
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының 

туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық бөлімінің 

2018 жылғы атқарылған қызметі туралы есеп 

 

Туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық бөлімі (бұдан әрі – 

ТӨЭББ) қызметінің мақсаты: тәрбиелеудің үздік дәстүрлерін сақтауға 

негізделген балаларды қосымша білім беру жүйесін жаңғырту, туристік-

өлкетану және экологиялық биологиялық салалардағы оқушылардың 

танымдық және ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы құзыреттілік деңгейін 

арттыру. 

Міндеттері:  
1) «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында балаларға қосымша білім 

беру арқылы оқушылардың бойында «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық 

идеясының адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру; 

 2) балалардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және 

дамыту, зияткерлік, адамгершілік, физикалық дамуындағы олардың жеке 

қажеттіліктерін қанағаттандыру, балалар мен жасөспірімдерді қоғамда өмір 

сүруге әлеуметтік бейімдеуді қамтамасыз ету;  

3) негізгі бағыттар бойынша балаларға қосымша білім беру мазмұнын 

жаңарту: көркем-эстетикалық, ғылыми-техникалық, экологиялық-

биологиялық, туристік-өлкетану, әскери-патриоттық, әлеуметтік-

педагогикалық, білім беру, сауықтыру және басқалары; 

4) білім беру бағдарламаларының мазмұнын және қосымша білім беру 

педагогтерінің біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастырудың сапасын 

жетілдіру;  

5) қосымша білім беру бағыттары бойынша республикалық іс-

шараларды өткізу сапасын арттыру. 
 

Туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық бөлімі ҚР Білім 

және ғылым министрлігінің тапсырысы бойынша ұйымдастырылды және 

өткізілді: 

балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын жүзеге 

асыратын білім беру ұйымдарының 198 педагог кадрлары үшін 3 біліктілікті 

арттыру курстары (80 сағаттық); 3 семинар, 5 қырсқа мерзімді курстар.  

 

2018 жылы өткізілген бюджеттен тыс республикалық семинарлар 

тізбесі: 

1) «Балаларды бос уақытты ұйымдастыру - балалар құқық бұзушылығын 

алдын алу» 26.01.2018 ж., Өскемен қаласы, тыңдаушылар саны – 34; 

2) «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайында балалар-

жасөспірімдер туризмін және өлкетануды дамыту» 22.02.2018 ж., Астана 

қаласы, тыңдаушылар саны – 31; 

3) «Ұлттық саябақ - білім беру алаңы» 30.03.2018 ж., Алматы қаласы, 

тыңдаушылар  саны – 11. 



4) «Аула клубтарының оқу процесінде қазіргі педагогикалық 

технологиялар» (29.01. – 02.02.2018 жыл, Павлодар қаласы, тыңдаушылар  

саны – 20. 

5) «Балаларға қосымша білім берудің сапасын, қолжетімділігін және 

тиімділігін қамтамасыз ету», Ақтөбе қаласы, 14-22 мамыр 2018 жыл, 

тыңдаушылар  саны – 71. 

 

2018 жылы қашықтықтан өткізілген республикалық интернет-

байқаулардың тізбесі 

1) «Менің арманым» (18.09.2017 ж. – 25.01.2018 ж.). Мақсаты: 

оқушылардың зияткерлік және шығармашылық әлеуетін дамыту. 

Қатысушылар - 60,  жеңімпаздар – 35; 

2) «Менің Астанам» (8.11.2017 ж. – 05.02.2018 ж.). Мақсаты: 

Қазақстандық патриотзмді қалыптастыру, өз елінің Астанасы үшін мақтаныш 

сезімін тәрбиелеу. Қатысушылар – 73, жеңімпаздар – 19; 

3) «Менің сүйікті кітабым» (15.11.2017 ж. – 31.01.2018 ж.). Мақсаты: 

балалар мен жастарға әдеби мұраны таныстыру, олардың рухани, 

адамгершілік және эстетикалық қасиеттерін қалыптастыру. Қатысушылар – 

165, жеңімпаздар – 29; 

4) «Таланттар шеруі» (07.12.17– 31.01.2018 ж.). Мақсаты: балалардың 

шығармашылық белсенділігін дамыту. Қатысушылар – 165, жеңімпаздар – 51; 

5) «Экоәлем» (07.12.2017 ж. – 12.02.2018 ж.). Мақсаты: қоршаған орта 

мәдениетін дамыту, студенттердің экологиялық сауаттылығы мен ойлауы. 

Қатысушылар – 88, жеңімпаздар – 34; 

           6) «ЖасStar» (26.12.201ж г. – 30.03.2018 ж.) Мақсаты: оқушылардың 

шығармашылық әлеуетін дамыту, студенттердің рухани-адамгершілік және 

эстетикалық тәрбиесіне жағдай жасау. Қатысушылар – 86, жеңімпаздар – 36; 

7) «Менің ғаламшарым» (25.12.2017 ж. – 14.03.2018 ж.). Мақсаты: жас 

ұрпақтың назарын экологиялық мәселелердің өзекті мәселелеріне аудару, 

саналы мінез-құлықты қалыптастыру және балалар мен жасөспірімдер 

арасында экологиялық менеджмент дағдыларын дамыту. Қатысушылар – 138, 

жеңімпаздар – 69; 

8) «Қазақ даласының ұлы тұлғатары» – (27.12.2017 ж. – 16.03.2018 

ж.).  Мақсаты: талантты балаларды қолдау және олардың танымдық 

мүдделерін ынталандыру. Қатысушылар – 379, жеңімпаздар – 56; 

9) «Мейірімділік әлемді құтқарады!» (07.03-20.04.2018 ж.). Мақсаты: 

балалардың шығармашылық және көркем қиялын дамыту, талантты және 

дарынды балаларды қолдау. Қатысушылар – 43 білім алушы, жеңімпаздар – 

21; 

10) «Планетаны бірге сақтайық» – (5.04. – 31.05.2018 ж.). Мақсаты: 

жас ұрпақтың назарын экологиялық мәселелердің өзекті мәселелеріне аудару, 

саналы мінез-құлықты қалыптастыру және балалар мен жасөспірімдер 

арасында экологиялық дағдыларын дамыту. Қатысушылар – 44, жеңімпаздар 

– 31;  



11) «Жер күні» – (01.03. – 20.04.2018 ж). Мақсаты: жас ұрпақтың 

назарын экологиялық мәселелердің өзекті мәселелеріне аудару, саналы мінез-

құлықты қалыптастыру және балалар мен жасөспірімдер арасында 

экологиялық дағдыларын дамыту. Қатысушылар – 20, жеңімпаздар – 20; 

12) «Пластилиннен жасалған туынды» (02.03–31.05.2018 ж.). 

Мақсаты: оқушыларды шығармашылық жұмысқа тарту, талантты балаларды 

анықтау және қолдау, олардың танымдық мүдделерін ынталандыру. 

Қатысушылар – 99, жеңімпаздар – 84; 

13) «Қалдықтардың екінші өмірі» (7.03. – 31.05.2018 ж). Мақсаты: жас 

тұрғындардың тұрмыстық қатты қалдықтар көлемін арттыру мәселесіне және 

осы фактімен байланысты экологиялық проблемалардың туындауына назар 

аудару. Қатысушылар – 31, жеңімпаздар – 31; 

14) «Менің жетістіктерім» (12.03. – 23.04.2018 ж). Мақсаты: 

балалардың шығармашылық белсендігін дамыту. Қатысушылар – 14, 

жеңімпаздар – 14; 

15) «Тәуелсіздік  дәуірі» (17.10. - 03.12.2018 ж.). Мақсаты: білім 

алушылардың Қазақстандық патриотизм және азаматтығын қалыптастыру. 

Қатысушылар – 88, жеңімпаздар – 53;  

16) «Саяхаттар картасы» ( с 9.07. – 17.09. 2018 ж.). Мақсаты: балалар-

жасөспірімдер туризмін дамыту, білім алушылардың туған өлкеге белсенді 

қызығушылығын, оның табиғатқа ұқыпты қарым-қатынасын қалыптастыру. 

Қатысушылар – 40, жеңімпаздар – 8; 

17)  «Білімнің жарығы» (02.07. –  8.11. 2018 ж.). Мақсаты: жобалау-

зерттеу қызметі арқылы білім алушыларға білім берудің сапасы мен оқытудың 

тиімділігін арттыру. Қатысушылар – 50, жеңімпаздар – 5; 

18) «Күз көрінісі» (11.10. – 12.11.2018 ж.). Мақсаты: білім алушылардың 

экологиялық мәдениетін, экологиялық сана-сезімі мен ойын дамыту. 

Қатысушылар – 59, жеңімпаздар – 38; 

19) «Мен - болашақ Президентпін» (15.10–19.11.2018 ж.). Мақсаты: 

балалар мен жастардың қазақстандық патриотизмін, азаматтық және 

әлеуметтік белсенділігін қалыптастыру. Қатысушылар – 17, жеңімпаздар – 15; 

20) «Сүйікті  отаным - Тәуелсіз Қазақстан!» (15.10. – 23.11. 2018 ж.). 

Мақсаты:  білім алушылардың Қазақстандық потриотизмін қалыптастыру, 

Отанға деген құрмет пен махаббат, рухани патриоттық сезімдерін тәрбиелеу. 

Қатысушылар –57, жеңімпаздар – 32; 

21) «Ертегі әлеміне саяхат» (22.09 -25.12.2018 ж.); Мақсаты: 

балалардың ойлау ерекшелігімен шығармашылығын дамыту, шығармашылық 

тұлғаны қалыптастыру, балалар шығармашылығын білім берудің тиімді 

құралы ретінде көтермелеу. Қатысушылар – 300, жеңімпаздар – 159; 

22) «Менің Отаным – Қазақстан» (26.09.-10.11.2018 ж.). Мақсаты: 

балалар мен жастардың отаншыл патриоттық, азаматтылық сезімдерін 

тәрбиелеу, экспедициялық жасақтардың туристік қызметін жандандыру 

жолымен салауатты өмір салтын насихаттау. Қатысушылар – 40, жеңімпаздар 

-22; 



23) «Эколидер» (17.11-14.12.2018 ж.). Мақсаты: Экология, табиғатты 

қорғау, қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті жүзеге асыратын 

белсенді және талантты педагогтерді анықтау және ынталандыру. 

Қатысушылар – 87, жеңімпаздар – 50. 

 

3 Республикалық маңызы бар іс-шаралар: 

 

ҮЕҰ, ата-аналар қоғамы өкілдерінің қатысуымен Балаларға 

қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарының жұмыс топтары, Республикалық үйлестіру кеңестері, 

педагогикалық қызметкерлер секциялары отырыстарының тізбесі. 
1) Туристік-өлкетану бағдарламаларын жүзеге асыратын ұйым 

басшыларының Республикалық үйлестіру кеңесінің  отырысы туристік-

өлкетану бағыты бойынша Астана қаласы, 115 қатысушы. 

23 ақпанда  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру аясында 

«Балалар мен жасөспірімдер туризмін дамытудың жаңа мүмкіндіктері» 

тақырыбында туристік-өлкетану бағытында балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын ұйым басшыларының Республикалық 

үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысын өтті.  Қатысушылар саны - 115. 

Ведомствоаралық өзара іс-қимылды күшейту негізінде өңірлерде 

балалар-жасөспірімдер туризмін дамытудың жаңа тәсілдері мен 

ұйымдастырушылық нысандарын айқындау мәселелері, білім беру 

ұйымдарында балалар-жасөспірімдер туризмін дамыту келешегі, «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайында балаларға қосымша білім 

берудің туристік-өлкетану бағытындағы білім беру бағдарламаларының 

мазмұнын жаңарту сұрақтары талқыланды. 

Отырыс барысында қосымша білімді, оның ішінде туристік-өлкетану 

бағытын дамыту бойынша «Kazakh Tourism» Ұлттық Компаниясы» АҚ, 

ЮНЕСКО Клубтарының Қазақстандық Ұлттық Федерациясы, «Қазақстанның 

Мектепке дейінгі ұйымдар қауымдастығы» ҚҰ және ҚР БҒМ «Республикалық 

қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК арасында өзара 

ынтымақтастық меморандумдарына қол қойылды. 

Отырыс нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым және мәдениет және спорт министрліктері республикада балалар-

жасөспірімдер туризмін дамыту бойынша ұсынымдар әзірленді. 

 

2) Өзара ынтымақтастық туралы 6 меморандум жасалды: 

1) «Қазақстандық Ұлттық ЮНЕСКО Клубтарының Федерациясы» ҚБ; 

2) «Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» АҚ; 

3) «Қазақстандық мектепке дейінгі ұйымдар қауымдастығы» ҚБ; 

4) Астана қаласы № 67 мектеп-гимназиясы; 

5) Қазақстан Республикасының мектеп спорт федерациясы. 

 



3) «Табиғатты аяла» жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат 

зерттеушілерінің Республикалық форумы (160 қатысушы, 24 – жеңімпаз) 

2018 жылғы 21-22 қыркүйек, Ақтау қаласы.   

Форумның мақсаты: қоршаған ортадағы экологиялық мәселелерді 

зерттеуде, балаларды тартуға жағдай жасау, энергия көздерін пайдалану 

идеясын кеңінен тануға, шығармашылық тұлғаны дамытуға, оқушылардың 

кәсіби өзін-өзі анықтауына, қоғамда өмірге бейімделуге, бос уақытты 

ұйымдастыруға жағдай жасау. 

 
 

«Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін 

арттыру және қайта даярлау» 222 бюджеттік бағдарлама шеңберінде 

11.05.2018 ж. №№ 184, 189, 199  келісім-шарттардың талаптарын орындау 

мақсатында біліктілікті арттыру курстары ұйымдастырылды және 

өткізілді: 

1) «Балалар-жасөспірімдер туризмінің белсенді түрлерін ұйымдастыру 

және өткізу ерекшеліктері» 3-11.09.2018 ж. Шымкент қаласы, тыңдаушылар 

саны - 66; 

2) «Балаларға қосымша білім берудің туристік-өлкетану бағыты 

бойынша инновациялық педагогикалық технологиялар» 01-09.10.2018 ж., 

Ақмола облысы, тыңдаушылар саны - 66;  

3) «Экологиялық-биологиялық бағытта балаларға қосымша білім беру 

ұйымдарындағы педагогикалық технологиялар» 29.10-06.11.2018 ж. Алматы 

қаласы, тыңдаушылар саны -  66;  

 

Әзірленді: 

Электронды форматтағы «Экоәлем» және «Темірқазық» балалар 

танымдық журналдары (4 нөмір). 

www.ziyatker.org сайтта «Жасыл ғаламшар», «Жас саяхатшы», 

қызығушылықтары бойынша электронды клубтардың контенті үнемі 

толықтырылады.  
 

http://www.ziyatker.org/

