
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                3-қосымша   

                                                                                                                     

                                                                                               Республикалық қосымша  

                                                                                               білім беру оқу-әдістемелік  

                                                                                               орталығының    директорының                                                                                           

                                                                                               2014 ж. «___»________№ ____   

                                                                                               бұйрығымен бекітілген 

 

 

«Қосымша білім беру ұйымдарда туристік-өлкетану  

бағытында қолданылатын инновациялық технологиялар 

(туристік жорықтарды ұйымдастыру және өткізу)»  

тақырыбына арналған біліктілікті арттыру курсының 

сабақ кестесі  

 8-18 қыркүйек 2014 ж. Алматы қ. 

Уақыты Дәрістердің және 

практикалық 

сабақтардың 

тақырыбы 

Дәріскер 

 

Аудитория 

8 қыркүйек , дүйсенбі 

09.00-9.45 

(1/0 сағат) 

Кіріспе.  Курстың 

жалпы сипаты 

 

Шер Раиса Петровна -       

РҚ БжҒМ  Республикалық 

қосымша білім беру оқу-

әдістемелік орталығының 

директоры 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина  

көшесі, 27 

9.50-10.35 

10.45-11.30 

11.35-12.20 

3(2/1 сағат) 

Білім беру 

саласындағы 

туризм және 

өлкетану.  

Имангулова Татьяна 

Васильевна - Қаз АСТ 

туризм факультетінің 

деканы, п.ғ.к. (орыс тілінде) 

Омаров К.М., Қаз АСТ п.ғ.к. 

(қазақ тілінде) 

 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина  

көшесі, 27 

12.20-14.00 Үзіліс   

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

16.40-17.20 

(4(2/2) 

сағат) 

Туристік-

өлкетану бағыты 

бойынша 

қосымша білім 

беру 

ұйымдарындағы 

жобалық және 

зерттеу 

технологиялары 

 

Имангулова Татьяна 

Васильевна - Қаз АСТ 

туризм факультетінің 

деканы, п.ғ.к. (орыс тілінде) 

Омаров К.М., Қаз АСТ п.ғ.к. 

(қазақ тілінде) 

 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 



 
 
 
 
 
 
 

 

9 қыркүйек, сейсенбі 

09.00-9.45 

9.50-10.35 

10.45-11.30 

11.35-12.20 

4 (2/2) сағат 

Білім 

алушылардың 

туристік-өлкетану 

қызметінің 

психологиялық-

педагогикалық 

ұстанымдары 

Ивлева Н.В. Қаз АСТ п.ғ.к .., 

доценті (орыс тілінде) 

Омаров К.М.  Қаз АСТ п.ғ.к 

(қазақ тілінде) 

Туризм және спорт 

академиясы 

Марков көшесі, 46-а 

12.20-14.00 Үзіліс   

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

16.40-17.20 

(4(2/2) 

сағат) 

ҚР балалар және 

жасөспірімдер 

туризмінің даму 

келешегі 

Сардаров О. А.  КазАСТ 

(орыс тілінде) 

Иргибаев М.И.  КазАСТ 

(қазақ тілінде) 

 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 

10 қыркүйек, сәрсенбі 

09.00-9.45 

9.50-10.35 

10.45-11.30 

11.35-12.20 

(4 (2/2) 

сағат) 

ҚР экскурсиялық 

қызметі. 

Экскурсия 

классафикациясы: 

Лютерович О.Г - КАЗ АСТ 

туризм кафедрасының аға 

оқытушысы, п.ғ.к 

Туризм және спорт 

академиясы 

Марков көшесі, 46-а 

12.20-14.00 Үзіліс   

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

16.40-17.20 

(4 (2/2) 

сағат) 

Балаларға  

қосымша білім 

беру 

кеңістігіндегі 

мұражай 

педагогикасы 

Лютерович О.Г. - КАЗ АСТ 

туризм кафедрасының аға 

оқытушысы, п.ғ.к 

Туризм және спорт 

академиясы 

Марков көшесі, 46-а 

11 қыркүйек, бейсенбі 

09.00-9.45 

9.50-10.35 

10.45-11.30 

11.35-12.20 

(4 (2/2) 

сағат) 

Түрген 

шатқалындағы 

сақ қорғандарын 

көру 

мақсатындағы 

табиғаттану 

экскурсиясы 

Турганбаева К.А.- Жас 

туристер станциясының  

әдіскері (орыс тілінде) 

Ауганбаев Б.- Жас туристер 

станциясының  әдіскері  

(қазақ тілінде) 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 

12.20-14.00 Үзіліс   

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

16.40-17.20 

4(0/4) сағат 

Көшпелі 

сабақтар.   
Қазіргі деңгейдегі 

көрме қойылымы 

Турганбаева К.А.- Жас 

туристер станциясының  

әдіскері (орыс тілінде 

Ауганбаев Б.- Жас туристер 

станциясының  әдіскері  

(қазақ тілінде) 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 



 
 
 
 
 
 
 

 

12 қыркүйек, жұма 

09.00-9.45 

9.50-10.35 

10.45-11.30 

11.35-12.20 

 

4(2/2) сағат 

Туристік жорықты 

ұйымдастыру және 

дайындау. Жол 

бағытын әзірлеу. 

Жол бағытының 

құжатын 

ресімдеу.Жоспарлау

Жорықтағы 

табиғатты қорғау 

қызметі 

Кликич С.М.  

(орыс тілінде)  

Иргибаев М.И. 

(қазақ тілінде) 

 

 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 

12.20-14.00 Үзіліс   

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

16.40-17.20 

4(2/2) сағат 

Туризмдегі 

қауіпсіздік.  

Туризмдегі 

қауіпсіздік. 

Төтенше жағдайда 

аман қалу.  

Дәрігерге дейінгі  

медициналық 

көмек. 

 

Кликич С.М.  

(орыс тілінде)  

Иргибаев М.И. 

(қазақ тілінде) 

 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 

13 қыркүйек, сенбі 

09.00-9.45 

9.50-10.35 

10.45-11.30 

11.35-12.20 

(4 (2/2) 

сағат) 

Көшпелі сабақтар. 

Республикалық 

өлкетану мұражайы 

 

Турганбаева К.А.- Жас 

туристер станциясының  

әдіскері (орыс тілінде) 

Ауганбаев Б.- Жас 

туристер станциясының  

әдіскері ( қазақ тілінде) 

Республикалық 

өлкетану мұражайы 

12.20-14.00 Үзіліс   

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

16.40-17.20 

(4 (2/2) 

сағат) 

Алматы 

қаласындағы мектеп 

мұражайларға бару 

 

Турганбаева К.А.- Жас 

туристер станциясының  

әдіскері (орыс тілінде) 

Ауганбаев Б.- Жас 

туристер станциясының  

әдіскері ( қазақ тілінде 

Алматы қаласындағы 

мектеп мұражайлары 

15 қыркүйек, дүйсенбі 

09.00-9.45 

9.50-10.35 

10.45-11.30 

11.35-12.20 

(4 (2/2) 

сағат) 

Туризм тактикасы 

және техникасы 

бойынша жергілікті 

жердегі 

практикалық 

сабақтар 

 

Турганбаева К.А.- Жас 

туристер станциясының  

әдіскері (орыс тілінде) 

Ауганбаев Б.- Жас 

туристер станциясының  

әдіскері ( қазақ тілінде) 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

12.20-14.00 Үзіліс   

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

16.40-17.20 

(4 (2/2) 

сағат) 

Туризм тактикасы 

және техникасы 

бойынша жергілікті 

жердегі 

практикалық 

сабақтар 

 

Турганбаева К.А.- Жас 

туристер станциясының  

әдіскері (орыс тілінде) 

Ауганбаев Б.- Жас 

туристер станциясының  

әдіскері ( қазақ тілінде) 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 

16 қыркүйек, сейсенбі 

09.00-9.45 

9.50-10.35 

10.45-11.30 

11.35-12.20 

(4 (2/2) 

сағат) 

Қосымша білім 

педагогтарының 

туристік-өлкетану 

бағыты бойынша 

инновациялық 

шығармашылық 

жобаларының 

есебін дайындау. 

Игембердиев Р. Р. – 

Алматы қаласы Жас 

туристер станциясының 

директоры 

Имангулова Т.В.,  Қаз 

АСТ туризм 

факультетінің деканы, 

п.ғ.к. 

 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 

12.20-14.00 Үзіліс   

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

16.40-17.20 

(4 (2/2) 

сағат) 

Қосымша білім 

педагогтарының 

туристік-өлкетану 

бағыты бойынша 

инновациялық 

шығармашылық 

жобаларының 

есебін дайындау. 

 

Игембердиев Р. Р. – 

Алматы қаласы Жас 

туристер станциясының 

директоры 

 

Имангулова Т.В.- Қаз 

АСТ туризм 

факультетінің деканы, 

п.ғ.к. 

 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 

17 қыркүйек, сәрсенбі 

09.00-9.45 

9.50-10.35 

10.45-11.30 

11.35-12.20 

(4 (2/2) 

сағат) 

Қосымша білім 

педагогтарының 

туристік-өлкетану 

бағыты бойынша 

инновациялық 

шығармашылық 

жобаларын және 

тұсаукесерді қорғау. 

Калиев Д.К -РҚББОӘО 

ғылыми-техникалық және 

экологиялық-туристік 

бағытындағы бөлім 

жетекшісі, «Балалар және 

жасөспірімдер туризмі» 

Халықаралық 

академиясының 

корреспондент- мүшесі 

Имангулова Т.В.-  Қаз 

АСТ туризм 

факультетінің деканы, 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

п.ғ.к. 

12.20-14.00 Үзіліс   

14.00-14.45 

14.50-15.35 

15.45-16.30 

16.40-17.20 

(4 (2/2) 

сағат) 

Қосымша білім 

педагогтарының 

туристік-өлкетану 

бағыты бойынша 

инновациялық 

шығармашылық 

жобаларын және 

тұсаукесерді қорғау. 

Калиев Д.К - РҚББОӘО 

ғылыми-техникалық және 

экологиялық-туристік  

бағытындағы бөлім 

жетекшісі, «Балалар және 

жасөспірімдер туризмі» 

Халықаралық 

академиясының 

корреспондент- мүшесі 

Имангулова Т.В.-  Қаз 

АСТ туризм 

факультетінің деканы, 

п.ғ.к. 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 

18 қыркүйек, бейсенбі 

09.00  Республикалық 

біліктілікті арттыру 

курсының жабылуы 

және 

қатысушыларға 

сертификаттарды 

тапсыру. 

Шер Р. П., РҚ БжҒМ  

Республикалық қосымша 

білім беру оқу-әдістемелік 

орталығының директоры 

Алматы қаласы 

натуралистер 

станциясы 

Щепкина көшесі,27 


