
«Батыс Қазақстан облысының әкімдігі білім басқармасының балалар мен жасөспірімдер туризм және 

экология облыстық орталығы» МКҚК 

2023 жылдың көпшілік шараларының  жұмыс  

ЖОСПАРЫ 

№ Шара атауы  
Өткізілетін 

орны 

Өткізілетін 

мерзімі 

Жауапты 

Көпшілік-ұйымдастыру жұмысы 

1 ХІ облыстық қысқы оқушылар 

гимназиадасы (3 спорт түрінен) 

Орал қ. 24 қаңтар –

17 ақпан 

Спорт және 

дене 

шынықтыру 

бөлімі 

2 Облыстық «Европа-Азия 2023» 

шаңғы туризмі техникасынан 

жарыс 

1 кезең – аудандық 

2 кезең – облыстық 

Орал қ. 

 

24-27 

қаңтар 

Туризм   және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

3 «Қыста құстарды 

қоректендіріңдер!» экологиялық 

акциясы 

БҚО 10 қаңтар- 

10 ақпан 

Экологиялық 

туризм бөлімі 

4 «Музей жауһарлары» көрмесін  

ұйымдастыру 

БҚО 

 

25 қаңтар    

– 25 ақпан 

Өлкетану  

және 

аймақаралық 

ынтымақтасты

қ бөлімі 

5 Облыстық «Орал өнірінің шаңғы 

жолдары» жарысы (3-4, 5-6 сынып 

оқушылары арасында) 

БҚО 22-24 ақпан Спорт және 

дене 

шынықтыру 

бөлімі 

6 Оқушылар арасындағы облыстық  

«Ақшақар – 2023» шаңғы туризмі 

техникасынан жарысы 

1 кезең – мектепішілік 

2 кезең – аудандық 

3 кезең – облыстық 

Орал қ. 

 

7-10 ақпан Туризм   және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

7 5-6 сынып оқушылары арасындағы  

футзалдан облыстық жарысы 

 (ұлдар, қыздар) 

Орал қ. 3-5 наурыз Спорт және 

дене 

шынықтыру 

бөлімі 

8 2-11 сыныптар арасында 

шахматтан  облыстық олимпиадасы 

(ұлдар, қыздар)   

Орал қ. 9-11 наурыз

  

Спорт және 

дене 

шынықтыру 

бөлімі 

9 7-8 сынып оқушылары арасындағы  

футзалдан облыстық жарысы  

 (ұлдар, қыздар) 

Орал қ. 17-19 

наурыз 

Спорт және 

дене 

шынықтыру 

бөлімі 

10 Облыстық «Жанды сабақтар» 

сырттай байқауы 

Облыс 

бойынша 

 

13 ақпан -13 

наурыз 

Өлкетану  

және 

аймақаралық 



ынтымақтасты

қ бөлімі 

11 Облыстық ұлттық және халықтық 

спорт түрінен «Наурыз - 2023» 

жарысы 

Орал қ. 24-26 

наурыз 

Спорт және 

дене 

шынықтыру 

бөлімі 

12 Футзалдан  облыстық  «Балдаурен» 

жарысы қыздар мен ұлдар 

арасында  

(3,4 сынып) 

Орал қ. 31 наурыз – 

2 сәуір 

Спорт және 

дене 

шынықтыру 

бөлімі 

13 Облыстық «Алау» әскери-спорттық 

ойыны 

Орал қ. 27-30 

наурыз 

Спорттық 

бағдарлау 

бөлімі 

14 Облыстық «Жайық толқыны» 

фестивалі 

1 кезең –мектептік 

2 кезең – аудандық 

3 кезең – облыстық 

Орал қ. 29-31 

наурыз 

Өлкетану  

және 

аймақаралық 

ынтымақтасты

қ бөлімі 

15 «Құстарға үй сыйлайық» 

экологиялық акциясы 

БҚО 1-30 сәуір Экологиялық 

туризм бөлімі 

 

16 

Облыстық «Жайық алаңы» 

онлайн - марафоны 

 

БҚО 

 

5-20 сәуір 

Өлкетану  

және 

аймақаралық 

ынтымақтасты

қ бөлімі 

17 Спорттық бағдарлаудан «Көктемгі 

бағдарлау 2023» облыстық жарысы 

Орал қ. 10-12 сәуір Спорттық 

бағдарлау 

бөлімі 

18 М.Жұмаев жүлдесі үшін тау 

туризмі техникасының ашық 

біріншілігі БҚО 

1 кезең – аудандық 

2 кезең - облыстық 

Орал қ. 

 

18-21 

сәуір 

Туризм   және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

19 Облыстық «Былғары доп» футбол 

турнирі (5-6,7-8, 9-11 сынып, ұлдар 

мен қыздар арасында) 

Орал қ. 21 сәуір – 6 

мамыр 

Спорт және 

дене 

шынықтыру 

бөлімі 

20 Облыстық «Айбын» әскери-

патриоттық жастар жиыны 

Орал қ. 20-23 сәуір Спорттық 

бағдарлау 

бөлімі 

21 Облыстық «Менің Отаным-

Қазақстан» туристік экспедиция 

жасақтарының слеті 

1 кезең –мектептік 

2 кезең – аудандық 

3 кезең – облыстық 

Орал қ. 26-28 сәуір Өлкетану  

және 

аймақаралық 

ынтымақтасты

қ бөлімі 

22 Облыстық «БҚО табиғат 

ескерткіштері» атты экологиялық 

экспедиция 

Шыңғырлау 

ауданы 

10-12 

мамыр 

Экологиялық 

туризм бөлімі 



23 Облыстық жеңіл атлетика жарысы  

(3-4, 5-6 сынып қыздар, ұлдар) 

Орал қ. 12-14 

мамыр 

Спорт және 

дене 

шынықтыру 

бөлімі 

24 Облыстық «Жас құтқарушы» слеті Орал қ. 17-19 

мамыр 

Туризм   және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

25 Облыстық «Шырқа гитара!» бард 

әндерін орындаушылардың 

фестивалі 

1 кезең –мектептік 

2 кезең – аудандық 

БҚО 18-20 

мамыр 

Өлкетану  

және 

аймақаралық 

ынтымақтасты

қ бөлімі 

26 Республикалық «Алау» әскери-

патриоттық ойыны 

Орал қаласы 18-21 

мамыр 

Спорттық 

бағдарлау 

бөлімі 

27 Жазушы Х.Есенжановтың 

туғанына 115 жыл толуына орай, 

«Ақжайықтану» туристік-

өлкетанулық  экспедициясын 

ұйымдастыру 

Облыс 

бойынша 

(Орал қ- 

Теректі ауд.-

Орал қ.) 

8-10 маусым Өлкетану  

және 

аймақаралық 

ынтымақтасты

қ бөлімі 

28 Облыстық экологиялық 

геологиялық экспедициясы 

Теректі 

ауданы 

13-16 

маусым 

Экологиялық 

туризм бөлімі 

29 «Ұлы дала елі» туристік-

өлкетанулық экспедициясы 

Орал қ.- 

Астана қ.-

Жезқазған қ.-

Орал қ.  

17-27 

маусым 

Өлкетану  

және 

аймақаралық 

ынтымақтасты

қ бөлімі 

30 «Менің Отаным – Қазақстан»  

туристік –өлкетанулық экспедиция 

жасақтары слетінің шеңберінде 

облыстық көктемгі «Қарлығаш» 

туриадасы 

1 кезең – мектепшілік (көпшілік 

жорықтар) 

2 кезең – аудандық (категориялық 

жорықтар) 

3 кезең – облыстық жарыс 

 

Орал қ 

 

сәуір 

мамыр 

 

 

 

 

 

20-24 

маусым 

Туризм   және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

31 Облыстық велотуризм 

техникасынан  

«Күміс шабақ 2023» жарысы 

1 кезең – мектепшілік 

2 кезең – аудандық 

3 кезең-облыстық 

Орал қ.  

 

 

 

20-24 

маусым 

Туризм   және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

32 Облыстық оқушылар арасында 

«Жайық-Урал 2023» туристік-

экологиялық экспедициясы 

1кезең – мектепшілік «Орал 

өңірінің жасыл желкені» акция 

Жайық өзені 

Орал қаласы – 

Чапаев ауылы 

 

 

 

мамыр –

маусым 

 

Экологиялық 

туризм бөлімі 

 



2 кезең – аудандық  «Орал өңірінің 

кіші өзендері» экспедиция 

3 кезең – облыстық «Жайық – Урал 

2023» экспедиция 

 

23-29 

маусым 

33 Спорттық бағдарлаудан  

«Бағдар 2023» шатырлы лагері 

Бөкей Ордасы 

ауданы 

3-9 шілде Спорттық 

бағдарлау 

бөлімі 

34 Облыстық  жас экологтардың  

«Жасыл» олимпиадасы 

Бөкей ордасы 

ауданы 

13-15 

қыркүйек 

Экологиялық 

туризм бөлімі 

35 Халықаралық туризм күніне  

арналған «Европа-Азия-2023»  

туристік фестивалі 

1 кезең – аудандық 

2 кезең – облыстық 

Орал қ. 

«Евразия» 

ТСК 

 

20-23 

қыркүйек 

Туризм   және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

36 Республикалық «Менің Отаным-

Қазақстан» туристік экспедиция 

жасақтарының слетін ұйымдастыру 

Орал қ. 28-30 

қыркүйек 

Өлкетану  

және 

аймақаралық 

ынтымақтасты

қ бөлімі 

37 5 спорт түрінен колледж лига 

жарыстарының облыстық кезеңі 

(шағын футбол, волейбол, 

баскетбол, жеңілатлетикалық 

кросс, тоғызқұмалақ) 

Орал қ. 19 қыркүйек 

- 30 қараша 

Спорт және 

дене 

шынықтыру 

бөлімі 

38 8  спорт түрінен ұлттық мектеп 

лига жарыстарының  облыстық 

кезеңі 

(футзал «Теңбіл доп», волейбол 

«Шұбар доп», баскетбол «Алтын 

доп», шахматы «Ақбозат», 

тоғызқұмалақ, үстел тенисі, асық 

ату и бес асық) 

Орал қ. 7 қазан – 22 

желтоқсан 

Спорт және 

дене 

шынықтыру 

бөлімі 

39 Облыстық ашық  

«Батыс Азимут- 2023» спорттық 

бағдарлау жарысы 

       1 кезең  - мектепшілік 

2 кезең - аудандық 

      3 кезең - облыстық 

Орал қ. 

 

4-6 қазан Спорттық 

бағдарлау 

бөлімі 

40 БҚО балалар туризмін дамытуға 

үлес қосқан педагог В.П. Фоминді 

еске алуға арналған облыстық 

«Алтын Дала» туриадасы 

1 кезең - аудандық 

2 кезең - облыстық 

Орал қ. 

 

17-20 

қазан 

Туризм   және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

41 Тау туризмі техникасынан 

академик  

Т.Қ. Жездібаевты еске алуға 

арналған облыстық жарыс 

1 кезең - аудандық 

Орал қ 

 

14-17 

қараша 

Туризм   және 

қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

 



2 кезең - облыстық 

42 Оқушылар арасындағы облыстық 

конференция 

1 кезең - аудандық 

2 кезең - облыстық 

Орал қ. 6-8 

желтоқсан 

Экологиялық 

туризм бөлімі 

 

 

 Мамандар дайындау    

1 «Жайық-Урал» туристік-экологиялық 

экспедициясы шеңберінде су туризмі 

жорығының жетекшілерін дайындау 

семинары (І қиындық категориялы 

жорық) 

Жайық 

өзені 

25 сәуір – 

2 мамыр 

Экологиялық 

туризм 

бөлімі 

 

2 Республикалық курс «Каникул кезінде 

балалардың демалысын сауықтырудың 

заманауи даму үрдістері мен 

технологиялары» 

 15-26 

мамыр 

Бөлім 

меңгерушісі 

3 Туристік қоғамдық кадрларды даярлау 

бойынша семинар: 

- Велосипед туризмі (I қиындық 

категориясы) 

- Су туризмі (1-қиындық категориясы) 

- ҚББП және 

турұйымдастырушылардың семинары 

БҚО  

маусым 

 

шілде-

тамыз 

 

қыркүйек 

Туризм   

және қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

 

4 Төрешілік қызметін ұйымдастыру: 

- әр облыстық жарыстың алдында 

төрешілерге арналған семинар өткізу; 

- қосымша білім беру педагогтарын 

оқыту; 

- БҚО құрамасын (ересектер, 

жасөспірімдер және балалар) 

республикалық жарыстарға дайындау; 

- туризм түрлері бойынша 

демонстрациялық қойылымдарды 

ұйымдастыру; 

- мастер-класс ұйымдастыру; 

- Республикалық туризм 

федерациясының мамандарын шақыру; 

- республикалық жарыстардың 

алдында ОЖЖ ұйымдастыру; 

- АТО үшін ОЖЖ ұйымдастыру 

 Жыл бойы Туризм   

және қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

 

5 Республикалық оқу-жаттығу 

жиындарына қатысу 

ҚР РОӘҚҚБО

-ның 

жоспарына 

сәйкес 

Туризм   

және қауіпсіз 

маршруттар 

бөлімі 

7 Төрешілер құрамын ұйымдастыру: 

- Облыстық жарыстың алдында 

төрешілер құрамына семинар өткізу; 

- БҚО –ның құрама командасын 

БҚО Жыл бойы Спорттық 

бағдарлау 

бөлімі 



республикалық жарысқа дайындау 

- Республикалық спорттық бағдарлау 

Федерациясынан мамандар шақыру; 

- Республикалық жарыстарға әзірлік 

үшін оқу-жаттығу жиындарын өткізу; 

- Аудандық туризм орталықтарына 

оқу-жаттығу жиындарын өткізу. 

8 Жасөспірімдермен ересектердің 

разрядын және төрешілік дәрежелерін 

беру 

 ББК 

жоспары 

бойынша 

Спорттық 

бағдарлау 

бөлімі 

9 «Балалар мен жасөспірімдер 

туризміндегі спорттық бағдарлауды 

оқыту әдістемесі» тақырыбындағы 

республикалық курс 

 25 

қыркүйек 

-6 қазан 

Спорттық 

бағдарлау 

бөлімі 

10 Спорттық бағдарлаудан, карта 

дайындау мамандарына арналған 

семинар 

БҚО 24-28 

қазан 

Спорттық 

бағдарлау 

бөлімі 
 

 


