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Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 
2015 жылғы 10 ақпандағы 
№60 бұйрығымен бекітілген 
 

Қазақстан Республикасында  

балалар-жасөспірімдер туризмін дамытудың  

2015-2018 жылдарға арналған тұжырымдамалық тәсілдері 
 

1. Паспорт 
 

Аталуы: Қазақстан Республикасында балалар-жасөспірімдер 

туризмін дамытудың 2015-2018 жылдарға арналған 

тұжырымдамалық тәсілдері 
 

Негізі: Балалардың құқықтары жөнінде БҰҰ Конвенциясын, 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы», 

«Қазақстан Республикасында балалардың құқықтары 

туралы», «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық 

бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың 

қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу 

туралы» заңдарын,  

Қазақстан халқына ҚР Президентінің «Жаңа 

онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - 

Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері», «Болашақты бірге 

салайық», «Қазақстандық жол - 2050» жолдауларын 

іске асыру. 
 

Негізгі 

құрастырушы:  
 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрлігі  

Мақсаты : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Патриоттық тәрбие, тұлғаның жан-жақты дамуы 

мен салауатты өмір салтын қалыптастыруға 

бағытталған педагогикалық ұйымдасқан қызметтегі 

оқу-тәрбиелеу жүйесінің кешені ретінде балалар-

жасөспірім туризмін дамытуда біртұтас тәсілдерді 

қалыптастыру. 

 Балалар-жасөспірімдер туризмінің ашық 

ақпараттық, білімділік, әлеуметтік кеңестігін құру үшін 

стратегиялық бағыттарды анықтау, еңбек, қоғамдық 
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Міндеттері:  

 

қызметіндегі, іздеу, зерттеушілік жұмысындағы, 

кәсіптік бағдарлаудағы және әлеуметтік 

адаптациядағы дағдыларды қалыптастыру. 

 Заманауи жағдайдағы балалар-жасөспірімдер 

туризмін, өлкетану және экскурсия жұмыстарын 

дамыту үшін жағдай жасау.  

 Оқушылармен туристік-өлкетану іс-шараларын 

өткізуде педагогикалық тиімділіктің деңгейі мен          

ұйымдастыру сапасын, қауіпсіздікті арттыру. 

  Өз жұмыстарында туристік-өлкетану қызметінің 

формаларын пайдаланатын қоғамдық бірлестіктердің 

контингентін кеңейту.  

 Әртүрлі деңгейдегі туристік-өлкетану іс-

шараларға түрлі оқушылар құрамын, балалар 

ұжымдарын, оның ішінде мүмкіндіктері шектеулі 

балалар және балалар үйі мен мектеп-интернаттың 

тәрбиеленушілерінің қатысуына мүмкіндік жасау. 

 Туристік және өлкетану педагогикалық 

кадрларды дайындау және қайта даярлау жүйесін 

жетілдіру үшін өңірлерде оқушылармен туристік-

өлкетану жұмыстар жасайтын ресурстық 

орталықтарды құру.   

 Мәдени-білімділік пен әлеуметтік-педагогикалық 

жобалау және білім беру үдерісінің құзыретті моделі 

мәнмәтініндегі туристік-өлкетану іс-шараларының 

мазмұнын жаңғырту.  

 Туристік менеджмент саласындағы 

оқушылардың туристік-өлкетану жұмыс 

формаларының кәсіптік мүмкіндіктерін кең 

пайдалану.  

Жүзеге асыру 

механизмдері:  

 

 

 Қазақстан Республикасында балалар-

жасөспірімдер туризмін дамыту қағидаларын 

белгілейтін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу.  

 Балалар-жасөспірімдер туризм ұйымдары 

жұмыстарының нәтижелілігі мен сапасын бағалау 

критерийлерін әзірлеу. 
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 Балалар-жасөспірімдер туризмін дамыту үшін 

өңірлік  жоспарлар әзірлеу.  
 

Жүзеге асыру                       

мерзімі 

2015-2018 жылдар  

  

Күтілетін 

нәтижелер: 

 Балалар мен білім алатын жастар арасында 

көпшілік туристік-өлкетану қызметін дамытудың тиімді 

жүйесі құрылатын болады. 

  Сапалы үздіксіз туристік-өлкетану білімін алу үшін 

жағдайлар жасалынатын болады. 

 “Менің Отаным - Қазақстан” экспедициялық 

жасақтардың Республикалық слетінің жобасын іске 

асыру үшін балалар мен жастардың көпшілігін 

жұмылдыру қамтамасыз етілетін болады.  

 Жаңа педагогикалық, ақпараттық және 

денсаулықсақтау технологиялар енгізілетін болады. 

 Туристік бағыттағы ғылыми және оқу-

әдістемелікпен қамтамасыз ететін тиімді жүйе 

қосымша білім беру педагогтерінің жұмыс  сапасының 

деңгейін арттырады.  

 Туристік бағыттағы қоғамдық және 

педагогикалық кадрларды дайындау жүйесі 

әзірленеді және енгізілетін болады.   

 Балалар-жасөспірімдер туризм ұйымдарының 

материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі 

жақсартылады, каникул кезіңде және демалыс 

күндері балалардың жыл бойы демалыстарын 

ұйымдастыруға арналған қала сыртындағы туристік 

базалар ашылады.  

 Спорт және туризмнің көпшілік түрлеріне 

балаларды жұмылдыру пайызы ұлғаяды. Кәмелетке 

толмағандардың сабақтан тыс уақыттары жұмыспен 

қамтылуы ұлғаяды. 

 Балалар мен білім алатын жастар арасында 

салауатты өмір салты мәселесі бойынша, ішімдік ішу, 

темекі шегу, нашақорлықты ескерту мен алдын алу 
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туралы білімдері кеңейеді. 

 Туған өлкесін тәжірибе арқылы танып білу, 

тарих, мәдениет ескерткіштерімен, қоршаған 

табиғатпен танысу арқылы оқушылардың 

экологиялық мәдениеті артады.  

 Есірткі және басқа зиянды заттарды қолданатын 

балалар мен білім алатын жастар саны азаяды. 

 Балалар мен білім алатын жастар арасында құқық 

бұзушылықтың саны азаяды. 

 Мүмкіндігі шектеулі балалардың қамтылуы 

ұлғаяды.   

 Жыл сайын республикалық экологиялық 

акцияларды өткізу арқылы экологиялық теңгерім мен 

Қазақстанның биоәртүрлілік су қоймасы мен 

өзендерін қалпына келтіруге үлкен үлес қосылады.  

 Балалар-жасөспірімдер туризмінің мәселелері 

бойынша халықаралық ынтымақтастық кеңейеді. 
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2. КІРІСПЕ 
 

Қазақстан Республикасында балалар-жасөспірімдер туризмін 

дамытудың 2015-2018 жылдарға арналған тұжырымдамалық тәсілдер 

(бұдан әрі – Тұжырымдамалық тәсілдер) Елбасының Қазақстан халқына 

жолдауларын «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - 

Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері», «Болашақты бірге салайық», 

«Қазақстандық жол - 2050» іске асыру үшін дайындалған.  

Еліміздің стратегиялық дамуы көбінесе жастардың тиімді әлеуетісіз 

бола алмайтын әлеуметтік-экономикалық дамуындағы адами 

капиталының рөлімен анықталады. 

Дүниежүзілік қауымдастық Қазақстан Республикасын нарықтық 

экономикасы бар, оның дамуына салмақты үлес қосқан туристік саласы 

бар ел ретінде таныды.  

Туристік-өлкетану бағыты Қазақстанның ұзақмерзімді жоспарында 

экономика жағынан тиімді және ұлттық экономиканың экологиялық 

қауіпсіз саласы ретінде еліміздің дамуының құрамдас бөлігі ретінде 

қарастыралады.    

Туризм саласын дамытудағы мемлекеттің қойылған міндеттерінің 

аясында ішкі туризмді дамыту басымдылығын ескере отырып, негізгі 

бағыттарының бірі өскелең ұрпақты осы процеске қатыстыру арқылы 

туризмнің белсенді түрлерін дамыту болып табылады. 

Жалпыға мәлім ғылыми-техникалық және әлеуметтік ілгерілеуде 

адамның үлкен көлемде әртүрлі ақпаратты меңгеру, білімін толықтыру, 

жетілдіру қажеттілігі туындайды. Осы жағдайда негізгі педагогикалық 

процестер кіріктірілген туристік-өлкетану қызметінің рөлі арта түседі.  

Әлемдік тәжірибеде өзіндік туристік қозғалыс және балалар-

жасөспірім туризмі бірегей әлеуметтік көріністі білдіреді.   

Туризмнің еуропалық балалар және жастар орталықтарының ортақ 

айқын сипаттары спорттық-сауықтыру кең спектрі бар экскурсиялық-

танымдық бағдарлама болып табылады.   

Англия, Франция, Германия, Австрия және басқа елдердің оқу 

орындарында педагогтер жеке пәндерді оқытуда оқушылармен жаяу 

серуендеу және айналаға сапар шегуді жұмыс барысында пайдаланады. 

Осындай әдістер білім алушыларға таным мен шығармашылықтағы 

қажеттіліктерін барынша іске асыруға, жеке және кәсіби өзін-өзі жетілуге 

және өзін-өзі анықтауға мүмкіндік туғызады.   
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Франция және еуропаның басқа елдерінде тұлғаның жан-жақты 

дамуын қамтамасыз ету мақсатында білімдік жастар туризмі молымен 

бюджеттік қаражатпен қаржыландырылады.    

Словакия елінде балалар туризмі бағдарламаларында жұмбақ 

үңгірлер, виндсерфинг, атпен жүру немесе құзға шығу қосылған 

экскурсиялар  ата-аналардың және балалардың сұраныстарына ие және 

табысты іске асырылуда.  

Жапонияда мектеп каникул кезеңдерінде оқушылар әртүрлі халық 

өнерін оқуға барады. Мұндай экскурсиялар, бір жағынан еңбекті 

құрметтеуге тәрбиелейді, мемлекеттің экономикалық потенциалы 

туралы оқушының көзқарасын кеңейтеді. Олар өндірістің  өткен тарихы 

туралы әңгімелерімен байланысқан, сондай-ақ мемлекеттің даму 

бағдарламасы болуы мүмкін. Екінші жағынан, осындай жағдайлар 

маңызды мақсатты болады – оқушыларға болашақ мамандықты 

таңдауға көмектеседі. 

Канада, Кения, АҚШ, Қытай жастарының арасында ерекше әйгілі 

табиғи қорықтарға және ұлттық парктерге бару болып табылады.  

Германияда жастар туризмі өскелең ұрпақтың өмір салтының 

ажыратылмайтын сипаты. Жастар қызметінде - Германияның әдемі 

жерлерінде орналасқан жастар туристік базасының кең жүйесі 

(германиялық жастар туристік базасының Одағында 600-ден астам база) 

дамыған, сонымен қатар жас табиғат сүюшілерге арналған және тұруы 

қымбат емес 400-ден аса үйлер бар.     

ISIC халықаралық куәлік ЮНЕСКО Ассоциациясының бастамасы 

бойынша басты мақсат - жастар туризмінің дамуына ықпал ету. 

Белгіленген қолдану мерзімімен (16 ай) бірыңғай карточканы енгізу 

жеңілдік пен шегерім жүйесін жасау жолында тиімді қадам болды, жас 

туризмді кеңейтуге мүмкіндік жасады. Картаның иелері мұражай мен 

экскурсияға бару үшін жеңілдік ала алатын болды.  

Туризм – жас ұрпақтың мағыналы демалуы мен жұмысбастылығын 

ұйымдастырудың тиімді формаларының бірі.  

Тұлға құқықтарын дамыту мен өзін-өзі көрсетуге, балалар мен 

жастардың әртүрлі қызығушылықтарын қанағаттандыруға мүмкіндіктерін 

кеңейтуге, олардың уәждемелік әлеуетін дамытуға, тұлғаның, қоғамның, 

елдің бәсекелесуге қабілеттілік құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында 

балалар мен жасөспірімдер туризмін дамытудағы ұйымдастырушылық-

педагогикалық, әдістемелік, ғылыми-зерттеушілік іс-шараларының 
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кешені қамтылған Тұжырымдамалық тәсілдерді қабылдау қажеттілігі 

туындайды.    

Тұжырымдамалық тәсілдер өскелең ұрпақтың жан-жақты дамуын 

қамтамасыз етуді, салауатты өмір салтын нығайтуды, туристік-өлкетану 

мен экскурсиялық қызметіне жағдай жасауды, зиян дағдылардың және 

құқық бұзушылықтың алдын-алуды, балалар мен жастарды өз Отанының 

патриоттық мұрасына қатыстыруды жобалайды.      

Тұжырымдамалық тәсілдер елімізде балалар-жасөспірім туризмінің 

мүмкіндіктерін кеңейту арқылы өскелең ұрпақтың әлеуметтенудегі және 

өзін-өзі дамытуға өзекті мәселелерді шешуге бағытталады және 

Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасында 

балалардың құқықтары туралы», «Кәмелетке толмағандар арасындағы 

құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың 

қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» заңдары, 

Білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасы және т.б белгіленген 

Қазақстанның тәрбие саясатының негізгі қағидаттарын дамытады. 

Тұжырымдамалық тәсілдер мектеп оқушыларын жорықтар, 

саяхаттар, экспедициялар, экскурсиялар және клуб жұмыстары арқылы 

туристік-өлкетану қызметіне барынша қатыстыруға бағытталған және 

ішкі туризмін дамыту басымдылығын ескереп құрастырылған, 

мемлекеттік саясатының жалпы стратегиясын, мақсаты мен міндеттерін 

айқындайтын құжат болып табылады. 

Осы құжат білім беру басқармалары органдарының арасындағы, 

дене шынықтыру, спорт және туризм, туристік бағыттағы жастар мен 

қоғамдық ұйымдарының арасындағы, орталықтардағы және 

орындарындағы мемлекеттік биліктегі органдар арасындағы 

құзыреттіліктерді бөлу қағидаттарындағы балалар мен жасөспірім 

туризмін басқару жүйесін жетілдіретін тәсілдерді қарастырады.   

Тұжырымдамалық тәсілдерді іске асыру балалар-жасөспірім 

туризмінің инфрақұрылымын дамытатын негізгі аспектілерді қамтамасыз 

етуге және тартымдылығын арттыруға, осы саланы қолдау мен 

мемлекеттік тиімді реттеу тетігін жасауға жағдай жасайды.   
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3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАЛАЛАР-ЖАСӨСПІРІМ 

ТУРИЗМІНІҢ ЖАҒДАЙЫНА ТАЛДАУ 
 

Қазақстанда туристік-өлкетану бағдарындағы балалар 

ұйымдарының мемлекеттік желісі ХХ ғасырда қалыптасты. Оның дамуы 

қандай да болсын саяси және әлеуметтік-экономикалық жүйеде 

қоршаған ортаны танудағы тиімді құралы ретінде педагогикалық 

мақсаттылықта туризм мен өлкетануды пайдалануды сендірген. 

Көптеген онжылдықтар ішінде Қазақстанның білім беру жүйесінде 

туристік-өлкетану жұмысының жүйесі қалыптасты және жұмыс істеуде.    

Қазіргі кезде республикада 35 жас туристер-өлкетанушылар 

станциялары мен орталықтарында 19084 оқушы, жалпы білім беретін 

мектептердің туристік-өлкетану үйірмелері мен бірлестіктерінде 35844 

оқушы, басқа қосымша білім беру ұйымдарының туристік-өлкетану 

үйірмелерінде 7-17 жас аралығында 12192 бала шұғылданады.  

Жалпы туристік-өлкетану бағытымен жалпы оқушылар санының    

2,6 % (2014 ж. - 1,6 %) 67120 бала қамтылған. 
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Соңғы он жыл ішінде туристік-өлкетану бағытында  дамудың оң 

динамикасы (2004 ж. – 5033 бала қамтылған 9 ұйым, 2014 ж. – 19084 балалар 

қамтылған 35 ұйым) байқалады.  

Туристік-өлкетану бағытындағы республикалық және облыстық 

жарыстар, слеттер және конкурстар өткізіледі. Осындай іс-шараларды 

өткізу балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға, тұрақты қызығушылықтарын және ерте кәсіби бағытталуын 

қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.   

Қазақстанның жас бағдар берушілер мен жартасқа өрмелеушілер 

Азия, Еуропаның, әлем біріншіліктерінің чемпиондары мен жүлдегерлері.   

Балалар туризмі – адамзат жинаған өмірлік тәжірибесін жаңа 

ұрпаққа берудің маңызды тәсілі, құндылыққа бейімделуді қалыптастыру, 

ұлттық адамгершілігін қалпына келтіру. 

800 мыңнан астам балалар мен жасөспірімдер туристік-өлкетану 

қозғалысындағы оқушылардың «Атамекен», «Болашақ», «Жас ұрпақ», 

«Шұғыла», «Туған елге тағзым» және т.б. әртүрлі бағдарламаларын іске 

асыруға қатысады.  

Оқушылардың «Менің Отаным - Қазақстан» туристік өлкетану 

экспедициясы аясында жыл сайын мыңдаған жас туристер және 

олардың жетекшілері қатысатын әртүрлі маршруттар бойынша оншақты 

жаяу, шаңғыдағы, судағы, велосипедтегі жорықтар, экспедициялар, 

экскурсиялар ұйымдастырылады. 

Жергілікті табиғи және тарихи ескерткіштерден бастап 

Отанымыздың бас қаласы  Астанаға және еліміздің басқа аймақтарына 

дейін оқушылардың «Туған өлкенің көрікті жерлерінен – Қазақстанның 

киелі жерлеріне дейін» экспедициялар ұйымдастырылады.  

 Батыс Қазақстан облысының балалар-жасөспірімдер туризм және 

экология орталығы туристік-өлкетану қызметінің түрлі формалар 

бойынша мол тәжірибе жинады. Бұл орталық 1960 жылы құрылып, қазіргі 

уақытта осы саладағы Қазақстанның қосымша білім беру 

орталықтарының ішінде жетекші орталық болып табылады. 35 туризм 

орталығының 14 орталығы Батыс Қазақстан облысында.   

Орталық жанында Мәскеу Халықаралық балалар мен 

жасөспірімдер туризмі және өлкетану академиясының қазақстандық 

бөлімі «Балалар даму академиясы» қоғамдық бірлестік, «Этюд» 

киностудиясы жұмыс істейді. Орталықтың базасында республикалық 
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және халықаралық деңгейдегі іс-шараларды өткізу жақсы дәстүрге 

айналды. 

Оқушылардың «Жайық - Орал» су экспедициясы танымал болды. 

үгіт-насихат акциясынан Батыс Қазақстан сондай-ақ Жайық өзенінің 

алқабындағы іргелес Ресейдің басқа өңірлерінің бірталай жастарын 

біріктіретін экологиялық қозғалыстың қуатты негізіне өз құрылымы мен 

жүйесі бар кешенді туристік-экологиялық экспедициясына айналды. 

 
 

Бұл іс-шараның бағдарламасына «Орал өңірінің кіші өзендері» 

экологиялық-өлкетану экспедициясы, «Таза ауыл», «Орал өңірінің жасыл 

желкені», «Турист, өз ағашыңды ек» акциялары, бердинг бойынша 

жарыстар және «БҚО табиғатының ескерткіштері» экологиялық 

экспедициясы кіреді.   

Жыл сайын «Каспий маңы өңірінде туризмді дамыту бойынша» 

халықаралық форумды өткізу аясында Маңғыстау облысы және 

Байқоныр қаласының әкімдігі арасында балалар туризмін дамыту 

бойынша ақпарат алмасу дәстүрге айналды.  

Павлодар облысының «Экотуризм және өлкетану» облыс 

орталығының базасында «Менің Отаным - Қазақстан» туристік 

экспедициясының жобасы табысты іске асырылуда. Осы орталықтың оқу 

процесі өлкетану жұмысында жоғары жеке және командалық 

жетістіктерге, сондай-ақ туристік-спорттық дағдыларға жетуге 

бағытталған.   

Дене бітімі, рухани жағынан, әлеуметтік сауықтыру, Отанды танып 

білу, шығармашылық әлеуетті ашу және спорт жетістіктерін жетілдіру 

шешімдерінде тиімді әдістерінің бірі спорттық-сауықтыру  жылжымалы 

шатырлы лагерьлер мен сапарларға балалар мен жастарды белсенді 

түрде тарту болып табылады. Жыл сайын республикада 1300 бейінді, 

киіз үйлі, шатырлы лагерьлер, онда 140 мыңнан аса балалар 

денсаулықтарын сауықтырады және туристік дағдыларын арттырады. 
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Республиканың білім беру ұйымдарында мектептердің тәрбие 

жұмысы бойынша 7668 директорлардың орынбасарлары, 18402 

қосымша білім беру педагогтері, соның ішінде 851 туристік-өлкетану 

бағытындағы педагогтер жұмыс істейді.   
 

 
 

Соңғы жылдары балаларға қосымша білім беру жүйесінде жұмыс 

істейтін мамандардың орта жасы 13 жылға «жасарды» және орташа 40 

жасты құрайды, оның ішінде 46%-ы ер адам. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасында балалар-жасөспірім 

туризміне әсер ететін жағдайлар мен факторларды талдағанда, 

республикада бұл бағыттың қарқынды дамуын қиындататын негізгі 

себептерді белгілеуге болады. 

туристік-өлкетану бағытындағы жалпы педагогтер  
  
жоғары педагогикалық білімі бар 

  
жоғары кәсіби білімі бар 
  
орта-арнаулы педагогикалық білімі бар 
  
орта-арнаулы кәсіби білімі бар 
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Соңғы он жылдың ішінде туристік бағыттағы қосымша білім беру 

ұйымдарының саны 26 бірлікке дейін өскеніне қарамастан, бұл ұйымдар 

Ақмола, Атырау, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда және 

Маңғыстау облыстарында жоқ.  

Балалар-жасөспірім туризмі ұйымдары орналасқан ғимараттардың 

техникалық жағдайы ерекше үрей туғызады. Балалар туристік 

ұйымдарының материалдық техникалық базасы ескірген немесе мүлдем 

жойылған. 

20 орталық бейімделген ғимараттарда орналасқан. 50%-дан аса 

ұйымдар күрделі жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Оншақты 

орталықтардың жеке ғимараттары жоқ, өз бетінше ұйымдастырылған 

туризм бірлестіктері жалпы білім беретін мектептерде орналасқан. 

Осындай ғимараттардың жартысы Оңтүстік Қазақстан облысында.  

Балалар-жасөспірімдер жүйесі қазіргі құрал-саймандардан, оқу 

құралдардан, компьютерлік техникадан, сапалы Интернет-байланыстан 

тапшылық көреді. Республикада туристік жабдықтармен жасақталған өз 

бетінше ұйымдастырылған туризмнің барлық бірлестіктері 15%-ды 

құрайды. 

Балалар-жасөспірімдер туризмі жүйесінің дамуын артқа тартатыны 

тағы бір проблема - бюджеттік қаржының аз бөлінуі. Қазақстанда әр түрлі 

қосымша білім беру ұйымдарының саны 833. Олардың 35-і туристік-

өлкетану ұйымдары. 2014 жылы оларды қаржыландыру қосымша білім 

беру ұйымдарының жергілікті бюджеттен жалпы қаржыландырудың тек 

3,2%-ды (753,2 млн.теңге) құрады және оның жартысы айлық төлемақыға 

жұмсалады. 

Оқушылармен өткізілетін республикалық және өңірлік іс-

шараларды қаржыландырудың кепілді жүйесінің жоқтығы педагогтердің 

оқыту қызметін жетілдіру, мазмұнын дамыту уәждемесіне, қосымша білім 

беру жүйесінде балалардың санын көбейту мүмкіндіктеріне жағымсыз 

әсер етеді. Спорт туризміндегі дарынды балаларға қолдау жеткіліксіз.    

Негізгі іс-шаралардың жазғы уақытта болуына байланысты білім 

алушылардың ұйымдастырылған топтарына арналған жол жүруге 

жеңілдік енгізу мәселесі туындады. Аз қамсыздандырылған 

отбасылардағы, ата-ананың қамқорлығысыз және өмірлік қиын 

жағдаятта қалған балалар, балалар-жасөспірімдер туризмінің іс-

шараларымен толықтай қамтылмаған, бұл әлеуметтік бейімделуді 

қиындатады және қоғам үшін қосымша әлеуметтік шығындар әкеледі.   
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Көпшілікке арналған балалар-жасөспірімдер туризмі қымбат 

болмауы керек. Мемлекет бұл мәселе бойынша ірі туроператор ретінде 

шыға алады немесе түрлі экономикалық тұтқа арқылы бұл 

проблемаларды реттейді. 

Туристік-өлкетану бағытындағы қосымша білім беру жүйесінің 

нормативтік құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіруді қажетсінеді. Құқықтық 

базаның жеткіліксіздігі мен қайшылығы жүйенің әлеуметтік мәртебесін 

толық қамтымайды, сақтауға және қорғауға кепіл болмайды, оның даму 

мүмкіндіктеріне шек қояды. 

Балалар-жасөспірімдер туризмі ұйымдарының қызметінде орта 

және мектеп жасынан үлкен балаларға бағытталған ұзақ мерзімді 

бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға толықтай назар 

аударылмайды. Туристік-өлкетану қызметінде мүмкіндіктері шектеулі 

балаларға арналған бағдарламалық-әдістемелік құралдар жоқ.  

Балалар-жасөспірімдер туризмін ұйымдастыру бойынша озық 

педагогикалық тәжірибелерді анықтауға, жинақтауға, енгізуге және 

таратуға толықтай көңіл бөлінбейді.  

Туристік-өлкетану бағытындағы технологияларды меңгерген 

педагогтердің, мамандардың біліктілігі жеткіліксіз деңгейде. Іске 

асырылудағы кәсіби дайындық және біліктілік арттыру бағдарламалары 

осы категория мамандарының қызмет ерекшеліктерін нашар көрсетеді. 

Тек соңғы 3 жылдың ішінде туристік-өлкетану бағыты бойынша 

педагогтердің 30,8 %-ы  өз біліктілігін арттырды. 

Туристік өлкетану бағытында педагогтердің 69,2 %-ы өз біліктілігін 

арттыруды қажетсінеді. Түрлі коммерциялық ұйымдар кадрлардың 

біліктілігін арттыру қажеттілігін ескере отырып, балаларға қосымша білім 

беру жүйесіндегі педагогтер үшін мазмұнды емес қымбат бағалы курстар 

ұйымдастырады. Осыған байланысты осы мақсаттарға орай мемлекеттік 

тапсырысты әзірлеу қажеттілігі туындайды. Көбінесе қосымша білім беру 

қызметін қосымша жұмыс атқаратын ынтагерлер орындайды, олардың 

орташа жалақысы тұтынушылар қоржынынан көп емес.   

Республикада  бастауыш, орта және жоғары дайындық семинарлар 

арқылы демалыс күндерді, күрделі жорықтарды ұйымдастыратын жорық 

жетекшілерінің, сондай-ақ орта және жоғары дайындықтар арқылы 

мектеп туризмі нұсқаушыларын дайындайтын жүйе жоқ.  

Соңғы он жылдардың ішінде туристік бағыттағы қосымша білім 

беру ұйымдарының жалпы саны 26 бірлікке ұлғайғанға қарамастан, 
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осындай ұйымдар Ақмола, Атырау, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, 

Қызылорда мен Маңғыстау облыстарында жоқтығы білінеді. 

Балалар-жасөспірімдер туризмі ұйымдары бар ғимараттардың 

техникалық жағдайы ерекше дабыл қағады. Күрделі жөндеуден өтуде 

хроникалық тапшылықты сезінетін Балалар туристік ұйымдар моралдік 

тұрғыдан ескірген немесе материалдық-техникалық базасы түгелдей 

жойылған. 

20 орталық жұмыс жасауға мүмкіндігі бар ғимараттарда 

орналасқан. 50% астам ұйымдар күрделі жөндеуді талап етеді. Он 

орталықта өзіндік ғимараттары жоқ, туризмнің өз бетімен жұмыс 

жасайтын көптеген бірлестіктері жалпы білім беретін мектептерде 

орналасқан. Осындай ғимараттардың жартысына дейін Оңтүстік 

қазақстан облысында орналасқан. 

Балалар-жасөспірімдер туризмінің жүйесі заманауи құралдармен 

мен жабдықтар, оқу құралдары, компьютерлік техника, сапалы 

Ғаламтор-байланыспен қамтамасыз етуде тапшылық көріп отыр. 

Республикада өз бетімен жұмыс жасайтын туризмнің барлық 

бірлестіктері туристік құралдармен толық жабдықталу бойынша 15% 

құрайды. 

Балалар-жасөспірімдер туризм жүйесін дамытуды ұстайтын басқа 

маңызды мәселе – бюджеттік қаржыландырудың жетіспеуі. Қазақстанда 

817 әртүрлі қосымша білім беру ұйымдары бар. Олардың ішінде 35-і – 

балалар-жасөспірімдер туризм ұйымдары. 2014 жылғы қаржыландыру 

қосымша білім беру ұйымдардың жергілікті бюджетінің жалпы 

қаржыландырудың тек 3,2% (753,2 млн.теңге) құрайды, оның жарты ақша 

көздерін жалақы құрайды. 

Балалармен өткізілетін өңірлік және республикалық іс-шараны 

қаржыландыру жүйе кепілдігінің болмауы оқыту қызметін жүзеге асыруда 

педагогтер мен білім алушылардың мотивациясына, қызмет мазмұнын 

дамытуға, қосымша білім берудегі балалардың контингентін ұлғайту 

мүмкіндігіне кері әсер етеді. Балалардың спорт туризмінде дарындылар 

қажетті қолдауды алмай отыр. 

Жазғы кезеңде білім алушылардың ұйымдастырылған  тобы үшін 

жол жүруде жеңілдіктер қарастыру сұрақтарының шешімін табу 

қажеттілігі туындады, себебі дәл осы мезгілде балалармен маңызды іс-

шаралар өткізіледі. Ата-ананың қамқорлығынсыз қалған және өмірдің 

қиын жағдайларына тап болған балалар, аз қамтылған отбасылардан 
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шыққан балалар балалар-жасөспірімдер туризмінің іс-шараларымен 

толыққанды қамтылмады, бұл әлеуметтік бейімделуді қиындатады және 

қоғам үшін қосымша әлеуметтік шығындарды туындатады. 

Бұқаралық балалар-жасөспірімдер туризмі қымбат болмауы керек. 

Осы сұрақтың төңірегінде мемлекет ірі туроператор немесе осы 

мәселелерді әртүрлі экономикалық тұтқа арқылы реттеп отыра алады. 

Туристік-өлкетану бағытындағы қосымша білім беру ұйымдар 

жүйесін нормативтік және құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіру 

қажеттілігі туындайды. Бар құқықтық базаның қарама-қайшылығы және 

жетіспеушілігі жүйенің әлеуметтік мәртебесін толық қамтамасыз етпейді, 

оны сақтау және қорғауда кепілдік бермейді, оның даму мүмкіндігін 

шектейді. 

Балалар-жасөспірімдер туризм ұйымдар қызметінде орта және 

жоғарғы жастағы мектеп жасындағы балаларға бағытталған ұзақмерзімді 

бағдарламаларды жүзеге асыру және құрастыруға көңіл бөлінбейді. 

Мүмкіндігі шектеулі балалар тобымен туристік-өлкетану қызметін 

бағдарлама-әдістемелік қамтамасыз ету жоқтың қасы. 

Балалар-жасөспірімдер туризмін ұйымдастыру бойынша алдыңғы 

қатарлы педагогикалық тәжірибені меңгеру және тарату, жинақтау, 

анықтау бойынша жұмыстарға толық көңіл бөлінбейді. 

Туристік-өлкетану бағытында технологияларды меңгерген 

мамандар, педагогтердің біліктілігін арттыру деңгейі төмен.  

Кәсіби дайындық пен қайта даярлауды жүзеге асыратын 

бағдарламалар аталған санаттағы мамандардың қызмет бағытының 

өзгешелігі төмен. Соңғы 3 жылда педагогтердің  30,8% туристік-өлкетану 

бағытының бейіні бойынша өз біліктіліктерін арттыру деңгейін арттыра 

білді. 

Туристік-өлкетану бағытындағы педагогтердің біліктілігін арттыру 

қажеттілігі 69,2% құрайды. Кадрлардың біліктілігін арттыру қажеттілігін 

ескере отырып қосымша білім беру жүйесіндегі педагогтер үшін әртүрлі 

коммерциялық ұйымдар қымбат курстарын өткізуде, көбінесе олар қажет 

мазмұнды қамтамасыз етпейді. Осыған байланысты, осы мақсатта 

мемлекеттік тапсырысты әзірлеу қажеттілігі туындайды. Қосымша білім 

қызметінің осы түрі негізінен қосымша-энтуазистерден тұрады, орташа 

жалақы тұтынушы қоржынды аз мөлшерде көтереді. 

Республикада демалым күні сияқты жорық жетекшілерін, сонымен 

бастауыш, орта және жоғарғы даярлық семинарлар арқылы қиын 



18 

 

 

 

жорықтарды, сондай-ақ орта және жоғарғы даярлық курстары арқылы 

мектеп туризм нұсқаушыларын даярлау жүйесі жоқ. 

Жастардың бойында белсенді азаматтық ұстаным, патриоттық 

сезім, адамгершілік және көшбасшы қасиеттерін қалыптастыру тәрбие 

жұмысының баты басымдылықтарының бірі болып табылады. Жоғарыда 

аталған міндеттердің шешімін табуда туристік-өлкетану қызметі 

қолданыстағы әдіс болып табылады. 

Туристік-өлкетану қызметтің романтикасы осы салаға балаларды, 

сондай-ақ олардың ата-аналарын жұмылдыруға мүмкіндік береді. 

Туризм, тәрбие жұмысының бір түрі ретінде балалардың өзін-өзі 

басқару және өзіне-өзі қызмет ету арқылы барлық міндеттерді тиімді 

шешуге мүмкіндік береді. Жорықта туристік балалар ұжымының 

автономиялық тіршілік әрекетіне бірегей жағдай жасалады, олар ұжым 

мен оның кейбір мүшелерін шарасыз өздігінен бағалау, шешім қабылдау 

және өздігінен әрекет қылуды алдына қояды. 

Қазақстандық ғалымдардың зерттеу қорытындыларында балалар 

мен білім алатын жастар арасында, бір жағынан бірігуге деген белсенді 

ұмтылыс байқалады, қоғамда олардың рөлін мойындауға, өзін жетілдіру, 

өзін белгілеу формасы мен жолдарын өздігінен таңдауды көрсетті. Екінші 

жағынан, жасөспірімдердің азаматтық бастамаларының өсуі көбіне білім 

беру ұйымдарындағы өзін-өзі жетілдірудегі нақты жағдайлардың 

жоқтығынан болады. 

Спорттық-сауықтыру туризмінің әр түрінің арасында жаяу туризм 

танымал – онымен сұралғандардың 41%-ы, респонденттердің 36%-ы тау 

туризмімен, тауға шығумен, 23%-ы су туризмімен шұғылданғысы келеді. 

Сұралғандардың 57%-ы Қазақстан бойынша туристік-өлкетану жол 

бағдарын жүріп өткілері келеді, 40%-ы оны жүріп өткісі келмейді және 

3%-ы жауап бермеді. 

Балалар мен білім алатын жастардың рухани-адамгершілік, 

этикалық даму жоспарында үрейлі жағдай айқындалды. 

Осындай жағдайлардың бір себептері әлеуметтік көрініс ретінде 

тәрбиені және мақсатты бағытталған үдерісті бағаламаудан болады, 

оның объектісі балалар мен білім алатын жастардың рухани, 

адамгершілік, патриоттылығын дамыту болып табылады. 

Балалар туристік ұйымдарының ведомстволық бағыныстылығы 

сонша сан алуан болғандықтан, ортақ мақсаттар мен біртұтас 

талаптарды шешуге мүмкіндік болмай отыр, соған байланысты 
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жастардың республикалық іс-шараларға қатысуын қиындатады, себебі, 

бір ұйымдар білімнің ведомстволығында болса, ал басқалары дене 

шынықтыру, туризм және спорттың қарамағында. 

Балалар-жеткіншектер туризм ұйымдарында ведомствоаралық 

байланыстың және мақсаттың біртұтас векторының жоқтығы қатты 

сезіледі.  

Бар олқылықты жою, балалар-жеткіншектер туризмін біркелкі 

перспективалық сипат беру, туристік қызметті мемлекет саясатының 

басымдылығы ретінде мойындау туристік саланың мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық дамуындағы маңызды орын алуына мүмкіндік 

береді. 
 

4. Балалар-жасөспірімдер туризм жүйесін дамытудың мақсаттары 

және міндеттері 
 

Дүниежүзілік экономиканың дамуы жаңа жағдайларындағы туризм, 

оның ішінде балалар-жеткіншектер туризмі, динамикалық дамитын 

жетекші сала болуда. 

Балалар мен жеткіншектердің физикалық және адамгершілік 

дамуындағы қажеттіліктерін қанағаттандыруды қамтамасыз ету, өз 

халқының рухани мәдениетіне бет бұру, мемлекетінің өткен тарихын 

зерттеуге бағытталған мемлекет саясатының мақсаты және міндеттері  

балалар-жеткіншектер туризмінің жүйесін түбегейлі жетілдірусіз бір 

шешімге келу мүмкін емес. 

Осыған байланысты, туристік-өлкетану бағытындағы қосымша білім 

беруді дамытудың жаңа тәсілдері мен ұйымдастыру формаларын 

анықтау қажеттілігі аса маңыздылыққа ие болуда. 
 

4.1. Мақсаттары  

1. Патриоттық тәрбие, тұлғаның жан-жақты дамуы мен салауатты 

өмір салтын қалыптастыруға бағытталған педагогикалық ұйымдасқан 

қызметтегі оқу-тәрбие жүйесін кешен ретінде балалар-жасөспірім 

туризмін дамытуда біртұтас тәсілдерді қалыптастыру. 

2. Балалар-жасөспірімдер туризмінің ашық ақпараттық, оқыту, 

әлеуметтік кеңістікті құру үшін стратегиялық бағытты анықтау, еңбек 

дағдысын, қоғамдық қызметті, зерттеушілік және ізденушілік 

жұмыстарды, кәсіби бағдарлау, әлеуметтік бейімделуге баулу. 
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4.2. Міндеттері 

Қойылған мақсаттарды жүзеге асыруда келесі міндеттерді шешу 

ұсынылады.  

1. Балалар мен жастардың туризм және өлкетану сабақтарында, 

бос уақыттарын ұйымдастыру мен демалыста құқығын қорғау және 

қамтамасыз ету. 

2. Жеке және заңды тұлғалардың ата-аналармен (баланың заңды 

өкілдерімен) қоғамдық қарым-қатынасын реттеу. 

3. Заманауи жағдайда балалар және жастармен жұмыс жасау 

бағыттарын, әдістерін және формаларын анықтау. 

4. Балалар-жеткіншектер туризм жүйесіне өскелең ұрпақты 

жұмылдыру механизмдерін анықтау. 

5. Балалар мен жеткіншектер туризм жүйесін дамыту үшін жағдай 

жасау. Қауіпсіздікті, оқушылармен өткізілетін туристік-өлкетану іс-

шараларын ұйымдастыру сапасын және педагогикалық тиімділікті 

арттыру. Қосымша білім беру бағдарламаларын, оның ішінде ерекше 

категориядағы балалар үшін қолжетімділікті арттыру. 

6. Отбасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына, тұрғылықты 

мекен-жайына тәуелсіз балалар-жеткіншектер туризм 

бағдарламаларына қатысуға балалардың құқықтарын қолдауда қаржы 

механизмін құру. 

7. Өз жұмысында туристік-өлкетану қызметінің формаларын 

қолданатын ұйымдар желісін кешенді дамыту. 

8. Туристік-өлкетану бейініндегі қосымша білім беру қызметіне 

балаларды қамтуды ұлғайту. 

9. Әртүрлі контингентті білім алушылармен балалар ұжымын, оның 

ішінде мүмкіндігі шектеулі балалар мен балалар үйінің және мектеп-

интернатында тәрбиеленушілердің әртүрлі деңгейдегі туристік-өлкетану 

іс-шараларына қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

10. Оқыту бағдарламалардың мазмұны мен технологияларды 

жаңарту арқылы балалар-жеткіншектер туризмінің сапасын арттыру. 

11. Балалар-жеткіншектер туризмі жүйесіндегі педагогикалық 

қызметкерлердің кадрлық құрамының (басшыларын қоса) және басқа да 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау жүйесін 

модернизациялау. 

12. Жалпы және қосымша білім беру ұйымдарының 

ведомствоаралық қарым-қатынас жүйесін тиімді қалыптастыру, балалар 
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мен жастардың жемісті ынтымақтастық және қажеттіліктерін жарасымды 

қанағаттандыру үшін жағдай жасау. 
 

 

 

5. Негізгі бағыттары 

Өзгеріп жатқан әлемде балалардың тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

анықтауды, сондай-ақ әлеуметтік өмірді ұйымдастырудың жаңа 

формасын қосуды қамтамасыз ететін туристік-өлкетану бағытындағы 

қосымша білім балалар мен жасөспірімдердің заманауи 

технологияларды меңгеруге негізделуі керек. Осыны ескере отырып, 

келесі басым бағыттарды дамыту қажет. 

1. Республикадағы туристік-өлкетану бағытын дамыту жағдайы 

ретінде ресурстарды интеграциялау және консолидациялау, 

мемлекеттің, бизнестің, азаматтық қоғам, отбасы институтының, 

ведомствоаралық және деңгейаралық кооперация, әлеуметтік әріптестігі. 

2. Балалар-жеткіншектер туризмін дамытудың материалдық-

техникалық қамсыздандыруын жетілдіру. Арнайы құрал-жабдықтармен 

және бөлмелермен жасақталған туристік-өлкетану бағытындағы 

ресурстық орталықтарды құру.  

3. Заманауи талаптарға жауап беретін жаңа бағдарламаларды 

құрастыру, туристік-өлкетану бейініндегі жаңа бағыттарды ашу арқылы 

туристік-өлкетану қызметтің мазмұның жаңарту.  

4. Балалар-жасөспірімдер туризмін дамытуда ақпараттық-

ынталандырумен қамтамасыз ету. Республикада туризм және 

өлкетанушылықпен айналысатын және қызығушылық танытатын қоғам, 

жастар, балалар қоғамдастықтарын қалыптастыруда біртұтас 

ақпараттық кеңістікті қалыптастыру. 

5. Туристік-өлкетану бағытындағы педагогикалық кадрларды 

дайындау, қайта даярлау және біліктілігін арттырудың мақсатты 

бағытталған біркелкі жүйесі. 

 

6. Негізгі механизмдері 

 Балалар-жасөспірімдер туризмін дамыту міндеттерін шешу үшін 

жаңа импульс қажет, бұл үдеріске жас адамдардың көпшілігін тарту 

қабілеті ғана емес, сонымен бірге жастардың мүмкіндіктері мен жүзеге 

асырылмаған резервтерін іздестіруді белсендіру қажет. Қажетті нәтижеге 

қол жеткізуге мүмкіндік беретін механизмдер балалар-жеткіншектер 
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туризмін дамыту мақсаты, міндеттерін жүзеге асырудағы маңызды 

құралдардың бірі болуы керек. 

1. Қазақстан Республикасындағы туристік-өлкетану қызметін 

реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру.    

 Балалар туристік-өлкетану қызметін әдістемелік, нормативтік 

құқықтық сүйемелдеуді қамтамасыз ету үшін келесі құжаттарды 

құрастыру қажет. 

1.1. Қазақстан Республикасының территориясында оқушылармен 

экскурсиялар мен экспедицияларды, туристік жорықтарды ұйымдастыру 

және өткізу бойынша нұсқау. 

1.2. Туристік жорықтардан және спорттық бағдарлаудан өту 

нормативтері. 

1.3. Білім беру ұйымдарында туристік-өлкетану жұмыстарын 

ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулықтар. 

1.4. Туристік базалардың қызметі, шатырлы, туристік лагерьде 

жазғы демалысты өткізу туралы әдістемелік нұсқаулықтар. 

1.5. Мектеп туризм нұсқаушысының қызметі туралы әдістемелік 

нұсқаулықтар. 

1.6. Мектеп туристік жарыстардың төрешелерін өткізу туралы 

әдістемелік нұсқаулықтар. 

1.7. Қоғамдық туристік кадрларды дайындау бойынша әдістемелік 

нұсқаулықтар. 

1.8. Туристік құралдарды және мүлікті сақтаудағы әдістемелік 

ұсыныстар. 

2. Білім басқармасы, дене шынықтыру, спорт және туризм, туристік 

бағыттағы жастар мен қоғамдық ұйымдар, орталық және жергілікті 

жерлердегі мемлекеттік басқару органдары арасындағы құзырды 

межелеу принципінде балалар мен жеткіншектер туризмі жүйесін 

басқаруды жетілдіру. 

3. Бюджеттік қаражатты ашық қолдану, оны тиімді игеру, оның 

ішінде балалар-жеткіншектер туризмді дамытудың басым бағыттарына 

ресурстық шоғырлану.  

4. Мемлекеттік-жекеменшік ынтымақтастықтың негізінде балалар-

жеткіншектер туризм жүйесін тиімді басқару үшін нақты экономика 

секторын тарту механизмдерін құру. 
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5. Балалар-жеткіншектер бейініндегі қосымша білім беру 

ұйымдарынан кәсіпорын, ғылыми мекемелер, мәдениет және спорт 

ұйымдарының «қамқорлық» жүйесін қайта қалпына келтіру. 

6. Туристік-өлкетану бейініндегі біріктірілген ұйымдар (немесе 

кешендік) базасында  спорт, мәдениет, білім саласында ресурстарды 

кооперациялау және интеграциялау. 

7. Балалар-жеткіншектер туризмін көрсету қызметінің 

ведомствалық бағыныстылығы және әртүрлі ұйымдардың қарым-

қатынас деңгейінің желілік моделін құрастыру және меңгеру. 

8. Туристік-өлкетану бейініндегі қосымша білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыратын ұйымдар үшін жалға беру ақысын 

төмендету.  

9. Туристік-өлкетану бағытындағы қосымша білім беру 

ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеу және қайта жөндеуден 

өткізу, оқу жабдықтарымен, мүліктерімен, оқу құралдарымен, 

компьютерлік техникамен және жылдамдығы жоғары интернет-

байланыспен жабдықтау. 

10. Туристік-өлкетану қызметін дамыту үшін қажетті ғылыми-

әдістемелік, ұйымдастыру-педагогикалық, ақпараттық жағдайларды 

қамтамасыз ету.  

11. Туристік-өлкетану бейініндегі бағдарламалар спектрін кеңейтуді 

ынталандыру құралдарын меңгеру, үздік тәжірибелерді анықтау және 

тарату (гранттар, байқаулар, тағылымдама алаңдары). 

12. Мәдени-оқыту және әлеуметтік-педагогикалық жобалау мен 

оқыту үдерісінің компетенттік модель контексінде туристік-өлкетану іс-

шараларының мазмұнын жаңарту. 

13. Туристік-өлкетану бағытындағы оқыту нәтижелерін, 

ұйымдардың, бағдарламалар сапасы туралы объективті және толық 

ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету. 

14. Туристік менеджмент саласында білім алушылардың жұмыс 

формаларының туристік-өлкетану мүмкіндіктерін кең қолдану. Туристік-

өлкетану жұмыс формасының үлгісінде құқық және экономика саласында 

білім алушылардың оқыту құзырын және технологиялық спектрін 

кеңейту.  

15. Қолдау жүйесін нығайту, туристік және өлкетанудың 

педагогикалық кадрларын дайындау және қайта даярлау үшін 
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оқушылармен жұмыс жасауда туристік-өлкетану бойынша өңірлерде 

ресурстық орталықтарды құру. 

16. Балалардың бос уақытын мен жазғы және каникул кезеңіндегі 

белсенді демалысын ұйымдастыру, білім беру ұйымындағы тәрбие 

жұмысының, спорттық-сауықтыру, бейінді туристік лагерьлердің 

бағдарламаларына міндетті түрде қосу мақсатында балалар-

жеткіншектер мен спорттық-сауықтыру туризмнің инфрақұрылымын 

дамыту. Облыстық деңгейден аудандық деңгейге дейін туристік-өлкетану 

бейініндегі ұйымдар желісін кеңейту және қайта қалпына келтіру: 

16.1. Балалар мен жасөспірімдердің туризм, өлкетану 

орталықтары, экскурсия, жас туристер станциялары ұйымдастыру-

әдістемелік орталықтары, туристік-өлкетану қызметінің, балалар мен 

жеткіншектерді оқыту және тәрбиелеу, экскурсия, саяхат, жорықтарды 

ұйымдастыру және өткізу саласында бірегей саясатты іске асыратын 

және қалыптастыруда белсенді қатысушы болып табылады. 

16.2. Туризм және өлкетану бөлімдері, балалар мен 

жеткіншектер шығармашылық үйлері (сарайлары), білім беру 

ұйымдарында туристік-өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру және өткізуді 

қамтамасыз етеді, балалар туристік-өлкетану бірлестіктерінің жұмысын 

ұйымдастырады. 

16.3. Туристтік клубтар мен тұрғылықты мекенжай бойынша 

клубтар, тұрғылықты мекенжайы бойынша туристік-өлкетану 

жұмыстарын ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз етеді. 

16.4. Туристтік базалар, туристтік лагерьлер, оған келетін 

балалармен, жеткіншектермен және қыздармен туристік-өлкетану 

жұмысын жүзеге асырады. 

16.5. Балалар туристтік қоғамдық ұйымдары. 

17. Үздіксіз туристік-өлкетану білімінің (балабақша-мектеп-қосымша 

білім беру-КТМ, ЖОО) жүйесін кезең бойынша жүзеге асыру үшін 

ұйымдастыру-педагогикалық жағдайды құру. 

18. «Менің Отаным - Қазақстан» экспедициялық жасақтардың 

Республикалық слетінің (жарыстар, жорықтар және т.б.) жобасын жүзеге 

асыруда балалар мен жастарды кең қамтуды қамтамасыз ету. 

19. Туристік көпсайыс бойынша республикалық қысқы және жазғы 

спартакиадаларды жыл сайын өткізуді қамтамасыз ету. 

20. Әлеуметтік-бейімделген секілді қосымша білім саласын дамыту:  

балалардың тобына бағытталған, мемлекет пен қоғамның назарын аса 
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талап ететін (әлеуметтік қауіп-қатер тобындағы балалар, мүмкіндігі шектеулі 

балалар, әлеуметтік-экономикалық мәртебесі өте төмен отбасыдан шыққан 

балалар) туристік-өлкетану бағдарламаларын қолдау. 

21. Қосымша білім беру бағдарламалар спектірін кеңейтуде 

ынталандыру құралдарын меңгеру, үздік тәжірибені анықтау және 

тарату. 

22. Қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі қоғамдық 

және педагогикалық туристік кадрларды даярлау жүйесін құрастыру 

және енгізу. 

23. Бағыттар, туристік-өлкетану бағдарламалары, туристік-өлкетану 

ұйымдарында жұмыс жасайтын педагогтер туралы республикалық 

деректер базасын құру. 

24. Балалар-жеткіншектер туризм ұйымдар қызметінің нәтижелілігі 

мен сапасын бағалау өлшемдерін құрастыру.   

25. Балалар-жеткіншектер туризмін дамыту бойынша өңірлік 

жоспарларды құрастыру. 
 

7. Кадрлық потенциалды дамыту 

Кадрлық потенциалдың жағдай көбінесе педагогтердің баламен 

тиімді жұмыс жасау үшін жасалған жағдайына, сондай-ақ олардың 

біліктілігін тиімді арттыру жүйесіне тәуелді. Осыған байланысты, 

турситік-өлкетану бағытындағы қосымша білім жүйесіндегі кадрлық 

потенциалдың жағдайын жақсартуда мүмкін тәсілдерді енгізу және іздеу 

қажеттігі көрініп тұр. 

Осы бағыт қызметіндегі кадрлық потенциалды дамыту үшін 

әлеуметтік-психологиялық жағдайлардың мазмұны келесіні ұсынады. 

1. Оқу стандартының ылғи өзгеріп отыратын талаптарына сәйкес  

немесе педагогикалық ғылым мен тәжірибе саласындағы бейімделген 

жетістіктердің негізінде педагогтердің теориялық және практикалық 

білімдерін жаңарту.  

2. Балалар-жеткіншектер туризм жүйесінде педагогикалық 

кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлаудың жаңартылған 

бағдарламаларын құрастыру. 

3. Тәжірибелік жұмыстарға жаңа әдіс-тәсілдерді, педагогикалық 

қызметкерлермен қарым-қатынас технологияларын, сондай-ақ бірге 

жұмыс жасау тәсілдерін енгізу, туристік-өлкетану қызметіндегі 

педагогтердің кәсіби шеберлігі үшін жағдай жасау. 
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4. Кадрлық потенциалдың сандық өзгерістері мен сапалық 

көрсеткіштерін, көрсеткіш жүйесін құрастыру. 

5. Балалар-жеткіншектер туризм технологиялары мен 

әдістемелерін, авторлық және жеке оқу бағдарламаларын апробациялау 

және тираждау, үздік тәжірибені және практиканы тираждау ұшін жұмыс 

алаңын ұйымдастыру. 

6. Қоысмша білім педагогінің мәртебесін арттыру.Инновациялық 

қызметті моралдық тұрғыдан ынталандыру және материалдық жүйесін 

дамыту, қоғамдық жетістікті мойындау, жақсы жағдайды және т.б. құру.  
 

8. Күтілетін нәтижелер 

Тұжырымдамалық тәсілдерді тиімді жүзеге асыруды ұйымдастыру 

ғылыми, материалдық-техникалық міндеттерді шешеді және келесі 

нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді.  

Балалар мен білім алатын жастар арасында туристік-өлкетану 

қызметін массалық дамытудың тиімді жүйесі құрылатын болады, 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, бизнестің, азаматтық қоғамдық 

институттар, отбасылардың ведомствоаралық ынтымақтастығы 

белсендіріледі. 

Туристік-өлкетанудың үздіксіз білім беруді сапалы алу үшін жағдай 

жасалынатын болады. 

Жаңа педагогикалық, ақпараттық және денсаулық сақтау 

технологиялары меңгерілетін болады. 

Туристік бағыттағы ғылыми және оқу-әдістемелікті 

қамсыздандырудың тиімді жүйесі қосымша білім беру педагогінің жұмыс 

сапасын арттыратын болады. 

Туристік бағыттағы педагогикалық және қоғамдық кадрларды 

дайындау жүйесі құрастырылып меңгерілетін болады. 

Балалар-жеткіншектер туризм ұйымдарының материалдық-

техникалық қамсыздануы жақсара түсетін болады. Демалыс күндері 

және каникул кезеңдерінде балалардың жылдық демалысын 

ұйымдастыру үшін қала сыртындағы туристік базалар ашылатын 

болады.  

Туризм және спорттың көптеген түріне балаларды қамту пайызы 

ұлғаятын болады. Сабақтан тыс бос уақытта кәмелетке толмаған 

балалардың бос уақытын қамту ұлғаятын болады.  



27 

 

 

 

Туған өлкені тану, мәдениет және тарихи ескерткіштермен, 

қоршаған ортамен танысу практикасы арқылы экологиялық мәдениет 

артады. 

Жылсайынғы республикалық экологиялық акйиялар арқылы 

Қазақстанның өзен және суайдынының битүрлілігінің экологиялық 

балансын қайта қалпына келтіруге үлкен үлес қосылатын болады.  

Балалар мен білім алатын жастар арасында салауатты өмір салты, 

ішімдікті қолдануды, темекі және нашақорлықты ескерту және алдын алу 

сұрақтары бойынша білімдері кеңейтіледі.  

Наша және тағы басқа да зиянды заттарды қолданатын балалар 

мен білім алатын жастардың саны төмендейді. 

Балалар мен білім алатын жастар арасында 

құқықбұзушылықтардың саны төмендейді. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды қамту ұлғаятын болады. 

“Менің Отаным - Қазақстан” экспедициялық жасақтардың 

Республикалық слетінің жобасын жүзеге асыруда балалар мен жастарды 

тарту кең қамтылатын болады.  

Балалар-жеткіншектер туризм мәселелері бойынша халықаралық 

ынтымақтастық кеңейеді. 
 

9. Балалар-жасөспірімдер туризмі жүйесін дамытуда 

Тұжырымдамалық тәсілдерді жүзеге асыру кезеңдері. 

Балалар-жеткіншектер туризмі жүйесін дамытуда 

Тұжырымдамалық тәсілдерді жүзеге асыру екі кезеңде жүргізіледі. 
 

Бірінші кезең (2015-2016 жылдар) 

Нормативтік құқықтық құжаттар пакетін құрастыру. Облыстардың, 

Астана және Алматы қалаларының білім басқармасының жүйесіне 

кіретін, балалар-жеткіншектер туризмі бағдарламаларын жүзеге 

асыратын құрылымдарды талдау. 

Тұжырымдамалық тәсілдер бойынша өңірлік жоспарлар әзірлеу. 

Туристік-өлкетану бағыты бойынша модульдер мен пилоттық типтік 

оқыту бағдарламаларын құрастыру. Балалар-жеткіншектер туризмі 

педагогтері мен ұйымдастырушылардың біліктілігін арттыру 

бағдарламаларын әзірлеу. Ғылыми-практикалық конференциялар, 

көрмелер, жарыстар және басқа іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу. 

Оқушылардың және білім алатын жастардың “Менің Отаным - Қазақстан” 
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туристік экспедициясын өткізу бойынша аудандық, облыстық, 

республикалық ұйымдастыру комитетін құру. 

Қосымша білім беру жүйесінің республикалық ғылыми-танымдық 

порталын жетілдіру. Балалар-жасөспірімдер туризмі инфрақұрылымын 

дамыту.  
 

Екінші кезең (2017-2018 жылдары) 

Балалар-жеткіншектер туризмі жүйесін дамытуда 

Тұжырымдамалық тәсілдерді жүзеге асыру бойынша өңірлік 

жоспарларды түзету. Туристік-өлкетану бағытындағы педагогтер мен 

ұйымдастырушылардың біліктілігін арттыру бағдарламаларын жүзеге 

асыру. Педагогтердің үздік тәжірибесін жинақтау және тарату, меңгеру 

бойынша іс-шаралар кешенін өткізу. 

Балалар-жеткіншектер туризмі бағыты бойынша республикалық 

және өңірлік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу. Мемлекеттің 

барлық өңірлерінде әлеуметтік ынтымақтастық механизмдерін қолдану 

арқылы жүйенің желілік құрылымын тиімді құрастыру. Туристік-өлкетану 

бағытындағы балалар мен жастар ұйымдарының желісін ұлғайту. 
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УТВЕРЖДЕНЫ приказом 
Министра образования и науки 
Республики Казахстан 
от «10» февраля 2015 года № 60 

 
Концептуальные подходы к развитию детско-юношеского 

туризма в Республике Казахстан на 2015 -2018 годы 
 

1. Паспорт  
 

Наименование: Концептуальные подходы к развитию детско-

юношеского туризма в Республике Казахстан на 2015 - 

2018 годы 
 

Основание: Реализация положений Конвенции ООН о правах 

ребенка, Законов Республики Казахстан «Об 

образовании», «О правах ребенка в Республике 

Казахстан», «О профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и предупреждении детской 

безнадзорности и беспризорности»,  

Посланий Президента РК народу Казахстана «Новое 

десятилетие – новый экономический подъем – новые 

возможности Казахстана», «Построим будущее 

вместе!», «Казахстанский путь — 2050». 
 

Основной 

разработчик: 
 

Министерство образования и науки Республики 

Казахстан 
 

Цель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование единого подхода к развитию 

детско-юношеского туризма как комплексной учебно-

воспитательной системы педагогически 

организованной деятельности, направленной на 

патриотическое воспитание, на всестороннее 

развитие личности и формирование здорового образа 

жизни. 

 Определение стратегических направлений для 

создания открытого информационного, 

образовательного, социального пространства детско-

юношеского туризма, привития навыков трудовой, 

общественной деятельности, поисковой и 
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Задачи: 

исследовательской работы, профессиональной 

ориентации, социальной адаптации. 

 Создание условий для развития детско-

юношеского туризма, краеведения и экскурсионной 

работы в современных условиях. 

 Повышение безопасности, качества организации 

и уровня педагогической эффективности проводимых 

туристско-краеведческих мероприятий со 

школьниками. 

  Расширение контингента детских объединений, 

использующих формы туристско-краеведческой 

деятельности в своей работе. 

 Обеспечение возможности участия детских 

коллективов с различным контингентом учащихся, в 

том числе, детей с ограниченными физическими 

возможностями и воспитанников детских домов и 

школ-интернатов, в туристско-краеведческих 

мероприятиях различного уровня. 

 Создание в регионах ресурсных центров по 

туристско-краеведческой работе со школьниками для 

укрепления системы поддержки, подготовки и 

переподготовки туристских и краеведческих 

педагогических кадров. 

 Обновление содержания туристско-

краеведческих мероприятий в контексте культурно-

образовательного и социально-педагогического 

проектирования и компетентностной модели 

образовательного процесса. 

 Широкое использование профориентационных 

возможностей туристско-краеведческих форм работы 

учащихся в области туристского менеджмента. 

Механизм 

реализации: 

 Разработка нормативных правовых актов, 

регламентирующих обеспечение принципов развития 

детско-юношеского туризма в Республике Казахстан.  

 Разработка критериев оценки качества и 

результативности деятельности организаций детско-
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юношеского туризма. 

 Разработка региональных планов по развитию 

детско-юношеского туризма. 
 

Срок 

реализации 

 

2015-2018 годы 

 

Ожидаемые 

результаты: 

 Будет создана эффективная система развития 

массовой туристско-краеведческой деятельности 

среди детей и учащейся молодежи. 

 Будут созданы условия для получения 

качественного непрерывного туристско-

краеведческого образования. 

 Будет обеспечено широкое вовлечение детей и 

молодежи к реализации проекта Республиканского 

слета экспедиционных отрядов “Менің Отаным - 

Қазақстан”. 

 Будут внедрены новые педагогические, 

информационные и здоровьесберегающие 

технологии. 

 Эффективная система научного и учебно-

методического обеспечения туристского направления 

повысит уровень качества работы педагогов 

дополнительного образования. 

 Будет разработана и внедрена система 

подготовки общественных и педагогических кадров 

туристского направления. 

 Будет улучшено материально-техническое 

обеспечение организаций детско-юношеского туризма, 

откроются загородные туристские базы для 

организации круглогодичного отдыха детей в 

каникулярное время и выходные дни.  

 Увеличится процент вовлечения детей в 

массовые виды спорта и туризма. Увеличится охват 

занятостью несовершеннолетних в свободное от 

учебы время. 
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 Расширятся знания по вопросам здорового 

образа жизни, профилактики и предупреждения 

употребления алкоголя, курения и наркомании среди 

детей и учащейся молодежи.  

 Повысится экологическая культура через 

практическое познание учащимися родного края, 

знакомство с памятниками истории и культуры, с 

окружающей природой.  

 Снизится число детей и учащейся молодежи, 

употребляющих наркотики и другие вредные 

вещества. 

 Снизится число правонарушений среди детей и 

учащейся молодежи. 

 Будет увеличен охват детей с ограниченными 

возможностями. 

 Будет внесен большой вклад в восстановление 

экологического баланса и биоразнообразия водоемов 

и рек Казахстана через проведение ежегодных 

республиканских экологических акций. 

 Расширится международное сотрудничество по 

вопросам детского-юношеского туризма. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 
 

Концептуальные подходы к развитию детско-юношеского туризма в 

Республике Казахстан (далее – Концептуальные подходы) разработаны 

в свете решения очередных задач, поставленных Главой Государства в 

Посланиях народу Казахстана «Новое десятилетие – новый 

экономический подъем – новые возможности Казахстана», «Построим 

будущее вместе!», «Казахстанский путь — 2050». 

Стратегическое развитие страны во многом определяется ролью 

человеческого капитала в социально-экономическом развитии, которое 

невозможно без эффективного потенциала молодежи.  

Республика Казахстан признана мировым сообществом как 

государство с рыночной экономикой, весомый вклад в развитие которой 

вносит и туристская отрасль.  

В Казахстане туристско-краеведческое направление 

рассматривается как существенная составляющая инновационного 

развития страны в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и 

экологически безопасная отрасль национальной экономики. 

Учитывая приоритетное развитие внутреннего туризма в рамках 

поставленных государством задач по развитию туристской отрасли, 

одним из основных направлений является развитие активных видов 

туризма путем широкого вовлечения подрастающего поколения в этот 

процесс. 

Общеизвестно, что при научно-техническом и социальном 

прогрессе увеличивается потребность в усвоении человеком большого 

объема разнообразной информации, быстром обновлении знаний, 

совершенствовании умений. В этих условиях резко возрастает роль 

туристско-краеведческой деятельности, которая интегрирует в себе все 

основные педагогические процессы.  

В мировой практике самодеятельное туристское движение и 

детско-юношеский туризм представляют собой уникальное социальное 

явление. 

Общими отличительными чертами европейских детских и 

молодежных центров туризма является богатая экскурсионно-

познавательная программа с широким спектром спортивно-

оздоровительных услуг.  
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В учебных заведениях Англии, Франции, Германии, Австрии и 

других стран при изучении отдельных предметов педагоги используют в 

работе с учащимися пешеходные прогулки и поездки в окрестности. 

Такие методы позволяют обучающемуся приобрести и максимально 

реализовать потребность в познании и творчестве, самореализоваться и 

самоопределиться личностно и профессионально. 

В целях обеспечения многостороннего развития личности во 

Франции и других европейских странах широко практикуется и щедро 

субсидируется бюджетными средствами образовательный молодежный 

туризм. 

В Словакии успешно реализуются и пользуются спросом, как у 

родителей, так и у детей программы детского туризма с включением 

экскурсий по таинственным пещерам, виндсерфинга, верховой езды или 

скалолазания. 

В Японии во время школьных каникул ученики выезжают для 

обучения различным народным промыслам. Такие экскурсии, с одной 

стороны, воспитывают уважение к труду, расширяют представления 

школьников об экономическом потенциале страны. Они могут быть 

совмещены с рассказами об истории тех или иных отраслей, а также о 

программах развития страны. С другой стороны, подобные поездки 

могут иметь важную утилитарную цель - помочь школьникам с выбором 

будущей специальности.  

Особую популярность среди молодежи в Канаде, Кении, США, 

Китае приобретает посещение заповедников и национальных парков. 

Молодежный туризм стал неотъемлемой чертой образа жизни 

молодого поколения в Германии. К услугам молодежи — широкая сеть 

молодежных туристических баз внутри самой Германии (более 600, они 

объединены в Союз германских молодежных туристических баз), 

расположенных, как правило, в наиболее живописных местах, а также 

свыше 400 домов для юных любителей природы, пребывание в которых 

обходится молодым немцам весьма недорого.  

Главная цель созданной по инициативе ЮНЕСКО Ассоциации 

международного удостоверения – ISIC – cодействовать развитию 

молодежного туризма. Введение единой карточки с фиксированным 

сроком действия (16 месяцев) стало простым, но достаточно 

эффективным шагом на пути создания целой системы льгот и скидок, 

прямой доступ к которым значительно расширил возможности 
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молодежного туризма. Владельцы карт могут получить скидки на 

посещение музеев и экскурсий. 

Туризм – это одна из самых эффективных форм организации 

содержательного отдыха и занятости молодого поколения.  

В целях обеспечения прав личности на развитие и 

самореализацию, расширения возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и молодежи, развития их 

мотивационного потенциала, конкурентоспособности личности, 

общества и государства осознается необходимость в принятии 

Концептуальных подходов к развитию детско-юношеского туризма, 

включающих комплекс организационно-педагогических, методических, 

научно-исследовательских мероприятий. 

Концептуальные подходы предполагают обеспечение 

всестороннего развития подрастающего поколения, утверждение 

здорового образа жизни, создание условий для занятий туристско-

краеведческой и экскурсионной деятельностью, профилактику вредных 

привычек и правонарушений, приобщение детей и юношества к 

патриотическому наследию своей Родины. 

Концептуальные подходы направлены на  решение ключевых  

задач социализации и саморазвития подрастающих поколений через 

расширение возможностей детско-юношеского туризма в стране и 

развивают основные принципы воспитательной политики Казахстана, 

определенные Конституцией Республики Казахстан, Законами 

Республики Казахстан «Об образовании», «О правах ребенка в 

Республике Казахстан», «О профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 

беспризорности», Государственной программой развития образования и 

др.  

Концептуальные подходы являются документом, определяющим 

общую стратегию, цель и задачи государственной политики, 

направленной на массовое вовлечение обучающихся школ в туристско-

краеведческую деятельность через походы, путешествия, экспедиции, 

экскурсии и клубную работу и составлены с учетом приоритетов 

развития внутреннего туризма. 

Данный документ предусматривает подходы к совершенствованию 

управления системой детского и юношеского туризма на принципах 

разграничения компетенции между органами управления образованием, 



10 

 

 

 

физической культурой, спортом и туризмом, молодежными и 

общественными организациями туристской направленности, между 

органами государственной власти в центре и на местах. 

Реализация Концептуальных подходов будет способствовать 

повышению привлекательности и обеспечению основных аспектов 

развития инфраструктуры детско-юношеского туризма, созданию 

эффективного механизма государственного регулирования и поддержки 

этой отрасли. 
 

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Государственная сеть детских учреждений туристско-

краеведческого профиля в Казахстане сформировалась в ХХ веке. Ее 

развитие убедительно доказало педагогическую целесообразность 

использования туризма и краеведения как эффективного средства 

познания окружающего мира при любых политических и социально-

экономических системах. 

За многие десятилетия в системе образования Казахстана 

сложилась и действует система туристско-краеведческой работы. 

В настоящее время в республике туристско-краеведческую 

образовательную деятельность осуществляют 35 станций и центров 

юных туристов-краеведов, в них занимаются 19084 школьника. В 

туристско-краеведческих кружках и объединениях 

общеобразовательных школ - 35844 школьника, во дворцах, центрах 

творчества детей занимаются 12192 школьника в возрасте от 7 до 17 

лет.  

В целом туристско-краеведческим направлением охвачены 67120 

детей, что составляет 2,6% (2004 г. - 1,6%) от общего количества 

школьников.  
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За последние десять лет наблюдается положительная динамика 

развития туристско-краеведческого направления (2004 г. – станций – 9, 

охват 5033 реб., 2014 г. – станций – 35, охват - 19 084 реб.).  

Проводятся республиканские и областные соревнования, слеты и 

конкурсы туристско-краеведческой направленности. Проведение таких 

мероприятий способствует развитию творческих способностей, 

формированию устойчивых интересов и ранней профессиональной 

направленности детей и подростков. 

Юные ориентировщики и скалолазы Казахстана являются 

чемпионами и призерами Азии, Европы, мировых кубков и первенств. 

Детский туризм – важный способ передачи новому поколению 

накопленного человечеством жизненного опыта, формирования 

ценностных ориентаций, нравственного оздоровления и культурного 

развития нации. 

Свыше 800 тысяч детей и подростков участвуют в реализации 

различных программ туристско-краеведческого движения учащихся 

«Атамекен», «Болашақ», «Жас Ұрпақ», «Шұғыла», «Туған елге тағзым» и 

др. 

В рамках туристско-краеведческой экспедиции школьников «Менің 

Отаным - Қазақстан» ежегодно проводятся десятки пеших, лыжных, 

водных, велосипедных походов, экспедиций и экскурсий по самым 

различным маршрутам, в которых участвуют тысячи юных туристов и их 

взрослых наставников. Проводятся разнообразные соревнования, 

турниры, слеты и прочие акции в сфере спортивного, краеведческого, 

оздоровительного туризма, экологии, геологии. 
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Организуются экскурсии школьников «От достопримечательностей 

родного края - к святыням Казахстана», начиная от местных природных 

и исторических памятников до столицы нашей Родины – г. Астаны и 

других регионов страны. 

 Солидный арсенал различных форм туристско-краеведческой 

деятельности накопил Западно-Казахстанский областной Центр детско-

юношеского туризма и экологии. Созданный в 1960 году, к настоящему 

времени он стал одним из ведущих организаций дополнительного 

образования Казахстана в этой сфере. Из 35 центров туризма 14 – в 

Западно-Казахстанской области. 

При центре действуют казахстанское отделение Московской 

международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, 

общественное объединение «Детская академия развития», изостудия 

«Этюд». Стало доброй традицией проведение мероприятий 

республиканского и международного уровня на базе Центра.  

Особую популярность получила водная экспедиция школьников 

«Жайық - Урал». За прошедшее время она преобразовалась из 

агитационно-пропагандистской акции в комплексную туристско-

экологическую экспедицию со своей системой и структурой, стала 

мощным стержнем экологического движения, объединяющего 

значительное количество молодежи как Западного Казахстана, так и 

прилегающих к Уралу и его пойме других регионов России.  

  
В программу этого мероприятия входят эколого-краеведческая 

экспедиция «Малые реки Приуралья», акции «Таза ауыл» («Чистое 

село»), «Зеленый парус Приуралья», «Посади свое дерево, турист», 

соревнования по бердингу (спортивная орнитология) и экологическая 

экспедиция «Памятники природы ЗКО». 

Традиционным становится обмен информацией о развитии 

детского туризма между акиматом Мангистауской области и 
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администрацией г.Байконур в рамках проведения ежегодного 

международного форума «Развитие туризма в Прикаспийском регионе». 

На базе областного центра «Экотуризм и краеведение» 

Павлодарской области успешно реализуется проект туристской 

экспедиции «Менің Отаным - Қазақстан». Учебный процесс данного 

центра ориентирован на достижение высоких личных и командных 

результатов в краеведческой работе, а также туристско-спортивных 

навыках. 

Одним из эффективных методов решения физического, духовного 

и социального оздоровления, познания Родины, раскрытия творческого 

потенциала и усовершенствования спортивных достижений является 

активное привлечение детей и молодёжи к спортивно-оздоровительным 

передвижным палаточным лагерям и путешествиям. Ежегодно в 

республике организуется свыше 1300 профильных, юрточных, 

палаточных лагерей, в которых получают туристские навыки и 

оздоравливаются более 140 тысяч детей. 

  
В организациях образования республики работают 7668 

заместителей директоров школ по воспитательной работе, 18402 

педагога дополнительного образования, в том числе, 851 педагог 

туристско-краеведческого направления. 
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Средний возраст специалистов, работающих в системе 

дополнительного образования детей, за последние годы «помолодел» 

на 13 лет и составляет сегодня 40 лет, причем 46% из них – мужчины. 

Вместе с тем, анализ ситуации и факторов, влияющих на развитие 

детско-юношеского туризма в Республике Казахстан, позволяет 

обозначить основные причины, затрудняющие ускоренное развитие 

данного направления в республике.  

Несмотря на то, что за последние десять лет число организаций 

дополнительного образования туристского направления в целом 

увеличилось на 26 единиц, отмечается отсутствие таких организаций в 

Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, 

Кызылординской и Мангистауской областях.  

Особую тревогу вызывает техническое состояние зданий, в 

которых находятся организации детско-юношеского туризма. Морально 

устарела или полностью утрачена материально-техническая база 

детских туристских организаций, испытывающих хронический дефицит 

капитальных вложений. 

20 центров расположены в приспособленных помещениях. Более 

50% организаций требуют капитального ремонта. У десяти центров нет 

собственного помещения, многие объединения самодеятельного 

туризма располагаются в общеобразовательных школах. До половины 

таких зданий находятся в Южно-Казахстанской области. 

Система детско-юношеского туризма испытывает острый дефицит 

в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, 

компьютерной технике, в обеспечении качественной Интернет-связью.  

всего педагогов туристско-краеведческого направления 
  
с высшим с педагогическим образованием 

  
с высшим профессиональным образованием 
  
со средне-специальным педагогическим образованием 
  
со средне-специальным профессиональным образованием  
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Укомплектованность туристским оборудованием по всем объединениям 

самодеятельного туризма республики составляет около 15%. 

Другая серьезная проблема, сдерживающая развитие системы 

детско-юношеского туризма, – недостаточное бюджетное 

финансирование. В Казахстане всего 833 организации дополнительного 

образования различных видов. Из них 35 - организации детско-

юношеского туризма. Финансирование их в 2014 году составило всего 

лишь 3,2% (753,2 млн. тенге) от общего финансирования из местного 

бюджета организаций дополнительного образования, причем половина 

денежных средств составляет заработная плата.  

Отсутствие гарантированного финансирования системы 

региональных и республиканских мероприятий с учащимися негативно 

сказывается на мотивации обучающихся и педагогов к 

совершенствованию образовательной деятельности, на развитии 

содержания деятельности, возможности увеличения контингента детей в 

системе дополнительного образования. Недостаточную поддержку 

получают одаренные в спортивном туризме дети. 

Назрела необходимость в решении вопроса льготного проезда для 

организованных групп обучающихся в летний период, так как основные 

мероприятия с детьми проходят в это время. Дети из малообеспеченных 

семей, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, недостаточно охвачены мероприятиями 

детско-юношеского туризма, что осложняет их социальную адаптацию и 

вызывает дополнительные социальные издержки для общества. 

Массовый детско-юношеский туризм не должен быть дорогим. В 

этом вопросе государство может выступить как крупный туроператор 

или регулировать эти проблемы через различные экономические 

рычаги. 

Нуждается в совершенствовании нормативное и правовое 

обеспечение системы дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности. Недостаточность и противоречивость 

имеющейся правовой базы не в полной мере обеспечивают социальный 

статус системы, не гарантируют ее сохранение и защиту, ограничивают 

возможности ее развития.  

В деятельности организаций детско-юношеского туризма 

недостаточное внимание уделяется разработке и реализации 

долгосрочных программ, ориентированных на детей среднего и 
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старшего школьного возраста. Отсутствует программно-методическое 

обеспечение туристско-краеведческой деятельности с группами детей с 

ограниченными возможностями. 

Не в полной мере уделяется внимание работе по выявлению, 

обобщению, распространению и внедрению передового педагогического 

опыта по организации детско-юношеского туризма. 

Имеет место недостаточный уровень квалификации педагогов, 

специалистов, владеющих технологиями туристско-краеведческой 

направленности. Реализуемые программы профессиональной 

подготовки и переподготовки слабо отражают специфику направлений 

деятельности данной категории специалистов. За последние 3 года 

только 30,8% педагогов смогли повысить уровень своей квалификации 

по профилю туристско-краеведческого направления. 

Потребность педагогов туристско-краеведческого направления в 

повышении квалификации составляет 69,2%. Учитывая 

востребованность в повышении квалификации кадров, различные 

коммерческие организации проводят для педагогов системы 

дополнительного образования детей дорогостоящие курсы, часто не 

обеспечивающие необходимое содержание. В связи с чем, возникает 

необходимость разработки государственного заказа на эти цели. В 

основном этот вид деятельности дополнительного образования 

держится на совместителях-энтузиастах, средняя зарплата которых 

ненамного превышает потребительскую корзину.  

В республике отсутствует система подготовки руководителей 

походов, как выходного дня, так и сложных походов через семинары 

начальной, средней и высшей подготовки, а также инструкторов 

школьного туризма через курсы средней и высшей подготовки.  

Одним из приоритетов воспитательной работы является 

формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства 

патриотизма, нравственных и лидерских качеств. Наиболее 

действенным средством в решении вышеуказанных задач является 

туристско-краеведческая деятельность.  

Романтика туристско-краеведческой деятельности позволяет 

привлечь и удержать в этой сфере как детей, так и их родителей. 

Туризм, как никакая другая форма воспитательной работы, 

позволяет эффективно решать все задачи через подлинное 

самоуправление и самообслуживание детей. Именно в походах 
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создаются уникальные условия почти полной автономности 

жизнедеятельности коллектива детей-туристов, которые ставят 

коллектив и его отдельных членов перед неизбежностью 

самостоятельно оценивать ситуацию, принимать решения и 

самостоятельно действовать. Проведение школьных экскурсий на 

регулярной основе является мощным стимулом для роста внутреннего 

туризма. 

Итоги исследований казахстанских ученых показали, что среди 

детей и учащейся молодежи, с одной стороны, наблюдается 

интенсивное стремление к объединению, признанию их роли в 

обществе, самостоятельному выбору путей и форм самовыражения, 

самореализации. С другой стороны, рост гражданской инициативы 

подростков зачастую сдерживает отсутствие в организациях 

образования реальных условий для самореализации.  

Среди разновидностей спортивно-оздоровительного туризма 

наибольшую популярность имеет пеший туризм – им хотели бы 

заниматься 41% опрошенных, 36% респондентов предпочли бы занятия 

горным туризмом, скалолазанием, 23% - водным. 

Туристско-краеведческие маршруты по Казахстану хотели бы 

посетить 57% опрошенных, 40% - не хотят их посещать и 3% не 

ответили. 

Тревожная ситуация выявлена в плане нравственно-духовного, 

этического развития детей и учащейся молодежи.  

Одна из причин такого положения кроется в недооценке 

воспитания и как социального явления, и как целенаправленного 

процесса, объектом которого является духовное, нравственное, 

патриотическое развитие детей и учащейся молодежи.  

Ведомственная принадлежность детских туристских организаций 

настолько разнообразна, что не позволяет решать общие задачи и 

вырабатывать единые требования, тем самым, осложняя участие 

молодежи в республиканских мероприятиях, так как одни организации 

находятся в ведомстве образования, а другие в ведомствах физической 

культуры, туризма и спорта. 

Все больше ощущаются отсутствие единого вектора целей и 

ослабление межведомственных связей в организации детско-

юношеского туризма.  
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Устранение имеющихся пробелов, придание детско-юношескому 

туризму планомерного перспективного характера, признание туристской 

деятельности приоритетом государственной политики позволит 

туристской отрасли занять важное место в социально-экономическом 

развитии страны.  
 

4. Цель и задачи развития системы детско-юношеского 

туризма 
 

В новых условиях развития мировой экономики туризм, в том числе 

и детско-юношеский, становится одной из ведущих и динамично 

развивающихся отраслей. 

Цель и задачи государственной политики, направленной на 

обеспечение удовлетворения потребностей детей и юношества в их 

физическом и нравственном развитии, приобщение к духовной культуре 

своего народа, изучение исторического прошлого страны, не могут быть 

решены без радикального совершенствования системы детско-

юношеского туризма. 

В связи с чем, особое значение приобретает необходимость в определении 

новых подходов и организационных форм развития дополнительного 

образования туристско-краеведческого направления. 
 

4.1. Цели 

1. Формирование единого подхода к развитию детско-юношеского 

туризма как комплексной учебно-воспитательной системы педагогически 

организованной деятельности, направленной на патриотическое 

воспитание, на всестороннее развитие личности и формирование 

здорового образа жизни. 

2. Определение стратегических направлений для создания 

открытого информационного, образовательного, социального 

пространства детско-юношеского туризма, привития навыков трудовой, 

общественной деятельности, поисковой и исследовательской работы, 

профессиональной ориентации, социальной адаптации.  
 

4.2. Задачи 

Реализация поставленных целей предполагает решение 

следующих задач. 
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1. Обеспечение и защита прав детей и молодежи на занятия 

туризмом и краеведением, на отдых и организацию свободного времени. 

2. Регулирование общественных взаимоотношений физических и 

юридических лиц с родителями (законными представителями детей). 

3. Определение направлений, форм и методов работы с детьми и 

молодежью в современных условиях. 

4. Определение механизмов вовлечения подрастающего 

поколения в систему детско-юношеского туризма. 

5. Создание условий для развития системы детского и юношеского 

туризма. Повышение безопасности, качества организации и уровня 

педагогической эффективности проводимых туристско-краеведческих 

мероприятий со школьниками. Повышение доступности программ 

дополнительного образования, в т. ч. для особых категорий детей. 

6. Создание механизма финансовой поддержки прав детей на 

участие в программах детско-юношеского туризма, независимо от места 

проживания, социально-экономического положения семей. 

7. Комплексное развитие сети организаций, использующих формы 

туристско-краеведческой деятельности в своей работе. 

8. Увеличение охвата детей услугами дополнительного 

образования туристско-краеведческого профиля. 

9. Обеспечение возможности участия детских коллективов с 

различным контингентом учащихся, в том числе детей с ограниченными 

физическими возможностями, воспитанников детских домов и школ-

интернатов в туристско-краеведческих мероприятиях различного уровня. 

10. Повышение качества детско-юношеского туризма через 

обновление содержания образовательных программ и технологий. 

11. Модернизация системы привлечения, подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кадрового состава педагогических 

работников (включая руководителей) и других работников системы 

детско-юношеского туризма. 

12. Формирование эффективной межведомственной системы 

взаимодействия организаций общего и дополнительного образования, 

создание условий для плодотворного сотрудничества и гармоничного 

удовлетворения потребностей детей и молодежи. 
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5. Основные направления 

Дополнительное образование туристско-краеведческой 

направленности должно основываться на освоении детьми и 

подростками современных технологий, обеспечивающих их личностное 

и профессиональное самоопределение в изменяющемся мире, а также 

включение в созидание новых форм организации социальной жизни.     

С учетом этого необходимо развивать следующие приоритетные 

направления. 

1. Социальное партнерство государства, бизнеса, институтов 

гражданского общества, семей; межведомственная и межуровневая 

кооперация, консолидация и интеграция ресурсов как условие развития 

туристско-краеведческого направления в республике.  

2. Совершенствование материально-технического обеспечения 

развития детско-юношеского туризма. Создание ресурсных центров 

туристско-краеведческой направленности, оснащенных 

специализированными помещениями и оборудованием.  

3. Обновление содержания туристско-краеведческой деятельности 

через разработку новых программ, отвечающих современным 

требованиям, открытие новых направлений туристско-краеведческого 

профиля.  

4. Информационно-мотивационное обеспечение развития детско-

юношеского туризма. Функционирование единого информационного 

пространства формирования сообщества детей, молодежи, 

общественности, интересующихся и занимающихся туризмом и 

краеведением в республике.  

5. Целенаправленная и планомерная система подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров 

туристско-краеведческого направления. 
 

 

6. Основные механизмы 

Для решения задач развития детско-юношеского туризма 

требуются новые импульсы, способные не только вовлечь в эти 

процессы большее количество молодых людей, но активизировать поиск 

нереализованных резервов и возможностей молодежи.  Одним из 

важных инструментов в реализации целей, задач развития детско-

юношеского туризма должны стать механизмы, позволяющие добиться 

необходимого результата. 
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1. Совершенствование нормативной правовой базы, 

регламентирующей туристско-краеведческую деятельность в 

Республике Казахстан. 

Для создания нормативного правового и методического 

сопровождения детской туристско-краеведческой деятельности 

необходимо разработать следующие документы: 

1.1. Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий с учащимися на территории Республики 

Казахстан. 

1.2. Нормативы на прохождение туристских походов и спортивного 

ориентирования. 

1.3. Методические рекомендации по организации туристско-

краеведческой работы в организациях образования. 

1.4. Методические рекомендации о деятельности туристских баз, 

проведении летнего отдыха в палаточном, туристском лагере. 

1.5. Методические рекомендации о деятельности инструктора 

школьного туризма. 

1.6. Методические рекомендации о проведении судейства 

школьных туристских соревнований. 

1.7. Методические рекомендации по подготовке общественных 

туристских кадров. 

1.8. Методические рекомендации по хранению туристского 

снаряжения и инвентаря. 

2. Совершенствование управления системой детского и 

юношеского туризма на принципах разграничения компетенций между 

органами управления образованием, физической культурой, спортом и 

туризмом, молодежными и общественными организациями туристской 

направленности, между органами государственной власти в центре и на 

местах. 

3. Прозрачность распределения бюджетных средств, 

эффективность их использования, в т.ч. за счет концентрации ресурсов 

на приоритетных направлениях развития детско-юношеского туризма. 

4. Создание механизмов привлечения сектора реальной экономики 

для выстраивания эффективного управления системой детско-

юношеского туризма на основе государственно-частного партнерства. 
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5. Воссоздание системы «шефства» предприятий, организаций 

науки, культуры и спорта над организациями дополнительного 

образования детско-юношеского профиля. 

6. Интеграция и кооперация ресурсов сферы образования, 

культуры, спорта и др. на базе создания интегрированных (или 

комплексных) организаций туристско-краеведческого профиля. 

7. Разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия 

организаций различного уровня и ведомственной принадлежности в 

оказании услуг организаций детско-юношеского туризма. 

8. Снижение ставок арендной платы для организаций, 

реализующих программы дополнительного образования туристско-

краеведческого профиля. 

9. Капитальный ремонт и реконструкция зданий организаций 

дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности, оснащение учебным оборудованием, инвентарем, 

пособиями, компьютерной техникой и высокоскоростной интернет-

связью. 

10. Обеспечение необходимых научно-методических, 

организационно-педагогических, информационных условий для развития 

туристско-краеведческой деятельности.  

11. Внедрение инструментов стимулирования расширения спектра 

программ туристско-краеведческого профиля, выявления и 

распространения лучших практик (гранты, конкурсы, стажировочные 

площадки). 

12. Обновление содержания туристско-краеведческих мероприятий 

в контексте культурно-образовательного и социально-педагогического 

проектирования и компетентностной модели образовательного 

процесса. 

13. Обеспечение доступа к полной и объективной информации о 

качестве программ, организациях, образовательных результатов 

туристско-краеведческого направления. 

14. Широкое использование профориентационных возможностей 

туристско-краеведческих форм работы учащихся в области туристского 

менеджмента. Расширение спектра технологических и образовательных 

компетенций учащихся в области экономики и права на примере 

туристско-краеведческих форм работы. 
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15. Создание в регионах ресурсных центров по туристско-

краеведческой работе со школьниками для укрепления системы 

поддержки, подготовки и переподготовки туристских и краеведческих 

педагогических кадров. 

16. Развитие инфраструктуры детско-юношеского и спортивно-

оздоровительного туризма с его активным внедрением в 

образовательные учреждения с целью организации активного летнего и 

каникулярного отдыха и досуга детей, с обязательным включением в 

планы воспитательной работы организаций образования, в программы 

спортивно-оздоровительных, профильных туристских лагерей. 

Восстановление и расширение сети организаций туристско-

краеведческого профиля от областного до районного уровня: 

16.1. Центры детского и юношеского туризма, краеведения, 

экскурсий, станции юных туристов, являющиеся организационно-

методическими центрами, активно участвующими в формировании и 

осуществлении единой политики в области туристско-краеведческой 

деятельности, обучении и воспитании детей и юношества, организации 

и проведении походов, путешествий, экскурсий. 

16.2. Отделы туризма и краеведения домов (дворцов) 

творчества детей и юношества, обеспечивающие организацию и 

проведение туристско-краеведческой работы в образовательных 

учреждениях, организующие работу детских туристско-краеведческих 

объединений. 

16.3. Туристские клубы и клубы по месту жительства, 

обеспечивающие организацию и проведение туристско-краеведческой 

работы по месту жительства. 

16.4. Туристские базы, туристские лагеря, осуществляющие 

туристско-краеведческую работу с детьми, юношами и девушками, 

пребывающими в них. 

16.5. Детские туристские общественные организации. 

17. Создание организационно-педагогических условий для 

поэтапной реализации системы непрерывного туристско-краеведческого 

образования (детсад – школа – дополнительное образование – ПТШ, 

ВУЗ). 

18. Обеспечение широкого вовлечения детей и молодежи к 

реализации проекта Республиканского слета экспедиционных отрядов 

“Менің Отаным - Қазақстан” (соревнования, походы и т.д.). 
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19. Обеспечение проведения ежегодных республиканских зимних и 

летних спартакиад по туристскому многоборью. 

20. Развитие сферы дополнительного образования как социально-

ориентированной: поддержка туристско-краеведческих программ, 

ориентированных на группы детей, требующих особого внимания 

государства и общества (дети из группы социального риска, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-

экономическим статусом). 

21. Внедрение инструментов стимулирования расширения спектра 

программ дополнительного образования, выявления и распространения 

лучших практик. 

22. Разработка и внедрение системы подготовки общественных и 

педагогических туристских кадров городского, областного и 

республиканского уровней. 

23. Создание республиканского банка данных о маршрутах, 

туристско-краеведческих программах, педагогах, работающих в 

туристско-краеведческих организациях. 

24.  Разработка критериев оценки качества и результативности 

деятельности организаций детско-юношеского туризма. 

25. Разработка региональных планов по развитию детско-

юношеского туризма. 
 

7. Развитие кадрового потенциала 

Состояние кадрового потенциала во многом зависит от создания 

условий для успешной работы педагогов с детьми, а также эффективной 

системы повышения их квалификации. В связи с этим очевидна 

необходимость поиска и внедрения возможных подходов к улучшению 

состояния кадрового потенциала в системе дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности. 

Содержание социально-психологических условий для развития 

кадрового потенциала этого направления деятельности предполагает 

следующее. 

1. Обновление теоретических и практических знаний педагогов в 

соответствии с постоянно растущими требованиями образовательных 

стандартов или на основе адаптационных достижений в области 

педагогической науки и практики. 
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2. Разработка обновленных программ подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров системы детско-

юношеского туризма. 

3. Внедрение в практику работы новых форм и методов, 

технологий взаимодействия с педагогическими работниками, а также 

способов совместной деятельности, создание условий для роста 

профессионального мастерства педагогов туристско-краеведческой 

деятельности. 

4. Разработка системы показателей, отображающих качественные 

и количественные изменения кадрового потенциала. 

5. Организация работы площадок для тиражирования лучшего 

опыта и практик, апробации и тиражирования авторских и 

индивидуальных образовательных программ, методик и технологий 

детско-юношеского туризма. 

6. Повышение престижа педагога дополнительного образования. 

Развитие системы материального и морального стимулирования 

инновационной деятельности, общественное признание достижений, 

создание ситуаций успеха и т.п. 
 

8. Ожидаемые результаты 

Успешная реализация Концептуальных подходов решит многие 

задачи организационного, программно-методического, кадрового, 

научного, материально-технического характера и позволит добиться 

следующих результатов.  

Будет создана эффективная система развития массовой туристско-

краеведческой деятельности среди детей и молодежи, активизируется 

межведомственное сотрудничество государственных органов и 

организаций, бизнеса, институтов гражданского общества, семей. 

Будут созданы условия для получения качественного 

непрерывного туристско-краеведческого образования. 

Будут внедрены новые педагогические, информационные и 

здоровьесберегающие технологии. 

Эффективная система научного и учебно-методического 

обеспечения туристского направления повысит уровень качества работы 

педагогов дополнительного образования. 

Будет разработана и внедрена система подготовки общественных 

и педагогических кадров туристского направления. 
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Будет улучшено материально-техническое обеспечение 

организаций детско-юношеского туризма, откроются загородные 

туристские базы для организации круглогодичного отдыха детей в 

каникулярное время и выходные дни.  

Увеличится процент вовлечения детей в массовые виды спорта и 

туризма. Увеличится охват занятостью несовершеннолетних в 

свободное от учебы время.  

Повысится экологическая культура через практическое познание 

учащимися родного края, знакомство с памятниками истории и культуры, 

с окружающей природой. 

Будет внесен большой вклад в восстановление экологического 

баланса и биоразнообразия водоемов и рек Казахстана через 

проведение ежегодных республиканских экологических акций. 

Расширятся знания по вопросам здорового образа жизни, 

профилактики и предупреждения употребления алкоголя, курения и 

наркомании среди детей и учащейся молодежи.  

Снизится число детей и учащейся молодежи, употребляющих 

наркотики и другие вредные вещества. 

Снизится число правонарушений среди детей и учащейся 

молодежи. 

Будет увеличен охват детей с ограниченными возможностями. 

Будет обеспечено широкое вовлечение детей и молодежи к 

реализации проекта Республиканского слета экспедиционных отрядов 

“Менің Отаным - Қазақстан”. 

Расширится международное сотрудничество по вопросам детско-

юношеского туризма. 
 

9. Этапы реализации Концептуальных подходов развития 

системы детско-юношеского туризма 

Реализация Концептуальных подходов осуществляется в два 

этапа: 

Первый этап (2015-2016 годы) 

Разработка пакета нормативных правовых документов. Анализ 

существующих структур, входящих в систему управлений образования 

областей, городов Астана и Алматы, реализующих образовательные 

программы детско-юношеского туризма. 
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Разработка региональных планов по реализации Концептуальных 

подходов. Разработка пилотных типовых образовательных программ и 

модулей туристско-краеведческого направления. Разработка программ 

повышения квалификации организаторов и педагогов детско-

юношеского туризма. Организация и проведение научно-практических 

конференций, выставочных мероприятий и соревнований. Создание 

республиканского, областных, районных оргкомитетов по проведению 

туристской экспедиции школьников и учащейся молодежи «Менің 

Отаным – Қазақстан». 

Совершенствование республиканского научно-познавательного 

портала системы дополнительного образования. Развитие 

инфраструктуры детско-юношеского туризма. 
 

Второй этап (2017-2018 годы) 

Корректировка региональных планов по реализации 

Концептуальных подходов к развитию системы детско-юношеского 

туризма. Совершенствование программ повышения квалификации 

организаторов и педагогов туристско-краеведческого направления. 

Проведение комплекса мероприятий по изучению, обобщению и 

распространению лучшего опыта педагогов. 

Организация и проведение региональных и республиканских 

мероприятий по направлениям детско-юношеского туризма. Построение 

эффективных сетевых структур системы с использованием механизмов 

социального партнерства во всех регионах страны. Увеличение сети 

детских и молодежных организаций туристско-краеведческого 

направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


