
                                                                                                

«РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ» РМҚК 

ТУРИСТІК - ӨЛКЕТАНУ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ - БИОЛОГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ БӨЛІМНІҢ 

    2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 

 

№ 

р/н 

Іс-шараның аталуы Орындау 

мерзімдері 

Аяқталу 

нысаны 

Өткізу орны Жауаптылар 

1 негізгі бағыт: 

ЕЛ БАСЫНЫҢ, ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ӘКІМШІЛІГІНІҢ, ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ КЕҢСЕСІНІҢ 

ТАПСЫРМАЛАРЫН, ҚР БҒМ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАРЫН ІСКЕ АСЫРУ 

1.  Қазақстан президенті Қ.К. Тоқаевтың 

«Сындарлы қоғамдық диалог – 

Қазақстанның тұрақтылығы мен 

өркендеуінің негізі» жолдауын жүзеге 

асыру. ІҮ. Әлеуметтік жаңғырудың жаңа 

кезеңі. Білім беру сапасын арттыру. Қала 

мен ауыл мектептері арасындағы орта 

білімнің сапасы алшақтықты төмендету 

жыл бойы ақпарат  

 

Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 

бөлімі 

2.  Қазақстан Республикасында білім 

беруді және ғылымды дамытудың 2020-

2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру. Қазақстан 

Республикасында білім беруді және 

ғылымды дамытудың 2020 - 2025 

жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру бойынша Іс-

шаралар жоспарының тарауларын 

орындау (27.12.2019 ж. № 988 ҚРҮҚ) 

жыл бойы ақпарат  

 

Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 

бөлімі 

3.  Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің 2017–2021 

жылдарға арналған стратегиялық 

жыл бойы ақпарат  

 

Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 



жоспарын іске асыру (2016 жылғы 26 

желтоқсандағы №729 бұйрығы). 

Мақсаты 2.1. Сапалы орта білімге тең 

қолжетімділікті қамтамасыз ету. 

Балалардың өмірінің сапасын жақсарту 

үшін құқықтық және әлеуметтік 

кепілдіктерді қамтамасыз ету. 

Мақсатты индикатор. Жалпы орта және 

қосымша білім беретін ұйымдардағы 

оқушылардың жалпы санынан, қосымша 

білім берумен қамтылған балалар үлесі – 

70%-ға дейін 

бөлімі 

4.  2019-2025 жылдарға арналған 

Қазақстан Республикасында туризм 

саласын дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру 

5.3. бөлім. Туристік өнімдер мен 

қызметтердің сапасы мен жетімділігін 

арттыру (БЖТ) 

жыл бойы ақпарат  

 

   Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 

бөлімі 

2 негізгі бағыт: 

БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІ ЗАҢНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУГЕ ЫҚПАЛ ЕТУ 

5. Балаларға қосымша білім беру сұрақтары 

бойынша нормативтік құқықтық актілерді 

жетілдіру бойынша ұсынымдарды 

дайындау  

жыл бойына ҚР-ның БҒМ-

не ұсыныс 

Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 

бөлімі 

 

3 негізгі бағыт: 

БАЛАЛАРҒА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ,  

ТӘЖІРИБЕНІ ЗЕРДЕЛЕУ ЖӘНЕ ЖАЛПЫЛАУ 



6. Балаларға арналған «Экоәлем» 

экологиялық-биологиялық журналы 

наурыз, 

маусым, 

қыркүйек, 

желтоқсан 

4 нөмірі 

 

Нұр-Сұлтан қ. Айтжанова Б.Б. 

Нурланова А.Е. 

Дюсенова А.О. 
 

7. Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласының 

Қалалық жас туристер станциясының 

тәжірибесін зерделеу және тарату 

шілде 

 

Кітап Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 

бөлімі 

Нурланова А.Е. 

8. Маңғыстау облысының Облыстық 

балалар мен жасөспірімдер туризмі 

орталығының жұмыс тәжірибесін 

зерделеу және тарату 

тамыз 

 

Кітап Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 

бөлімі 

Айтжанова Б. Б. 

4 негізгі  бағыт: 

Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың педагог кадрларының республикалық 

біліктілігін арттыру курстарын  ұйымдастыру және өткізу 

9. Балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың педагогтері мен бейіні 

бойынша мамандарына арналған  

«Балаларға экологиялық білім берудегі 

STEAM-технологиялар» біліктілікті 

арттыру курсы 

сәуір Курс Ақтөбе қ. Айтжанова Б.Б. 

 

10. Балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың педагогтері мен бейіні 

бойынша мамандарына арналған 

«Мұражай – өңірдегі білім беру, тарихи 

сәуір Курс Қостанай қ. Нурланова А.Е. 

 



және мәдени туризмді дамытудың 

маңызды ресурсы» біліктілікті арттыру 

курсы 

11. Балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың  педагогтері және бейіні 

бойынша мамандарына арналған «Балалар 

мен жасөспірімдер туризмі және өлкетану 

бойынша үйірме  жұмысын мектепте 

ұйымдастыру»  біліктілікті арттыру курсы 

мамыр Курс Орал қ. Дюсенова А.О. 

 

12. Балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың  педагогтері және бейіні 

бойынша мамандарына арналған 

«Өлкетану және виртуалды экскурсиялар: 

дәстүрден инновацияға»  

біліктілікті арттыру курсы 

мамыр Курс Семей қ. Дюсенова А.О. 

 

13. Балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың педагогика кадрларына 

арналған «Қазақ ұлттық музыка 

аспаптарына оқыту технологиялары» 

біліктілікті арттыру курсы 

маусым 

 

Курс Түркістан қ. 

 

Нурланова А.Е. 

 

14. Балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың педагогтері мен бейіні 

бойынша мамандарына арналған 

«Қосымша білім берудегі  ерекше білім 

беру қажеттіліктері бар балаларды 

дамыту» біліктілікті арттыру курсы 

қыркүйек Курс Алматы қ. Айтжанова Б.Б. 

 



15. Балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың педагогтері мен бейіні 

бойынша мамандарына арналған 

«Балалар-жасөспірімдер туризмі және 

өлкетануға STEAM технологиясын 

енгізу» біліктілікті арттыру курсы 

қазан Курс Ақтау қ. Нурланова А.Е. 

 

16. Балаларға қосымша білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдардың педагогика кадрларына 

арналған «Педагог-хореографтың 

заманауи кәсіби құзыреттілігі» біліктілікті 

арттыру курсын 

қазан Курс Нұр-Сұлтан қ. Айтжанова Б.Б. 

 

2020 ЖЫЛҒЫ КУРС ТЫҢДАУШЫЛАРЫН КУРСТАН КЕЙІНГІ СҮЙЕМЕЛДЕУДЕ ВЕБИНАРЛАР 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

17. Жобалау қызметі экологиялық STEAM-

білім беру құралы  

наурыз Вебинар Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 

бөлімі 

Нурланова А.Е. 

18. Мұражай - мәдени-тарихи қоғам мұрасы маусым Вебинар Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 

бөлімі 

 Нурланова А.Е. 

19. Балалар-жасөспірімдер туризмі мен 

өлкетануға ЅТЕАМ-технологияларды 

енгізу 

қыркүйек Вебинар Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 

бөлімі  

Айтжанова Б.Б. 



20. Қосымша білім беру жағдайында ерекше 

білім беру қажеттіліктері бар балаларды 

адамгершілік-эстетикалық тәрбиелеу 

қыркүйек Вебинар Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 

бөлімі  

Айтжанова Б.Б. 

21. Хореография бойынша балаларға 

қосымша білім беру педагогінің 

тәжірибесінде ақпараттық 

технологияларды пайдалану 

қараша Вебинар Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 

бөлімі  

Айтжанова Б.Б. 

22. Қазақ халық аспаптары сыныбында білім 

алушылармен педагог жұмысының 

заманауи формалары мен тәсілдері 

қараша Вебинар Нұр-Сұлтан қ. Туристік-өлкетану 

және экологиялық-

биологиялық бағыт 

бөлімі 

Дюсенова А.О. 

5 негізгі бағыт: 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЛАР МЕН МЕКТЕПТЕН ТЫС ІС-ШАРАЛАРДЫ  

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

Республикалық күндізгі іс-шаралар 

  23. «Алтын Қазына» көркем және сәндік-

қолданбалы балалар шығармашылығының 

республикалық көрме-байқауы  

мамыр 

 

Көрме-

байқауы 

Нұр-Сұлтан 

қаласы қашықтан 

Дюсенова А.О. 

  24. «Қазақстан балалары шексіз әлемде!» 

балалар киносының республикалық 

фестивалі 

мамыр 

 

фестиваль Нұр-Сұлтан 

қаласы қашықтан 

Нурланова А.Е. 

 

25. «Табиғатты аяла» жас өлкетанушылар, 

экологтар мен табиғат зерттеушілерінің 

республикалық форумы  

маусым Форум Нұр-Сұлтан 

қаласы қашықтан 

Айтжанова Б.Б. 

 

26. «Менің Отаным – Қазақстан» туристік 

экспедициялық жасақтарының 

қыркүйек Слет Алматы қ. Нурланова А.Е. 

 



республикалық слеті (жарыстар, жорықтар)  

27. «Көміртек ізін өлшеңіз»  экологиялық жобасы қазан Байқау Ақтөбе қ. Айтжанова Б.Б. 

 

ҚАШЫҚТАН ӨТКІЗІЛЕТІН ОНЛАЙН-БАЙҚАУЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ 

28. 8-наурыз Халықаралық әйелдер күніне арналған 

«Алтын жүрек» республикалық педагогтер 

байқауы 

қаңтар-

наурыз 

Байқау Сайт 

www.ziyatker.org 

Нурланова А.Е. 

 

29. «Алғысым шексіз – Жер Ана!»  
республикалық жас экологтар байқауы 

ақпан-сәуір Байқау Сайт 

www.ziyatker.org 

Айтжанова Б.Б. 

 

6 негізгі бағыт: 

ТӨЭББ ҚЫЗМЕТІН АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

30. ТӨЭББ қызметінің бағыты бойынша 

ақпараттық-талдау есебі 

тоқсан сайын  

 

талдау есебі Нұр-Сұлтан қ. Айтжанова Б.Б. 

Нурланова А.Е. 

Дюсенова А.О. 

31. Тамыз кеңесіне материалдарды әзірлеу шілде 

 

 

құжаттар 

пакеті 

баспасөз 

хабарламасы 

Нұр-Сұлтан қ. Айтжанова Б.Б. 

Нурланова А.Е. 

Дюсенова А.О. 

32. ТӨЭББ сұрақтары жарияланатын 

басылымдар мен БАҚ-та сөйлеген 

сөздерге шолу әзірлеу  

жыл бойы ақпарат Сайт 

www.ziyatker.org 

Айтжанова Б.Б. 

Нурланова А.Е. 

Дюсенова А.О. 

33. Сайтқа «Экоәлем» экологиялық-

биологиялық балалар журналының 

электрондық нұсқаларын орналастыру  

 

наурыз, 

маусым, 

қыркүйек, 

желтоқсан 

журналдың 

электрондық 

нұсқасы 

 

Нұр-Сұлтан қ. Айтжанова Б.Б. 

Нурланова А.Е. 

Дюсенова А.О. 

34. Бөлімнің 2021 жылғы қызметі туралы 

ақпараттық-талдау есебі  

желтоқсан талдау есебі Нұр-Сұлтан қ. Айтжанова Б.Б. 

Нурланова А.Е. 

Дюсенова А.О. 

35. Бөлімнің 2021 жылға арналған жұмыс желтоқсан жоспар Нұр-Сұлтан қ. Айтжанова Б.Б. 

Нурланова А.Е. 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


жоспарын әзірлеу  Дюсенова А.О. 

7 негізгі бағыт: 

ӘКІМШІЛІК ҚЫЗМЕТ 

36. ТӨЭБ бөлімнің  құжаттарын техникалық 

өңдеуді қамтамасыз ету 

мемлекеттік 

сатып алулар 

жоспары 

бойынша 

 

ҚР Ұлттық 

мұрағат 

сараптау 

тексеру 

комиссиясыны

ң хаттамасы 

Нұр-Сұлтан қ. Айтжанова Б.Б. 

Нурланова А.Е. 

Дюсенова А.О. 

8 негізгі бағыт: 

ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

37. Үйлестіру кеңесінің отырысын 

ұйымдастыру және өткізу: 

туристік-өлкетану, экологиялық-

биологиялық  бағыттағы білім беру 

ұйымдары басшылары 

 

Қараша 

Ұсынымдар  

Павладар облысы 

Айтжанова Б.Б. 

Нурланова А.Е. 

Дюсенова А.О. 

38. «Қазақстан Республикасында балаларға 

қосымша білім беру жүйесіндегі жаңа 

тәсілдер» құрылымдық диалогты 

ұйымдастыру және өткізу 

Қыркүйек Ұсынымдар Талдықорған 

қаласы 

 

Айтжанова Б.Б. 

Нурланова А.Е. 

Дюсенова А.О. 

39. Тамыз кеңесіне материалдар дайындау. 

Тамыз конференциясына қатысу 

Шілде 

Тамыз 

Ұсынымдар Нұр-Сұлтан 

қаласы 

Айтжанова Б.Б. 

Нурланова А.Е. 

Дюсенова А.О. 

40. Балаларға бейресми білім беру және 

балаларды сабақтан тыс уақытта 

жұмыспен қамту мәселелері бойынша 

халықаралық тәжірибені зерделеу 

Жыл бойы Сараптамалық 

материал 

 Айтжанова Б.Б.  

 

41. БҚББЕҚ (ЕАДОД) бірлескен іс-

шараларына қатысу 

Жыл бойы Сайттағы 

ақпараттар 

 Айтжанова Б.Б.  

 
 


