
Жоба  
 

1 Қосымша  
Қазақстан Республикасындағы 
балалар мен жасөспірімдердің 
туризм жүйесін дамытудың 
тұжырымдамалық негіздері 

 
 

 

Қазақстан Республикасындағы балалар мен жасөспірімдердің  
туризм жүйесін дамытудың тұжырымдамалық негіздерін іске асыру іс-шараларының  

ЖОСПАРЫ 
 

№ Іс-шара Аяқталу үлгісі  Орындауға 
жауаптылар 
  

Орындалу 
мерзімі 

Болжалған 
шығындар 
(млн.теңге) 

Қаржыландыру  
көздері 

1. Нормативтік құқықтық қамтамасыз ету 

1.1 Балалар мен жасөспірімдердің  
туризм мәселелері бойынша күші бар 
нормативтік құқықтық құжаттар 
сараптамасын өткізу. 

Аналитикалық 
материал 

ҚР БҒМ 
ҚР ИДМ 
 
 

2015 қажет емес  

1.2 Балалар мен жасөспірімдердің  
туризм саласына қатысты барлық 
заңнамалық актілер мен нормативтік 
құқықтық актілерді жетілдіру бойынша 
ұсыныстар дайындау. 

Нормативтік 
құқықтық актілер 

 ҚР БҒМ 
 

2015-2016 қажет емес  

1.3. Қазақстан Республикасы 
территориясындағы білім алушылармен  
туристік жорықтар, экспедициялар мен 
экскурсиялар ұйымдастыру және өткізу 
бойынша Нұсқаулықтар әзірлеу. 

БҒМ Бұйрығы 
 

ҚР БҒМ 
 

2015 қажет емес  
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1.4. 

Туристік жорықтар мен спорттық 
бағдарлаудан жүріп өту бойынша  
нормативтер әзірлеу. 

БҒМ Бұйрығы 
 

ҚР БҒМ 
 

2015 қажет емес  

1.5. «Облыстық деңгейде балаларға қосымша 
білім беру» бюджеттік классификаторына 
қосымша енгізу. 

БҒМ Бұйрығы 
 

ҚР БҒМ 
 

2016 қажет емес  

 
2. Ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мен ұйымдастыру-педагогикалық жұмыс 

 

2.1. Білім беру ұйымдары балалары арасында 
туристік-өлкетану жұмысын ұйымдастыру 
бойынша әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 
 

2015 3,6 «Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.2. Туристік база қызметінің әдістемелік 
нұсқауын әзірлеу. 
 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 
 

2015 2,4 «Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.3. Шатырлы, туристік лагердегі жазғы 
демалысты өткізу бойынша әдістемелік 
нұсқаулар әзірлеу. 
 
 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 
 

2015 2,4 «Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.4. «Жас турист» және «Қазақстан 
саяхатшысы» таңбашаларын әзірлеу. 

Таңбашалар 
үлгісі 

ҚР БҒМ 
 

2015 қажет емес  

2.5. Мектеп туризмі нұсқаушысының қызметі 
туралы әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. 
 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 
 

2015 2,4 
 

«Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 
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2.6. Мектеп туристік жарыстарына төрелік етуді 
өткізу әдістері бойынша нұсқаулар әзірлеу. 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 
 

2015 2,4 
 

«Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.7. Қоғамдық туристік кадрларды дайындау 
туралы әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. 
 
 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 2015 2,4 
 

«Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.8. Туристік жабдық пен инвентарьді 
сақтаудағы әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. 
 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 2015 2,4 
 

«Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.9. Білім алушыларға жорықтар, экскурсиялар, 
туристік жарыстар, слеттердің ережелері 
туралы жадынамалар, нұсқаулар, 
плакаттар әзірлеу және шығару 

Жадынамалар, 
нұсқаулар, 
плакаттар 
 

ЖАО 2015-2016 3,6 – 2015ж 
3,8 – 2016ж 

Жергілікті бюджетте 
қарастырылған 

қаражат аясында 

2.10. Білім беру ұйымдары қызметінің туристік-
өлкетану бағдарының бағалау сапасы мен 
нәтижелілік белгісін әзірлеу 
  

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 
 

2015 3,6 
 

«Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.11. «Қазақстан аумағындағы көне қалалар, 
қасиетті жерлердің шығу тарихы» 
материалдар жинағын құру. 

Жинақ ҚР БҒМ 
 

2016 3,8 
 

«Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.12. «Экскурсиялық Қазақстан» жинағын әзірлеу Жинақ ҚР ИДМ 2016   
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3. Балалар мен жасөспірімдер туризмінің инфрақұрылымын дамыту және  

балалар мен жасөспірімдер туризмі ұйымдарының материалдық-техникалық базасын күшейту 
 

3.1. Балалар мен жасөспірімдер туризмін 
дамытуда өңірлік жоспарлар әзірлеу 

Өңірлік 
жоспарлар 

ЖАО 2015   

3.2. Ақмола, Атырау, Жамбыл, Қарағанды, 
Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау 
облыстарында Балалар мен жасөспірімдер 
туризм, өлкетану, экскурсия орталықтарын, 
жас туристер стансаларын ашу 

Әкімдердің 
шешімі 
 

ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 

3.3. Балалар мен жасөспірімдердің 
шығармашылық үйлерінде (сарайларында) 
туризм және өлкетану бөлімдерін ашу 

Әкімдердің 
шешімі 

ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 

3.4. Тұрғылықты жері бойынша туристік-
өлкетану жұмысын ұйымдастыру және 
өткізуді қамтамасыз ететін туристік клубтар 
мен тұрғылықты жері бойынша клубтар 
ашу. 

Әкімдердің 
шешімі 

ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 

3.5. Жастардың туристік базаларын, балалар 
мен жасөспірімдердің туристік лагерлерін, 
педагогикалық ЖОО студенттік клубтар ашу  

 ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 

3.6. Қосымша білім беру ұйымдарының балалар 
мен жасөспірімдер бағытын арнайы 
жабдықпен қамтамасыз ету 

Әкімдердің 
шешімі 

ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 

3.7. Ақмола, Атырау, Жамбыл, Қарағанды, 
Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау 
облыстарында туристік-өлкетану 
бағдарының қайта құрылған ұйымдарға 
жабдықтар алу 

Әкімдердің 
шешімі 

ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 
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3.8. Жалпы білім беретін мектептер 
құрылымында туристер мен 
өлкетанушылар үйірмелерін, клубтарын 
ашу, туристік қозғалысқа волонтерларды 
жұмылдыру 

Әкімдердің 
шешімі 
 

ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 

4. Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

4.1. Балалар мен жасөспірімдер туризм 
жүйесінде  педагогикалық кадрлардың 
біліктілігін арттыру және қайта даярлау 
бағдарламаларының мазмұнын 
дайындауды жаңарту. 
 

Бағдарлама ҚР БҒМ 2015-2016 14,4 – 2015 ж 
15,4 – 2016 ж 

 

«Ғылым және 
білім саласында 

әдістемелік 
қамтамасыз ету» 

008 
бағдарламасы 

шеңберіндегі РБ 

4.2. Балалар мен жасөспірімдер туризм 
ұйымдары басшыларына біліктілікті 
арттыру курстарын ұйымдастыру 
 

Курс ҚР БҒМ  
ЖАО 

2015-2016 1,6 – 2015 ж 
1,7 – 2016 ж 

«Мемлекеттік 
білім беру 
ұйымдары 

кадрларының 
біліктілігін 

арттыру және 
қайта даярлау» 
023 бағдарлама 
шеңберіндегі РБ 

4.3. Туристік-өлкетану бағытындағы қосымша 
білім беру педагогтерінің біліктілікті арттыру 
курстарын ұйымдастыру 
  

Курс ҚР БҒМ  
ЖАО 

2015-2016 10,8 – 2015 ж 
11,6 – 2016 ж 

«Мемлекеттік 
білім беру 
ұйымдары 

кадрларының 
біліктілігін 

арттыру және 
қайта даярлау» 
023 бағдарлама 
шеңберіндегі РБ 
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4.4. 
 
 
 

Білім беру ұйымдарының өлкетану және 
туризм саласында үздік педагогикалық 
идеялар мен педагогикалық ұжымдардың 
жұмыс тәжірибесі туралы «Педагогикалық 
шеберхана» Республикалық деректер 
жинақтамасын құру  

Республикалық 
деректер 
жинақтамасы 

ҚР БҒМ  2015-2016 қажет емес  

4.5. балаларға қосымша білім беру ұйымдары 
басшылары мен туристік-өлкетану 
жұмысына жетекшілік ететін аудандық, 
қалалық, облыстық білім басқармаларының 
мамандарына «Балалар мен 
жасөспірімдердің туризм жүйесін 
дамытудың мәселелері мен келешегі» 
Республикалық семинар-кеңесін өткізу 

Республикалық 
семинар-кеңес 

ҚР БҒМ  2015 2,5 «Республикалық 
деңгейдегі мектеп 
олимпиадаларын, 

байқаулар, 
мектептен тыс іс-
шаралар өткізу» 
010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

4.6. Педагогтердің өз кәсібіне қызығушылығын 
ынталандыру, өзін-өзі жетілдіруін 
белсендіру мақсатында «Әдістемелік 
вернисаж» Республикалық авторлық білім 
бағдарламалар байқауын өткізу  

 

Байқау ҚР БҒМ  2015 3,0 «Республикалық 
деңгейдегі мектеп 
олимпиадаларын, 

байқаулар, 
мектептен тыс іс-
шаралар өткізу» 
010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

4.7. Туристік-өлкетану бағытындағы қосымша 
білім беру педагогтерімен «Еуропа-Азия» 
туристік фестиваль өткізу 

Фестиваль ҚР БҒМ  
ЖАО 

2017  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

4.8. Білім беру ұйымдары педагогтері мен 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдеріне өңір аумағында балалар туризмі 
бойынша танысу турларын ұйымдастыру 
және өткізу 

Танысу турлары 
 
 

ЖАО әрдайым қажет емес  
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4.9. Тамыз педагогикалық конференциясын 
өткізу аясында туристік-өлкетану бағыты 
секциясы жұмысын ұйымдастыру 

Секция ҚР БҒМ  
ИДМ 

жыл сайын қажет емес  

4.10. 
 

Кадрлық әлеуеттің сапалық және сандық 
өзгерісі көрсетілген көрсеткіш жүйесін 
әзірлеу. 
 
 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ  
 

2015-2016 2,4 – 2015 ж 
2,6 – 2016 ж 

«Ғылым мен білім 
саласындағы 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

4.11. Жалпы білім беретін мектептер, 
колледждер, ЖОО туристік-өлкетану 
қызметін үздік ұйымдастыру бойынша  
байқау өткізу  

Байқау ЖАО 2015-2018  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

5. Ведомствоаралық және өңіраралық үйлестіру 
 

5.1. Балалар мен жасөспірімдер туризм 
мәселесі бойынша республикалық 
Үйлестіру кеңесін құру  

Үйлестіру Кеңесі ҚР БҒМ  
 

2015 қажет емес  

5.2. Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
негізінде туристік-өлкетану бағытындағы 
орталықтарды, алаңдарды кеңейту, білімді 
тарату үшін жеке меншік сектор 
инвестициясын, ұлттық компанияларды 
тарту 

 ЖАО әрдайым қажет емес  

5.3. Балалар мен жасөспірімдер туризм 
жүйесінде мемлекеттік-жеке меншік 
серіктестігінің позитивтік тәжірибесін 
насихаттау 

БАҚ мақалалар ЖАО әрдайым қажет емес  
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5.4. «Білім. Туризм. Ықпалдастық» 
Халықаралық форумын Орал қ. өткізу 
 
 

Форум ҚР БҒМ  
ЖАО 

 6,0 – 2015 ж 
6,4 – 2016 ж 

«Республикалық 
деңгейдегі мектеп 
олимпиадаларын, 

байқаулар, 
мектептен тыс іс-
шаралар өткізу» 
010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

 
6. Балалар мен жасөспірімдер туризмін өткізу іс-шаралары 

 

6.1. “Менің Отаным - Қазақстан” оқушылар мен 
білім алатын жастардың жыл сайын 
өткізілетін Республикалық туристік 
экспедициясы туралы ереже әзірлеу 

Ереже ҚР БҒМ 
ҚР ИДМ 

2015 қажет емес  

6.2. “Менің Отаным - Қазақстан” оқушылар мен 
білім алатын жастардың туристік 
экспедициясын өткізу бойынша 
республикалық, облыстық, аудандық 
ұйымдастыру комитеттерін құру 

Бұйрық, өкім ҚР БҒМ 
ҚР ИДМ  
ЖАО 

2016 қажет емес  

6.3. “Менің Отаным - Қазақстан” оқушылар мен 
білім алатын жастардың туристік 
экспедициясына дайындалу және өткізу 
бойынша республикалық, өңірлік іс-
шаралар жоспарын әзірлеу 

Жоспарлар ҚР БҒМ 
ЖАО 

2016 қажет емес  

6.4. “Менің Отаным - Қазақстан” туристік 
экспедициясын оқушылар мен білім алатын 
жастардың арасында аудандық, облыстық 
деңгейлерде өткізу 

ҚР БҒМ Ақпарат 

 

ЖАО жыл сайын  
 

Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 
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6.5. “Менің Отаным - Қазақстан” оқушылар мен 
білім алатын жастардың экспедициясының 
Республикалық экспедициялық жасақтар 
слетін өткізу 
 
 

Республикалық 
слет 

ҚР БҒМ 
ҚР ИДМ  
 

жыл сайын 6,0 – 2015ж 
6,4 – 2016ж 

«Республикалық 
деңгейдегі мектеп 
олимпиадаларын, 

байқаулар, 
мектептен тыс іс-
шаралар өткізу» 
010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

6.6. «Ата-бабамыздың мұрасын сақтаймыз және 
дамытамыз» өлкетану декоративтік-
қолданбалы шығармашылық 
Республикалық көрмесін өткізу 
 

Республикалық  
көрме 

ҚР БҒМ 
 
 

2015-2016 4,8 – 2015ж 
5,1 – 2016ж 

«Балалар мен 
жасөспірімдердің 

қосымша білім 
берудің оқу 

бағдарламаларын 
қамтамасыз ету» 

010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

6.7. Қазақстан халқы Ассамблеясының                    
20-жылдығына арналған «Қазақстан – менің 
алтын бесігім» Республикалық сурет 
байқауын өткізу 
 

Республикалық 
байқау 

ҚР БҒМ 2015 4,8 – 2015ж 
5,1 – 2016ж 

 «Балалар мен 
жасөспірімдердің 

қосымша білім 
берудің оқу 

бағдарламаларын 
қамтамасыз ету» 

010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

6.8. Жас туристер арасында «Өмірдегі сенің 
бірінші биіктігің» Республикалық 
шығармалар байқауын он-лайн режимінде 
өткізу 

 Байқау ҚР БҒМ 2015-2016 қажет емес  
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6.9. Халықаралық туризм күніне арналған 
«Алтын компас» Республикалық балалар 
фотофестивалін ұйымдастыру және өткізу 

 

Фотофестиваль ҚР БҒМ  2015-2016 5,5 – 2015ж 
5,9 – 2016ж 

«Балалар мен 
жасөспірімдердің 

қосымша білім 
берудің оқу 

бағдарламаларын 
қамтамасыз ету» 

010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

6.10. «Ұлытау менің жүрегімде» жас эксурсия 
жетекшілерінің өңірлік байқауын 
ұйымдастыру және өткізу 

Байқау ЖАО 2015-2016  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

6.11. Өңірлік балалар өлкетану олимпиадаларын 
өткізу 
 

Олимпиадалар ЖАО 2016-2018  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

6.12. Білім алушыларға Астана қаласы – Тәуелсіз 
Қазақстанның астанасы ынталандыру 
экскурсияларын ұйымдастыру. 
 

Экскурсиялар ҚР БҒМ 
ЖАО 

2015-2016  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

6.13. Өлкетану оқу бағдарламалары кешенінің 
аясында білім алатын жастарды 
Қазақстанның басқа өңірлерінің табиғи, 
экономикалық, тарихи, мәдени даму 
ерекшеліктерімен таныстыру бойынша 
мұражай-экскурсиялық іс-шаралар 
ұйымдастыру 

Өңіраралық 
экскурсиялар 

ЖАО  2015-2016  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

 

6.14. Білім алатын жастардың арасында бард 
әндері байқауын өткізу 

 

 

Байқау ЖАО  2015-2016  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 
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6.15. «Туған өлкенің көрнекті жерлерінен 
Қазақстанның қасиетті жеріне» 
экскурсиялық-туристік марафон өткізу 

 

Марафон ЖАО  2015-2016  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

6.16.  Тауға шығу, тау, су, жаяу туризмнің 
техникасы, бағдарлау, бердинг бойынша 
туристік-өлкетану бағытының аудандық, 
облыстық, республикалық жарыстарын 
өткізу 

 

 

 

Жарыстар ҚР БҒМ  
ЖАО  
 

2015-2016 6,0 – 2015ж 
6,4 – 2016ж 

«Республикалық 
деңгейдегі мектеп 
олимпиадаларын, 

байқаулар, 
мектептен тыс іс-
шаралар өткізу» 
010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

 

Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

 
7. Ақпараттық-насихаттауды қамтамасыз ету 

 

7.1. Балалар мен жасөспірімдер туризмі 
мәселесіне халық пен меценаттарға 
тұрақты көңіл аудару мақсатында БАҚ 
кеңейтілген ақпараттық компания дайындау 
және өткізу  

Басылымдар, 
мақалалар, 
баяндамалар 
 
 

ҚР БҒМ  
ЖАО  
 

2015-2016 Қажет емес  
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7.2. Балалар мен жасөспірімдер туризмінің рөлі 
туралы мемлекеттік және орыс тілдерінде 
әлеуметтік имидждік бейнероликтер 
дайындау 
 

 

Бейнероликтер ҚР БҒМ  
ЖАО  
 

2015-2016 3,0 – 2015ж 
3,2 – 2016ж 

«Ғылым мен білім 
саласындағы 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 
 

Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

7.3. Балалар туризмі мен өлкетануын дамыту 
мәселелері бойынша Интернет желісінде 
ақпараттық база құру 

Сайттар 
 

ҚР БҒМ  
ЖАО 

әрдайым қажет емес  

7.4. Балалар мен жастарға Қазақстан бойынша 
интерактивті экскурсиялық маршруттар 
әзірлеу және құру 

Ақпараттық 
портал 

ҚР БҒМ 2015 қажет емес  

7.5. Туристік-өлкетану бағытындағы «Соқпақ-
Тропинка» балалар мен жасөспірімдер 
журналын әзірлеу 
 
  

Журнал ҚР БҒМ  
ЖАО  
 

2015-2016 2,0 – 2015ж 
2,1 – 2016ж 

«Ғылым мен білім 
саласындағы 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

7.6. Туристік және өлкетану бағытындағы жас 
журналистердің «Еуразия Сақинасы»  
балалар Ақпараттық форумын он-лайн 
режимде өткізу 
 
 
 

Форум ҚР БҒМ  
ЖАО 

2015-2016  «Ғылым мен білім 
саласындағы 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

 РБ Барлығы     177,5  

 


