
Жоба  
 

1 Қосымша  
Қазақстан Республикасындағы 
балалар мен жасөспірімдердің 
туризм жүйесін дамытудың 
тұжырымдамалық негіздері 

 
 

 

Қазақстан Республикасындағы балалар мен жасөспірімдердің  
туризм жүйесін дамытудың тұжырымдамалық негіздерін іске асыру іс-шараларының  

ЖОСПАРЫ 
 

№ Іс-шара Аяқталу үлгісі  Орындауға 
жауаптылар 
  

Орындалу 
мерзімі 

Болжалған 
шығындар 
(млн.теңге) 

Қаржыландыру  
көздері 

1. Нормативтік құқықтық қамтамасыз ету 

1.1 Балалар мен жасөспірімдердің  
туризм мәселелері бойынша күші бар 
нормативтік құқықтық құжаттар 
сараптамасын өткізу. 

Аналитикалық 
материал 

ҚР БҒМ 
ҚР ИДМ 
 
 

2015 қажет емес  

1.2 Балалар мен жасөспірімдердің  
туризм саласына қатысты барлық 
заңнамалық актілер мен нормативтік 
құқықтық актілерді жетілдіру бойынша 
ұсыныстар дайындау. 

Нормативтік 
құқықтық актілер 

 ҚР БҒМ 
 

2015-2016 қажет емес  

1.3. Қазақстан Республикасы 
территориясындағы білім алушылармен  
туристік жорықтар, экспедициялар мен 
экскурсиялар ұйымдастыру және өткізу 
бойынша Нұсқаулықтар әзірлеу. 

БҒМ Бұйрығы 
 

ҚР БҒМ 
 

2015 қажет емес  
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1.4. 

Туристік жорықтар мен спорттық 
бағдарлаудан жүріп өту бойынша  
нормативтер әзірлеу. 

БҒМ Бұйрығы 
 

ҚР БҒМ 
 

2015 қажет емес  

1.5. «Облыстық деңгейде балаларға қосымша 
білім беру» бюджеттік классификаторына 
қосымша енгізу. 

БҒМ Бұйрығы 
 

ҚР БҒМ 
 

2016 қажет емес  

 
2. Ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мен ұйымдастыру-педагогикалық жұмыс 

 

2.1. Білім беру ұйымдары балалары арасында 
туристік-өлкетану жұмысын ұйымдастыру 
бойынша әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 
 

2015 3,6 «Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.2. Туристік база қызметінің әдістемелік 
нұсқауын әзірлеу. 
 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 
 

2015 2,4 «Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.3. Шатырлы, туристік лагердегі жазғы 
демалысты өткізу бойынша әдістемелік 
нұсқаулар әзірлеу. 
 
 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 
 

2015 2,4 «Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.4. «Жас турист» және «Қазақстан 
саяхатшысы» таңбашаларын әзірлеу. 

Таңбашалар 
үлгісі 

ҚР БҒМ 
 

2015 қажет емес  

2.5. Мектеп туризмі нұсқаушысының қызметі 
туралы әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. 
 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 
 

2015 2,4 
 

«Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 



3 

 

2.6. Мектеп туристік жарыстарына төрелік етуді 
өткізу әдістері бойынша нұсқаулар әзірлеу. 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 
 

2015 2,4 
 

«Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.7. Қоғамдық туристік кадрларды дайындау 
туралы әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. 
 
 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 2015 2,4 
 

«Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.8. Туристік жабдық пен инвентарьді 
сақтаудағы әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. 
 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 2015 2,4 
 

«Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.9. Білім алушыларға жорықтар, экскурсиялар, 
туристік жарыстар, слеттердің ережелері 
туралы жадынамалар, нұсқаулар, 
плакаттар әзірлеу және шығару 

Жадынамалар, 
нұсқаулар, 
плакаттар 
 

ЖАО 2015-2016 3,6 – 2015ж 
3,8 – 2016ж 

Жергілікті бюджетте 
қарастырылған 

қаражат аясында 

2.10. Білім беру ұйымдары қызметінің туристік-
өлкетану бағдарының бағалау сапасы мен 
нәтижелілік белгісін әзірлеу 
  

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ 
 

2015 3,6 
 

«Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.11. «Қазақстан аумағындағы көне қалалар, 
қасиетті жерлердің шығу тарихы» 
материалдар жинағын құру. 

Жинақ ҚР БҒМ 
 

2016 3,8 
 

«Ғылым және білім 
саласында 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бағдарламасы 
шеңберіндегі РБ 

2.12. «Экскурсиялық Қазақстан» жинағын әзірлеу Жинақ ҚР ИДМ 2016   
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3. Балалар мен жасөспірімдер туризмінің инфрақұрылымын дамыту және  

балалар мен жасөспірімдер туризмі ұйымдарының материалдық-техникалық базасын күшейту 
 

3.1. Балалар мен жасөспірімдер туризмін 
дамытуда өңірлік жоспарлар әзірлеу 

Өңірлік 
жоспарлар 

ЖАО 2015   

3.2. Ақмола, Атырау, Жамбыл, Қарағанды, 
Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау 
облыстарында Балалар мен жасөспірімдер 
туризм, өлкетану, экскурсия орталықтарын, 
жас туристер стансаларын ашу 

Әкімдердің 
шешімі 
 

ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 

3.3. Балалар мен жасөспірімдердің 
шығармашылық үйлерінде (сарайларында) 
туризм және өлкетану бөлімдерін ашу 

Әкімдердің 
шешімі 

ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 

3.4. Тұрғылықты жері бойынша туристік-
өлкетану жұмысын ұйымдастыру және 
өткізуді қамтамасыз ететін туристік клубтар 
мен тұрғылықты жері бойынша клубтар 
ашу. 

Әкімдердің 
шешімі 

ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 

3.5. Жастардың туристік базаларын, балалар 
мен жасөспірімдердің туристік лагерлерін, 
педагогикалық ЖОО студенттік клубтар ашу  

 ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 

3.6. Қосымша білім беру ұйымдарының балалар 
мен жасөспірімдер бағытын арнайы 
жабдықпен қамтамасыз ету 

Әкімдердің 
шешімі 

ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 

3.7. Ақмола, Атырау, Жамбыл, Қарағанды, 
Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау 
облыстарында туристік-өлкетану 
бағдарының қайта құрылған ұйымдарға 
жабдықтар алу 

Әкімдердің 
шешімі 

ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 
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3.8. Жалпы білім беретін мектептер 
құрылымында туристер мен 
өлкетанушылар үйірмелерін, клубтарын 
ашу, туристік қозғалысқа волонтерларды 
жұмылдыру 

Әкімдердің 
шешімі 
 

ЖАО 2015-2018  Жергілікті бюджет 

4. Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

4.1. Балалар мен жасөспірімдер туризм 
жүйесінде  педагогикалық кадрлардың 
біліктілігін арттыру және қайта даярлау 
бағдарламаларының мазмұнын 
дайындауды жаңарту. 
 

Бағдарлама ҚР БҒМ 2015-2016 14,4 – 2015 ж 
15,4 – 2016 ж 

 

«Ғылым және 
білім саласында 

әдістемелік 
қамтамасыз ету» 

008 
бағдарламасы 

шеңберіндегі РБ 

4.2. Балалар мен жасөспірімдер туризм 
ұйымдары басшыларына біліктілікті 
арттыру курстарын ұйымдастыру 
 

Курс ҚР БҒМ  
ЖАО 

2015-2016 1,6 – 2015 ж 
1,7 – 2016 ж 

«Мемлекеттік 
білім беру 
ұйымдары 

кадрларының 
біліктілігін 

арттыру және 
қайта даярлау» 
023 бағдарлама 
шеңберіндегі РБ 

4.3. Туристік-өлкетану бағытындағы қосымша 
білім беру педагогтерінің біліктілікті арттыру 
курстарын ұйымдастыру 
  

Курс ҚР БҒМ  
ЖАО 

2015-2016 10,8 – 2015 ж 
11,6 – 2016 ж 

«Мемлекеттік 
білім беру 
ұйымдары 

кадрларының 
біліктілігін 

арттыру және 
қайта даярлау» 
023 бағдарлама 
шеңберіндегі РБ 
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4.4. 
 
 
 

Білім беру ұйымдарының өлкетану және 
туризм саласында үздік педагогикалық 
идеялар мен педагогикалық ұжымдардың 
жұмыс тәжірибесі туралы «Педагогикалық 
шеберхана» Республикалық деректер 
жинақтамасын құру  

Республикалық 
деректер 
жинақтамасы 

ҚР БҒМ  2015-2016 қажет емес  

4.5. балаларға қосымша білім беру ұйымдары 
басшылары мен туристік-өлкетану 
жұмысына жетекшілік ететін аудандық, 
қалалық, облыстық білім басқармаларының 
мамандарына «Балалар мен 
жасөспірімдердің туризм жүйесін 
дамытудың мәселелері мен келешегі» 
Республикалық семинар-кеңесін өткізу 

Республикалық 
семинар-кеңес 

ҚР БҒМ  2015 2,5 «Республикалық 
деңгейдегі мектеп 
олимпиадаларын, 

байқаулар, 
мектептен тыс іс-
шаралар өткізу» 
010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

4.6. Педагогтердің өз кәсібіне қызығушылығын 
ынталандыру, өзін-өзі жетілдіруін 
белсендіру мақсатында «Әдістемелік 
вернисаж» Республикалық авторлық білім 
бағдарламалар байқауын өткізу  

 

Байқау ҚР БҒМ  2015 3,0 «Республикалық 
деңгейдегі мектеп 
олимпиадаларын, 

байқаулар, 
мектептен тыс іс-
шаралар өткізу» 
010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

4.7. Туристік-өлкетану бағытындағы қосымша 
білім беру педагогтерімен «Еуропа-Азия» 
туристік фестиваль өткізу 

Фестиваль ҚР БҒМ  
ЖАО 

2017  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

4.8. Білім беру ұйымдары педагогтері мен 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдеріне өңір аумағында балалар туризмі 
бойынша танысу турларын ұйымдастыру 
және өткізу 

Танысу турлары 
 
 

ЖАО әрдайым қажет емес  
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4.9. Тамыз педагогикалық конференциясын 
өткізу аясында туристік-өлкетану бағыты 
секциясы жұмысын ұйымдастыру 

Секция ҚР БҒМ  
ИДМ 

жыл сайын қажет емес  

4.10. 
 

Кадрлық әлеуеттің сапалық және сандық 
өзгерісі көрсетілген көрсеткіш жүйесін 
әзірлеу. 
 
 

Әдістемелік 
нұсқаулар 

ҚР БҒМ  
 

2015-2016 2,4 – 2015 ж 
2,6 – 2016 ж 

«Ғылым мен білім 
саласындағы 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

4.11. Жалпы білім беретін мектептер, 
колледждер, ЖОО туристік-өлкетану 
қызметін үздік ұйымдастыру бойынша  
байқау өткізу  

Байқау ЖАО 2015-2018  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

5. Ведомствоаралық және өңіраралық үйлестіру 
 

5.1. Балалар мен жасөспірімдер туризм 
мәселесі бойынша республикалық 
Үйлестіру кеңесін құру  

Үйлестіру Кеңесі ҚР БҒМ  
 

2015 қажет емес  

5.2. Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
негізінде туристік-өлкетану бағытындағы 
орталықтарды, алаңдарды кеңейту, білімді 
тарату үшін жеке меншік сектор 
инвестициясын, ұлттық компанияларды 
тарту 

 ЖАО әрдайым қажет емес  

5.3. Балалар мен жасөспірімдер туризм 
жүйесінде мемлекеттік-жеке меншік 
серіктестігінің позитивтік тәжірибесін 
насихаттау 

БАҚ мақалалар ЖАО әрдайым қажет емес  
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5.4. «Білім. Туризм. Ықпалдастық» 
Халықаралық форумын Орал қ. өткізу 
 
 

Форум ҚР БҒМ  
ЖАО 

 6,0 – 2015 ж 
6,4 – 2016 ж 

«Республикалық 
деңгейдегі мектеп 
олимпиадаларын, 

байқаулар, 
мектептен тыс іс-
шаралар өткізу» 
010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

 
6. Балалар мен жасөспірімдер туризмін өткізу іс-шаралары 

 

6.1. “Менің Отаным - Қазақстан” оқушылар мен 
білім алатын жастардың жыл сайын 
өткізілетін Республикалық туристік 
экспедициясы туралы ереже әзірлеу 

Ереже ҚР БҒМ 
ҚР ИДМ 

2015 қажет емес  

6.2. “Менің Отаным - Қазақстан” оқушылар мен 
білім алатын жастардың туристік 
экспедициясын өткізу бойынша 
республикалық, облыстық, аудандық 
ұйымдастыру комитеттерін құру 

Бұйрық, өкім ҚР БҒМ 
ҚР ИДМ  
ЖАО 

2016 қажет емес  

6.3. “Менің Отаным - Қазақстан” оқушылар мен 
білім алатын жастардың туристік 
экспедициясына дайындалу және өткізу 
бойынша республикалық, өңірлік іс-
шаралар жоспарын әзірлеу 

Жоспарлар ҚР БҒМ 
ЖАО 

2016 қажет емес  

6.4. “Менің Отаным - Қазақстан” туристік 
экспедициясын оқушылар мен білім алатын 
жастардың арасында аудандық, облыстық 
деңгейлерде өткізу 

ҚР БҒМ Ақпарат 

 

ЖАО жыл сайын  
 

Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 
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6.5. “Менің Отаным - Қазақстан” оқушылар мен 
білім алатын жастардың экспедициясының 
Республикалық экспедициялық жасақтар 
слетін өткізу 
 
 

Республикалық 
слет 

ҚР БҒМ 
ҚР ИДМ  
 

жыл сайын 6,0 – 2015ж 
6,4 – 2016ж 

«Республикалық 
деңгейдегі мектеп 
олимпиадаларын, 

байқаулар, 
мектептен тыс іс-
шаралар өткізу» 
010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

6.6. «Ата-бабамыздың мұрасын сақтаймыз және 
дамытамыз» өлкетану декоративтік-
қолданбалы шығармашылық 
Республикалық көрмесін өткізу 
 

Республикалық  
көрме 

ҚР БҒМ 
 
 

2015-2016 4,8 – 2015ж 
5,1 – 2016ж 

«Балалар мен 
жасөспірімдердің 

қосымша білім 
берудің оқу 

бағдарламаларын 
қамтамасыз ету» 

010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

6.7. Қазақстан халқы Ассамблеясының                    
20-жылдығына арналған «Қазақстан – менің 
алтын бесігім» Республикалық сурет 
байқауын өткізу 
 

Республикалық 
байқау 

ҚР БҒМ 2015 4,8 – 2015ж 
5,1 – 2016ж 

 «Балалар мен 
жасөспірімдердің 

қосымша білім 
берудің оқу 

бағдарламаларын 
қамтамасыз ету» 

010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

6.8. Жас туристер арасында «Өмірдегі сенің 
бірінші биіктігің» Республикалық 
шығармалар байқауын он-лайн режимінде 
өткізу 

 Байқау ҚР БҒМ 2015-2016 қажет емес  
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6.9. Халықаралық туризм күніне арналған 
«Алтын компас» Республикалық балалар 
фотофестивалін ұйымдастыру және өткізу 

 

Фотофестиваль ҚР БҒМ  2015-2016 5,5 – 2015ж 
5,9 – 2016ж 

«Балалар мен 
жасөспірімдердің 

қосымша білім 
берудің оқу 

бағдарламаларын 
қамтамасыз ету» 

010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

6.10. «Ұлытау менің жүрегімде» жас эксурсия 
жетекшілерінің өңірлік байқауын 
ұйымдастыру және өткізу 

Байқау ЖАО 2015-2016  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

6.11. Өңірлік балалар өлкетану олимпиадаларын 
өткізу 
 

Олимпиадалар ЖАО 2016-2018  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

6.12. Білім алушыларға Астана қаласы – Тәуелсіз 
Қазақстанның астанасы ынталандыру 
экскурсияларын ұйымдастыру. 
 

Экскурсиялар ҚР БҒМ 
ЖАО 

2015-2016  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

6.13. Өлкетану оқу бағдарламалары кешенінің 
аясында білім алатын жастарды 
Қазақстанның басқа өңірлерінің табиғи, 
экономикалық, тарихи, мәдени даму 
ерекшеліктерімен таныстыру бойынша 
мұражай-экскурсиялық іс-шаралар 
ұйымдастыру 

Өңіраралық 
экскурсиялар 

ЖАО  2015-2016  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

 

6.14. Білім алатын жастардың арасында бард 
әндері байқауын өткізу 

 

 

Байқау ЖАО  2015-2016  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 
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6.15. «Туған өлкенің көрнекті жерлерінен 
Қазақстанның қасиетті жеріне» 
экскурсиялық-туристік марафон өткізу 

 

Марафон ЖАО  2015-2016  Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

6.16.  Тауға шығу, тау, су, жаяу туризмнің 
техникасы, бағдарлау, бердинг бойынша 
туристік-өлкетану бағытының аудандық, 
облыстық, республикалық жарыстарын 
өткізу 

 

 

 

Жарыстар ҚР БҒМ  
ЖАО  
 

2015-2016 6,0 – 2015ж 
6,4 – 2016ж 

«Республикалық 
деңгейдегі мектеп 
олимпиадаларын, 

байқаулар, 
мектептен тыс іс-
шаралар өткізу» 
010 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

 

Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

 
7. Ақпараттық-насихаттауды қамтамасыз ету 

 

7.1. Балалар мен жасөспірімдер туризмі 
мәселесіне халық пен меценаттарға 
тұрақты көңіл аудару мақсатында БАҚ 
кеңейтілген ақпараттық компания дайындау 
және өткізу  

Басылымдар, 
мақалалар, 
баяндамалар 
 
 

ҚР БҒМ  
ЖАО  
 

2015-2016 Қажет емес  
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7.2. Балалар мен жасөспірімдер туризмінің рөлі 
туралы мемлекеттік және орыс тілдерінде 
әлеуметтік имидждік бейнероликтер 
дайындау 
 

 

Бейнероликтер ҚР БҒМ  
ЖАО  
 

2015-2016 3,0 – 2015ж 
3,2 – 2016ж 

«Ғылым мен білім 
саласындағы 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 
 

Жергілікті 
бюджетте 

қарастырылған 
қаражат аясында 

7.3. Балалар туризмі мен өлкетануын дамыту 
мәселелері бойынша Интернет желісінде 
ақпараттық база құру 

Сайттар 
 

ҚР БҒМ  
ЖАО 

әрдайым қажет емес  

7.4. Балалар мен жастарға Қазақстан бойынша 
интерактивті экскурсиялық маршруттар 
әзірлеу және құру 

Ақпараттық 
портал 

ҚР БҒМ 2015 қажет емес  

7.5. Туристік-өлкетану бағытындағы «Соқпақ-
Тропинка» балалар мен жасөспірімдер 
журналын әзірлеу 
 
  

Журнал ҚР БҒМ  
ЖАО  
 

2015-2016 2,0 – 2015ж 
2,1 – 2016ж 

«Ғылым мен білім 
саласындағы 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

7.6. Туристік және өлкетану бағытындағы жас 
журналистердің «Еуразия Сақинасы»  
балалар Ақпараттық форумын он-лайн 
режимде өткізу 
 
 
 

Форум ҚР БҒМ  
ЖАО 

2015-2016  «Ғылым мен білім 
саласындағы 
әдістемелік 

қамтамасыз ету» 
008 бюджеттік 
бағдарлама 

шеңберіндегі РБ 

 РБ Барлығы     177,5  
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Проект 
 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации Концептуальных подходов  
развития системы детско-юношеского туризма в Республике Казахстан  

 
 

№ Мероприятие Форма 
завершения 

 

Ответствен
ные за 

исполнение  

Сроки 
исполнения  

Предпола- 
гаемые 
расходы 
(млн.тенге) 

Источники 
финансирования 

1. Нормативное правовое обеспечение 

1.1 Провести экспертизу действующих 
нормативных правовых документов по 
вопросам детско-юношеского туризма 

Аналитический 
материал 

МОН РК 
МИР РК 

2015 не 
требуется 

 
 
 
 

1.2 Подготовить предложения по 
совершенствованию существующих 
законодательных актов и нормативных 
правовых актов, относящихся к сфере 
детско-юношеского туризма  

Нормативные 
правовые акты  

 МОН РК 2015-2016  не 
требуется 

 
 
 
 
 
 

1.3. Разработать Инструкцию по организации и 
проведению туристских походов, 
экспедиций и экскурсий с учащимися на 
территории Республики Казахстан. 

Приказ МОН  
 

МОН РК 2015 не 
требуется 

 

 
1.4. 

Разработать нормативы на прохождение 
туристских походов и спортивного 
ориентирования. 

Приказ МОН  
 

МОН РК 2015 не 
требуется 

 

1.5. Внести дополнение в бюджетный 
классификатор «дополнительное 
образование детей на областном уровне» 
 

Приказ МОН МОН РК 2016 не 
требуется 
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2. Научно-методическое обеспечение и организационно-педагогическая работа 

2.1. Разработать методические рекомендации 
по организации туристско-краеведческой 
работы среди детей организаций 
образования 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 3,6 РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.2. Разработать методические рекомендации 
деятельности туристских баз 
 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 2,4 РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.3. Разработать методические рекомендации 
по проведению летнего отдыха в 
палаточном, туристском лагере 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 2,4 РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.4. Разработать значки «Жас турист» и 
«Қазақстан саяхатшысы» 

Макеты 
значков 

МОН РК 2015 не 
требуется 

 

2.5. Разработать методические рекомендации 
о деятельности инструктора школьного 
туризма. 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 2,4 
 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.6. Разработать рекомендации по методике 
проведения судейства школьных 
туристских соревнований 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 2,4 
 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.7. Разработать методические рекомендации 
о подготовке общественных туристских 
кадров. 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 2,4 
 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.8. Разработать методические рекомендации 
хранения туристского снаряжения и 
инвентаря 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 2,4 
 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 
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2.9. Разработать и издать памятки, 
рекомендации, плакаты для обучающихся 
о правилах поведения в походах, на 
экскурсиях, туристских соревнованиях, 
слётах 

Памятки, 
рекомендации, 
плакаты 

МИО 2015-2016 3,6 – 2015г 
3,8 – 2016г 

В пределах средств, 
предусмотренных 
местными 
бюджетами 

2.10. Разработать критерии оценки качества и 
результативности деятельности 
организации образования туристско-
краеведческого профиля  

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015 3,6 
 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.11. Создать сборник материалов «История 
возникновения древних городов, 
священных мест на территории 
Казахстана» 

Сборник МОН РК 2016 3,8 
 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

2.12. Разработать сборник «Экскурсионный 
Казахстан» 

Сборник МИР РК 2016   

3. Развитие инфраструктуры детско-юношеского туризма и укрепление материально-технической базы организаций детско-
юношеского туризма 

3.1. Разработать региональные планы 
развития детско-юношеского туризма 

Региональные 
планы 

МИО 2015   

3.2. Открыть Центры детского и юношеского 
туризма, краеведения, экскурсий, станций 
юных туристов в Акмолинской, 
Атырауской, Жамбылской, 
Карагандинской, Костанайской, 
Кызылординской, Мангыстауской областях 

Решение 
акимов 

МИО 2015-2018   Местные бюджеты 

3.3. Открыть отделы туризма и краеведения 
при домах (дворцах) творчества детей и 
юношества  

Решение 
акимов 

МИО 2015-2018   Местные бюджеты 

3.4. Открыть туристские клубы и клубы по 
месту жительства, обеспечивающие 
организацию и проведение туристско-
краеведческой работы по месту 
жительства 

Решение 
акимов 

МИО 2015-2018   Местные бюджеты 
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3.5. Открыть молодежные туристские базы, 
детско-юношеские туристские лагеря, 
студенческие клубы в педагогических 
вузах 

 МИО 2015-2018   Местные бюджеты 

3.6. Обеспечить специальным оборудованием 
организации дополнительного 
образования детско-юношеского 
направления 

Решение 
акимов 

МИО 2015-2018   Местные бюджеты 

3.7. Приобрести оборудование для вновь 
создаваемых организаций туристско-
краеведческого профиля в Акмолинской, 
Атырауской, Жамбылской, 
Карагандинской, Костанайской, 
Кызылординской, Мангистауской областях  

Решение 
акимов 

МИО 2015-2018   Местные бюджеты 

3.8. Открыть в структуре 
общеобразовательных школ кружки, клубы 
туристов-краеведов, привлечь волонтёров 
по туристскому движению 

Решение 
акимов 

МИО 2015-2018  Местные бюджеты 

4. Повышение квалификации кадров 
4.1. Обновить содержание программ 

подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров системы детско-
юношеского туризма 
 

Программы МОН РК 2015-2016 14,4 – 2015г 
15,4 – 2016г 

 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

4.2. Организовать курсы повышения 
квалификации руководителей организаций 
детско-юношеского туризма 

Курсы МОН РК 
МИО 

2015-2016 1,6 - 2015г 
1,7 – 2016г 

РБ в рамках программы 
023 «Повышение 
квалификации и 
переподготовки кадров 
государственных 
организаций 
образования» 
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4.3. Организовать курсы повышения 
квалификации педагогов дополнительного 
образования туристско-краеведческой 
направленности  

Курсы МОН РК 
МИО 

2015-2016 10,8 – 2015г 
11,6 – 2016г 

РБ в рамках программы 
023 «Повышение 
квалификации и 
переподготовки кадров 
государственных 
организаций 
образования» 

4.4. 
 
 
 

Создать республиканский банк данных 
«Педагогическая мастерская» о лучших 
педагогических идеях и опыте работы 
педагогических коллективов организаций 
образования в области краеведения и 
туризма 

Республиканск
ий банк данных 

МОН РК 2015-2016 Не 
требуется 

 

4.5. Провести Республиканский семинар-
совещание руководителей организаций 
дополнительного образования детей и 
специалистов районных, городских, 
областных управлений образования, 
курирующих туристско-краеведческую 
работу «Проблемы и перспективы 
развития системы детско-юношеского 
туризма» 

Республиканск
ий семинар-
совещание 

МОН РК 2015 2,5 РБ в рамках программы 
010 «Проведение 
республиканских 
школьных олимпиад, 
конкурсов, внешкольных 
мероприятий 
республиканского 
значения» 

4.6. Провести Республиканский конкурс 
авторских образовательных программ 
«Методический вернисаж» с целью 
стимулирования у педагогов интереса к 
собственной профессии, активизации на 
самосовершенствование  

Конкурс МОН РК 2015 3,0 РБ в рамках программы 
010 «Проведение 
республиканских 
школьных олимпиад, 
конкурсов, внешкольных 
мероприятий 
республиканского 
значения» 

4.7. Провести туристский фестиваль «Европа-
Азия» с педагогами дополнительного 
образования туристско-краеведческого 
направления 

Фестиваль МОН РК 
МИО 

2017  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными 
бюджетами 
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4.8. Организовать и провести 
ознакомительные туры по детскому 
туризму на территории региона для 
педагогов организаций образования и 
представителей средств массовой 
информации 

Ознакомительн
ые туры 

МИО постоянно не требуется  

4.9. Организовать работу секции туристско-
краеведческого направления в рамках 
проведения августовских педагогических 
конференций 

Секция МОН РК 
МИО 

ежегодно не требуется  

4.10. 
 

Разработать систему показателей, 
отображающих качественные и 
количественные изменения кадрового 
потенциала 

Методические 
рекомендации 

МОН РК 2015-2016 2,4 – 2015г 
2,6 – 2016г 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

4.11. Провести конкурс на лучшую организацию 
туристско-краеведческой деятельности в 
школах, колледжах, вузах  

Конкурс МИО 2015-2018  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

5. Межведомственная и межрегиональная координация 

5.1. Создать Республиканский 
координационный совет по вопросам 
детско-юношеского туризма  

Координацион-
ный Совет 

МОН РК 2015 не 
требуется 

 

5.2. Привлечь инвестиции частного сектора, 
национальных компаний для расширения 
центров, площадок распространения 
знаний туристско-краеведческого 
направления на базе государственно-
частного партнерства 

 МИО постоянно не 
требуется 

 

5.3. Пропагандировать позитивный опыт 
государственно-частного партнерства в 
системе детско-юношеского туризма 

Статьи в СМИ МИО постоянно не 
требуется 
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5.4. Провести Международный форум 
«Образование. Туризм. Интеграция» в                     
г. Уральске 

Форум МОН РК 
МИО 

 6,0 – 2015г 
 6,4 – 2016г 

РБ в рамках программы 
010 «Проведение 
республиканских 
школьных олимпиад, 
конкурсов, внешкольных 
мероприятий 
республиканского 
значения» 

6. Проведение мероприятий детско-юношеского туризма 

6.1. Разработать положение о проведении 
ежегодной Республиканской туристской 
экспедиции школьников и учащейся 
молодежи “Менің Отаным - Қазақстан” 

Положение МОН РК 
МИР РК 

2015 не 
требуется 

 

6.2. Создать республиканский, областные, 
районные оргкомитеты по проведению 
туристской экспедиции школьников и 
учащейся молодежи “Менің Отаным - 
Қазақстан” 

Приказ, 
распоряжение 

МОН РК,  
МИР РК 
МИО 

2016 не 
требуется 

 

6.3. Разработать республиканский, 
региональные планы мероприятий по 
подготовке и проведению туристской 
экспедиции школьников и учащейся 
молодежи “Менің Отаным - Қазақстан” 

Планы МОН РК 
МИО 

2016 не 
требуется 

 

6.4. Провести туристскую экспедицию “Менің 
Отаным - Қазақстан” среди школьников и 
учащейся молодежи на районном и 
областном уровнях  

Информация в 
МОН РК 

МИО ежегодно  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными 
бюджетами  

6.5. Провести Республиканский слет 
экспедиционных отрядов экспедиции 
школьников и учащейся молодежи “Менің 
Отаным - Қазақстан” 
 

Республиканск
ий слет 

МОН РК 
МИР РК 

ежегодно 6,0 – 2015г 
6,4 – 2016г 

РБ в рамках программы 
010 «Проведение 
республиканских 
школьных олимпиад, 
конкурсов, внешколь ных 
мероприятий 
республиканского 
значения» 
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6.6. Провести Республиканскую выставку 
краеведческого декоративно-прикладного 
творчества «Наследие наших предков 
сохраним и приумножим» 

Республиканс 
кая  выставка 

МОН РК 2015-2016 4,8 – 2015г 
5,1 – 2016г 

 РБ в рамках программы 
010 «Обеспечение 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей и 
юношества» 

6.7. Провести Республиканский конкурс 
рисунков «Казахстан - моя золотая 
колыбель», посвященный 20-летию 
Ассамблеи народов Казахстана 

Республиканс 
кий конкурс 

МОН РК 2015 4,8 – 2015г 
5,1 – 2016г 

 РБ в рамках программы 
010 «Обеспечение 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей и 
юношества» 

6.8. Провести Республиканский интернет-
конкурс сочинений среди юных туристов 
''Твоя первая в жизни высота''  

 Конкурс МОН РК 2015-2016 не 
требуется 

 

6.9. Организовать и провести Республиканский 
детский фотофестиваль «Золотой 
компас», посвященный международному 
Дню туризма 

Фотофестивал
ь 

МОН РК 2015-2016 5,5 – 2015г 
5,9 – 2016г 

РБ в рамках программы 
010 «Обеспечение 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей и 
юношества» 

6.10. Организовать и провести региональные 
конкурсы юных экскурсоводов «Ұлытау в 
сердце моем» 

Конкурс МИО 2015-2016  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

6.11. Провести региональные детско –
краеведческие олимпиады 

Олимпиады МИО 2016-2018  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

6.12. Организовать поощрительные экскурсии 
для учащихся в город Астану - столицу 
Независимого Казахстана.  
 

Экскурсии МОН РК 
МИО 

2015-2016  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 
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6.13. Организовать музейно-экскурсионные 
мероприятия по ознакомлению учащейся 
молодежи с природными, экономическими, 
историческими, культурными 
особенностями развития других регионов 
Казахстана в рамках краеведческого 
компонента образовательных программ  

Межрегиональ
ные экскурсии 

МИО 2015-2016  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

6.14. Провести конкурсы бардовской песни 
среди учащейся молодежи 

Конкурс МИО 2015-2016  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

6.15. Провести экскурсионно - туристский 
марафон «От достопримечательности 
родного края - к святыням Казахстана» 

Марафон МИО 2015-2016  В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

6.16.  Провести районные, областные, 
республиканские соревнования туристско-
краеведческого направления по 
скалолазанию, по технике горного, 
водного, пешего туризма, 
ориентированию, бердингу 

Соревнования МОН РК 
МИО 

2015-2016 6,0 – 2015г 
6,4 – 2016г 

РБ в рамках программы 
010 «Проведение 
республиканских 
школьных олимпиад, 
конкурсов, внешкольных 
мероприятий 
республиканского 
значения» 
В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

7. Информационно-пропагандистское обеспечение 

7.1. Подготовить и провести широкую 
информационную компанию в СМИ с 
целью привлечения устойчивого внимания 
населения и меценатов к вопросам детско-
юношеского туризма 

Публикации, 
статьи, 
выступления 

МОН РК, 
МИО 

2015-2016 не 
требуется 
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7.2. Подготовить социальные имиджевые 
видеоролики на государственном и 
русском языках о роли детско-юношеского 
туризма 

Видео-ролики МОН РК, 
МИО 

2015-2016 3,0 – 2015г 
 3,2 – 2016г 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 
В пределах средств, 
предусмотренных 
местными бюджетами 

7.3. Создать информационную базу в сети 
Интернет по вопросам развития детского 
туризма и краеведения 

Сайты  
 

МОН РК 
МИО 

постоянно не 
требуется 

 

7.4. Разработать и создать интерактивные 
экскурсионные маршруты по Казахстану 
для детей и молодежи 

Информационн
ый портал 

МОН РК 2015 не 
требуется 

 

7.5. Разработать детско-юношеский журнал 
туристско-краеведческого направления  
«Сокпа- Тропинка»  

Журнал МОН РК 
МИО 

2015-2016 2,0 - 2015г 
2,1 - 2016г 

РБ в рамках программы 
008 «Методологическое 
обеспечение в области 
науки и образования» 

7.6. Проведение в он-лайн режиме детского 
Информационного форума юных 
журналистов туристского и краеведческого 
направления «Кольцо Евразии» 

Форум МОН РК 
МИО 

2015-2016 не 
требуется 

 

 Всего из РБ     177,5  

 
 
 

 
 

 


