dgasady
https://egemen.kz/article/210053-khalyqaralyq-ekspeditsiya-musheleri-qurmanghazy-kesenesine-ziyarat-etti
https://egemen.kz/article/210053-khalyqaralyq-ekspeditsiya-musheleri-qurmanghazy-kesenesine-ziyarat-etti
https://egemen.kz/article/210053-khalyqaralyq-ekspeditsiya-musheleri-qurmanghazy-kesenesine-ziyarat-etti
https://egemen.kz/article/209972-altyn-orda-shaqarlaryna-khalyqaralyq-ekspeditsiya-dgolgha-shyqty
https://egemen.kz/article/209972-altyn-orda-shaqarlaryna-khalyqaralyq-ekspeditsiya-dgolgha-shyqty
https://egemen.kz/article/209972-altyn-orda-shaqarlaryna-khalyqaralyq-ekspeditsiya-dgolgha-shyqty
https://egemen.kz/article/210913-zhoshy-ulysynynh-dgoghalghan-shaqarlary
https://egemen.kz/article/210913-zhoshy-ulysynynh-dgoghalghan-shaqarlary
https://egemen.kz/article/210913-zhoshy-ulysynynh-dgoghalghan-shaqarlary
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@KhanOrdalySaraishyk 

 

2019 жылы парақшаға 490 адам тіркелген. Бұл көрсеткіш өткен жылмен 

салыстырғанда дерлік 4 есе артық. 

 

2019 жылы парақшаға 457 адам «ұнайды» түймесін басқан. Өткен жылмен 

салыстырғанда 4 есе артық. 
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- «Saraishyk1316» инстаграм парақшасы 2019 жылдың есебі 

 

-  «Saraishyk museum» ютуб каналының 2019 жылғы есебі 
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Ряд 1

Парақшаға тіркелушілер саны 141 

2019 жылы парақшаның қамту аясы 1546 

Жарияланған жарияланымдар саны  91 

Басылған «лүпілдер» саны 2259 

Пікірлер  саны 38 
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- "Виртуалды Сарайшық музей-қорығы" ашылды. 

2019 жылдың 11-қазан күні "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени 

музей-қорығы 20 жылдығына орай "Виртуалды Сарайшық музей-

қорығы" тұсаукесері болды. "Виртуалды Сарайшық музей-қорығымен" 

ЖШС "TORUS.KZ" техникалық директоры Д.Габдуллаев таныстырды. 

 
 

6  Әкімшілік-құқық жұмыстар 

 

6.1. Тәжірибе алмасу, ынтымақтастық жұмыстары 

 

2019 жылдың алғашқы айларынан бастап «Сарайшық» мемлекеттік 

тарихи-мәдени музей-қорығында ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту және 

тәжірибе алмасу  мақсатындареспубликаның өзге аймақтарындағы және 

Түркия, Ресей, Өзбекстан елдеріндегі мекемелермен байланысты дамытты. 

Нәтижесінде түрлі музей-қорықтар, ЖОО және туристік агенттіктермен 

ынтымақтастық келісімшарттарға қол қойылды. 

 

- 2019 жылы 25 ақпанда Ф.Байдаулетов және бас қор сақтаушысы 

Ж.Диярова іс-тәжірибе алмасу мақсатында Түркістан қаласындағы 

"Әзірет Сұлтан" қорық-музейінде болып, екі музей-қорық арасындағы 

ынтымақтастық келісім-шарты жасалды. Іссапар барысында қыш жасау 

шебері А.Рысбаев шеберханасында шеберлік сабағына қатысты. 

Канал тіркелушілер саны 16 

Жарияланған видеолар саны  4 

Басылған «лүпілдер» саны 19 

Пікірлер саны 0 
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- 2019 жылы 25 ақпанда Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігі "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы 

мен Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 

арасында байланыстарды нығайту шеңберінде, тарихи-мәдени, білім 

беру саласында және "Цифрлы Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын 

орындау аясында "Бағдарламалық инженерия" кафедрасымен өзара 

ықпалдастық туралы Меморандумға қол қойылды. Меморандумда 

тараптар Елбасы Н.Назарбаевтың "Ұлы Даланың жеті қыры" 

мақаласына орай ғылыми зерттеулердің өзара тиімді мүдделерін ескере 

отырып өздеріне міндеттер қабылдады. 

 
 

- 2019 жылы 27 наурызда Атырау қаласында Ғ.Сланов 

атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында музей-қорық 

туристік компания «Планета.kz» және «Ақпарат» қоғамдық бірлестік 

жаңындағы «Туған жер» туризм, экология және аймақтану клубымен 

ынтымақтастық келісім-шартына қол қойды. 
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- 2019 жылы 1-6 сәуір аралығында Татарстан Республикасы Қазан 

қаласынамузей-қорықтың ғылыми қызметкерлері А.Тұрарұлы мен 

М.Әбдіғалиев Ресей Федерациясының Қазан қаласындағы ғылыми 

мекемелерде Сарайшық қаласына қатысты деректерді зерттеу 

мақсатында іссапарда болды. Қазан қаласында А.Халиков атындағы 

Археология институты, Ш.Маржани атындағы Тарих институты, Қазан 

федералды университетінің сирек қолжазбалар кітапханасы, Татарстан 

Республикасы архивінде жұмыстар жасап келісім шартқа қол қойылды. 

 
 

- 2019 жылдың 2 сәуірінде «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени 

музей-қорығы М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетімен меморандумға қол қойды. Келісімшарт аясында екі 

мекеме өзара бірлескен ғылыми-зерттеу, археология қазба жұмыстарын 
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жүзеге асырады. Сонымен қатар, студенттер, магистранттар және 

докторанттардың біліктілігін арттырады және іс-тәжірибе алмасады. 

 
 

- 2019 жылы 9 сәуірде  Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-

қорығы Атырау қаласындағы химия-биоллгия бағытындағы Назарбаев 

зияткерлік мектебімен бірлесіп жұмыс жасауға ынтымақтастық келісім 

шартқа қол қойылды. 

 
 

- 2019 жылдың мамыр айында "Сарайшық" музей-қорығының ғылыми 

қызметкері М.Әбдіғалиев Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан 

Республикасы Ұлттық музейінде іс-сапарда болды. Іс-сапар барысында 

Ұлттық музей директорының орынбасары Абай Сатубалдиннің 
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қабылдауында болып, Сарайшық музей-қорық пен Ұлттық музей 

арасында меморандум жасаудың тиімділігі туралы және музей-қорық 

қызметкерлеріне Қор бөлімі, реставрация мәселелері бойынша көмек 

көрсетуге алғашқы қадамдар жасалды. Нәтижесінде маусымда 

Қазақстан Республикасының Ұлттық музейімен ынтымақтастық 

келісім шарты жасалды 

 
 

- «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы Түркия 

Республикасының Анкара университетімен бірлесе Сарайшықты 

зерттеуге оның бай мұраларын жинауға қол жеткізді. Осы мақсатта 

музей-қорық директоры профессор Ә.Қ.Мұқтар, университет ректоры 

Dr Erlan Ibis келісім шартқа қол қойды. 

 
 

- 2019 жылдың 2 қазанында. Атырау облысы кәсіпкерлік және 

индустриялық-инновациялық даму басқармасы қолдауымен 

«Сарайшық-Сарай Бату-Сарай Берке қалалары ізімен» атты 

Халықаралық ғылыми-зерттеу туристік экспедициясы Атырау 

облысында туризмді дамыту және «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-

мәдени музей-қорығын туристік орталыққа айналдыру мақсатында 

Астрахан облысында орналасқан «Дария-ТУР» атты туристік 

агенттікпен өзара ынтымақтастық жөнінде келісімшартқа қол қойды.  
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- 2019 жылдың 4 қазанда Астрахан облысында орналасқан «Актив-

ТУР» атты туристік агенттікпен өзара ынтымақтастық жөнінде 

келісімшартқа қол қойылды. 

Келісім-шартқа сәйкес, алдағы уақытта Астрахан-Атырау арасында 

туристік маршруттар жасау, сол арқалы өзара туристік қатынастарды 

жолға қою. 

 

 
 

- Ортағасырлық Сарайшық қаласы жайлы қосымша деректер іздестіру 

үшін ағымдағы жылдың 3-15 қыркүйек айында "Сарайшық" музей-

қорығы инспекторы Байғалиев Жүніс Қарақалпақстан Республикасы, 

Нүкіс қаласында іс-сапарда болды. Сапардың мақсаты Нүкіс 

қаласындағы И.В.Савицкий атындағы мемлекеттік өнер музейімен 

келісімшарт жасап, музей қызметімен танысу және Жошы ұлысы, 

Алтын Орда қалаларына байланысты ғылыми еңбектермен жұмыс 

жасау. Сарайшық – Хиуа қалалары арасындағы сауда жолы туралы 

мәліметтер жинақтау. 
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- "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы қазіргі уақытта 

"Ортағасырлық Сарайшық" энциклопедиясын шығару үшін оған енетін 

материалдарды жинақтауда. Осыған орай  музей-қорықтың аға ғылыми 

қызметкері А. Жұмабаев 2019 жылдың 4-14 қараша аралығында 

«Ортағасырлық Сарайшық» энциклопедиясына қажетті материалдарды 

жинақтау мақсатында Алматы қаласына ғылыми-зерттеу ізденіс 

жұмыстарына іс-сапарға барды. Ізденістер төмендегі көрсетілген 

мекемелерде: ҚР БҒМ ҒМ «Ғылым ордасы» Республикалық 

мемлекеттік кәсіпорнының мұрағат қоры, Ә.Х.Марғұлан атындағы 

Археология институтының мұрағат қоры, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық  кітапханасының Диссертациялар бөлімі және Сирек кездесетін 

кітаптар мен қолжазбалар қызметі бөлімдерінде жүргізді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Сарайшық» музей-қорығы қызметкері Байғалиев Жүніс 2019 жылдың 

қараша айында Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан 

Республикасында Сарайшық қаласы тарихына байланысты 

мәліметтерді зерттеу жұмыстарын жалғастырды. Негізгі мақсат: 

Сарайшық – Хиуа қалалары арасындағы сауда керуен жолдарын 

зерттеу. Осы негізде Нөкіс қаласындағы И.В.Савицский атындағы 
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мемлекеттік өнер музейі кітапханасында Хорезм экспедициясы 

материалдарымен танысып, керекті деректер жинақтау. Сапар 

барысында Қарақалпақстан Республикасы, Хожелі қаласында 

орналасқан 23 санды қазақ мектебінің 9,10,11 сынып оқушыларына 

«Ортағасырлық Сарайшық: Қазақ Хандығының астанасы» 

тақырыбында ашық сабақ ұйымдастырды. 

 

- 2019 жылы 24 желтоқсанда “Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени 

музей-қорығы” РМҚК мен “Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 

этнология институты” РМҚК бірлескен “Өлке тарихы және оның өзекті 

мәселелері” атты дөңгелек үстел өтті.  Дөңгелек үстел барысында 

музей қорық  “Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 

институты” арасында бірлескен жобаларды жүзеге асыру, ғылыми 

тәжрибелік конференцияларды, дөңгелек үстелдерді ұйымдастыру 

және өткізу туралы келісім шартқа қол қойылды. 

 
 

 

- 17-20.12.2019 ж. қор сақтаушы О.Сағынбаева Санкт-Петербург 

қаласында ЦНТИ «Прогресс» шақыруымен, ҚР Мәдениет және спорт 

министрлігінің қолдауымен «Археологиялық мұра нысандары: 

құқықтық реттеу, тарихи-мәдени сараптама, археологиялық 

зерттеулер» тақырыбымен өткізілген білімін жетілдіру курсына 

қатынасты.  
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6.2 Музей-қорық қызметкерлерін көтермелеу жұмыстары 

 

Музей-қорықтың 20 жылдығы аясында, мекеме қызметкерлері 

республикалық, облыстық және аудандық марапаттарға ұсынылып, 

марапаттады.  

- Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 

«Мәдениет саласының үздігі» төсбелгісімен- музей-қорықтың 

директор орынбасары міндетін атқарушы, археолог А.Тұрарұлы; 

- Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 

«Құрмет Грамотасы» марапымен – музей-қорықтың бас есепшісі 

А.Қайреденова, 

ғалым хатшы- Ж.Диярова, 

бас инспектор – М.Әбдіғалиев марапатталды. 

- Атырау облысы әкімі Н.Ноғаевтың «Алғыс хатымен» 

музей-қорықтың директор орынбасары міндетін атқарушы, археолог 

А.Тұрарұлы; 

бас есепшісі А.Қайреденова; 

ғалым хатшы- Ж.Диярова; 

бас қор сақтаушы – О.Сағынбаева 

- Атырау облыстық мәслихаттың хатшысы Ө.Зинуллиннің «Алғыс 

хатымен» 

К. Акимова, З.Мұхитов, Қ.Нұғманов; 

- Махамбет ауданы әкімі Ж.Ахметовтың «Алғыс хатымен» 

М.Әбдіғалиев, Н.Нұғманова, М.Лекерова, Н.Қартанбаева, Қ.Намазбаев 

марапатталды.  
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7  Ортағасырлық Сарайшықты туризм аймағына айналдыру 

барысындағы жұмыстар 

 

- Сарайшық қаласының туристік бағытын жетілдіру мақсатында Атырау 

облыстық Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму 

басқармасы қолдауымен Сарайшық ауылы тұсындағы Атырау-Орал 

тас жолы бойына және Сарайшық ауылы бұрылысынан  ауылға дейін 

кірме жол жиегіне тарихи орынға қатысты суреттер, белгілі 

зерттеушілердің тезистері көрсетілетін 6 бильборд және 
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ортағасырлық Сарайшыққа бағыттайтын 10 жол белгілерін 

орнатты. 

 

  

   

  
 

- Сарайшық музей қорығын насихаттау мақсатында 30 секундтық 3 тілде 

(қазақ, орыс, ағылшын) бейнеролик дайындалды. Жергілікті 

телеарналарда, қалалық қоғамдық орындарда кеңінен насихаттау 

мақсатында облыстық және қалалық әкімдіктерге хат жолданды. Қала 

әкімінің жауап хатында қоғамдық көліктерде бейнеролик жүргізілтіне 

жөнінде хабарлады. 

- "Виртуалды Сарайшық музей-қорығы" ашылып,  

2019 жылдың 11-қазан күні "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени 

музей-қорығы 20 жылдығына орай "Виртуалды Сарайшық музей-

қорығы" тұсаукесері болды. "Виртуалды Сарайшық музей-қорығымен" 

ЖШС "TORUS.KZ" техникалық директоры Д.Габдуллаев таныстырды. 

 

8  Мәдени-көпшілік шаралар 

 

- 22 наурыз Ұлыстың Ұлы күніне Әз Наурыз қойылымын мекеме 

қызметкерлері қойды. Келген көрермендерге Наурыз көже ұсынылды. 

Наурыз мейрамын арықтарды тазалап, су жіберуден, ағаш отырғызып, 

гүл егуден бастады. Бұл күн жер-жерде ат бәйгесі, көкпар тарту, қыз 

қуу, палуандар күресі тектес ұлттық ойындардан сайыстар 

ұйымдастырылды. 
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- 18 мамыр Халықаралық музейлер күні мерекесіне орай Сарайшық 

мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы ашық есік күнін 

жариялады.Және де Атырау Жастар театрымен бірлесе отырып музей 

жанында «Ай астында бір көл бар» атты ашық аспан астында 

қойылымды халық назарына ұсынды.Рухани шараға 

облыстық,қоғамдық жастар белсенділері,Атырау өңірінің әр түкпірінен 

келген тұрғындар қойылымды тамашалады.Қойылым соңы концерт 

бағдарламасына ұласты. 

 
- 28-31.08.2019 ж. Сарайшық музей қорығының 20 жылдығына және 

Жастар жылына орай ұлттық тарихи құндылықтарымызды насихаттау 

мақсатында тарихпен танысып, шәй ішу шарасы 

ұйымдастырылды.Сары самаурын, жез құмған, шоқ таба сияқты көне 

бұйымдар қойылды. Шәй ішу шарасы барысында Сарайшық, Алтын 

Орда, Жібек жолына қатысты аңыздар айтылып, киіз үйден шәй ішілді. 

Шараға 463 көрермен қатынасты, 50 шақты қонаққа шәй ішу 

ұйымдастырылды. Аңыз-әфсана тыңдап 14 экскурсия өткізілді. 

Кәдесыйлар дайындалып, көрерменге ұсынылды. Шара барысында 62 

600 теңге қаражат түсті. 
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- 12-15.09.2019 ж. «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-

қорығының жәдігерлер қорындағы сүйек бұйымдары көрмесі өтті. 

Көрмеге сүйектен жасалған 30-дан астам жәдігер қойылып, олардың 

тарихы баяндалды. Сүйек бұйымдардың қолдану аясы өткен мен 

қазіргі заманғы уақытты қамтитындай фотобейнелер жасалды.  

Осы шара аясында музейде ұлттық мұрамызды насихаттау мақсатында 

«Асық ату» сайысы ұйымдастырылды. Сол сияқты  асықпен ойналатын 

ханталапай, қақшу сияқты ойын түрлері өтті. Сайыс түрлері бойынша 

балалар мен жасөспірімдер қызығушылығы жоғары болды. 

Шара барысында 271 көрермен келіп, 7 экскурсия өтті, 188 көрермен 

асық ойындарына қатысты. Осы шара барысында түскен қаражат 21100 

теңге. 
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- 30.11.2019 жылы Атырау облысының әкімі Н.Ноғаев Сарайшық 

музейінде болып, 2019 жылғы археологиялық қазба барысында 

табылған жәдігерлермен танысты. Биылғы қазба жұмыстары кезінде 

табылған жәдігерлердің музей қорын толықтырып, Сарайшық тарихын 

жаңа қырынан ашып, ерекше орын алатынына сенімділік білдірді. 
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9  Қаржы және мемлекеттік сатып алулар 

 

Мекеменің 2019 жылға қаржылық жоспары бойынша бюджет есебінен  

жыл басында бөлінген қаражат 48 649,0 (қырық сегіз миллион алты жүз 

қырық тоғыз мың) теңге. 2019 жылдың маусым айынан бастап еңбекақы 

өсіміне байланысты     3 616,0 (үш миллион алты жүз он алты мың) тенге 

қосымша қаржы бөлінді. 2019 жылға бюджеттен бөлінген қаражат 52265,0 

мың теңгені құрады. Ол еңбек ақыға, салық төлемдеріне, коммуналдық 

төлемдерге, іс-сапар шығындарына, басқа да шығындарға бекітілген жоспар 

бойынша жұмсалды. 2020 жыл басына бюджет есеп шотындағы қалдық сома 

11 322,08 теңге. Ақылы табыс есеп шотындағы қалдық 20034,48 тенге. 

Ақылы табыстан жыл басына 195 323,58 теңге қалдық қалды.  2019 

жылға жоспарланған қаражат 1 067,0  (бір миллион алпыс жеті мың ) теңге, 

орындалғаны 1 520 900 (бір миллион бес жүз жиырма мың тоғыз жүз) теңге. 

Орындалған ақылы табыстан еңбекақыға 48889 (қырық сегіз мың сегіз жүз 

сексен тоғыз) теңге, әлеуметтік төлемдерге 12848 (он екі мың сегіз жүз 

қырық сегіз) теңге, мекемеге қажетті заттарға 755 790 (жеті жүз елу бес мың 

жеті жүз тоқсан) теңге, көрсетілген қызметтерге 176051,1 (жүз жетпіс алты 

мың елу бір теңге бір тиын), іс-сапар шығындарына 758 771 (жеті жүз елу 

сегіз мың жеті жүз жетпіс бір мың) теңге, басқа шығындарға 58900 (елу сегіз 

мың тоғыз жүз) теңге қаражат жойылды. 2019 жылдың қыркүйек айында 

музей-қорықтың 20 жылдық мерейтойына 350 000 (үш жүз елу мың) теңге 

демеушілік қаражат түсіп, оған мекемеге қажетті құрал-жабдықтар алынды. 

Мемлекеттік сатып алу жоспары бекітіліп, сатып алу және қызмет көрсетулер 

бойынша келісім шарттар жасақталды. 
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10   Шаруашылық жұмыстары 

 

Инженерлік-техникалық қызмет және ғимаратқа қызмет көрсету және 

күтіп-баптау бөлімінің қызметкерлері жыл бойы құқық бұзушылық көрсетіп, 

жұмысқа енжарлық танытқан жоқ. Музей ішінде және оған жапсарлас 

аумақтарда тиісті тәртіп сақталды, жасыл көшеттер суғарылып, күтімде 

болды. Бөлім қызметкерлері музей ғимаратының ахуалын, кеңсе жиһаздарын, 

шаруашылық құрал-саймандарын, тауарлық-материалдық құндылықтарды 

ағымдағы жөнделуі мен сақталуын қарап-қадағалап отырады, тиеу-түсіру 

жұмыстарын атқарады. 

Өртке қарсы қызметтің жұмыскерлері ұдайы алдын-ала ескерту 

шараларын жүргізіп отырды. Өрт қауіпсіздігі бойынша музей-қорықтың 

сұрауымен өрт қауіпсіздігі мамандары мекемеге келіп тексеру жүргізді. Сол 

тексеріс арқылы дайындалған акт бойынша көрсетілген кемшіліктер жөнге 

келтірілді. Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар аясында музей 

қызметкерлерінің теориялық білімі мен практикалық әдетін жетілдіру 

мақсатымен сабақтар жүргізіліп, өрт кезінде көшіру, алғашқы медициналық 

жәрдем, ТЖ кезінде аман қалудың мәселелері үйретілді. Музей-қорықтың 

төтенше жағдай кезіндегі адамдарды қауіпсіз жерге жинау орны және 

автотұрақтың талаптары нұсқаулық бойынша талапқа сай екені уәкілетті 

органдармен келісілді. Мамыр айында аудандық ішкі істер бөлімімен келісіп, 

музей алдындағы көлік жолына жасанды жол кедергісі қойылды. 

Терроризмге қарсы атқарылатын іс-шаралар бойынша 17 қаңтарда және 

21 ақпанда жиналыстар өтті. Қызметкерлерге лаңкестіктің алдын-алу 

мақсатындағы нұсқаулықтар беріліп, түсіндірілді. 

Сонымен бірге діни экстремизм тақырыбына түсінік жұмыстары 

жүргізілді. 

Шаруашылық бөлімі қызмет және өндірістік бөлмелердің кілтін беру 

және қабылдауды, музей мүлкінің сақталуын, музейге кірудің рұқсаттық 

тәртібін, экспозиция залында насекомдар мен зиянкестерден арнаулы 

дәрілермен санитарлық тазалау жұмыстарының жүргізілуін қадағалап 

отырады. 

Музей-қорықтың күзет сигнализациясы, бейнебақылау жүйесі 2019 

жылы жаңартудан өтті. Бейнежазудың ұзақтығы 30 күнге дейін сақталады. 

Жылу маусымына дайындық бойынша пластик құбырлардың жарылған 

жерлері жалғанып, дәнекерленді. Осы мақсатқа арнайы құрал-жабдықтар 

сатып алынды. Операторлар мен жауапты тұлға оқу-тексеріс процесінен 

толықтай өткен. Кестеге сай 15 қазанға дейін жылу маусым басталып, 

ғимаратқа жылу берілді. 

           Дегенмен 2019 жылы жоспарланған шаруашылыққа қатысты 

шаралардың барлығы бірдей жүзеге аспады. Мәселен музей-қорық 

территориясын көгалдандыру,  ортағасырлық Сарайшық қалашығының 

қорғау аймағын бекіту, оны қоршау мәселелері шешімін таппады. Сонымен 

бірге музей қорықтағы дәретхана заман талабына сай емес. Ол жергілікті 
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жерде шешілмеді. Оларды шешуге министрлік тиісті қаражат бөлмеді. Олар 

енді алдағы жылға қалдырылды.  

 

Қорытынды  

 2019 жылы «Сарайшық»  мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы өз 

жұмыс жоспарына сәйкес қызмет жасады. Алдымен, осы жылы музей 

қорыққа 18 501 астам адам  келіп тамашалады. Оның 526 шетел азаматы. 

Олар музейді, Хандар кесенесін, Жайық жағалауындағы археологиялық 

орындарды тамашалады. Мұның өзі өткен жылдардағыдан 3 мың адамға 

артық. Туристердің көбеюіне 2019 жылы музей ауласынан этноауылдың 

ашылуы, 2 киіз үйдің құрастырылуы, 11 жәдігердің қалыпқа келтірілуі, 

«Музейге сый» акциясы нәтижесінде музейге 35 жәдігердің  алынуы да өз 

әсерін тигізді.  Киіз үйлер маңына 2 ескі арба  қойылды.  

  2019 жылы музей-қорық өзінің ашылғанына 20 жылдығын атап өтті. 

Оны атап өтудегі мақсат музейдің ел ішінде танымалдығын арттыру және 

оның мәселелеріне ел назарын аудару болды. 20 жылдық жоспары бойынша 

мекеме ғалымдары Ә.Мұқтар «Біріншілер» монографиясын аяқтап баспаға 

берсе, Ә.Мұқтар, Ж.Диярова «Сарайшық музей қорығы тарихы» атты 

монографиясын жариялады. Қорытындысында «Сарайшық музей қорығы 

тарихы» атты монографиясының тұсаукесері ұйымдастырылды. Аталған екі 

еңбекке  авторлық куәлік алды. 

 20 жылдық аясында музей қорық сәуір айында облыс мектеп 

оқушылары мен ұстаздарына арналған «Туған өлкені зерттеу: оның маңызы 

мен басым бағыттары» облыстық, 9-10 қазанда «Жошы Ұлысы және 

Сарайшық: Қазақ мемлекеттілігінің бастауында» атты халықаралық 

конференция ұйымдастырды. Халықаралық конференция облыстық мдік 

қолдауымен ұйымдастырылды. Оған Германия, Ресей, Түркия, Қытай 

елдерінен 18 ғалым қатысты. Сонымен бірге 24 желтоқсанда Ш.Уәлиханов 

атындағы Тарих және этнология институтымен бірлесе «Өлке тарихы және 

оның өзекті мәселелері» өткізіліп, институтпен болашақта бірлесе жұмыс 

жасауға қол жеткізілді. Оның барлығы музей қорықтағы ғылыми 

зерттеулердің сапасын арттыруға мүмкіндік берді. Соның ықпалымен 2019 

жылы мекеме ғылыми аккредиттеуден өткізілді. Нәтижесінде  Қазақстан 

Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің бағдарламалық 

құжаттарын іске асыруға бағытталған 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми 

және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша қолданбалы ғылыми 

зерттеулерін бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру бойынша конкурсқа 4 

жоба тапсырылды.  

           2019 жылы музей-қорық директоры Ә.Мұқтардың ғылыми 

жетекшілігімен Сарайшықта археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді. Ол 

шілде-қазан айларында 4 айға созылды. Нәтижесінде қала цитаделінің 

солтүстік қақпасы орны, өндірістік цехтар, бұзылмаған көрханалар табылды. 
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26.11.2019 жылы Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейі жүргізген 

археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде табылған 280 жәдігер 

Сарайшық музейінің қорына қабылданды. Нәтижесінде  қордағы жәдігерлер 

саны 3866 жетті. Оның 1430-ы негізгі, 2436-і қосымша қорда. 

           2019 жылғы археологиялық қазба кезінде Сарайшық орнында 

табылған сүйектермен Астаналық антрополог(А.Райсова, бүгінде Англияда 

докторантурада оқиды) жұмыс жасап, ғылыми есебін тапсырды. Қазба 

соңында қазба орындарын сақтау жұмыстары жасалды. Оның жалғасы 

ретінде қараша айында Қазреставрациядан С.Жолдасова келіп, қақпа орнын 

және бұрын табылған Сарай кешені орнын қайта қарап, оларды қалпына 

келтіру туралы мәселе қозғады. 

  2019 жылы музей-қорық республикалық, халықаралық байланыстарын 

дамытты. Алдымен, Татарстан Республикасы А.Халиков атындағы 

Археология институтымен, Түрік Республикасы Анкара университетімен 

келісім шартқа қол қойды. Осындай байланысты пайдаланып 1-5 қазанда 

алғаш рет халықаралық «Жошы Ұлысы-Алтын Орда астаналары  Сарайшық, 

Сарай-Бату, Сарай-Берке қалалары ізімен» атты экспедиция қолға алынды. 

Нәтижесінде РФ Астрахан, Волгоград облыстарындағы  Жошы Ұлысы 

астаналары ғылыми зерттеу аумағына алынды. 

 Музей қорық жаңалықтары әлеуметтік желіде (фейсбук, инстаграм, 

ютуб каналдарында), мекеменің сайтында жарияланды. Оған қоса «Егемен 

Қазақстан», «Айқын», «Үш Қоңыр», «Атырау», «Прикаспийская коммуна», 

«Жайық шұғыласы» газеттерінде 13 мақала, телеарналар - «Хабар» 3, «Хабар 

24»  - 2, «Қазақстан Атырау» , «Каспийньюс» 2 сұқбат берілді. Осы жылы 

музей қорықтың виртуалды  ашылып, Атырау облысы әкімдігі қолдауымен 6 

баннер Атырау-Орал, Атырау-Сарайшық автокөлік трассасына қойылды. 

Оларға қоса ауыл ішінен ортағасырлық Сарайшыққа дейін 10 жол көрсеткіш 

жасалды. Нәтижесінде ҚР Үкіметі, ҚР парламенті депуттатары Сарайшыққа 

назар аударды, үкімет басшысы А.Мамин Қасым хан ескерткіш қою 

мәселесін қозғады. 

 Жыл қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Мәдениет және 

спорт министрлігі музей-қорық археологы А.Тұраұлын – ҚР Мәдениет және 

спорт министрлігі «Мәдениет саласының үздігі» төсбелгісімен, археолог 

М.Әбдіғалиевті - ҚР Мәдениет және спорт министрлігі «Құрмет» 

грамотасымен, бас есепші  А.Қайреденованы - ҚР Мәдениет және спорт 

министрлігі «Құрмет» грамотасымен, ғалым хатшы Ж.Диярованы - ҚР 

Мәдениет және спорт министрлігі «Құрмет» грамотасымен марапаттады. 

 Дегенмен, музей қорықтың алдына қойылған төмендегідей міндеттер 

орындалмай қалды. Біріншіден, Қазақстан Республикасы Мәдениет және 

спорт министрлігі Атырау облысы әкімдігімен бірлесе жоспарлаған Сапар 

орталығы құрылысының басталмауы. Оның негізгі себебі құрылыс аймағына 
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берілген жер телімінің бірнеше рет өзгеруі дер едік. Бүгінде жер телімі 

мәселесі шешілді деуге болатындай. Қазіргі таңда 2019 жылдың қараша 

айынан бері Сапар орталығының ПСД-сы жасалуда. Екіншіден, музей-

қорықтың материалдық базасының ескіруі, қажетті құрал-жабдықтардың 

алынбауы. 2020 жылы министрлік тарапынан қаржы бөлінсе мәселе шешіледі 

деген үміттеміз. Үшіншіден, музей-қорықтың кадрлық мәселесі. Жоғары  

кәсіби білікті мамандар қаладан 50 шақырым жердегі музей қорыққа 

жұмысқа келе бермейді. Атырау қаласы мен Сарайшық аралығына жүретін 

автобус шығарылмаған. Оған білім жетілдіру мәселесіне қаржының 

бөлінбеуін де қосуға болады. Төртіншіден, бүгінге дейін ортағасырлық 

Сарайшықтың қорғау аймағы анықталмаған. 2019 жылдың соңында ғана 

Қазреставрация жасаған қоршау аймағының жобасы Атырау облысы 

әкімдігіне жіберілді. Сондықтан 2020 жылы осы мәселе шешіледі деген 

үміттеміз.  Бесіншіден, Ортағасырлық Сарайшықты түгелдей қоршап адам, 

мал жүрмейтіндей етіп толық бақылауға алу аса маңызды. Ол тарихи 

ескерткіштің сақталуын қамтамасыз етер еді. Қорыта келгенде олар біздің 

алдағы міндеттеріміз. 
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«Жайық шұғыласы», №4 (6369) 24 қаңтар 2019 жылы 
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№ 16 (6831), 18 сәуір 2019 жылы 
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26 маусым, 2019 жылы 
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«Атырау» газеті, № 59, 2 тамыз, 2019 жылы 
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«Атырау» газеті, № 61, 9 тамыз, 2019 жылы 
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«Атырау», №62-63, 13 тамыз, 2019 жылы 

 
 

«Атырау» газеті, № 66, 23 тамыз 2019 жылы 
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14 қазан, 2019 жылы 
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«Атырау» газеті, №82, 18 қазан 2019 жылы 
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«Жайық шұғыласы» газеті, №44(6409) 1 қараша, 2019жылы 
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«Жайық шұғыласы», №45 (6410) 8 қараша 2019 жылы 

 
 

«Атырау» газеті, №92, 22 қараша 2019 жылы 
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