
 

 

 

 

2014 жылға арналған ғылыми-техникалық және экология-туристік бағыттағы бөлімнің жұмыс жоспары 

 

№ 

пп 

Іс шаралар атауы Орындалу 

мерзімі 

Аяқталу 

формасы 

Өткізілу 

орны 

Жауапты 

1 2 3 4 5 6 

1 Халықаралық конференцияларға, 

байқауларға,турнирлерге, 

слеттерге,олимпиадаларға 

қатысу  

Жыл бойы 

 

Жарыс Шет елде Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

2 www.ziyatker.kz сайты  бойынша 

материалдар жинақтау 

Жыл бойы  Контент www.ziyatker

.kz сайты 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

Қаңтар 

3 Республикалық деңгейдегі іс 

шараларды өткізу ережелерін 

дайындау   

Қаңтар 

2014 жыл 

Ереже Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

4 Материалдар жинау және 

әдістемелік нұсқауды дайындау  

Қаңтар   

2014 жыл 

Әдістемелік 

нұсқау 

Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

Ақпан 

5 Аймақтармен жұмыс барлық іс 

шаралар бойынша хаттар жіберу 

Ақпан 

2014 жыл 

Аймақтармен 

жұмыс 

Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

6 Жалпы орта және қосымша білім 

беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында «Туған 

өлкенің батырлары» 

тақырыбында Республикалық  

байқауы 

Ақпан – 

наурыз  

2014 жыл 

Байқау  Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/


 

 

7 Материалдар жинау және 

әдістемелік нұсқауды дайындау  

Ақпан  

2014 жыл 

Әдістемелік 

нұсқау 

Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

Наурыз 

8 Материалдар жинау және 

әдістемелік нұсқауды дайындау  

 

Наурыз 

2014 жыл 

Әдістемелік 

нұсқау 

Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

9 Жалпы орта және қосымша білім 

беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың арасында  

Құстар күніне арналған                                 

«Құстар білгірі» тақырыбында 

сырттай   экологиялық байқауы 

 

 

Наурыз- 

сәуір 

2014 жыл 

Байқау  Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

Сәуір 

10 Жас натуралистер мен 

экологтардың "Қазақстан - менің 

елім" республикалық форумы 

(көрме, жобалар байқауы)  

 

 

22-23 сәүір 

2014 жыл 

Форум  Алматы  

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

11 Әдістемелік нұсқау: «Қосымша 

білім берудегі экология-

биологиялық бағыт бойынша 

білім алушылардың 

шығармашылық қабілеттілігін 

дамыту» 

 

 

Сәуір 

2014 жыл 

Әдістемелік 

нұсқау 

Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 



 

 

Мамыр 

12 Әдістемелік нұсқау: «Менің 

отаным-Қазақстан» республика 

оқушыларының туристік-

өлкетану қозғалысын 

ұйымдастыру 

Мамыр Әдістемелік 

нұсқау  

Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

 13 Экспедициялық жасақтардың 

республикалық слеті "Қазақстан 

- менің елім"  (жарыс, жорықтар 

және т.б.) 

 

12-15 мамыр 

2014 жыл 

Жарыс Оңтүстік 

Қазақстан 

облысы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

14 Қосымша білім беру ұйымдары-

ның (жас натуралистер, техник-

тер және т.б. станциялары) қыз-

метін бейінді мектеп бағдарла-

масымен ықпалдастыру  

әдістемелік ұсынымдар 

 

 

Мамыр Әдістемелік 

ұсынымдар 

 

 

Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

Маусым 

15 Материалдар жинау және әдісте-

мелік нұсқауды дайындау  

 

Маусым 

2014 жыл 

Әдістемелік 

нұсқау 

Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

16 www.ziyatker.kz сайты  бойынша 

материалдар жинақтау 

 

 

Маусым 

2014 жыл 

Контент www.ziyatker

.kz сайты 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

Шілде 

http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/


 

 

17 2014 жылдың І жарты жылдығы 

бойынша есебі 

Шілде 

2014 жыл 

Есептер  Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

18 Жалпы орта және қосымша білім 

беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың және мүмкіндігі 

шектеулі балалардың 

қатысуымен Флора және фауна 

күніне арналға «Халықаралық 

биологиялық алуантүрлілік» 

тақырыбында сырттай   

экологиялық байқауының 

ережесін дайындау 

15 шілде- 1 

қараша  

2014 жыл 

Байқау www.ziyatker.

kz сайты 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

Тамыз 

19 Тамыз кенесіне қатысу Тамыз 

2014  жыл 

Жиналыс Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

20 Ғылыми-техникалық бағыттағы 

қосымша білім беру ұйымдары 

директорларының 

республикалық үйлестіру 

кеңесінің отырысы. Ғылыми- 

техникалық бағыттағы білім беру 

бағдарламаларын қарастыру 

Тамыз  

2014 жыл 

Ұйымдастыру  Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

21 Әдістемелік нұсқау: «Жобалық 

қызметі арқылы білім 

алушылардың әлеуметтік-

экологиялық құзыреттілігін 

қалыптастыру». 

Тамыз Әдістемелік 

нұсқау 

Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/


 

 

22 Әдістемелік нұсқаулар 

«Қосымша білім беру 

ұйымдарында дарындылықты 

диагностикалау» 

Тамыз Әдістемелік 

нұсқау 

Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

Қыркүйек 

23 Техникалық шығармашылық пен 

өнертапқыштардың 

(әуемодельдеу, автомодельдеу, 

кемемодельдеу, 

зымыранмодельдеу мен қазіргі 

робот техникаларының 

моделдері) республикалық 

жарысы 

29 қыркүйек 

пен 3 қазан 

2014 ж 

Жарыс Ақтөбе 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

24 Материалдар жинау және 

әдістемелік нұсқауды дайындау  

Қыркүйек  

2014 жыл 

Әдістемелік 

нұсқау 

Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

  

 

    

 

Қазан 

25 Роботехника бойынша 

педагогтерге арналған оқ-

әдістемелік оқу құралы  

Қазан Оқу-

әдістемелік 

оқу құралы 

Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

26 Техникалық шығармашылық пен 

өнертапқыштардың 

(әуемодельдеу, автомодельдеу, 

кемемодельдеу, 

зымыранмодельдеу мен қазіргі 

робот техникаларының 

моделдері) республикалық 

29 қыркүйек 

пен 3 қазан 

2014 ж 

Жарыс Ақтөбе 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 



 

 

жарысы 

Қараша 

27 2015 жылға жұмыс жоспарлау  Қараша 

 2014 жыл 

Жоспарлау Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

28 Балаларға қосымша білім беру 

бағыты бойынша «Мамандықтар 

әлеміне жол ашамыз» 

3 – 7 қараша 

2014 жыл 

Форум Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

Желтоқсан 

29 Жылдық есеп Желтоқсан 

2014 жыл 

Есеп  Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

30 2015 жылға арналған бөлім 

қызметін жоспарлау  

 

Желтоқсан 

2014 жыл 

Жоспар Астана 

қаласы 

Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

31 Үш бағыт бойынша «зияткер» 

сайтына, «Экоәлем», «Темірқа-

зық» журналдарына ақпараттар 

беру 

Жыл бойы Контент  Ғылыми-техникалық, экология-

туристік бөлімі 

 

 


