
1 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ  

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 
Методические рекомендации по развитию детско-юношеских инициатив в 

создании различных форм гражданской и творческой деятельности 

детских и молодежных общественных объединений 
 

 
Балалар мен жасөспірімдердің қоғамдық бірлестіктерінің шығармашылық 

және азаматтық қызметтерінің әртүрлі түрлерін құрудағы балалар мен 

жасөспірімдердің бастамаларын дамыту бойынша әдістемелік 

нұсқаулықтар 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Астана - 2014 



2 

 

Балалар мен жасөспірімдердің қоғамдық бірлестіктерінің 

шығармашылық және азаматтық қызметтерінің әртүрлі түрлерін құрудағы 

балалар мен жасөспірімдердің бастамаларын дамыту бойынша әдістемелік 

нұсқаулықтар (Әдістемелік нұсқаулықтар) – Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК – Астана, 2014., - 131 бет. 

Әдістемелік нұсқаулықтар балалар қоғамдық бірлестіктерінің 

жетекшілеріне, мектеп директорларының орынбасарларына, аға тәлімгерлерге, 

тәрбиешілер мен қосымша білім педагогтеріне, сондай-ақ, балалар қозғалысының 

сұрақтарына қызығушылық танытатын және жаңа ұрпақтың көшбасшылық 

топтарын дайындауды жүзеге асыратын адамдардың барлығына ұсынылады. 

Павлодар облысындағы балалар қоғамдық бірлестіктерінің және Алматы және 

Қостанай қалаларындағы балалар ұйымдарының жұмыс тәжірибелері қолданылды. 
 

Методические рекомендации по развитию детско-юношеских инициатив 

в создании различных форм гражданской и творческой деятельности детских 

и молодежных общественных объединений (Методические рекомендации) - 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» Министерства образования и науки Республики Казахстан – Астана, 

2014, - 128 стр. 

Данные методические рекомендации адресованы руководителям детских 

общественных объединений, заместителям директоров школ, старшим вожатым, 

воспитателям и педагогам дополнительного образования, а так же всем, кто 

интересуется вопросами детского движения и осуществляет подготовку 

лидирующей группы нового поколения. Использован опыт работы детских 

общественных объединений  Павлодарской области и детских организаций 

городов Алматы и Костанай. 

Рецензент: Е. Б. Никитин – проректор по инновационному развитию ИнЕУ, 

Академик Международной академии наук педагогического образования. 

 

ҚР БжҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

 орталығы РМҚК әдістемелік кеңесі ұсынады 

 (2014ж. 02.12. № 7 хаттама) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
© Республикалық қосымша білім беру 

 

оқу-әдістемелік орталығы, 2014 

 



3 

 

№ Мазмұны 

 

Бет 

1 Кіріспе 

 

5 

2 Балалар қоғамдық қозғалысының мақсаты, міндеттері  

 

8 

3 Балалар қоғамдық бірлестіктері мен ұйымдары жұмысының 

заңнамалық, номативтік құқықтық негіздері 

 

10 

4 Балалар қоғамдық бірлестіктердің жұмысын үйлестіру мен 

дамытуда қосымша білім беру жүйесінің рөлі 

 

13 

5 Дүниежүзіндегі халықаралық балалар қозғалысының пайда 

болу тарихы 

 

16 

6 Қазақстандағы балалар қозғалысы: құрылуы және бүгінгі 

жағдайы 

 

20 

7 Қазақстан Республикасындағы балалар қоғамдық 

қозғалысының сипаттамасы 

 

23 

8 «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының 

даму тұжырымдамасы 

27 

9 «Жас Ұлан» облыстық балалар мен жасөспірімдер ұйымы» 

және «Қазақстан скауттық қозғалысы ұйымы» қоғамдық 

бірлестіктерінің жұмыс тәжірибесінен  

 

35 

10 Алматы және Қостанай қалаларындағы балалар 

ұйымдарының жұмыс тәжірибесінен  

 

42 

11 Қазіргі кезеңде балалар қозғалысын ұйымдастыру бойынша 

әдістемелік ұсынымдар 

 

44 

12 Қорытынды 

 

49 

13 Сөздік 

 

51 

14 Қосымша 

 

52 

15 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

 

62 

 

 

 

 

 



4 

 

№ Содержание 

 

Стр 

1 Введение  

 

64 

2 Цель, задачи детских общественных движений 

 

68 

3 Законодательные, нормативные правовые основы 

деятельности детских общественных объединений и 

организаций 

 

70 

4 Роль системы дополнительного образования в координации 

деятельности и развитии детских общественных 

объединений 

 

72 

5 История зарождения международного детского движения в 

мире 

 

75 

6 Детское движение Казахстана: становление и современность 

 

78 

7 Характеристика детского общественного движения в 

Республике Казахстан 

 

81 

8 Концепция развития Единой детско-юношеской организации 

«Жас Ұлан» 

 

86 

9 Из опыта работы общественного объединения «Областная 

детско-юношеская организация «Жас Ұлан» и 

общественного объединения «Организация скаутского 

движения Казахстана» 

 

96 

10 Из опыта работы детских организаций городов Алматы и 

Костанай 

 

103 

11 Методические рекомендации по организации детского 

движения на современном этапе 

 

105 

12 Заключение 

 

110 

 

13 Глоссарий 

 

111 

14 Приложение 

 

113 

15 Список литературы 

 

124 

 

 



5 

 

Кіріспе 

 

Біз өмір сүру салтымызды, қарым-қатынас жасау мен ойлауымызды 

өзгертетін және білім беру жүйесіне ерекше талаптар қоятын жаһандану 

кезеңінде, қарым-қатынас жасау құралдарының төңкерісі дәуірінде өмір сүріп 

жатырмыз. 

Болашақ жастардың мектеп өмірі барысында әрекет ету тәуелсіздігін 

көрсете алатын, пікір білдіріп, оны қорғай және дәлелдей алатын жағдайлар 

жасалыну керек.  
Қазақстанда демократиялық мемлекет құру міндеттерінің сәтті шешімі - 

өсіп келе жатқан ұрпақтың бойында азаматтық демократиялық түйсікті 

қалыптастыру, оны дамыту үрдістерімен берік байланыс орнату. Мұндай 

түсінік адамның конституциялық құқықтары мен еріктердің қоғамдық 

кеңістігінде өмір сүруін, өзінің дербестігі мен қайталанбастығын көрсету 

қажеттілігін анықтайды.  

Негізгі элементтері патриоттық интернационалдық сезімдердің үндестігі, 

адамгершілік және құқықтық мәдениет, басқа азаматтарға, мемлекетке құрмет 

көрсету болып табылатын азаматтық ұстанымды өсіп келе жатқан ұрпақ 

бойында қалыптастыру құралы - Республика игілігіне бағытталған олардың 

әлеуметтік ынталарын қолдау және дамыту. Балалардың әлеуметтік ынталарын 

дамытуда әртүрлі ұйымдардың, одақтар мен қозғалыстардың құрылуы үлкен 

мәнге ие. Жас адам тұлғасының әлеуметтенуінде, оның қоғамда өз орнын 

табуында балалар қоғамдық бірлестіктері мен ұйымдары жұмысы маңызды 

институттардың бірі болып табылады. Ол жас ұрпақтың қоғамдық өмірінде 

демократиялық жаңартулардың өсуіне көмектеседі. 

Бүгінгі күні заманауи балалар мен жастардың қоғамдық бірлестіктері 

негізгі әлеуметтік институт ретінде танылады. Балалар қозғалысы біздің қоғам 

мен мемлекетке қажет. Онда жасөспірімнің өзін-өзі тану мен мемлекеттің 

азаматы ретінде өзін қабылдауы жүзеге асырылады.  

Азаматтық қасиеттерді қалыптастыру үрдісіндегі нәтижеліктің негізгі 

шарты – отбасының, мектептің және қоғамның педагогикалық күштерін 

біріктіру. Отбасы, мектеп және қоғамдық әлеуметтік институттардың күштерін 

біріктіру және үйлестіру үшін біздің республикамыздың жас азаматтарын 

тәрбиелеуде бірыңғай мемлекеттік саясат қажет және ол саясатқа сай балалар 

мен жасөспірімдерді қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдарға тарту жұмысын 

нығайтатын және үйлестіретін тәрбие берудің мемлекеттік жүйесі қажет. Бұл 

жүйе өзіне тиісті мемлекеттік құрылымдарды, алғашқы ұжымнан бастап 

мемлекеттік биліктің жоғарғы органдарымен аяқталатын барлық деңгейлердегі 

тәрбиелік жұмыстың нормативтік құқықтық базасын, сонымен қатар, Қазақстан 

Республикасының азаматтарының патриоттық сезімдері мен түсініктерін 

қалыптастыру бойынша іс-шаралар кешенін біріктіру керек. 

Бүгінгі қоғамның демографиялық құрылымында балалар мен 

жасөспірімдер маңызды бөлікті құрайды. Жастық көрсеткіш оларды бір топқа 

біріктіреді. Балалар мен жасөспірімдер өздеріне тән мүдделерді қорғау үшін 
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және қоғамдық қатынастар аясына «шығу» үшін ересектердің көмегімен 

ассоциациялар, одақтар, бірлестіктер мен ұйымдар құрады. Олардың көпшілігі 

көп қызмет атқарады және жас ұрпақтың әлеуметтік мүдделерінің негізін 

қамтиды. 

Балалардың қоғамдық бірлестіктері қоғам мен мемлекеттің белсенді 

әлеуметтік тұлғасын қалыптастыру бойынша қажеттілігін объективті 

орындайды және ресми тіркелген, яғни тиісті құқықтық мәртебеге ие 

балалардың қоғамдық бірлестіктерімен қатар нақты сипаттамаға сай емес 

құрылымдарды қамтиды. Балалар мен жасөспірімдер ұйымының жұмысына 

қатысу балалар мен жасөспірімдерді болашақта белгілі бір дәрежеде өзіне 

«байланысты» ететін және идеялық, ұйымдастырушылық әсерін сездіретін 

жастар мен басқа да әлеуметтік қозғалыстарда аса жауапты іс-әрекетке 

дайындайтын өзіндік баспалдақ болып табылады. 

Бүгінгі таңдағы заманауи балалар қозғалысының сипаты - қоғам мен 

мемлекеттің тиісті дегейде қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдардың әлеуметтік-

педагогикалық потенциалын қажет етпеуі.  

Сонымен бірге, жағымды әлеуметтік және адамгершілік бағытқа ие 

балалар бірлестіктері мен ұйымдары жас ұрпақ үшін алғашқы демократия 

мектебі. Билік органдары мен қоғамдық құрылымдарға оларды қазақстандық 

азаматтық қоғам қалыптастыруда маңызды және перспективті ресурс ретінде 

қарастыруына мүмкіндік бар, тіпті солай болуы керек.  

Білім беру ұйымдарында жаңа тәсілдерді жасау өзектілігі, принципті 

бағыттарды анықтау, білім беру органдарымен балалар, жастар қоғамдық 

бірлестіктерінің өзара әрекеттестігі өсіп келе жатқан үшінші мыңжылдық 

адамның позитивті әлеуметтік тәжірибесін қалыптастыру мен оның азаматтық 

қалыптасуының қажеттілігімен негізделеді. 

Қазіргі уақытта жасөспірімдер мен жастар балалардың қоғамдық 

қалыптасуларының іс-әрекетіне қатысу арқылы адамдардың конструктивті 

әлеуметтік қарым-қатынастарын меңгеруге әкелетін тәжірибелі әрекетті 

игеруге нақты мүмкіндік алды. Жасөспіріммен бірге оның қызығушылықтарын, 

мақсаттарын анықтау педагогикалық іс-әрекеттің негізгі пәні ретінде алдыңғы 

қатарға шығуда. 

Қоғамдық бірлестіктердің анықтамасы Қазақстан Республикасының 

«Қоғамдық бірлестіктер туралы» заңының 2 бабында нақты көрсетілген. Бұл - 

заңнамаға еш қайшы келмейтін, жалпы мақсаттарды жүзеге асыру үшін ұқсас 

мүдделер негізінде біріккен азаматтар ынтасымен құрылған коммерциалық 

емес еркін құрылым.  

Өздерінің жұмыс бағыттарына сай қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктердің 

түрлі топтары анықталады.  

Қоғамдық бірлестіктер саяси экономикалық, әлеуметтік және мәдени 

құқықтар мен еріктерді жүзеге асыру және қорғау; азаматтардың белсенділігі 

мен әуесқойлығын дамыту; кәсіби және әуесқойлық қызығушылықтарын 

қанағаттандыру; көркем, ғылыми, техникалық шығармашылықты дамыту; 

адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғау; айналадағы табиғи ортаны қорғау; 
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қайырымдылық іс-шараларға қатысу; мәдени ағартушылық, спорттық 

сауықтыру жұмыстарды өткізу; тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау; 

патриоттық, құқықтық және гуманистік тәрбие беру; халықаралық 

ынтымақтастықты кеңейту және бекіту; Қазақстан Республикасының 

заңнамасы мен рұқсат етілген басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында 

құрылады. 

Өзінің табиғаты мен мақсатына орай балалар қоғамдық бірлестігі мен 

оқушылардың өзін-өзі басқару органы секілді балалар қоғамдық бірлестігін 

және қосымша білім беру жүйесінде қызығушылықтары бойынша ұйымдасқан 

балалар бірлестігін ажырата білген жөн.  

Біздің ойымызша, бір мақсат төңірегіне біріккен Қазақстан 

Республикасының жас азаматтарының бірлестігі ретінде ғана емес, 

құндылықтары мен мүдделері, қызығушылықтары бірдей, сонымен қатар, 

оларды таратуда ынтымақты іс-әрекетпен қоғамда танылу және танымал 

болуды көздейтін «Балалар қоғамдық бірлестіктері» тұжырымдамасы 

дұрысырақ болар еді. 
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Балалар қоғамдық қозғалысының мақсаты, міндеттері 

 

Бүгінгі таңда Қазақстандық қоғамда жас адамның өмірде өз орнын тауып, 

өзінің қабілеттерін ашуда көмек көрсететін көптеген мемлекеттік емес, саяси 

емес, коммерциялық емес өзін-өзі басқаратын қоғамдық ұйымдар бар. Олардың 

жұмыс істеу бағыттары да әртүрлі.  

Балалар қоғамдық бірлестіктерінің басты мақсаттары - балаларға өз 

күштері мен мүмкіндіктерін қолдану аясын табуға көмектесу, өзінің мәртебесін 

сақтай отырып және өз әрекет ету амалдарын пайдалана отырып, балалар 

мүдделерін жүзеге асыру барысында бос кеңістікті толтыру. Балалар мектеп 

ішінде және сыртында өз қажеттіліктерін ескере отырып бірігеді. 

Балалар бірлестігі жағдайында баланың әлеуметтену міндетін шешуге 

бағытталған тәрбие беру іс-әрекеті өзінің мақсаты, мазмұны, құрылымы 

бойынша тұлғаны қалыптастырудың басқа да факторларымен байланысты 

сақтай отырып, олардан көп жағдайда ерекшеленеді және ерекше білім беруді 

құрайды. 

Әлеуметтік қарым-қатынастар динамикалық. Бұл балалардың уақытша 

бірлестіктерде интенсивті қарым-қатынас жасау кезеңінде қатты байқалады. 

Әлеуметтену үрдісі қоршаған орта мен жасөспірімдер секілді ересектердің де 

өмірін өзгерту мен жақсарту бойынша жалпы іс-әректтермен біріккен мүшелері 

бар топтарда нәтежиелі жүзеге асады. Аталмыш іс-әрекет өзін-өзін басқару мен 

өзін-өзі ұйымдастыру қағидалары негізінде балалар құқықтарын құрметтеу 

және қорғау негізінде құрылуы керек.  

Қоғамдық бірлестіктер жұмысының мақсатын екі аспектіде қарастыруға 

болады. Біріншіден, ұйымға біріккен балалар алдарына мақсат қояды, 

екіншіден, балаларға ұйымды құрып берген ересектердің қойған тәрбиелік 

мақсаты. Бірінші аспекті бойынша сөз қозғағанда, балалардың ерікті түрде 

ұйымға бірігуі олар өздерінің мүдделерін қанағаттандырса, өмірлері үшін 

қызықты тұстарды көрсе ғана мүмкін болады. Сондықтан, ұйымдағы балалар 

іс-әрекетінің әлеуметтік бағасын өсіріп, оларды «үлкендер» қатарына 

жақындатқан маңызды. «Баланың» мақсатына қайшы келмейтін екінші аспект 

нәтижесі баланың қоғамдағы әлеуметтік қызметтерді орындауға құштарлығы 

мен дайындығын сәттірек жүзеге асыру үшін ұйымда жағдайлар жасауды 

көздейді. Яғни, балалардың қоғамдық бірлестігі - балалар мен жасөспірімдердің 

ресми мүшелік бірігуімен бекітілген ерікті, өзін-өзі басқару, әуесқойлық, 

ұйымдастырушылық және тәуелсіздік қағидаларынан құралған.  

Айта кететіні, балалар бірлестігі екі жақты әсері бар балаға ықпал етуші 

маңызды фактор. Бір жағынан жаңа ұмтылушылықтардың қалыптасуына, 

олардың өзара байытылуына жағдай жасай отырып, баланың қажеттіліктерін, 

мүдделерін, мақсаттарын қанағаттандыруға мүмкіндік туғызады; екіншіден 

өзін-өзі шектеу жолы мен ұжымдық таңдау арқылы, қоғамдық нормалар, 

құндылықтар, әлеуметтік бағдарламалардың түзетулері әсерімен тұлғаның ішкі 

мүмкіндіктерінің сұрыпталуы жүреді. Баланың қызығушылықтарын, 
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құқықтарын, абыройын, ерекшелігін сақтай отырып, қорғаныштық 

функцияларды да жүзеге асырады. 

Балалар бірлестігіндегі әлеуметтену үрдісі балалар мен ересектердің 

бірлескен іс-әрекеті барысында қызығушылықтардың ұқсас таңдалуында ғана 

нәтижелі болмақ. Солай бола тұра бірлестіктің өмір сүру формасын таңдау 

құқығы, бір топтан екінші топқа, бір шағын ұжымнан басқаларға өту еркіндігі, 

өз бағдарламаларын жүзеге асыру үшін ассоциациялар құру мүмкіндігі 

балаларда болуы керек. Мектеп балалар ұйымы жұмысының негізгі мақсаты 

ретінде біз айналадағы шындықты жас қазақстандық ұрпақтың тануы мен оны 

жетілдіруге көмектесу, олардың азаматтық ұстанымдарын нақтылау ретінде 

танимыз. Бұл тұжырымдамада азаматтық тәрбие берудің үш маңызды 

компоненті біріктірілген: қоршаған орта, оның жаңарған бейнесін тану және 

Қазақстанның жас тұрғындарының азаматтық ұстанымын қалыптастыру. 

Бұлардың байланысы балалар ұйымының миссиясында ақталған және терең 

диалектикалық мағынаға ие. 

Әлемді танусыз оны жақсарту мүмкін емес. Тану үдерісі барысында нағыз 

азамат және патриот (сондықтан да ұйым алдына міндет ретінде «Отанды 

сүйетін, жер бетінде өмір сүріп жатқан барлық халықтарды сыйлайтын» 

тұлғаларды қалыптастыруға жағдай жасауды қояды) адамдардың, өзінің 

мемлекетінің, бүкіл Адамзаттың, табиғаттың, мәселелері мен қайғы-қасіретіне 

көз жұмып кете алмайды. Ал, жасампаз қоғамдық тәжірибе оның Әлемді әрі 

қарай ашуға және өзін жетілдіруге деген ұмтылысына дем береді. Бұл болса, өз 

кезегінде өмірді жақсартуға деген адамдардың мүдделеріне, тынымсыздығына, 

белсенділігіне негізделген шынайы патриотизмді, сөздік емес, іс арқылы 

танылатын нағыз азаматтылықты қалыптастырады. Осы арқылы біз - тәрбие, 

әлеуметтену, тұлғаның өзін дамыту деген шыңдардан тұратын «педагогикалық 

үшбұрышты көреміз». 
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Балалар қоғамдық бірлестіктері мен ұйымдары жұмысының 

заңнамалық, номативтік құқықтық негіздері 
 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының барлық білім беру ұйымдарында 

балалар қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктері жұмыс жасайды. Оның құрамына 

7-18 жас аралығындағы оқушылар кіреді. Балалар қоғамдық ұйымдарынан балаға 

өзінің ішкі мүмкіндіктерін ашу және жүзеге асыруға көмек көрсету, тәуелсіздік, 

ынталылық, өзін дамытуға деген қабілеттілік, өз орнын табу, өзін жетілдіру 

сапаларын дамыту талап етіледі.  

Бұл талаптар балалар қоғамдық ұйымдары іс-әрекетінің регламентін 

белгілейтін нормативтік құқықтық құжаттарда өз көрінісін тапты: ҚР 

Конституциясы, ҚР «Білім беру туралы» заңы, Бала құқықтары туралы конвенция, 

2015 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының білім беру концепциясы т.б. 

Соңғы құжатта білім берудің негізгі мақсаты ретінде балалар мен жастардың жан-

жақты және уақытылы дамуы, тұлғаның өз білімін арттырумен өмірде өз орнын 

табу қабілеттерін қалыптастыруы атап көрсетіледі. 

Балалар қоғамдық бірлестіктері мен ұйымдарының мазмұны бағыттарының 

жоспарлануы Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік 

актілерінде бекітілген, регламенттелген қағидаларға сай жүзеге асырылады. 

Көбіне балалар қоғамдық бірлестіктері жұмысының құқықтық 

қамсыздандырылуы өзіне төменгілерді қосады: 

1) «Балалар құқықтары жөніндегі» Конвенция; 

2) «Қазақстан Республикасының балалар құқықтары жөніндегі» Заңы 2012 ж. 

8 тамыздан; 

3) «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының заңы 1996 

ж. 31 мамырдан; 

4) «Қазақстан Республикасы жастар саясатының мемлекеттік Концепциясы» 

1999 ж. 28 тамыздан №73; 

5) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты жөнінде» Заң 

2014 ж. 7 шілдесінен № 581 – ІІ; 

6) Қазақстан Республикасында үздіксіз білім беру жүйесінде тәрбие беру 

концепциясы 2009 ж. 16 қарашадан №521; 

7) «Қазақстан 2030 стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» ҚР Президентінің Жолдауы; 

8) «Қазақстан Республикасының 2011-2020 жж. арналған білім беруді 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» ҚР Президентінің жарлығы 2010 ж.                   

7 желтоқсаннан №1118; 

9) «2020 жылға дейінгі ҚР дамуының Стратегиялық жоспары жөнінде» ҚР 

Президентінің жарлығы 2010 ж. 1 ақпаннан № 922. 

«Бала құқықтары туралы» Заң – балаларға қатысты мемлекет саясатын 

реттейтін, негізге алынатын құқықтық акт. Онда БҰҰ бала құқықтары жөніндегі 

Конвенциясының маңызды ережелері бекітілген. Заң балалық жастың шекарасын 

анықтайды және бала – туылғаннан бастап 18 жасқа толғанға дейінгі жеке тұлға 

екенін белгілейді. 



11 

 

Заңнамалық актінің негізгі ережелерінде Қазақстан Республикасының 

мемлекет және қоғам тарапынан балалар институтын қорғау бойынша маңызды 

саяси, әлеуметтік және экономикалық міндеттер көрсетілген. Ерекше 

қамқорлық пен әлеуметтік қорғаныс ерекше психофизиологиялық дамуы бар 

балаларға, уақытша немесе тұрақты өзінің отбасынан айырылған, не басқа да 

жағымсыз жағдайлар мен экстремалды оқиғаларға душар болған балаларға 

кепілдік түрінде беріледі. Сонымен қатар, заңмен мемлекеттік органдар 

тарапынан балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға және жүзеге 

асыруға көмектесетін қоғамдық бірлестіктер жұмысын қолдау нақтыланады. 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты жөніндегі» 

Заңы - мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудың негізгі қағидаларын 

белгілейді, мемлекет пен жастардың қарым-қатынасын анықтайды, балалар мен 

жастар қоғамдық бірлестіктерінің еркін дамуына кепілдік береді. 

Мемлекеттік жастар саясатының субъектілері ретінде 14 пен 29 жасқа 

дейінгі жастар; жұбайының екеуі де 29 жасқа жетпеген жас отбасылар; 

сонымен қатар жастар қоғамдық бірлестіктері танылады. Жастар ұйымдары - 

негізгі мақсаты жастардың рухани және өзге де қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға 

бағытталған әлеуметтік, мәдени, білім беру және басқа да міндеттерді шешу 

болып табылатын заңдық тұлғаларадың ассоциациясы (одақ), қоры, сонымен 

қатар жастар өкілдері болып табылатын мүшелері бар қоғамдық бірлестіктер 

түрінде құрылған коммерциялық емес, мемлекеттік емес ұйымдар. 

«Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заң - жас азаматтардың бірлесуге 

құқығын жүзеге асырумен пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейді, 

қоғамдық бірлестіктерді құру, тіркеу және олардың іс-әрекетін жүзеге асыру 

қағидаларын анықтайды. Қоғамдық бірлестік ретінде азаматтық, экономикалық, 

мәдени және әлеуметтік құқықтарын бірге жүзеге асыру үшін жалпы мүдде 

негізінде құрылған азаматтардың ерікті қалыптасу танылады. Қоғамдық 

бірлестіктер еріктілік, тәуелсіздік және жариялылық қағидалары негізінде 

құрылады және жұмыс атқарады. 

Құжат мемлекеттің қоғамдық бірлестіктерге олардың жарлықтық іс-

әрекетін жасау барысында заңнамада көрсетілген рет бойынша көмек көрсету 

мүмкіндігін қарастырады. Заң қоғамдық бірлестіктерге ақпаратты еш кедергісіз 

алу және тарату; іс-әрекет барсында өз мүшелерінің құқықтары мен заңды 

мүдделерін көрсету және қорғау; жарғылық мақсаттар мен міндеттерді шешуге 

бағытталған өндірістік-шаруашылық жұмысын жүзеге асыру құқығын береді. 

«2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы білім берудің 

мемлекеттік даму бағдарламасы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

жарлығында балаларға қосымша білім бер мазмұнын жаңарту, 

құқықбұзушылық пен басқа да әлеуметтік емес құбылыстардың алдын алу 

бойынша әр оқушыны жеке психология-педагогикалық сүйемелдеумен 

қамтамасыз ету, жарыстар мен қосымша білім беру олимпиадалары жүйесі 

арқылы оқушылардың қоғамдық және әлеуметтік белсенділігін қалыптастыру 

бойынша балалар қоғамдық бірлестіктерін дамыту туралы айтылады. 



12 

 

Жоғарыда көрсетілген құжаттар әлеуметтік тәрбие берудің барлық 

субъектілері, деңгейлері, құрылымдары, соның ішінде қоғамдық бірлестіктері 

мен ұйымдарының жан-жақты дамыған, адамгершілігі кемелденген 

шығармашылық тұлғаны қалыптастыру жағдайын ұйымдастыру үрдісі 

барысында тәрбие берудің сабақтастығы, болашақ мүмкіндіктері, үздіксіз 

қағидаларын қамтамасыз етуге міндетті. 

Сонымен, балалар мен жасөспірімдер қоғамдық бірлестіктерінің жұмысы 

құқықтық және нормативтік актілердің кешеніне бағындырылған. Бұл өз 

кезегінде мемлекеттік жастар саясаты деңгейінде балалар мен жастардың 

әлеуметтік дамуында, олардың құқықтарын қорғауда, ынталарын қолдауда 

қоғамдық ұйымдардың әлеуметтік маңыздылығының дәлелі. Балалар мен 

жасөспірімдердің бірлестіктері мен ұйымдары – бұл қоғамдық өмірдің 

объективті құбылысы, балалар мен жасөспірімдердің дамуының әлеуметтік 

институты, жас азаматтардың қоғамнан өз орнын табудағы шығармашылық 

әдіс, азаматтылықтың, патриотизмнің, әлеуметтік өмірге бейімделу мектебі. 

Нормативтік құқықтық актілерге сай білім беру ұйымдары тіршілік ету 

қағидаларына негізделген әлеуметтік мәртебені есепке ала отырып, қоғамдық 

бірлестіктермен және ұйымдармен әлеуметтік-педагогикалық қарым-қатынасты 

жүзеге асыруға шақырылған. 
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Балалар қоғамдық бірлестіктердің жұмысын үйлестіру мен дамытуда 

қосымша білім беру жүйесінің рөлі 

 

Республикамыздың Президенті Н.А. Назарбаев отандық білім беру 

жүйеміздің басты даму бағыты ретінде сыртқы ортамен қажетті қарым-

қатынасқа түсіп, оған тез арада бейімделіп, әрекеттесуге мүмкіндік беретін 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуды атап көрсетеді. Әр 

балаланың жеке қабілеттерін дамытуды қамтамасыз ететін және білім алып 

жатқан әр тұлғаның өзін-өзі анықтау мен қоғамда өз орнын табу үшін жағдай 

жасайтын қосымша білім беру жүйесі, мемлекет басшысы белгілеген 

міндеттерді жүзеге асыра алады, оларды жүзеге асыруға жәрдемдесуге міндетті 

де. Қазақстан Республикасының әрекет етіп отырған заңнамасына сәйкес 

қосымша білім беру (1 бап, 11 тармақ) – азаматтардың білім беру 

қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыру мақсатымен барлық деңгейдегі 

қосымша білім беру бағдарламалары негізінде жүзеге асатын тәрбие беру және 

оқыту үрдісі. 

Егер жас азаматтардың білім беруге қажеттіліктерін балалық жаста 

тұлғаның қалыптасуы немесе жасалуының (қалыптасу, адамның шынайы адами 

негізінің балалық шақта қалыптасуы) негізгі табысты әлеуметтік факторы деп 

таныса, онда қосымша білім беру оқыту мен тәрбие берудің мемлекеттік 

жүйесінде келесі функцияларды атқаруы керек деп пайымдауға болады: 

 қосымша бағдарламалар арқылы баланы терең немесе арнайы оқыту, 

жаңа білім, дағдыларды сіңірту мен қабілеттерін дамыту; 

 тәрбие беру: балаларды, әр баланы оның тұлғалық және жеке 

мүмкіндіктері негізінде мәдениетке араластыру; 

 креативті: әртүрлі әлеуметтік деңгейлерде әр баланың жетістіктерін 

мойындау және бекітумен бірге, олардың шығармашылық қабілеттерін 

анықтау, дамыту және жеке потенциалын табысты жүзеге асыруға арналған 

икемді жүйе мен жағдайлар жасау; 

 орынтолтырушылық: баланың өзіне ғана емес, оны қоршаған социумға 

қажетті ілгерішіл нәтижелері бар өзі таңдаған іс-әрекет аясында табысқа жетуге 

белгілі бір кепілдіктер беру; 

 рекреационды (адамдар, балалар мен үлкендер әлемі арасында 

әлеуметтік қатынастарды реттеу): эмоционалдық шаршау, қысым мен 

ыңғайсыздықты жоюға, жіберілген күштің орнын толтыруға, психологиялық 

жеңілдеуді қамтамасыз етуге, міндетті оң жарқын эмоциалары бар демалысты 

өткізуге (гедонистік қызмет) көмектесетін толық, қауіпсіз, балаларға 

писхологиялық жақтан жайлы бос уақытты ұйымдастыру. Бұл қызмет 

демалысты, ойын-сауықты және бос уақытта балалардың мазмұнды уақыт 

өткізуіне көмектесетін әлеуметтік байланыстарды кеңейтуді, әңгімелесуді 

өзінде біріктіретін іс-шараларды ұйымдастыру арқылы жүзеге асады. Балалар 

мәдениет нормаларына жауап бере отырып әртүрлі әлеуметтік ынталар, 

жобалар арқылы бірте-бірте өзін-өзі ұстаудың жоғарғы формаларына көтеріліп, 

қоғамдық өмірге қосылады, ал мәдени-сауықтық іс-әрекет, өзара қарым-
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қатынас жасау рекреациондық қызметтің өзін атқарады. Бала мәдениетті 

меңгере отырып, нормадан үлгіге жақындай отырып өз күшіне сенеді, табысты 

шығармашылық әрекет негізінде лайықты мойындауларға ие болады; 

 кәсіби бағдарлық: әлеуметтік маңызды мамандықтарға қатысты 

әрекеттерге тұрақты қызығушылықты қалыптастыру, балаларды өздерінің жеке 

қасиеттері, қабілеттері мен еңбек нарығы қажеттіліктеріне сай саналы түрде 

мамандық таңдауға дайындау; 

 білім беру интеграциялары: жеке ерекшеліктерді есепке ала отырып 

қарым-қатынастарды үйлестіру негізінде аймақ дәрежесіне лайықты біртұтас 

білім беру кеңістігінде табысты жұмыс жасау; 

 әлеуметтену: баланың өз жолын анықтауға және жеке жауапкершілігі 

мен болашаққа жоспарларын, өмірдің әлеуметтік-мәдени маңызды аяларында 

міндетті қоғамдық мойындалуына көмектесетін жеке мүмкіндіктерін, 

шығармашылық қажеттіліктері мен қабілеттерін табысты жүзеге асыру жүйесін 

жасау арқылы әр баланың өмірлік маңызды дағдыларын қалыптастыруға, 

дамытуға жәрдемдесу. 

Жас ұрпақтың табысты азаматтық қалыптасуы мен одан жеке және 

қоғамдық деңгейде қажет етілетін адамгершілік-рухани, әлеуметтік-мәдени 

қалыптасуы арқылы танылатын әлеуметтенуде мемлекет бекіткен білім беру 

жүйесі ретінде танылатын балалар қоғамдық бірлестіктерінің қызметі өте 

маңызды. 

Бұл тұрғыдан бүкіл жүйе секілді мемлекеттік білім беру жүйесінің 

қосымша құрылымдық бөлшегінің мәртебесі әр қосымша білім беру ұйымы 

секілді алға бастаушы болып, жоғарғы мемлекеттілік маңыздылықты иеленеді, 

азаматтық, адамгершілік-рухани, патриоттық және білім беру үрдісінің басқа 

бағыттарында өсіп келе жатқан ұрпақтың әлеуметтік қалыптасуында 

стратегиялық фактор мазмұны ретінде танылады. 

Сондықтан да қосымша білім беру жүйесі мемлекеттің ерекше білім беру 

институты ретінде балалар әлеуметтік ынталары мен балалар қоғамдық 

қозғалыстарының әртүрлі танылу түрлері мен әрекет ету көптүрлілігінде жан-

жақты қолдау қызметін жүзеге асыруға арналған: мектептегі өзін-өзі басқару, 

мүдделер бойынша құрылған балалар бірлестіктері, клубтық қалыптасулардан 

ресми заңдық мәртебеге ие балалар қоғамдық бірлестіктері. 

Бұл ретте қолдаудың бастаушы бағыттары - төмендегі мәселелерді шешуде 

компетентті көмек көрсету, компетентті қолдау болып танылады: 

 яғни жұмысын бақылау, белгілеу, кадрларды таңдау бойынша 

ұсынымдар, оларға кеңес беру, оқыту мен біліктілігін жоғарылату тұрғысынан 

БЖҰ іс-әрекеті мен дамуын кадрлық қамтамасыз ету мәселелері; 

 балалар шығармашылығы мен әлеуметтік маңызды ынталарға, жобаларға, 

форумдарға, жиындарға ақпараттық, бағдарламалық, технологиялық қолдау, 

көмек көрсету; 

 еріктілік, ашықтық пен балалар ынталарының қағидалары негізінде 

әрекет ететін, ресми заңды мәртебесі жоқ ынталы БҚҰ-лардың тұрақты 

кеңістікті дислокациясының мәселелерін шешуге жәрдемдесу (іс-әрекет аясы 



15 

 

(кеңістігі), мақсаттылық, қауіпсіздік пен жайлылық қағидаларына негізделген 

орындарды қамтамасыз ету); 

 өзектілік, мақсаттылық, ғылымилылық, тарихилылық, логикалық 

сабақтастық қағидалары мен БҚҰ-ның ең үздік нәтижелі іс-әрекет тәжірибесі, 

аймақтық, республикалық және халықаралық деңгейде балалар қоғамдық 

қозғалысының жетістіктері мен даму мүмкіндіктері негізінде балалар қоғамдық 

қозғалыстарының ғылыми-әдістемелік қамсыздандырылуы; 

 Қазақстан Республикасының әрекет етіп отырған заңнамасы мен «Балалар 

құқығы жөніндегі» БҰҰ Конвенциясы негізіндегі білім беру жүйесінің даму 

бағыттырымен, мемлекеттік жастар саясатымен, ғылыми негізделген 

мәліметтерді есепке ала отырып жасалған жан-жақты сараптама мен болжауды 

үйлестіру. 

Балалар ұйымдарының жұмысы білім беру ұйымдарының тәрбие беру 

жұмысында кең пайдаланылады, сондықтан балалар қоғамдық ұйымдары 

көбіне мектептер мен мектептен тыс ұйымдарда құрылады. Балалар ұйымдары 

мен қозғалыстарын мектептен тыс және басқа да білім беру ұйымдарының 

жетекшілері, жетекшілердің орынбасарлары мен әдіскерлер басқарады. 
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Дүниежүзіндегі халықаралық балалар қозғалысының пайда болу 

тарихы 

Халықаралық балалар қозғалысының ғасырға жуық тарихы бар. Қай 

заманда болмасын үлкендердің балалық шаққа деген қарым-қатынасы ерекше 

болған. Алғашқы балалар қозғалысы 1907 жылы Англияда Роберт Стивенсон 

Смит Баден-Пауэллмен құрылған. Бұдан соң жалпы христиандық ұйымдар, 

қыздарға арналған, білім беру ұйымдары оқушыларға арналған бірлестіктер 

пайда болды. 1945 жылдан соң коммунистік балалар ұйымдары Шығыс 

Европада, Азияда, Кубада кеңестік жас пионерлер үлгісі бойынша құрыла 

бастады. Демократиялық мемлекеттердегі балалар қозғалысының даму 

ерекшелігі – мемлекеттік құрлымдардан балалар бірлестіктерінің 

салыстырмалы түрдегі тәуелсіз жағдайы. Көптеген Европа мемлекеттерінде 

ұлттық ұйымдарға субсидия түрінде мемлекет деңгейінде көмек көрсетіледі. 

Солай бола тұра бұл құрылымдардың жұмыс мазмұнына ешқандай 

қолсұғушылықтар болған емес, болып та жатқан жоқ. Халықаралық балалар 

қозғалысының қоғамдық құбылыс ретінде дамуы мен құрылу тарихы білім беру 

мен тәрбие беру жүйелерімен үздіксіз байланыста. «Еркін тәрбие туралы» 

педагогикалық тәжірибелердің алғашқы талпыныстары мұсылман ағартушысы 

және ойшылы Кейхаусытың (Кодекс Куманикус 9 ғасыр) және Европа 

ағартушысы Витторина Де Фельтре еңбектерінде көрсетілді. Еркін тәрбие беру 

идеясы қарым-қатынас жасау, білім мен тәрбие алу формасын таңдауда 

оқушының таңдауы бірінші орынға қойылды. Оқушылар өзінің сабақтан бос 

уақытында жеке интеллектуалды, шығармашылық қабілеттерін қанағаттандыру 

мақсатымен қосымша жұмыспен айналыса алды. Талантты балалардың 

мектепте былай шоғырлануының арқасында бір мақсатқа (қоғамдық пайда, 

шығармашылық кештер, серуендер, экскурсиялар, мәдени-көпшілік іс-шаралар, 

қарт адамдарға көмек) жету жолында олар ерікті түрде өзара қарым-қатынас 

жасап, бірігу мүмкіндігіне ие болды. 

Американ ағартушысы және педагогі Э. Жильдің «Мектептік республика - 

Publicofskhool» (1985 ж.) құралы әлемде үлкен танымалдыққа ие болды. 

Автордың идеясы негізінде кейіннен «Балалар пансиондары мен лагерлері», 

«Сеттельменттер» (С.Т.Шацский, В.Зеленко), «Балалар коммуналары» 

(А.С.Макаренко), «Оқушылар сарайлары» және «Қосымша білім беру 

орталықтары» пайда болды. Яғни Э. Жильді қосымша білім беру педагогикасы 

мен лагерь педагогикасының негізін қалаушы деп атауға болады. 

Кейбір мемлекеттерде балалар мен жасөспірімдердің ерікті бірлестіктері 

иницативті және уақытша сипатта болса, скаут балаларда, бүкіл әлемдік скаут 

ұйымының негізін қалаушы Б.Р. Пауэллдің арқасында, жоспарлы және 

мақсатты түрде жүріп отырды. Сэр Роберт Баден Пауэлл (1857-1941) Британ 

әскерінің генералы болды. Әскери ұрыстарға қатысқан (http://en.vikipedia.org). 

Скауттармен шеберскауттарға (тәлімгерлер) арналған көптеген кітаптар мен 

тәжірибелік кеңестерді жазған. «Балаларға арналған скаутинг» (1907) кітабы 

балалар қозғалысын зерттеушілерге арналған таптырмас құрал болып 

табылады. Сілтеме: http://en.wikipedia.org/wiki/Scouting. Скаутингтің қалыптасуына 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scouting
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көп үлес қосқан Эрнест Томрсон Сетон (1860-1946). Ресей Империясының 

Императорының Жарлығымен 1909 жылы (Павлов саябағы, Царское селосы, 

1909 жылдың 30 сәуірі) «Русский скаутинг» балалар мен жасөспірмідер ұйымы 

құрылады. Дәл осындай ұйымдар ТМД шекарасындағы басқа да мемлекеттерде 

Украинада (Артемовск, Донецк қалалары, 1909 жыл), Грузияда (Батуми) және 

Саратов пен Астрахань қалаларында құрылады. Пантюхов О.И. Ресей 

скауттарының бірінші жетекшісі болып табылады. В.Г.Янчевецкий, Н.Адуева, 

В.Попова есімдері Ресейдегі скауттар қозғалысының құрылу тарихымен 

байланысты. Сілтеме: http://ru.wikipedia.org/wiki/Скаутинг. 

«Алаш-Орда» Үкіметінің мүшелері (1917-1920) және Ресей империясы 

Мемлекеттік Думасының Депутаттары Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, М.Шоқай, 

С.Қадырбаев, Б.Сырттанов, М.Тынышпаев, Х.Досмұхамедов, Ж.Досмұхамедов, 

Х.Ғаббасов, Б.Құламанов, А.Тұрлыбаев пен қазақ зиялыларының басқа да 

өкілдерінде Мемлекеттік Дума мен Император ІІ Николайдың жасырын 

кеңсесінің құпия ақпараттарына еркін кіру құқығы болды, сонымен қатар басқа 

да, соның ішінде Ресейден тыс, яғни Орта Азия мен Қазақстан аймағында 

Скаутизмді дамыту сұрақтарына қатысты құжаттармен жұмыс істей алды. Бірақ 

өкінішке орай «Қазақ скаутизмінің» болғандығы туралы нақты деректер 

анықталмаған. Қазақ даласындағы саяси жағдайға адмирал А.Колчактың 

ықпалы зор болды. «Қазақ скаутизміне» қатысты сұрақтар «Уфалық» және 

«Омбылық» Декларациялар отырысында қарастырылуы мүмкін еді. Сілтеме: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Алаш-Орда. 

Ресей империясы құлағаннан соң 1917 жылы Мәскеуде Спартак атындағы 

балалар коммунистік ұйымы құрылады. Кейін В.И.Ленин атындағы 

Жалпыкеңестік пионерлер ұйымы (1922) пайда болады. Жалпыкеңестік 

пионерлер ұйымының құрылуы адамдар санасына күшті саяси және 

идеологиялық ықпал жасады. В.Крижановский, В.Луначарский, Н.К.Крупскя 

секілді ірі мемлекеттік қайраткерлер КСРО-дағы пионерлер қозғалысының 

дамуы мен құрылуына үлкен үлес қосты. Ресейдегі скауттік ұйымдар 

Жалпыкеңестік пионерлер ұйымының келуімен биліктің қудалауына ұшырады. 

«Қызыл скаут» (Ливны қаласы) атты балалар ұйымын құру талпынысы сәтсіз 

болды. Соңғы скауттық Джамбори (Жиын) (Всехвятское, Подмосковье, 1923 ж) 

қуылып, барлық жетекшілер қамауға алынды. 

Ғалым және ағартушылар А.С.Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Зеленко, 

В.Лебединский, С.Болдырев, З.Ходоровская, Л.Алиева, А.Волохов, Р.Литвак, 

И.Фришман пионерлік және балалар қозғалысының құрылуы мен даму ісіне 

үлкен үлес қосты. В.И.Ленин атындағы Жалпыкеңестік пионерлер ұйымы 

халықаралық балалар қозғалысы тарихында өшпес із қалдырды. Жалпыкеңстік 

пионерлер ұйымы моделінің теориясы және тәжірибесі негізінде әлемнің 

көптеген елдерінде (Аргентина, Куба, Вьетнам, Венгрия, АҚШ, 

Жапония,Үндістан, Эфиопия және т.б.) пионерлік ұйымдар құрылды. 

Пионерлер қозғалысы мемлекеттік-саяси сипатта болып, соңында оны 

ыдырауға әкелген болса да, тарихта өзінің тәрбие беру жұмысының зор 

тәжірибесін қалдырды. Пионерлік және комсомолдық жұмыстың көпжылдық 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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тәжірибесі кеңестік тәрбие беру моделінің құндылығы мен негізін анықтады. 

Марат Казей, Леня Голиков және т.б. пионер-қаһармандар үлкендермен бірге 

ҰОС-ның ұрыстарына қатысты, «Тимурлық қозғалыс» гуманистік тәрбие беру 

үлгісінің жарқын үлгісі болды. Сілтеме: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Детское_общественное объединение. 

Бүгінгі таңда балалар қозғалысы жөніндегі сұрақ өзекті. Бізді қазіргі 

жасөспірімдердің мінез-құлқы алаңдатады. Балаларды әрқашан мектепте ұстап, 

таяқпен оқыту мүмкін емес. Олар сабақтардан қатты шаршайды, білім беру 

Стандартына сай бәрін талап ете отырып, біз олардың жеке пікіріне көңіл бөле 

бермейміз. Сабақтан кейін балалар үшін олардың өмірінде үлкен маңызға ие 

өзара әрекет жасау түрі – қарым-қатынас. Қарым-қатынас жасау оқушылар 

арасындағы өзара әрекет етудің коммуникативті-ынталандыру аясы ретінде 

жасөспірмідердің тұлғалық және азаматтық өсуінің маңызды құраушы бөлігі 

болып табылады. Қарым-қатынас жасау нәтижесінде олар ұйымдастырушы 

және жалпы мүдделердің рухтандырушысы ретінде өздерінің көшбасшысын 

таңдайды. Қазіргі таңда формалды емес көшбасшылардың рөлі күшейіп бара 

жатқанын тәжірибе көрсетіп отыр (қиын балалар, жеке бедел, педкеңестің 

шешімімен құрылған оқушылық өзін-өзі басқару және т.б.). Егер кенет 

көшбасшының орнында беделі күдік тудыратын «қоғамға қарсы тұлға» тұра 

қалса, онда балалар ұйымының болашағына қауіп төнеді. Балалардың көбі сөзге 

тез көнеді, олар ашық және білімқұмар, олардың көпшілігі үлкендерге сенеді. 

Балаларға тән осы қасиеттерді «жақсылық ойламайтын көшбасшылар» 

пайдаланып, өз істері арқылы балаларды қажет емес нәтижелерге итеріп 

жіберуі мүмкін (нашақорлық, қылмыс, діни фундаментализм, ұрлық, лаңкестік, 

экстремизм, геноцид, нигилизм және т.б.). 

Балалар қозғалысы тарихында, дәлірек айтсақ, ФГР А.Гитлер басқарған 

тұста әлемде бірінші рет ұлтшыл фашистік «Гитлерюгенд» балалар ұйымы 

құрылды (1926). Сілтеме: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлерюгенд. Рейстаг 

«Гитлерюгенд туралы Заң» Заңын қабылдады (1936ж., 1 желтоқсан.). 

Жетекшілері – Бальдур фон Ширах, А.Аксман. Гитлер 1938 жылы Рейхенбергте 

сөз сөйлей отырып (чех Судеттерінің Германияға қосылған қаласы, қазір 

Либерец), неміс жастарының тағдыры туралы былай деген болатын: «Бұл 

жастар - немісше ойлау мен немісше іс-әрекет жасаудан басқа ештеңеге үйреніп 

жатқан жоқ. Және бұл ұлдар мен қыздар он жасында біздің ұйымға келіп сол 

жерде алғаш рет таза ауаның қандай екенін сезінеді. Юнгфольктағы төрт 

жылдан соң олар тағы да төрт жылдық мерзімге гитлерюгендке көшеді, бұдан 

соң біз оларды кәрі ата-аналарының қолына немесе мектеп тәрбиешілерінің 

қолына емес, партияға немесе Жұмыс майданына, СА немесе СС, НСКК және 

т.б. қабылдаймыз. Ал егер олар онда бір жарым, екі жыл бола тұрып нағыз 

ұлтшыл-социалистер болмаса, оларды «Еңбек міндеткерлігіне» тартамыз, олар 

онда неміс күрегімен алты-жеті ай бойы жұмыс істейтін болады. Ал алты 

немесе жеті айдан соң кластық сана мен сословиелік өркөкіректіктен қалған 

дүниемен келесі екі жылда вермахт айналысатын болады. Олар екі, үш, немесе 

төрт жылдан кейін келген соң біз оларды бірден СА, СС және т.б. аламыз. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Детское_общественное
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлерюгенд
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Себеп – еш жағдайда оларды бұрынғыға жібермеу үшін. Және олар ешқашан, 

өмір бойы еркін болмайды». Сілтеме: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлерюгенд. 

Хунвэйбиндер (дәстүрлі қытай: 紅衛兵, қарапайым: 红卫兵, пиньинь: 

hóngweìbīng, «қызыл гвардия, «қызыл күзет») – 1966-67 жылдары құрылған 

Қытайдың студенттік және мектеп жастарының отрядтары, Мәдени төңкерістің 

белсенді қатысушыларының бірі. Хунвэйбиндік қозғалыстар автономды болды 

және марксизмді өзінше түсінуіне сай әрекет етті, сонымен қатар Мао және 

партияның басқа да көшбасшыларының жалпы нұсқауларымен жүруге 

тырысты. Хунвэйбиндік ұйымдар жұмысшы таптың диктатурасын жүзеге 

асыру үшін халықтың өзі құрған ұйымының түрі болды. Хунвэйбиндер 

арасында үлкен қайшылықтар болды. Хунвэйбиндердің бір бөлігі ауқатты 

адамдар мен кадрлық жұмысшылардың балалары болса, көп бөлігі 

жұмысшылар мен шаруалардың балалары болды. Осыған байланысты 

хунвэйбиндер ұйымы «қызылдар» (байлардың балалары) және «қаралар» 

(кедейлердің балалары) болып бөлінді. Осы ұйымдар өзара жауластық сипатта 

өмір сүрді. Хунвэйбиндер «қолда билігі бар және капиталистік жолмен жүріп 

бара жатқандарға», «қара ревизионистерге», «Мао төрағаға қарсыларға», 

профессорлар мен зиялыларға қарсы жаппай бүлік жасап отырды; «Төрт 

өткеннің қалдығын жою» кампаниясы барысында мәдени құндылықтарды 

жойды; дацзыбао көмегімен жаппай сынды жүзеге асырды. 1969 жылға қарай 

көбі «Биігірек тауға қарай, төменірек ауылға» кампаниясы барысында 

Қытайдың ауылдық аудандарына көшірілді. 

Сілтеме:http://ru.wikipedia.org/wiki/ҚХР. 

Алынған тәжірибелер балалар бірлестіктерінің өзінің әлеуметтік аясы болу 

керектігін дәлелдейді. Олардың мойнына жаһандық мақсаттар, басқа қоғамдық 

немесе мемлекеттік институттардың міндеттерін арту - жойылумен тең. 
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Қазақстандағы балалар қозғалысы: құрылуы және бүгінгі жағдайы 

 

1990 жылы Қазақстан Республикасының пионерлік ұйымы Балалар ұйымы 

федерациясының ПҰО-сына аймақтық құрылымдық бөлімше құқығы негізінде 

кірді. Қазақстан балалар ұйымы федерациясы атағын алысымен республикада 

Қазақстандағы балалар қоғамдық ұйымдарының дамуы мен іс-әрекетін 

ұйымдастырудың ынталы бағдарламалары белсенді түрде жасала басталды. Бұл 

уақытта жас қазақстандықтарды туған тарих, этникалық мәдениет пен қазақ 

халқының дәстүріне белсенді тартуға негізделген, олардың санасын ұлттық 

жаңғыртуға бағытталған «Атамекен» Қазақстан балалар қоғамдық ұйымының 

жұмыс бағдарламасы кең таралып, танымалдыққа ие болды. «Атамекен» 

бағдарламасының негізгі бағыттары Қазақстан жалпы орта білім беру 

мектептерінің жартысынан көбін қамтып, алғашқы «Атамекен» ұйымдарының 

қалыптасуына мүмкіндік берді. Осы мезеттен бастап «Атамекен» балалар 

ұйымы үшін бұл басты кезең болды. Бір жағынан балалар ұйымдарының жаңа 

ұрпағы қалыптасқан болса, екінші жағынан өсіп келе жатқан ұрпақ санасында 

патриотизм, ұлттық сана, тәуелсіздік пен ұлттық мақтаныш сезімінің 

қалыптасуына әсер етті. «Атамекен» бағдарламасы орыс, өзбек, ұйғыр тілдеріне 

аударылып, бұқаралық ақпарат құралдары бетінде жарияланды («Русский язык 

и литература в школе», 1992 жыл №4, «Уйгур Авази» 1993 жыл 13 ақпан, ҚББ 

сайты Қостанай қаласы:www.edu-kost.kz, РФ Омскі:www.omskprint.ru). 1991 

жылдың 7 желтоқсанында өткізілген «Атамекен» І Республикалық Құрылтайы 

«пионер бөлмесі» орнына – «Атамекен ордасы» штабын құруды, ал пионер 

вожатыйды – тәлімгер, октябряттарды – балдырған, пионерлерді – ұлан, 

комсомолдықтарды – мирас (мұрагер) деп атауға ұсыныс жасады. «Атамкен» І 

Құрылтайы нарықтық экономика жағдайында балалар қоғамдық 

бірлестіктерінің үлкен мүмкіндіктері мен тәрбиелік маңызын көрсетті. Бұдан 

соң 1992 жылы пионерлердің кезектен тыс Жиыны шақырылады. Жиын 

барысында барлық балалар бірлестіктеріне қатысты сұрақтар қарастырылып, 

«Атамекен», «Жұлдыз», «Кәусар бұлақ» балалар ұйымдарының бағдрламалары 

қабылданды. Бұл дәстүрлер басқа да балалар ұйымдарында жүзеге асты: «Жас 

көшбасшылар ассоциациясы» (Бахмутова Н.И.), «Жұлдыз» РБҰО (Дмитриенко 

Е.А.), «Қазақстан скауттарының ұйымы» (Деймунд В), «Мың бала» 

(Нұрқаділов З., Ахметов К.), «Болашақ» (Иманбаева С.Т.), «Жас ұрпақ», 

«СМиД», Ұлттық дебат орталығы (Отарбаева Б.З.) және т.б. 

Өңірлік және профильдік ұйымдардың іс-әрекетін үйлестіру қызметі ПҰО 

(БҰД) құрамына кіретін Балалар ұйымдары одағына (Қазақстан пионер 

ұйымдарының федерациясы) артылды. 

Елдің тәуелсіздік алуымен бірге ПҰО (БҰД) рөлі Қазақстан балалар 

қозғалысының үйлестірушісі ретінде едәуір әлсіреді. Бірақ ұйым жабылмады, 

біртіндеп балалар қоғамдық қозғалысы сахнасынан түсті. Оның қазіргі 

құрамына Қазақстанның солтүстік аймақтары, негізінен, Солтүстік-Қазақстан 

облысы, Павлодар облысы мен т.б. кіреді. 



21 

 

Айта кететіні, «Жұлдыз» бағдарламасын өзінің іс-әрекетінің негізі ретінде 

алған, пионер қозғалысының идеялық ұстанымдарында қалған, негізгі 

қағидалардан ауытқымай, ПҰО (БҰД) ұранын сақтап, оның мұрагері ретінде 

болса да Қазақстан балалар қоғамдық қозғалысы ПҰО (БҰД) жүйесінде 

құрылымдық өңірлік білім беру ретінде ресми түрде нақты мойындалмады. 

Қазақстанның балалар қоғамдық ұйымдарының ұстанымдарын бекіту және 

олардың іс-әрекетін жүйелеу үшін барлық жалпы білім беру мектептерінің 

жұмыс кестесіне аға тәлімгердің қызметі ресми түрде кіргізіліп, қосымша білім 

беру жүйесінде (Оқушылар сарайлары мен үйлері, Балалармен жұмыс 

орталықтары) балалар қоғамдық қозғалысының әдіскер-координаторлары 

кіргізілді. Осы арқылы балалар қоғамдық қозғалысына мемлекеттің көрсетіп 

отырған қолдауы көрінді. 

Жаңа жағдайда, яғни балалар қоғамдық қозғалысының құрылуы мен 

дамуының алғашқы кезеңінде, оның идеологтарының барлық күштері жұмыс 

істеп жатқан қайта қабылданған бағдарламаларды қолдау мен танымалдығын 

арттыруға бағытталды. Осылай «Жұлдыз» бағдарламасы бойынша жұмыс істеп 

жатқандардың ынтасымен педагогтерге арналған республикалық 

«Педагогическиий вестник» газеті, жасы кіші балаларға республикалық 

«Лидер» газеті, ал жасөспірімдер мен аға тәлімгерлерге, балалар қозғалысының 

координаторларына «Лидер плюс...» газеті шығарылды. 

2002 жылы Ақмола облысының ынталы тобының ұсынысымен «Жұлдыз» 

балалар қоғамдық ұйымдарының одағы» қоғамдық бірлестігі ресми түрде 

тіркелді. 2004 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен, 

Айтімова Б.С. және Қазақстанның барлық аймақтары өкілдерінің қатысуымен 

өткізілген бұл ұйым көшбасшыларының жиынында «Жұлдыз» балалар 

қоғамдық ұйымдарының одағы» қоғамдық бірлестігіне ресми республикалық 

дәреже беру шешімі қабылданды. Осы жылы «ЖасStar» (балалар қоғамдық 

қозғалысының хабаршысы) республикалық ғылыми-әдістемелік журналы 

тапсырыспен дайындалып тіркелді. Оның редакция кеңесіне мемлекеттік 

органдардың, республикалық балалар үкіметтік емес ұйымдарының өкілдері 

және Ресей Федерациясы балалар қоғамдық қозғалысы зерттеушілері, 

журналистер кірді. 2009 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігі Балалар 

құқығын қорғау комитетінің қолдауымен «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ «Бала және 

құқық» атты ғылыми-әдістемлік журналын тіркеді. 

2011 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынысымен «Жас 

Ұлан» республикалық балалар мен жасөспірімдердің бірыңғай ұйымы» дербес 

үкіметтік емес, коммерциялық емес ұйым дәрежесіндегі қоғамдық бірлестік 

құрылды. Ұйымның өз Жарғысы бар, бұл ұйым жұмысының концепциясының 

жобасы да жасалған. Ұйымды бұған дейін ҚР Білім және ғылым министрлігінде 

Жастар ісі жөніндегі комитетінің бас маманы болып қызмет атқарған 

Бөлтірікова Назира басқарады. Ұйымның Қазақстанның барлық өңірлерінде 

өкілеттіліктері, әр орта жалпы және қосымша білім беру ұйымдарында алғашқы 

ұйымдары, білім беру жүйесінде жалақы алатын аймақтық көшбасшылар мен 

аға тәлімгерлер ретіндегі штаттық қызметкерлер құрамы бар. Бұл ұйымның 
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республикалық аппарат мүшелері мен республикалық жобалары (іс-шаралр) 

мемлекеттік тапсырыс аясында ҚР Білім және ғылым министрлігінің 

республикалық бюджетінен қаржыландырылады. Ұйым ресми түрде партиялық 

емес болып табылады. 

«Жұлдыз» БҚҰО ҚБ «Жас Ұлан» РБЖҰ-мен әлеуметтік серіктестіктер 

ретінде ынтымақтаса қызмет етеді және оның жұмысы мен жетістіктерінің 

ақпараттық қолдауын қамтамасыз етіп отырады. «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ 

Президенті ҚР Білім және ғылым министрлігінің тапсырмасымен «Жас Ұлан» 

ұйымының ресми кеңесшісі. 2013 жылы қараша айында осы ұйымның арнайы 

Дипломымен, «Балалық шақ үшін» номинациясында марапаттық белгісімен 

марапатталған. 

«Жұлдыз» БҚҰО ҚБ В.И. Ленин атындағы Жалпы кеңестік пионерлер 

қозғаласының 85 жылдығында балалар қоғамдық қозғалысының дамуына 

қосқан үлесі мен пионерлер қозғалысы тарихы мен идеалдарына адалдығы үшін 

Л.И.Швецованың қолы қойылған Алғыс хат алды. 

Қазіргі уақытта балалар қоғамдық қозғалысын бақылайтын бір де бір ұйым 

жоқ. ҚР Білім және ғылым министрлігінің тапсырысымен БЖҰ іс-әрекетін 

қолдау бойынша координация функциясын ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің мына құрылымдары жүзеге асырады: Балалар құқығын қорғау 

комитеті, жалпы орта және мектепке дейінгі білім беру департаменті және ҚР 

Білім және ғылым министрлігінің қосымша білім берудің республикалық 

оқыту-әдістемелік орталығы. 
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Қазақстан Республикасындағы балалар қоғамдық  

қозғалысының сипаттамасы 

 

Республикада балалар қоғамдық бірлестіктерінің жұмыс жүйесін 

қалыптастыру мен дамыту бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Соңғы 

жылдарда республиканың балалар қоғамдық ұйымдары жұмысының болашақ 

бағыттары анықталған және олар өзгеріссіз:  

- патриоттық тәрбие беру – балалар мен жасөспірімдерде маңызды 

рухани адамгершілік және әлеуметтік құндылық ретіндегі азаматтылықтың, 

патриотизмнің дамытуға бағытталған және барлық балалар бірлестіктері 

жұмысының негізі; 

- көшбасшылармен жұмыс –  әлеуметтік дарындылықты анықтау мен 

қолдауды, балалардың өзін-өзін басқаруын әртүрлі формаларын дамытуды, 

әлеуметтік жобалық іс-әрекеттерді ынталандыруды қамтамасыз етеді. 

Көшбасшылармен жұмыс ерте жастан бастап жас басшыларды анықтауға, 

олардың потенциалын дмытуға жағымды жағдай жасауға мүмкіндік беретін 

балалар қоғамдық бірлестіктеріне тән бағыт; 

- балалар мен жасөспірмідердің журналистикасы –  көптеген баспасөз-

орталықтарымен, мектеп газеттерінің редакцияларымен,  жас журналистердің 

клубтарымен танылады. Электронды коммуникациялардың дамуымен балалар 

телестудиялары, мектептің интернет ресурстары пайда болды. Жақын жылдары 

дәл осы балалар БАҚ түрлері танымал болады. Жас журналистердің балалар 

бірлестіктерінің міндеттері жаңа ақпараттық технологияларды табысты меңгере 

отырып туған тілге жауапты қарым-қатынасты тәрбиелеу, сленг пен нормаға 

сай емес лексикадан таза жазба және сөйлеу мәдениетін насихаттау болып 

табылады; 

- балалар экологиялық қозғалысы - көптеген экологиялық клубтар, 

жасақтар. Жер шарымыздың экологиялық жағдайының тұрақты түрде 

нашарлауын, мемлекет пен қоғам тарапынан қоршаған ортаны қорғау 

мәселесіне  аса назар аударуды есепке ала отырып бұл бағыттың өзектілігі әлі 

де өсетін болады. Сонымен қатар, тұрғындарға экологиялық жақтан білім беру 

әрекеті, тікелей табиғатты қорғау жұмыстары (акциялар, сенбіліктер) 

жасөспірімдердің әлеуметтік ойлап шығарушылық ынталарын дамытуға 

қажеттілік артады; 

- салауатты және қауіпсіз өмір салтын қалыптастыру –  кәсіби емес 

спорт, спорттық-қолданбалы балалар бірлестіктерін (ЖЖИ, құтқарушылар, жас 

өрт сөндірушілер және т.б. жасақтары) дамыту арқылы жүзеге асады. Жастар 

денсаулығының нашарлауы, балалар травматизмі, қазіргі жастардың аз 

қозғалыссыз өмір сүру салтына байланысты әртүрлі физикалық және 

материалдық деңгейдегі балаларға қолжетімді спорт түрлерін, тартымды 

командалық-ойындық спорттық сайыстарды енгізуді белсендендіруді қажет 

етеді; 

- әлеуметтік-шығармашылық, бос уақытты қамту бағыты - өзін 

таныту кеңістігін, балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын ұйымдастыруды 
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қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін, жан-жақтылықты, тұлғаның жеке 

ерекшеліктерін ескере отырып креативті ойлау қабілетін дамытуға көмектеседі. 

Әлеуметтік шығармашылық бірлестіктер мектеп КТК-сы мен одан шыққан 

синтез-жанрлар, хип-хоп мәдениет, көше билерінің және т.б. ресми емес 

қозғалыстары ретінде танылады. Жастар субмәдениеттерінің әлеуметтенуі, 

жасөспірмідердің оң, қоғамға лайықты өзін-өзі таныту түрлерін қолдау өсіп 

келе жатқан ұрпақты есірткі мен қылмыстан қорғауға мүмкіндік береді; 

- еріктілер қозғалысы - гуманизм мен әлеуметтік жауапкершілікті 

тәрбиелеуге бағытталған. Еріктілік аймақтық қайырымдылық қозғалыс ретінде 

танылады. Бұл бағыттың ерекшелігі – айқын көрінетін әлеуметтік бағыттылық, 

өз күшімен қоғамның әлеуметтік мәселелерін шешуге бағытталған. 

2013 жылдың қыркүйегінде балалар қоғамдық бірлестіктері мен 

ұйымдарының жұмысы туралы облыстық білім беру басқармалары жүргізген 

мониторинг негізінде Республикалық қосымша білім беру оқыту-әдістемелік 

орталығы қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдар жұмыстарының бағыты 

бойынша білім беру ұйымдарында балаларды дамыту және тәрбие беру 

бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша аналитикалық жұмыс жүргізді. Бұл 

жұмыстың негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасының балалар қоғамдық 

қозғалысы жөнінде мәліметтер қорын қалыптастыру. 

Жұмыс сараптамасы тәуелсіздігіміздің барлық жылдарында әр азаматтың 

мемлекетке қатыстылығын насихаттайтын, азаматтық жауапкершілік пен 

балалардың бойында патриотизм сезімдерін қалыптастыру бойынша балалар 

қоғамдық бірлестіктерінің жұмысын қанағаттанарлық деп бағалады. 

Балалар қоғамдық ұйымдарының жұмысын талдау бойынша анықталғаны, 

балаларды қамту бойынша қоғамдық ұйымдардың жұмысы қажетті деңгейде 

емес. Себебі, олар мемлекеттік органдармен, мектеппен, мектептен тыс және 

басқа да білім беру ұйымдарымен біріге отырып тәрбие беру жұмысының 

ортасында болу мүмкіндігін қажетті деңгейде пайдаланбай отыр. 

2013 жылдың 1 қазанына республикадағы 1-11 сынып аралығындағы 

балалар контингенті 2493479 құрады. Республиканың балалар қоғамдық 

бірлестігі мүшелерімен білім беру ұйымдарының 695124 жуық оқушылары 

қамтылған. Бұл барлық бала санының 28 % құрайды. 
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2013-2014 оқу жылына балалар қоғамдық ұйымдарындағы балалар 

контингенті туралы ақпарат 

 
 

Балалар ең көп қамтылған аймақтар: Алматы қаласында, (19,4%), 

Қарағанды облысында (12,8%), Ақтөбе облысында (9,5%). 

Балалар ең аз қамтылған аймақтар: Маңғыстау облысында (3 балалар 

ұйымдарында 1086 бала), Атырау облысында (1037 бала), Қостанай облысында (2 

балалар ұйымында 331 бала). 

2013 жылдың 1 қазанына өңірлердегі барлық қоғамдық ұйымдарында 

балалар санының төмендеуі байқалды. Әділет министрлігінің ресми мәліметтері 

бойынша республикада тіркелген 584 жастар және балалар мен жасөспірімдер 

ұйымдарының 72-сі ұйымдар мен бірлестіктер. Облыстық Білім беру 

басқармалары мен Астана, Алматы қалаларының Білім беру басқармаларының 

ресми мәліметтеріне сай республиканың барлық облыстарында өзінің қатарында 

669755 балалар санын қамтитын 34 балалар қоғамдық ұйымдары мен 

бірлестіктері жұмыс істейді. 

 

Балалар қоғамдық ұйымдарының салыстырмалы мәліметтері 
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Әділет министрлігінің ақпараты бойынша келесі өңірлерде тіркелген балалар 

мен жасөспірімдер қоғамдық ұйымдарының саны ең көп: Қостанай облысында 

(20), Ақтөбе облысында (17), ШҚО (6), Алматы мен БҚО (5-еуден), Қарағанды 

облысында (4), Ақмола мен Алматы облыстарында (3-еуден), Астана, ОҚО, 

Атырау, Жамбыл облыстарында (2-еуден), Павлодар облысында (1). 

Облыстар, Алматы мен Астана қалаларының Білім беру басқармаларының 

берген ақпараты бойынша балалар мен жасөспірімдердің ең көп орналасқан 

өңірлері төмендегідей: Алматы облысы (7), БҚО (4), Астана қаласы, Ақмола, 

Маңғыстау облыстарында (3-еуден), Атырау, Қостанай, СҚО облыстарында (2-

еуден), Алматы қаласы, Қызылорда, Жамбыл, Қарағанды, Ақтөбе, БҚО, Павлодар 

облыстарында балалар ұйымдары (1-еуден). ОҚО Білім басқармасы мұндай 

ақпарат жоқ дей отырып, балалар ұйымдары бойынша ресми мәлімет бере 

алмады. 

Республиканың балалар қоғамдық қозғалысында балалар бірлестіктері 

арасында және оның әлеуметтік әріптестерімен: мектеп, отбасы, қоғамдық 

ұйымдар, білім беру ұйымдары, балаларға қосымша білім беру ұйымдары, 

мәдениет пен спорт ұйымдары, бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-

қатынасты күшейту тенденциясы байқалуда. Акциялар, жобалар, бағдарламалар, 

форумдарда бірге қатысу әр жеке бірлестіктің дамуы үшін бір ақпарат кеңістігінде 

өзара қарым-қатынас жасау қажеттігін көрсетеді. 

Сонымен қатар, балалар қоғамдық қозғалысын дамыту жұмысында келесі 

мәселелер бар: 

- облыстарда үйлестіру үрдісіне ғана емес, әртүрлі типтегі, бағыттағы, 

ұйымдастырушылық-құқықтық формалардағы балалар қоғамдық бірлестіктерінің 

жұмысын адрестік-ақпараттық және ұйымдастырушылық-әдістемелік қолдау мен 

ресурстық қамтамасыз етуге кері әсер ететін өңірдегі балалар қоғамдық 

бірлестіктері туралы бір ақпараттық қор жасалмаған; 

- әртүрлі балалар қоғамдық бірлестіктерінің республикадағы ақпараттық, 

құқықтық, әдістемелік және т.б. басқа ресурстарға тең қол жетімділігі толық 

қамтамасыз етілмеген; 

- балалар қоғамдық қозғалысының мүддесін көздей отырып, ұйымның жұмыс 

жоспарына балалар қоғамдық бірлестіктерінің іс-шараларын қосуды, іс-

шараларды, акцияларды бірге өткізу, жобалар мен бағдарламаларды бірге жүзеге 

асыруды қарастыратын мемлекеттік, өңірлік, қоғамдық, жеке ұйымдардың 

ведосмствоаралық өзара байланыса әрекет ету жүйесі қажетті деңгейде 

дамымаған; 

- республикада жақын болашақта балалар ұйымдарының жұмысын нәтижелі 

дамыту мен белсендендіруді қамтамасыз ету үшін балалар қоғамдық бірлестіктері 

көшбасшыларын оқыту жүйесі жасалмаған; 

- балалар қоғамдық бірлестіктері жұмысына әлеуметтік тәуекел тобына 

жататын балалар, денсаулығының мүмкіндігі шектелген балалар көп 

тартылмайды; 

- білім беру ұйымдарында балалар қоғамдық бірлестіктерінің жұмысын 

педагогикалық жақтан қамсыздандыруды жүзеге асыратын кәсіби мамандармен 
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(аға тәлімгерлер, педагог-ұйымдастырушылар және т.б.) қамтамасыз ету мәселесі 

бар; 

- балалар қоғамдық бірлестіктерінің қызметі толықтай материалдық-

техникалық ресурстармен қамтылмаған. 

Жоғарыда айтылған мәселелер бірлесуге балалардың азаматтық құқықтарын 

жүзеге асыру үшін жағдай жасайтын және балалардың мүдделерін ойлайтын 

шешімдерді қабылдауда оларды қатыстыруды көздейтін, сонымен қатар 

республикадағы балалар қоғамдық қозғалысын қолдауда мүдделі құрылымдардың 

консолидті және бағытты жұмысы арқылы ғана шешілуі мүмкін. 

Облыстар, Астана, Алматы қалаларының Білім беру басқармалары берген 

мәліметтер бойынша іс-әрекет бағыттары бойынша Республиканың балалар 

қоғамдық бірлестіктері және балалардың қоғамдық ұйымдары мен 

бірлестіктерінің әртүрлі жұмыс бағыттарының бағдарламалары туралы ақпараттар 

берілген (1 қосымша). 

 

Балалар қоғамдық ұйымдарында сандық көрсеткіштің салыстырмалы 

мәліметтері 

 
 

Келтірілген салыстырмалы мәліметтерден (2013 жылдың 1 қазаны бойынша) 

көретініміз, жалпы санның 81% көбін құрайтын «Жас Ұлан» ББЖҚ» РҚБ балалар 

мен жасөспірімдерді қамту бойынша ең көп пайызды құрайды. 

 

 

«Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының даму 

тұжырымдамасы 

 

Бұл Тұжырымдама 2012-2020 жылдарға «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен 

жасөспірімдер ұйымының даму кезеңдерін анықтау, іс-әрекет аясын жоспарлы 

түрде кеңейту, ұйымдастырылуы мен басқарылуын нәтижелі жүргізу үшін және 

жетекшілердің, білім беру педагогтерінің, кәсіби біліктілікті жоғарылату 

институттарының әдіскерлерінің, мектеп тәлімгерлерінің, қосымша білім беру 

0
,0

2
%

 

2
,9

0
%

 

8
1

,8
0

%
 

0
,3

0
%

 

1
,3

0
%

 

0
,1

0
%

 

0
,0

1
%

 

0
,0

1
%

 

0
,0

3
%

 

0
,0

1
%

 

6
,2

0
%

 

0
,0

3
%

 

0
,0

3
%

 

0
,0

8
%

 

0
,1

3
%

 

1
,7

2
%

 

0
,0

9
%

 

0
,1

3
%

 

0
,1

0
%

 

0,00% 
10,00% 
20,00% 
30,00% 
40,00% 
50,00% 
60,00% 
70,00% 
80,00% 
90,00% 



28 

 

мен балалар қоғамдық құрылымдары жетекшілерінің жұмысын үйлестіру үшін 

құрылды. 

Кіріспе. Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Қазақстан - 2050» Жаңа стратегиялық 

бағытын жүзеге асыруда бізге – жас ұрпаққа айрықша жауапкершілік жүктеді. 

Бұл стратегияда «... Сендер - болашаққа деген үкілі үмітіміздің тірегісіңдер. Біздің 

бүгінгі атқарып жатқан қыруар шаруаларымыз тек сендер үшін жасалуда. Сендер 

тәуелсіз Қазақ елінің перзенттерісіңдер. Тәуелсіз елде туып, тәуелсіз елде тәрбие 

алдыңдар. Сендердің азат ойларың мен кемел білімдерің - елімізді қазір бізге көз 

жетпес алыста, қол жетпес қиянда көрінетін тың мақсаттарға апаратын құдіретті 

күш» деді. Сондықтан «Бала - қазына, тағы үлкен қазынасы - оның тәрбиесі» 

демекші, аға буынға өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеудің маңыздылығын, 

қиындықтарын, қуанышын және ниеті мен мақсатын жеткізу міндет. Жас 

ұрпақтың тәрбиесі халықтың ең қымбат байлығы болғандықтан, баланы 

тәрбиелеу қоғамның міндеті болуы қажет. Жалпы адам ғұмырындағы, ең бір 

жауапты кезең, ол мектеп қабырғасында өтетін тәрбие мен тәлімнің дұрыс 

ұйымдастырылуы болып табылады. Ұйымдастыру деген сөз, ХХ-ғасырдың аса 

ұлы ұғымы ретінде танылса, ХХІ ғасырдың қолданбалы құралына айналмақ. Бұл 

айтылған тезисті терең түсініп, дұрыс жолға қоймайынша, тіпті адамзат 

қауымының үндесе жетілген өркенін көз алдыңа елестету қиын. Өйткені, әрбір 

жеке адамдардың іс-әрекеттерінен бастап, мемлекеттің басқару жүйелеріне дейін, 

тіпті келешекте дүниенің тұтқасы болмақ ғылым мен білімнің жемістілігіне, тек 

дұрыс ұйымдастыру шеберлігін жете игергенде ғана қолымыз жетпек. Ендеше 

ертеңгі болашағымыз жас ұрпақтың мектеп қабырғасындағы сан-сала тәрбиелерін 

дұрыс ұйымдастырудың орны, тіпті алабөтен ерекшелігімен даралануы керек. 

Олай болса, осы күнге дейін мән бермей келген адам баласының ұрық тазалығы 

мен ана құрсағындағы тәрбиеден бастап, оның кәмелетке жеткенге дейін өтетін 

сан алуан тіршілік сабақтары, барынша дұрыс ұйымдастырылуы қажет екенін 

ескеріп, жаңа бағыттағы ұйымдастыруды іске асыруымыз керек. Әйтпесе, қазіргі 

өміріміздің өзі көрсетіп отырғандай, ұрпақтарымыздың тәрбиесі мен тәлімі 

жанбай жатып сөнуі де, ақпай жатып іркілуі де, тереңдеген тексіздікке ауысып 

кетуі де ғажап емес. Сондықтан, тәрбие-тәлімдерін дұрыс ұйымдастыру үшін – ең 

әуелі биологиялық тіршілік иесі ретінде адамның бүкіл табиғаты мен жан-

дүниесін түсініп алған жөн. Әсіресе адам бойындағы қабілет пен қасиеттер қандай 

заңдылықтарға бағынады екен? Қайтіп тұрақталып, қалайша өркен жайып 

жетілмекші? Бұл концепция «ұйымдастыруды» жаңа ғасыр педагогикасы мен 

оның методологиясының негізгі тіні етуді көздейді. Мектеп қабырғасындағы 

жеткіншектер мен жасөспірімдердің ой-санасын, жан-дүниесін ұлттық- халықтық 

құндылықтар негізінде тәрбиелеу үшін «жасұландық» құрылым – таптырмас 

құрал. Бұл Концепцияда ҚР Білім және ғылым Министрлігінің 2009 жылғы 16 

қарашадағы № 521 бұйрығымен бекітіліп, Қазақстан Республикасының үздіксіз 

білім беру ұйымдарына ұсынылған «Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру 

жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасының» шарттары біршама сақталды. Бұл – 

білім беру саласындағы қарама-қайшылықтардың туындамауын көздеп, бір ізділік 

пен бір жүйелілікті сақтауды мақсат тұтады. 
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Біздің халқымыздың тәрбие тәсілдері мен тәжірибелері өте көп. 

Халқымыздың әдет-ғұрпын, дәстүрін, тарихын білу, оны қастерлеу – 

әрқайсысымыздың борышымыз. Аталар сөзі – ақылдың көзі демекші, ұлттық 

құндылықтарымызды жас буынның бойына сіңіру аға буынға жүктелмек. 

Сондықтан, дәстүр мен жаңашылдықты жалпы тәрбие үрдісімен байланыстырып, 

бала дүниеге келген күннен бастап, бірізділікпен тәрбие жүйесін 

қалыптастыруымыз керек. Қазақта дене, еңбек, ақыл-ой, адамгершілік, 

экономикалық, экологиялық, құқықтық, сұлулық тәрбиелері жүргізілген. Аталған 

тәрбие түрлерін жүзеге асырудың мақсаты жан-жақты жетілген азамат тәрбиелеу 

болды. Дене тәрбиесінің мақсаты бала денесін дамыту, денсаулығын нығайту, 

ағзасын шынықтыру және күн тәртібін дұрыс ұйымдастыруға, салауатты өмір 

салтына тәрбиелеу болды. Қазақ баланы қоғамның моральдық нормасын 

орындауға қатыстыру, олардың тәртіп және мінез-құлық тәжірибесін 

қалыптастыру, Отанға, халқына, еңбек және қоғамдық іс-әрекетке жауапкершілік 

сезімін тәрбиелеу арқылы адамгершілікке тәрбиелей білді. Сондай-ақ, адам 

зиялылығының негізі – ақыл-ой тәрбиесі деп есептелінді. Ақыл-ой тәрбиесі 

арқылы баланы ойлау іс-әрекетінің шарты болатын білім қорымен қаруландыру, 

негізі ойлау операцияларын меңгерту, зиялылық біліктері мен дүниетанымын 

қалыптастыру міндеттері шешілді.  

Тұжырымдаманың мақсаты мен міндеттері 

Тұжырымдаманың мақсаты – 2013-2020 жылдарға арналған Республикалық 

«Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымын ұйымдастыру және басқару 

құрылымының тиімділігінің артуы мен кең ауқымда дамуы үшін жоспарлы түрде 

даму кезеңдерін белгілеу болып табылады.  

Тұжырымдаманың міндеттері:  

- «Жас Ұлан» ұйымының 2020 жылға дейінгі мақсатын, міндеттерін және 

құрылымын айқындау; 

 - «Жас Ұлан» ұйымының көздеген мақсатына түпкілікті жетуі үшін оған 

қажетті ғылыми-әдістемелік негіздемелерін айқындау; 

 - «Жас Ұлан» ұйымының белгіленген кезеңге дейінгі негізгі жұмыс істеу 

бағыттары мен мазмұнын айқындау; 

 - «Жас Ұланның» негізгі даму көрсеткіштері мен бағалау және сараптау 

әдістерін айқындау; 

 - Тұжырымдаманы жүзеге асырудан күтілетін нәтижелерді айқындау. 

Ұйымның даму кезеңдері 

1) Ұйымның бастапқы арқауын құру – жетекшілер мен үйлестірушілер, 

тәлімгерлер лигасы (2013-2015 жж.) «Жас Ұлан» ұйымы қызметінің алғашқы 

кезеңінде жетекшілер мен үйлестірушілерді, тәлімгерлерді даярлау қажет. Бұл 

кезеңде ұйым қызметін насихаттау мақсатында курстар, семинарлар, 

конференциялар, сондай-ақ, мемлекет және қоғам, мәдениет және өнер 

қайраткерлерімен кездесу ұйымдастыру, сол арқылы пікірлесу мен тәжірибе 

алмасу алаңын қалыптастыру – мақсат. 

2) Мектептерде «Жас Ұлан» ұйымы мен клубтарды құруды дамыту (2014-

2015жж.). Ұйымның қызмет етуі жергілікті жерлердегі жетекшілер мен 
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үйлестірушілердің, тәлімгерлердің, ұланбасы мен жасұландықтардың 

белсенділігіне негізделеді. Олар өз аймақтарында алқалар мен клубтар құрады.  

3) Ұйым қызметін насихаттау, оның өзіндік брендін қалыптастыру 

шараларын атқару (2014-2017жж.). Ұйымның өзіндік стилі мен брендін жасау. 

Әлеуметтік бағыттағы жарнамаларға байқау жариялау. Телеарналарда балалар 

мен жасөспірімдерге арналған бағдарламалар циклін енгізу. Ән мен жыр, спорт 

саласы бойынша жарыстар өткізу. «Жас Ұлан» ұйымының белсенділері мен 

көшбасшысын, сонымен қатар, мүшелерінің телеарналардан, концерттер мен 

акция сахналарынан сөйлеуіне, жастарға үндеу тастауына мүмкіндік туғызу. «Жас 

Ұландық» топтардың экскурсияларын, саяхаттарын ұйымдастыру. 

Жасұландықтардан бүгінгі күннің үлгілі азаматтарын таныту. 

4) «Жас Ұланға» қатысты заңнамалық, нормативті-құқықтық құжат 

жобасының (қаржыландырылуы, насихатталуы, құрылымы мен басқару пәрмені) 

қабылдануын назарда ұстау. (2014-2018жж.) 

«Жас Ұланның» ғылыми-әдістемелік негіздері 

«Жас Ұлан» ұйымының алдына қойған мақсаттары мен міндеттерінің жүзеге 

асу барысында ұйым төмендегі әдістемелік көзқарастарды негізге алады: 

- антропологиялық көзқарас – тәрбиеленушілерді бірегей және тұтас жеке 

тұлға ретінде қарап, адам туралы білім кешенінде кең көлемді есеп жүргізуге 

бағыттайды; 

- тұлғаға бағытталған көзқарасы – «жас ұландықтардың» яғни, әрбір 

мектеп оқушысының жеке тұлғалық дамуын қамтамасыз ету, үлкендер мен 

балалар арасындағы өзара тығыз байланысты нығайту, тәрбиеленушінің өзара 

байланыстағы түсініктер, идеялар және іс-әрекет тәсілдерін қамтамасыз ету мен 

өзін-өзі тану, дербестігін құру және өзін-өзі табысты көрсету үдерістер жүйесін 

қолдау, оның қайталанбас жеке тұлғалық дамыту арқылы педагогикалық 

қызметтегі әдіснамалық байланыс; 

- тәрбиедегі әрекетшіл көзқарас – жеке тұлғаның бірлігі оның 

әрекетшілдігінде екендігі туралы көріністен туындайды. Бұл бірліктің көп үлгілі 

формадағы қызметі жеке тұлғаның құрылымына тікелей және жанама түрде 

өзгеріс жасаудан байқалады; жеке тұлға өз кезегінде бір мезгілде тікелей және 

жанама түрде дербес даму сұранысын өтейтін барабар қызметтің түрлері мен 

формаларын жүзеге асырады; 

- кешенді көзқарас – тәрбиеге кешенді көзқарастың мәні бірлікті, әртүрлі 

кешендердің тұтастығын қамтамасыз етуді құрайды, соңғы нәтижеге себепші 

болатын жеке тұлғаның жан-жақты даму үндестігі дәрежесіне ие болады; 

- аксиологиялық көзқарас – санадан «беретін» және адамның әлемге, 

адамдарға, өзіне қатысты әмбебап жалпы адамзаттық құндылықты қамтиды; 

табиғатпен, әлеуметпен, мәдениетпен барлық өтіп жатқан қарым-қатынасындағы 

жеке тұлғалық мәндерді тәрбиелеуде білім алушы өз білімінің, өмірінің мәніне ие 

болуына бағытталған; 

- амбивалентті көзқараста алғашқыда екі жақтың бір-біріне 

қайшылықтарын жоятын, оларды есепке алу негізінде педагогикалық құбылыстар 

мен үдерістерді қарастыру көзделеді; 
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- жүйелі көзқарас - «жас ұланның» көпдеңгейлі, көпсалалы балалардың 

алғашқы құрылымдық ашық жүйесі екендігін, оның әрбір мүшесінің құқығы мен 

міндеттемелері барлығын, оны құрайтын бөліктерді жинақтауға болмайтын 

негіздеп және иерархиялық құрылым ретінде қарастыруды көздейді және жүйе 

жасаушы факторларды анықтауды, сыртқы байланысты талдауды мөлшерлейді; 

- синергетикалық көзқарас - тәрбиені тура себеп-салдарлық тәуелділікке 

негіздемей, тек, біркелкі емес түрде өтетін үдеріс ретінде қарастырады; маңызды 

дәрежеде өзін-өзі ұйымдастыратын, көптеген ішкі және сыртқы ықпалдарға 

себепші болатын: заңдылық пен кездейсоқ, болжамдық пен стихиялық, реттелген 

және ұйқы-тұйқы үдеріс; 

- орта көзқарасы - тәрбиешілерді жеке тұлғаны дамыту үдерісін жағдайға 

және ортаның сипаттамасына тәуелді қарастыруға бағыттайды; 

- педагогикалық қолдаудың әдістемесі - әрбір тәрбиеленушінің жеке тұлға 

ретінде дамуына ұйымның көмегі, өмірдің мәні мен дүние құрылымын, өзін-өзі 

жетілдіру мен әлеуметтік нақтылықты тануына үйретеді. Ғылыми-әдістемелік 

жұмыс ҚР Білім және ғылым министрлігінің Республикалық қосымша білім беру 

оқу-әдістемелік орталығының, Жоғары оқу орындары мен колледждердің және 

өзге де жалпы гуманитарлық-педагогикалық бағыттағы құрылымдардың 

қатысуымен жүзеге асырылады.  

«Жас Ұлан» қызметінің негізгі бағыттары мен мазмұны 

Санасына ұлттық құндылықтар сіңген, білімді де тәрбиелі ұрпақ 

қалыптастыру үшін жан-жақты барлық саланы қамтитын бағыттар ұйымдастыру 

керек:  

1. «Зерде» бағыты бойынша – «жасұландықтардың»  интеллектуалдық 

мәдениетін, ойлау қабілетінің белсенділігін, ақыл-ой деңгейін және 

шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға және дамытуға, туындаған 

мәселелерді шешу, жоспар құру және өзіндік өмірлік іс-әрекеттеріңді басқаруға, 

бүгінгі жаңа ғылыми дүниетанымды иегеруіне, балалардың интеллектуалдық 

ойындарға, дебаттарға, олимпиадаларға, конференцияларға, жобаларға және 

зерттеу жұмыстарына қатысуына әсер ететін бағыт. 

2. «Руханият» бағыты бойынша – «жасұландықтардың» өзіндік және басқа 

халықтардың адамгершілік, этикалық, бейнелеу-эстетикалық негіздерін дамытуға 

және қалыптастыруға, өз түсініктеріңді басқа адамдар мен әлеуметтік топтардың 

қызығушылықтарымен біріктіруге, жеке тұлғаның әдеп ұстанымын, оның қоғам 

өмірінің нормалары мен дәстүрлерімен келістірілетін моральдік қасиеттерін және 

бағдарларын қалыптастыруға, қоғамның қазіргі құрылымын түсінуге және осы 

қоғамда әлеуметтік-адамгершілік құндылықтар және әлеуметтік бағыттар 

негізінде қызмет етуге мүмкіндік беретін бағыт. 

3. «Атамекен» бағыты бойынша – «жасұландықтардың» санасында 

қазақстандық танымның және мәдени түсініктің қалыптасуына, азаматтық 

парыздың орындалуына, толеранттылық пен патриоттық, отанға қызмет етудің 

маңыздылығы, өз халқың үшін мақтаныш сезімі, мемлекеттік рәміздерді, 

мемлекеттің және туған өлкеңнің идеологиялық негіздерін білуге жағдай 

жасайтын бағыт. 
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4. «Салауат» бағыты бойынша – «жасұландықтардың» салауатты өмір 

салтын қалыптастыруға, спорттық, туристік, экспедициялық және 

өлкетанушылық бағдарламаларды ұйымдастыру арқылы дене шынықтыруды 

дамытуға әсер ететін бағыт. 

5. «Еңбек» бағыты бойынша – «жасұландықтардың» бойында еңбектің ең 

бірінші өмірлік қажеттілік, өмірлік табыстарға жетудің басты тәсілі мен жоғары 

құндылық екендігін түсіндіретін, олардың мамандандырылған бейініне әсер 

ететін, «бизнес-инкубаторлар» мен балалар кәсіпорындарын құру арқылы кәсіптік 

білім беретін, кәсіпкерлік, экономикалық және құқықтық біліктіліктерін 

қалыптастыратын бағыт. 

6. «Жеті жарғы» бағыты бойынша – «жасұландықтардың» тұлғалық, 

әлеуметтік, құқықтық біліктіліктерін, азаматтық белсенділіктерін және саяси 

сауаттылығын, өз міндеттерін орындау және өз құқығын қорғай білу қабілеттерін 

қалыптастыратын, тәрбиеленушілердің құқықтық санасын, олардың балалар мен 

жастар ортасында құқық бұзушыларға қарсы тұруға дайындығын дамытатын 

бағыт. 

7. «Экоәлем» бағыты бойынша – «жасұландықтардың» материалдық 

құндылықтарды сақтауға байланысты қоршаған ортаға дұрыс қатынас орнату 

және табиғат қорларын тиімді пайдалануға бағытталған экологиялық мәдениетті 

қалыптастыратын бағыт. 

(Аталған 7 бағыт бойынша «жас ұландық» құрылымның деңгейлік 

көрсеткіштеріне сәйкес мектепішілік клубтар құру көзделеді). 

Осы бағыттар мен мұнда айқындалған түсініктерді қолдану арқылы әрбір 

баланың бойындағы өнері мен көшбасшылық қасиеттерін ашуға жәрдемдесуіміз 

керек. Егер олар өздері қалыптастыра білген болашақпен өмір сүретіндерін 

түсінсе, сонда ғана біз Елбасы айтқан «Алтын ғасырдың» қалыптасуына өз 

үлесімізді қоса аламыз. 

 

«Жас Ұланның» мақсаты, міндеттері және құрылымы 

 

«Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының моделі – 

балалардың қазіргі замандық қоғамда өз орнын табуына, отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілікті сезінуіне, еркін шығармашылық қабілеттерін 

дамытуына мүмкіндік береді. 

«Жас Ұланның» негізгі мақсаты – оқушылардың бойында отаншылдық 

пен мемлекетшілдік сезімін жетілдіруді, мәдени қарым-қатынастарды терең 

сезінуді, адамгершілік қағидалары мен азаматтық жауапкершілікті түйсінуді, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту мен өресінің биік болуын көздейді.  

Міндеттері: 

- Қазақстан халқының тілін, мәдениетін, тарихын білу негізінде өскелең жас 

ұрпақтың бойында рухани-адамгершілік әлеуетті қалыптастыру; 

- балалар мен жасөспірімдердің азаматтық белсенділігі мен саналылығын 

арттыру; 

- танымдық жұмыстарды ынталандыру; 
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- балалар мен жасөспірімдердің зияткерлік, шығармашылық және әлеуметтік 

дамуы үшін қолайлы жағдай жасау; 

- жауапкершілік пен еңбексүйгіштікті қалыптастыруға, көшбасшылық және 

ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытуға бағытталған баланың жеке тұлғалық 

қасиеттерін дамыту 

«Жас Ұлан» ұйымы құрылымының деңгейлік сипаттамасы: 

«Жас Ұлан ұйымының ең жоғарғы басқару органы – 2 жылда кемінде бір рет 

өткізілетін Республикалық Құрылтай болып табылады. Басқару органында 

Республикалық деңгейде жетекшілер атынан Кеңес төрағасы (ересек адам) және 

жасұландықтардан 16 Ұланбасы (республикалық деңгейде бір ұланбасы 

тағайындалмайды, 16 өңірден келген 16 ұланбасы бірдей құқыққа ие) басшылық 

етеді. Атқарушы орган – 16 өңірлік Ұланбасы мен жетекшілер құрайтын 

Республикалық Кеңес. Аймақ бойынша жасұландықтарды Аймақтық (облыстар, 

Астана және Алматы қ.қ.) кеңес пен аймақтың Ұланбасы басқарады. Оларға сол 

аймақтың «Жас Ұлан» ұйымы жетекшісі (ересек адам) жетекшілік етеді. Олар: а) 

1-4 сынып оқушыларын қамтитын алғашқы ұйымдық құрылым; ә) 5-8 сынып 

оқушыларын қамтитын ортабуындық ұйымдық құрылым; б) 9-11 (12) сынып 

оқушыларын қамтитын жоғарғы ұйымдық құрылым. 

«Ұланбасы» - «Жас Ұлан» көшбасшысы, оқушылардың өзін-өзі басқару 

органының жетекшісі болып есептеледі, мектеп оқушыларының қоғамдық 

қызметін басқарады, оқушылар мен мектеп әкімшілігінің өзара қатынастарын 

жүзеге асырады, мектеп қызметін жақсарту мақсатында өзінің және оқушылардың 

атынан ұсыныстар енгізеді, оқушылар мен ұстаздар арасында туындаған 

мәселелерді шешуге атсалысады, түрлі әлеуметтік жобалар мен шараларды 

ұйымдастырады. 

 

«Жас Ұланның» даму механизмі (жүзеге асырылу шарттары) 

Тұжырымдаманы жүзеге асырудың негізгі ресурстары: 

Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету - «Жас Ұлан» ұйымы өз қызметін 

ҚР Ата Заңына, ҚР «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы бала құқығы 

туралы», «Қоғамдық ұйымдар туралы», «ҚР Мемлекеттік жастар саясаты туралы» 

Заңдары мен құқықтық нормативтік актілеріне сүйене отырып, сондай- ақ 

халықаралық-құқықтық құжаттар (мысалы «Бала құқығы туралы» БҰҰ 

Конвенциясы), сонымен қатар ұйымның ішкі актілері («Жас Ұлан» 

Республикалық балалар мен жасөспірімдердің біртұтас ұйымының Ережесі), 

ұйымның және осы Тұжырымдаманың жарғысы негізінде атқарады. Қазақстан 

Республикасында «Балалардың әлеуметтік бастамалары мен балалардың 

қоғамдық қозғалысын Мемлекеттік қолдау» туралы Заңның және балалардың 

қоғамдық қозғалыстарының дамуын қолдайтын (мұның ішінде «Жас Ұлан» 

идеясына балалар қозғалысын дамытудағы бірыңғай ұлттық үйлестіруші ретінде 

басымдық беретін) Ұлттық кешенді бағдарлама қабылдануы және жасалуын 

ұсынамыз. 

Ақпараттық қамтамасыз ету – «жас ұландықтардың» ақпараттық 

қолдаушысы балаларға арналған мерзімдік басылымдар, арнайы 
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мамандандырылған телеарналар, заманауи ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды, мектеп және жоғары оқу орындары ішілік БАҚ-тар болуы 

керек. Сонымен қатар, мектеп оқушыларына арналған әлеуметтік желілерді құру 

қарастырылуда (www.zhasulan.kz сайты және «Сәлем» журналы). 

Ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету - «жас ұландық» қозғалыстың 

дамуын қамтамасыз ететін әлеуметтік, психологиялық-педагогикалық ғылыми 

зерттеулер жүргізу. Сол үшін ғылыми-әдістемелік кешендерді жасау, 

бағдарламалар, тәрбиелік және ақпараттық технологияларды енгізу, 

тәлімгерлердің кәсіби шеберлігін көтеру және қайта даярлау жұмыстары жүзеге 

асырылады. 

Ұйымдастырушылық-басқарушылықты қамтамасыз ету - білім беру 

ұйымдарындағы «жас ұландық» құрылымның тәрбие жұмыстарын қолайлы 

жоспарлау негізінде тиімді тәрбие жұмысын ұйымдастыруға және олардың 

жұмыстарын үйлестіріп отыратын жетекшілерді сайлау; ұйымның негізгі және 

қосымша қызмет мазмұнын интеграциялау, толассыз зерттеу, тиімді жұмыстарды 

қорыту және кең тарату, жылдық қорытындылар бойынша атқарылған шараларға 

мониторинг жасау. 

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету - балалар және 

жасөспірімдердің қоғамдық ұйымдары білім беру ұйымдарының, мәдениет, спорт 

салалары бойынша құрылған клубтар базасында, демеушілер қолдауымен әрекет 

ете алады және сол базаның материалдық-техникалық мүмкіндіктерін барынша 

пайдалануын көздейді. 

Психологиялық-педагогикалық қолдау - психикалық-педагогикалық 

түзетуді дамытуды қажетсінетін әртүрлі категорияларға қатысты балалармен, 

жастармен жүргізілетін жұмыстарды арттыруды (дарынды, тәуекелшіл топтардың 

өкілдері, шектелген мүмкіндіктегі балалар мен жастар) қамтиды.  

Кадрлық қамтамасыз ету - «Жас Ұлан» ұйымын кадрлық қамтамасыз ету 

үшін: 

 - «Балалардың мәдени демалысын Ұйымдастырушылар» бағыты бойынша 

бастапқы кәсіби дайындықтан өткен және кәсіби білімін жетілдірген тәлімгерлер 

мектебі жүйесін құру; 

 - Ұйым жұмысына қатысуға еріктілерді, жоғары курс білімгерлері мен 

студенттерді тарту көзделеді;  

- «Жас Ұлан» жетекшілерінің біліктілігі мен кәсіби шеберлігін көтеру 

мақсатында слеттер, семинарлар және тренингтер өткізіп отыру; 

 - Педагогикалық жасақтар белсенділерінің қызметінің тиімділігі мен 

қарқынын арттыру; 

«Жас Ұланның» негізгі даму көрсеткіштері мен бағалау және сараптау 

әдістері 

«Жас Ұланның» даму көрсеткішінің басым бағыттары: 

- Жастар ұйымын бір жүйеге негіздеу арқылы қоғамның өркендеуіне пайда 

келтіретін бағыттағы қызметке баулудың көрсеткіші; 

- Белгілі бір аймақтағы белгілі бір мақсатта әрекет ететін балалардың 

қоғамдық ұйымдарының жалпы саны; 
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- Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бағытында балалардың қоғамдық 

ұйымдары арқылы жүзеге асырылған жобалар саны; 

- Балалардың қоғамдық ұйымдарының бастамасы нәтижесінде жүзеге 

асырылған дәстүрлі мәдени шаралар, акциялар, өзіндік жобалар саны; 

- Балалар ұйымдарының ересек үйлестірушілері, арнайы мамандандырылған 

дайындықтан өткен жетекшілер есебі; 

- «Жас Ұлан» құрамында жүрген балалар мен милиция тіркеуінде тұрған 

балалар санының ара-қатынасы; Осы және өзге де көрсеткіштер арқылы жасалған 

нормативтік шаралар сарапшылар көмегімен анықталады; 

Күтілетін нәтижелер 

«Жас Ұлан» Республикалық балалар мен жасөспірімдер ұйымының іске 

асқан жұмысынан күтілетін болжамды нәтижелер: - Әрбір «жас ұландықтан» 

Отан мүддесі үшін қызмет ететін маңызды қасиеттерді меңгерген, Отанның 

мүдделерін қорғау жөніндегі азаматтық борыш пен міндеттерін орындауға 

тәрбиеленген, халықтар достығын құрметтейтін,  имандылық, адамгершілік, 

ізгілік, ұлттық мінез-құлық пен әдет-ғұрып негізінде білім алған тұлғаның өсіп 

шығуы; - табиғатты қорғап аялай білетін, есірткі, психотроптық, улы заттарды 

қолданудың алдын алатын, зиянды заттар мен есірткілерге қарсы ақпараттық 

кеңес жұмыстарын жүргізе білетін, жасөспірімдердің мінез-құлқының дұрыс 

бұрысын, жағымсыз қылықтар мен қауіпті іс-әрекетке бармауын басымдыққа 

алатын салауатты ұрпақтың қалыптасуы; - Қазақстандық келісім мен 

бейбітшілікті, толеранттылық пен достықты сақтайтын, отаншылдық пен 

азаматтық борышты терең сезінетін жас ұрпақтың жетілуі; - Өз ана тілін жетік 

білетін, сондай-ақ өзге тілдерді де меңгерген, сол арқылы халықаралық 

қатынастардың дамуына, мәдениет пен өнердің гүлденуіне үлес қосатын 

жастардың шығуы; - Адамзаттың және өз ұлтының ұлы құндылықтарын 

қастерлей білетін, сапалы білім мен салауатты өмір салтын ұстанған жастар 

культінің берндке айналуы; - Өз Отанының тарихы мен мәдениетін зерделей 

алатын, ұлттық және отбасылық құндылықтар мен салт-дәстүрлерді қадірлейтін 

жастардың көбеюі; - Жалпыадамзаттық және  ұлттық құндылықтар негізінде 

тиімді  жүзеге асатын  тәрбиенің қазақстандық үлгісінің құрылуы; - 

Оқушылардың мектеп қабырғасынан бастап кемел білімге, кенен кәспке жақын 

болуы, сол арқылы отанымыз – Қазақстанның дамуына, ондағы азаматтық 

қоғамның тұғырының мығым болуына үлес қосатын шын мәніндегі отаншыл 

азаматтардың қалыптасуы. 

 

«Жас Ұлан» облыстық балалар мен жасөспірімдер ұйымы» және 

«Қазақстан скауттық қозғалысы ұйымы» қоғамдық бірлестіктерінің 

 жұмыс тәжірибесінен 

 

«Облыстық балалар мен жасөспірімдер ұйымы» (ОБЖҰ ҚБ) өз жұмысын 

Павлодар облысы аумағында 2001 жылдан бастап жүзеге асырып келеді. 2006 

жылдың 26 маусымынан бастап қоғамдық бірлестік заңды тұлға дәрежесін алды. 

Бұл – «Игереміз ұшқыр ғасыр желісін, жігер-күшпен өркендетіп ел ісін» ұраны 
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астында жұмыс істейтін және өмір сүретін балалар мен үлкендердің ынтасы 

бойынша құрылған қоғамдық ерікті, өзін-өзі басқаратын, коммерциялық емес 

құрылым. Қоғамдық бірлестік «Менің туған Ертіс өңірім», «Атамекен», 

«Жұлдыз», «Жас Ұлан» бағдарламалары бойынша жұмыс істейді, өзінің заңдары, 

ережелері, ұраны мен атрибутикасы бар. Жоғарғы органы екі жылда бір 

жиналатын Құрылтай. 2014 жылы Павлодар облысы балалар мен 

жасөспірімдердің ұйымдары мен қоғамдық бірлестіктерінің VII Құрылтайы өтетін 

болады. Құрылтай аясында ОБЖҰ екі жылға арналған дамуының стратегиялық 

жолдарын анықтау бойынша жұмыс жүргізіледі, облыстың балалар қозғалысын 

дамыту бағдарламасы жасалып, жалпы дауыс беру арқылы қабылданады. 

Қоғамдық бірлестіктің бар жұмысы шағын-жобалардан тұратын «Павлодар-Ертіс 

өңірінің балалары» (2006 жылы ІІІ Құрылтайда қабылданды) бағдарламасы 

негізінде құрылады. Бағдарлама қалалық және аудандық балалар мен 

жасөспірімдер ұйымдары жұмысының біртұтас кеңістігін қалыптастыруға 

бағытталған. «ОБЖҰ» ҚБ құрылымына 2008 жылдан бастап негізгі қызметі 

Павлодар облысының балалар мен жасөспірімдері қозғалысының жұмысын 

бақылау болып табылатын Балалар мен Үлкендер палатасы – жаңа өзін-өзі 

басқару органы кірді. 

Осының арқасында 2009 жылдан бастап балалар ұйымының жұмысы 

белсендендірілді. Жыл сайын балалар мен үлкендер палатасының облыстық 

отырыстары өткізіледі, жаңа жобалар іске қосылды: «Электронды пошта сағаты», 

«Облыстық балалар мен жасөспірімдер күні», белсенді балалар мектебінің 

шығулары. «Нәтижелі көшбасшылық шеберханасы» ББМ шығулары аясында 

М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы педагогтері мен ОБЖҰ ҚБ балалар 

палатасының мүшелер шебер-сыныптар, «Сенің әлемің - Твой мир» газеті балалар 

редколлегиясының отырсын өткізеді, өздерінің істері туралы әңгімелейді. 

Дәстүрлі түрде М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының қабырғасында 

аудандық балалар мен жасөспірімдер ұйымдары көшбасшылары үшін өткізілетін 

Балалар мен жасөспірімдер ұйымы күнінде, балалар Оқушылар сарайы 

үйірмелерінің жұмысымен танысады, шебер-сыныптарға қатысып, «Табысқа 

бастар жол» жобасы аясында Павлодар облысының танымал адамдарымен 

қызықты кездесулердің қатысушылары болды. Облыстық балалар мен 

жасөспірімдер ұйымының дәстүрлі жобалары бар. Бірнеше жыл қатарынан «Әлем 

менсіз болмас» ұранымен «Көктемгі Мейірім апталығы» акциясы өткізілуде. 

Дәстүрлі бастау жиыны қоғамға қажетті және пайдалы істердің басы болып 

табылады. Еңбек сенбіліктері мен экологиялық десанттардан басқа үлкен 

қайырымдылық жұмыстар жүргізіледі: қатысушылары мүмкіндігі шектеулі 

балалар болған «Нәзік сұлулық мезеттері» атты шығармашылық жұмыстар 

көрмесі, адрестік көмек көрсетуге бағытталған «Мейірім ол – өмір» 

қайырымдылық концерттері. «Шаг на встречу» жобасы аясында дәстүрлі түрде 

мүмкіндігі шектеулі балаларға жаңажылдық қайырымдылық бағдарлама 

өткізіледі. Оның ұйымдастырушылары – «Жас Ұлан» ОБЖҰ» ҚБ мен                       

М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының клуб мүшелері. Балалар іс-шараны 

ұйымдастырушылардың жетекшілігімен «Аяз атаның шеберханасында» өздеріне 
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жаңажылдық ойыншықтар жасап, арнайы өткізілетін ойын бағдарламасына 

қатысады. 

2009 жылдан бастап «Жобалар шеруі» әлеуметтік бастамалардың облыстық 

сайысына бастама берілді. Әлеуметтік жобалардың тақырыбы – қала мен 

ауылдарды көріктендіру, туған ауылға қатысты деректерді жинау, экологиялық 

мәселелерді шешу, бос уақытты қамту және т.б. Облыстық сайыс 

жеңімпаздарының жұмыстары «Саған менің Отаным – Қазақстаным» балалар 

әлеуметтік ынталарының республикалық сайысының қатысушылары атанады. 

2008 жылдан бастап ОБЖҰ ҚБ мен Павлодар облысының Балалар құқығын 

қорғау департаментінің бірлескен екі жобасы – «Профи-шоу» мен «Табысқа 

бастар жол» жаңа жобалары бастау алды. Жобалар аясында кәсіби бағдар беру 

бағытындағы жаппай іс-шаралардың циклі өткізілуде (қызықты адамдармен, 

мамандық иелерімен кездесу, үгіттеу топтарының таныстырулары, екіжақты 

диалог, баспа, бейне-, және аудио- өнімдерді шығару). Бұл жобалардың негізгі 

мақсаты – қоғамға қажетті жұмыс мамандықтарын ішінен әлеуметтік жағынан 

қорғалмаған топтағы жоғарғы сынып өкілдеріне кәсіп таңдауда көмектесу, 

жасөспірмідерді әлеуметтік тұрғыдан бейімдеу, жұмыс мамандықтарына жастарда 

оң көзқарас қалыптастыру. «Табысқа бастар жол» жобасы аясында балалар мен 

жасөспірімдер ұйымдары көшбасшыларының Павлодар облысының танымал 

және дарынды адамдарымен кездесулер өткізілді. 

Павлодар облысы Оқушылар сарайының «Мұрагер» тарихи-өлкетану клубы 

ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай 30-50 жылдары саяси қуғын-сүргінге 

ұшыраған құрбандар туралы «Естелік дауысы» облыстық акциясын өткізудің 

бастамашысы болды. «Естелік дауысы» акциясына қала жастарын тарту үшін 

«Мұрагер» клубының мүшелері «SAPA» әлеуметтік жарнаманың қалалық 

сайысының қатысушысы болып, «Үздік сценарий» номинациясында жеңімпаз 

атанып, Гран-при жеңіп алды. «Естелік дауысы» акциясының аясында ХХ 

ғасырдың 30-50 жылдары саяси репрессия құрбандарына арналған «Естелік 

бейнелер» алғашқы облыстық сайысы өтті. Бұл сайыс саяси қуғын-сүргін 

құрбандары туралы естелікті сақтау, туған өлке тарихына жастарда қатыстылық 

сезімін қалыптастыру, қатыгез саяси террордан зардап шеккен адамдар туралы 

тарихи фактілерді, фотоматериалдарды қалпына келтіру болды. Қатысушылар 

бұған дейін белгісіз болған ерекше материалдарды алып келді. Олар саяси қуғын-

сүргін айылының астында қалғандардың туғандары мен жақын адамдарын табуға 

мүмкіндік болған үлкен зерттеу және іздестіру жұмысын жүргізді. 2013 жылдан 

бастап қоғамдық бірлестік «Өткенді сақтай отырып, болашақты жасаймыз!» 

жобасын жүзеге асыру арқылы мектеп мұражайлары бағыты бойынша өз 

жұмысын белсендендіруде. 

2006 жылғы желтоқсаннан бастап балалар мен жасөспірімдер ұйымы айына 

екі рет екі тілде шығатын «Сенің әлемің – Твой мир» газетін шығаруда. Онда 

балалар мен жасөспірімдердің өмірі мен мәселелеріне байланысты тақырыптар 

қозғалды. Балалар редколлегиясының құрамына Детский пресс-центр мен 

«Қаламгер» балалар баспасөз орталығының жас тілшілері кірді. Өзінің жұмысын 

«Қазақстан-Павлодар» телеарнасында «Дубль 2» бағдарламасы шығаратын «Луч» 
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балалар киностудиясы жалғастыруда. Облыстық радиода Детский пресс-центр 

мен «Қаламгер» балалар баспасөз орталығы «Пинг-пог» пен «Жас тілші» 

бағдарламаларын жүргізеді. 

2005 жылдан бастап өзінің жұмысын Балалардың қоғамдық қабылдау 

бөлмесі жалғастыруда. Бұл балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға 

көмектесетін тегін ақпараттық-кеңес беруші орталық. Оның жұмысына облыс пен 

қаланың әртүрлі құрылымдары мен ведомстваларының еріктілері қатысады. 

Адам құқықтары демократиялық даму мен азаматтылыққа оқытудың 

ажырамас бөлігі. Кейбір соңғы әлеуметтік және саяси тенденциялар Европада да 

және әлемнің басқа бөліктерінде де, мысалы, экономикалық өзара тәуелділік, 

рассизм, терроризм, саяси апатия, әлеуметтік теңсіздіктің өсуі және саясаттың 

медиатизациясы, адамның мәдениет әлемі мен құқықтары негізіне күмәндануға 

әкеледі. Осылай демократиялық тұрақтылыққа қауіп төндіреді. Сондықтан адам 

құқықтары бойынша білім беру және азаматтық демократиялыққа баулу соңғы он 

жылда мемлекеттік органдардың, одан қала берді үкіметтік емес ұйымдардың 

басты мүддесіне айналды. Адам құқықтары бойынша білім беру және 

демократиялық азаматтыққа баулу бірге жүреді, себебі, бұл екеуінің де мақсаты – 

демократияға үйрету. Білім берудің екі түрі де жас азаматтарды білім алуға, басты 

құндылықтарды анықтауға және қабілеттерді дамытуға әкеледі. Демократиялық 

азаматтылыққа баулу барысында назар аудару ортасында өзі қатысты болып 

табылатын қауымдастықтың белсенді және жауапты мүшесі болуға үйрететін 

«бала-азамат» орналасады. Бұл бағытта қоғамдық қабылдау бөлмесі аясында 

«Компасито» халықаралық бағдарламасы негізінде жұмыс істейтін құқық мектебі 

жұмыс атқарады. Бағдарлама балаларды адам құқықтарына үйреткісі келетін және 

құндылықтар мен әлеуметтік мәселелерді талқыға салудың тәжірибелік жолдарын 

іздеп жүрген адамдарға арналған. Жаттығулар 6-13 жас аралығындағы балаларға 

арналған. «Компасито» баланың және жетекшінің білімі мен тәжірибесінде 

құрылған. Жаттығуларды балалар өзінің уақытының негізгі бөлігін өткізетін 

жерлерде ұйымдастыруға болады: мектепте, балалар орталықтарында, 

сабақтардан кейінгі қосымшаларда, демалу орталықтарында, балалар 

ұйымдарында және балалар лагерьлерінде, кейбір жаттығуларды отбасылық 

жағдайларда жасауға болады. Жаттығулардың көбіне қатысу үшін балаларға 

арнайы қандай да бір қабілетті меңгерудің қажеті жоқ, ал жетекші жаттығуларды 

сәтті орындау үшін ресми емес оқытуды жүргізудің қажетті тәжірибесі мен 

қабілеттерін меңгерген болуы керек. Бұл көмекші құралда мәдениетаралық 

жақындау қолданылады, адам құқықтары мен ресми емес оқыту әдістемесі 

бойынша нақты мәліметтер келтіріледі. Бағдарламада балалардың белсенді 

қатысуы мен жеке тәжірибесіне негізделген ресми емес оқыту әдістемесі 

қолданылады. Балалардың қатысу мен ынтымақтастығы топ мүшелері арасында 

кездесетін қалыптасқан кейбір теріс пікірлерді азайтып, топтың бірлігіне қол 

жекізуге көмектеседі. Бұл әдістеме күрделі концепцияларды түсінуге мүмкіндік 

береді, мәселелерді шешу қабілетін дамытады және шығармашылық 

потенциалдың ашылуына, адам құқықтары аясында білім берудің маңызды 

мақсаттарына жетуге көмектеседі. 
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Құқықтық бағыт бойынша «Жаңа ғасырдағы балалар құқығы» облыстық 

құқықтық жоба жүзеге асты. Облыстық ақпараттық-танымдық «Азаматстан еліне 

саяхат» кампаниясы дәстүрге айналуда. Іс-шара екі блоктан тұрады. І блок – 

омбудсмендер «Құқықтық бақылау» таныстыруымен өнер көрсеткен «Мен 

Қазақстан Республикасының азаматымын», ІІ блок – мектеп омбудсмендері, 

үкіметтік емес ұйым өкілдері, «ЖасОтан» ЖҚ Павлодар қаласы балалар үйінің, 

кәмелетке жасы толмағандарды бейімдеу орталықтарының, Облыстық арнайы 

мектептердің балаларына құқықтық викториналар өткізген төрт мобильді алаң 

жұмысы. 

Облыстық балалар мен жасөспірімдер ұйымы «Жас Ұлан» ББЖҰ РҚБ 

өткізетін республикалық жобалардың белсенді қатысушысы болып табылады. 

Қазіргі жағдайда аға-тәлімгерлерге әдістемелік көмек көрсету ғана емес, өзі 

дамитын аға-тәлімгерлік тәрбие беру іс-әрекетіне жағдай жасау қарастырылады. 

Бұл М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы негізінде жұмыс істейтін және 

қиыншылықтар диагностикасының, болашаққа жоспарлаған істер формаларының 

сараптама нәтежиесін есепке ала отырып әр тәлімгердің қажеттілігін 

қанағаттандыруға бағытталған облыстық аға-тәлімгерлік шеберлік мектебі рөлінің 

өскендігін көрсетеді. Оның жұмысын ұйымдастырудың мақсаты – тәрбие беру 

жұмысының сапасын көтеруге негізделген аға-тәлімгерлік корпустың күшін 

интеграциялау және бақылау. Бұдан мынандай міндеттер шықты: бір тұтас 

ақпараттық кеңістік қалыптастыру; «Жас Ұлан» аға-тәлімгерілерімен 

координаторлардың кәсіби құзіреттілігін жетілдіру; тәрбие берудің инновациялық 

технологияларын пайдалану; тәрбие беру үрдісі сапасының мониторингктік 

жүйесін жасау; «Жас Ұлан» аға-тәлімгерлері мен координаторлар белсенділігі 

көрсеткіші негізі ретінде байқау рейтингісінің талаптарын жасау; нормативтік 

базаны жаңарту. 

Облыстық аға-тәлімгерлер шеберлік мектебі жұмысының әдістемелік 

қамсыздандырылуы тәрбие берудің инновациялық технологияларын кіргізу үшін; 

«Жас Ұлан» аға-тәлімгерлері мен координаторларын тәрбие беру ресурстарымен, 

инновациялық жұмыс тәжірибелерімен таныстыру үшін; «Жас Ұлан» аға-

тәлімгерлері мен координаторлары кәсіби қиыншылықтарын анықтау, алдыңғы 

қатарлы педагогикалық тәжірибені тарату, тәрбие беру үдерісінің нәтежиелілігін 

және тиімділігін анықтауға жағдай жасау. Бүкіл жұмыс бірлескен іс-әрекет; «Жас 

Ұлан» балалар қозғалысы аға-тәлімгерлері мен координаторлары бірігу 

мүмкіндігі; тәрбие беру үдерісін ұйымдастырудың тиімді формаларын таңдау; 

«Жас Ұлан» аға-тәлімгерлер мен координаторлардың нәтежиелерінің басты 

сапалық көрсеткіштерін анықтау негізінде құрылады. Облыс мектептерінің аға-

тәлімгерлеріне теориялық және тәжірибелік семинарлар, шебер-сыныптар, 

балалар қозғалысы сұрақтары бойынша дөңгелек үстелдер өткізіледі. Аға-

тәлімгерлік шеберлік мектебі балалар мен жасөспірімдер қозғалысының 

координаторлары, облыстық балалар мен жасөспірімдер ұйымдарының 

тәлімгерлері, Павлодар қаласы БЖҰ тәлімгерлері, кеңес беру пунктері, «Павлодар 

Ертіс өңірінің балалары» кешенді жобасы аясындағы іс-шаралар бағыттары 

бойынша жұмыс істейді. Бұл аға-тәлімгерлер қызметінің әртүрлі аспектілерін 
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қамытуға мүмкіндік береді. Павлодар облысы педагогикалық кадрларының кәсіби 

біліктілігін жоғарылату институтымен тығыз қарым-қатынас жүрігізілуде. Аға-

тәлімгердің қажетті құжаттарын жүйелі жүргізу үшін және жас маманға балалар 

мен жұмыстың негізін түсінуге көмек беретін «Аға-тәлімгер жұмысының 

күнделігі» құрастырылған. 

Адамның заманауи динамикалық әлемде басты және ең маңызды сапалары 

мобильділік пен бәсекеге қабілеттілік. Әсіресе өзінің қалыптасуы мен дамуын 

анықтайтын уақытқа жеткен жасөспірім үшін қоғамда өз орнын табу қиынға 

соғады. Сондықтан, біз үшін жасөспірім өзін қоршаған ортаны дұрыс бағалап, 

оның ішінде өзін дұрыс анықтауды үйренуі маңызды. Қоғамда өзіңнің 

табыстылығың үшін белгілі бір білімдер мен қабілеттер керек. Сен олар арқылы 

арнайы бір іс-әрекет аясында өзіңнің өмірлік позицияңды анықтап, оны белсенді 

жүзеге асыра аласың. Көшбасшыларды қалыптастыру қоғамда стихиялы түрде 

жүретін үрдіс емес. Бұл үрдіс ұйымдастыруды қажет етеді. Осы мақсатпен 

белсенді балалар мектебі жұмыс істейді. «Нәтежиелі көшбасшылық 

шеберханасы» белсенді балалар мектебі жобасы облыстың мектептік балалар мен 

жасөспірімдердің ұйымдарының белсенділері үшін М.М.Катаев атындағы 

облыстық Оқушылар сарйы негізінде жұмыс істейді. Белсенді балалар мектебі 

тыңдаушылары қатарына қалалық және аудандық балалар мен жасөспірмідер 

ұйымдарының жалпы орта білім беру мектептерінің 5-11 сынып оқушылары 

кіреді. Мектеп өзінің жұмысын «Павлодар-Ертіс өңірі балалары» бағдарламасына 

негізделген 6 білім беру курсы бойынша жүзеге асырады. Облыстың мектептік 

балалар мен жасөспірімдер ұйымдары және бірлестіктерімен ынтымақтаса 

отырып белсенді балалар мектебінде педагогтер оқушыларды пайдалы іс-

әрекетпен таныстыру және оған тарту жұмысының әртүрлі формаларын 

пайдаланады. Сабақты өткізу формалары стратегиялық және тактикалық 

мақсаттар мен міндеттерге байланысты таңдап алынады. 
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Педагог бүкіл ұжыммен 

бір бағытта жұмыс 

істейді 
Әр түрлі топтармен 

жүргізіледі 

Әр түрлі бағыт бойынша екі-үш немес бір педагог 

сабақ жүргізеді. 

ББМ бастапқы деңгейіндегі 

балалар үшін оларға 

қарағанда жоғарғы 

деңгейді меңгергендер 

сабақ жүргізеді 

Қажетті біліктілік 

деңгейін меңгерген 

балалар орта мектеп 

жасындағы оқушылар 

үшін сабақ өткізеді. 

Сабақтағы байланыс түрлері 

 



41 

 

 

Бүгінгі таңда Павлодар облысының «Облыстық балалар мен жасөспірімдер 

ұйымы» қоғамдық бірлестігі өзінің іс-әрекет аясын кеңейтудің жаңа деңгейінде 

тұр. «Жас Отан» жастар қанаты мен облыстың басқа да үкіметтік емес ұйымдары 

мен жастар қозғалысының өзекті проблемаларын шешуде жалпы күштерді 

біріктіру мақсатымен тығыз ынтымақтастыққа шықты. Осындай үкіметтік емес 

ұйымдардың бірі – «Қазақстан скауыттық қозғалысының ұйымы» қоғамдық 

бірлестігі.  

«Қазақстан скауыттық қозғалысының ұйымы» қоғамдық бірлестігі 1992 

жылы Қазақстан Республиксының Әділет министрлігінде ресми тіркелді. 2008 

жылы Қазақстандық ұйым бүкіл әлемдік скауттар қозғалысы ұйымының қатарына 

кірді. «Қазақстан скауттық қозғалысы ұйымының» мақсаты – өз елінің жауапты 

және абыройлы азаматтарын тәрбиелеу үшін Қазақстанда скаутингті дамыту. 

«Қазақстан скауыттық қозғалысы ұйымының» филиалдары Қазақстанның 

аймақтарында жұмыс істейді. Бүгінгі таңда ұйым Қазақстан бойынша 7-18 және 

одан да жоғары жас шамасындағы 1200-ден көп жас адамдарды біріктіреді. 

Балалар скауттық топтарда скауттық баспалдақтар бойынша яғни жас 

ерекшеліктеріне сай бөліне отырып жұмыс істейді. 7-10 жас кіші скауттар, 11-15 

скауттар, 16-17 аға-скауттар 18 жас – инструкторлар. Бірақ скауттарда жас 

бойынша шектеу жоқ. Штаб М.М. Катаев атындағы Павлодар облыстық 

Оқушылар сарайында орналасқан. Республикалық скауттар ұйымының президенті 

және негізін қалаушы Виктор Деймунд.  

Ұйымда Жеңіс күніне арналған «Победа в лицах» іс-шарасы мен «Көктемнің 

Мейірім апталығы» дәстүрге айналып, жылдан-жылға өткізіліп келе жатыр. 

Көктемнің Мейірім апталығында скауттар балалар үйлерінде, қарттар, сәбилер 

үйлерінде, мектептер мен көшелерде, үйлерде өз қайырымдылық көмегін жасай 

алады. Тағы бір іс-шара Ертіс өзенінің 100 км жуық қашықтығы бойымен өзеннің 

аңғарын тазалау жүргізіледі. Скауттар дәстүрлі түрде Белсенді жастар мектебінің 

жұмысына, әлеуметтік жобалар жәрмеңкесіне, Immarket тұсаукесер-

жәрмеңкелеріне, «Десента» ҚҚ мен Әріптестік орталығы өткізетін жобаларға, 

«Алтын күз» туристік сайыстары мен Германия және Қазақстаның Ұлттық 

Джамбори атты шараларына қатысады. 

Патриотизм ұлттық мәдениеттің элементі болып табылады, ал скаут 

қоғамның дамуына өзінің үлесін қосатын жас азамат және патриот. Қазақстан 

скауттар қозғалысының ұйымы «Қазақстан - 2050» стратегиясы президенттік 

бағдарламасына арналған «Болашақ бүгіннен басталады» Республикалық 

акциясына белсенді қатысты. Павлодар облысының скауттары «Анашым», «Мен 

және менің болашағы», «Сен жалғыз емессің», «Табиғат біздің айналамызда» 

акцияларын өткізді. Олар ардагерлерге деген құрметті тәрбиелеу, кәсіби 

бағдарлауға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға жақсы қарым-қатынасты 

қалыптастыруға, табиғатқа деген қамқорлықты тәрбиелеуге бағытталған. 

Отанға деген махаббат өзіңнің үйіңе, өзіңнің аулаңа деген қамқорлық. 

Скауттар жүйелі түрде үй мен аулаларды көріктендірумен айналысады (қоқысты 

жинау, ағаш пен гүлдерді отырғызу). Отанға сүйіспеншілік туған және жақын 
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адамдарыңа, достарыңа, жалпы адамдардың барлығына қамқорлық. Қазақстан 

скауттары қарттар үйі, балалар үйі аулаларына ағаш отырғызу, қарт адамдарға, 

мүгедек балаларға көмек көрсету акцияларын дәстүрге айналды. Әр скаут өзінің 

туған өлкесінің, мемлекетінің тарихын жақсы біледі. Біз өзіміздің туған жеріміз 

бен уақытымызды таңдамаймыз. Бірақ біз еліміз қандай сол қалпында жақсы 

көріп, оның тарихын білуіміз керек. Скаутинг үлкен және кіші оқиғаларға 

мыңдаған қарапайым адамдар тағдыры араласып кеткенін үйретеді және біз олар 

туралы естелікті қорғап, оған құрмет көрсетуіміз керек. 

Патриотизм ұлттық мәдениеттің элементі. Дәстүрлер мен символдар біздің 

ата-бабаларымыз жүрген белгілі бір тарихи жолға біздің де қатыстылығымызды 

ескертетін дүниелер. Скаут – өз Отанының азаматы, ол бүгінгі күні осы 

қауымдастыққа жатады және бүгінгі күннің өзінде қоғамның дамуына жергілікті, 

ұлттық және халықаралық деңгейде өз үлесін қосады. 

Скауттар арасында жазғы шатырлы лагерьлер дәстүрге айналды. Мұнда 

балалар қиындыққа қарсы тұру, денсаулықты нығайту мен физикалық 

дайындықты бекіту қабілеттерін алады. Бұл лагерьлерде бәрін өздері істейді. Ас 

дайындайды, аймақты тазалайды, жобаларын таныстырып, оларды жүзеге 

асырады. Әрине, бұл жұмыстарда оларға аға-тәлімгерлер көмектеседі.  

Павлодар облысында бірінші орынға жастардың әлеуметтік жобаларын 

жүзеге асыру; мектептік және студенттік өзін-өзі басқару жүйесінің дамуына 

ықпал көрсету; балалар мен студенттік бірлестіктер жұмысына жастарды тарту 

үшін ақпараттық кеңістікті жасау мақсатымен бұқаралық ақпарат құралдары 

арқылы қоғамды өз жұмыстарымен ақпараттандыру; балалар БАҚ санын және 

сапасын өсіру; «Жас Ұлан» облыстық балалар мен жасөспрімдер ұйымының 

бастамасымен «Балалар құқықтық мектебі» бір тұтас құқықтық білім беру 

орталығын жасау; жас көшбасшыларды анықтау және қоғамдық іс-әрекеттің 

барлық жақтарына оларды тарту болып табылады. 
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Алматы және Қостанай қалаларындағы балалар ұйымдарының 

жұмыс тәжірибесінен 

 

Алматы және Қостанай қалаларындағы балалар ұйымдарының жұмыс 

тәжірибелері қызықты.  

«Арай» комсомолдық штабы, ал қазір Алматы қаласындағы жоғарғы 

сынып оқушыларының штабы, ол 1986 жылдан бастап өз жұмысын бастады. 

Пионерлер мен комсомолдардың уақыты өтседе, біздің штаб «өмір сүруде», 

жаңа жағдайларға үйренді және бірлік рухын, бір-біріне қол ұшын беру және 

бір-бірін түсінуді сақтап қалды, ол қанаттандырып, күш пен энергия береді, 

шығармашылықты, жақсылыққа деген сенімді және әділдікті оятады.  

Мұның бәрі 1986 жылы Мектеп комсомолдары белсенділерінің «Достық» 

Республикалық жиыны өткізілген кезде басталды, жиынға Қазақстан 

Республикасының түкпірінен балалар жиналды. Жиынның соңында мектеп 

комсомолдар ұйымдарының және штабтарының қызметін бағыттайтын 

орталықты құру шешімі қабылданды. 1986 жылғы ақпанда Быкова Елена 

Валерьевна басқарған Республикалық Оқушылар және пионерлер сарайында 

«Арай» комсомолдық штабының Республикалық алғашқы отырысы өткізілді. 

90-жылдың басында КСРО-ның құлдырау кезінде әрине штаб күйзеліске 

ұшырады – комсомолды қысқартты, басқа да жастар ұйымдары құлдырады, 

алға қадам жасауға көмектесетін және оларды біріктіретін ұжымдық жұмыстар 

болмады. Сол уақытта штабтың қазіргі жетекшісі Лаврушенко Оксана 

Витальевна оны қайта құрды, штабқа тұлғаны дамытуға, бір-бірімен толық 

қарым-қатынас құруға және туыстар мен алыс адамдар үшін пайдалы жұмысқа 

негізделген жаңа бағыт берді. Міне 20 жылда «Арай» осы бағытта даму үстінде. 

Арайлықтардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы және өмір сүру стилі – бұл 

адамдармен жақсы қарым-қатынас орнату, олардың негізгі заңдары былай дейді 

«Сен не істемесеңде, әлемдегі жақсылық ұлғая беруі керек», сондықтан да 

арайлыққа арналған дәрежесі бар нағыз арайлық емес, өмірде жүрегін 

жақсылық ұялаған адам нағыз арайлық болып саналады. 

Өмірді өзгерту үшін ең алдымен өзіңнен баста! Клубтың сабақтарында 

ойындар, комплексті жеңуге, театр шеберлігінде, ораторлықта жаңа 

дағдыларды қалыптастыруға арналған көп тапсырмалар бар. Әуен де(музыка) 

көп – әр сабақта гитарамен айтылатын бард әндері айтылады, Арайға ауысып 

келгендердің көбісі бұл құралды үйреніп қана қоймай, өздері ән шығаратын 

болды. Бірақ, қоғамдық бағытты ескере отырып ұжым әртүрлі акцияларда: 

қайырымдылық – балалар үйлері мен ауруханалардағы ойын 

бағдарламаларында, экологиялық және т.б. қатысып отырады. 

Қостанай қаласындағы «Бұлақ» жастар қоғамдық бірлестігі 2007 жылдғы 

қазанда құрылды. «Бұлақтың» негізгі қызмет бағыты экология және өлкетану 

болып табылады. Осы бағытта жұмыс жасай отырып, балалар туған өлкесін 

меңгеру және зерттеу үшін әртүрлі және көлемді материалды алады. Негізгі 

мақсаты – бұл балаларды, жастарды туған өлкесінің тарихын меңгеруге 
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жұмылдыру, рухани-адамгершілік басымдылықтары даусыз болатын және 

қоғамдағы өмірге бейімделген тұлғаны тәрбиелеу. 

Барлық қызмет түрі бірлестікке қатысушылардың ғылыми қызметі мен 

шығармашылығын дамыту, қоғамдық пайдалы іс-шараларды ұйымдастыру, 

сондай-ақ тұрғындарды өлкетану-зерттеушілік жұмыстарға жұмылдыруға 

бағытталған. «Өз өлкенді сүю үшін, оны жақсы білу қажет» ұраны негізінен 

бірлестіктің әрбір қатысушысы біздің өлкедегі халықтардың дәстүріне 

негізделген білім жүйесін және құндылықтар мен нормаларды меңгеруі қажет. 

Балалар «Өзіңе және өз мүмкіндіктеріңе, ынтымақтастыққа, көмекке, 

уайымдауға сену» принципін басшылыққа алады. 

«Бұлақ» инвалид балалардың үстінен басқарады: қайырымдылық және 

ойын-сауықтыру іс-шараларын, акцияларын өткізеді. Балалар мен 

жасөспірімдер үшін байқау-ойын-сауық және интеллектуалдық 

бағдарламаларын, фольклорлық мерекелерді ұйымдастырады, Жеңіс күніне 

арналған «Естелік вахтасы» іс-шарасын өткізу дәстүрге айналды. Мектеп 

балалар ұйымдарымен тығыз қарым-қатынаста. Спорттық жарыстар, бір күндік 

жорықтар, пионерлік отшашулар, жарқылдар өткізіледі. Лайықты ауысымды 

тәрбиелеу мақсатында «Росток» үйірмесі ұйымдастырылды – жұмысқа 

алғашқы енгізулері – инвалид балалар мен зейнеткерлерге арналған емдік 

шөптерді жинау болып табылады. Жыл сайын акциялар, бірнеше кезеңннен 

тұратын «Целлофан пакеті», «Сіздің аулаңыз – сіздің бет-айнаңыз», «Таза 

жағалау», «Ағаш отырғыз» атты экологиялық десанттар және т.б. өз 

бастауларын алады. «Біздің нәзік әлемімізді сақтап қалу әлі де кеш емес!» 

жобасы – тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру болып 

табылады. Жобаның бағдарламасында: «Жер шары таза болып сақталсын» 

ескерткіштер ауласын, ҰОС ескерткіштерін жинау, тыл ардагерлеріне көмек 

көрсету бойынша экологиялық десант бар.  «Әсемдікті құртуға бармаңыздар!» 

атты үшкіндік экологиялық маршрут. Маршруттың аясында Тобол өзенінің 

жағалауын, тұрғындардың белсенді демалыс орындарын қоқыстан тазарту, 

кеуіп кеткен ағаштарды кесу жұмыстары ұйымдастырылды. Маршрутқа 

қатысушыларға арналған «Арқан курсы» ұйымдастырылды. Мектептегі кіші 

жастағы балаларға арналған «Біздің шалғындықтағы дәрігерлік әлем» семинар-

практикумы, «Жақсы дегеніміз не, жаман дегеніміз не» экологиялық шоу. 

Жоба: жұмыс жасайтын жастардың арасындағы «Кәсіби шеберлік» байқауы – 

жастар арасындағы жұмыс жасайтындарды және педагогикалық мамандықтың 

мәртебесін арттыру және насихаттау. «Бірге бәрін жасай аламыз!» - жобасы, 

бұл жоба белсенді өмірлік ұстанымдарды қалыптастыру, жастардың 

бастамаларын дамытуға бағытталған. Жоба аясында: жастардың бастамаларын 

дамытудағы әдістемелік оқыту тақырыбы бойынша «Достар, бірге қол 

ұстайық» атты біркүндік төрт семинар-тренингтер өткізілді. 

«Ащысүттағамдары, толықсүттағамдары өнімдерінің шебері» мамандығы 

бойынша жас түлектердің арасында кәсіби шеберліктің байқауы, жас 

кітапханашылардың арасында кәсіби шеберліктің байқауы өткізілді. ТҮЕҰ 

жастардың жетекшілері, бастаушы топтар, клуб жетекшілеріне «Жастардың бос 
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уақытының инновациялық формалары» атты семинар, жастар арасында 

зияткерлік деңгейді арттыру және оқуды қолдау мәселелеріне жас қоғамды 

жұмылдыру мақсатында «Жастар мен кітап» фестивалі өткізілді. 

 

Қазіргі кезеңде балалар қозғалысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік 

ұсынымдар 

 

Балалар қоғамдық ұйымдарымен бірлестіктерінің теориялық және 

практикалық тәжірибесін жинақтау негізінде және балалар қоғамдық ұйымдары 

тақырыбы бойынша жасалған зерттеулердің педагогикалық, әдістемелік, арнайы 

әдебиеттерін қорытындылау арқылы, біздің ойымызша, балалар қозғалысын 

ұйымдастырушыға пайдалы болатын әдістемелік ұсынымдардың тізбесін 

жасадық. 

Жалпы мектептегі балалар қоғамдық қозғалысы және қосымша білім беру 

ұйымдарындағы балалар ұйымының іс-әрекеті сәтті және нәтежиелі болуы үшін 

төмендегілер қажет: 

 Балалар қоғамдық ұйымы іс-әрекеті бағдарламасының 

кооридинаторының балалар қоғамдық қозғалысы мен балалар қоғамдық 

ұйымдарының пайда болу және даму тарихы бойынша терең жүйелі білімі болуы 

керек. Себебі, оның басты мақсаты – балалар тұлғасының әлеуметтік тұрақталуы 

үшін жағдайлар жасау және қоғамда әртүрлі әлеуметтік қызметтер орындау үшін 

ұйым мүшелерінде дайындықты қалыптастыру. Ал оның жүзеге асуы үшін 

жоғарыда айтылған теориялық және практикалық жұмыс тәжірибесін есепке 

алып, ұйым жұмысының ең нәтежиелі және қызықты әдіс-тәсілдері мен 

формаларын таңдау қажет. Осы мақсатпен жүйелі түрде әдістемелік ғылыми және 

арнайы әдебиетті оқып, біліктілікті көтеру бойынша өткізілетін семинарларға, 

шебер-сыныптарға, тренингтерге, курстарға қатысып, өз білімін жетілдірумен 

белсенді айналысу қажет. 

 Балалар қозғалысының координаторлары басқа балалар қозғалысының 

және балалар қоғамдық ұйымдарының жұмысын бақылап, жұмысты 

ұйымдастырудың жаңа жолдарын іздеулері керек. Барлығы да салыстыру 

барысында танылатыны ешкімге де құпия емес, сондықтан даму 

тенденцияларынан қалмау үшін заман талабына сай әрекет ету үшін 

ұйымдастырушы балалар қоғамдық қозғалысы мен балалар қоғамдық 

ұйымдарының даму аясындағы соңғы жаңалықтан хабардар болуы қажет.  

 Балалар қоғамдық ұйымдарын құру бойынша мамандар жұмысында 

ұжымдық және жеке жұмыс формаларын дұрыс үйлестіре пайдаланған жөн. Ол 

үшін әртүрлі іс-шаралар өткізіп, балаларға жеке ғана емес, тапсырмаларды топтық 

орындауда да өздерін көрсетуге мүмкіндік берген дұрыс. Бұл өз кезегінде балалар 

мен жасөспірімдерді болашақта белгілі бір дәрежеде өзіне «байланысты» ететін 

және идеялық, ұйымдастырушылық әсерін сездіретін жастар мен басқа да 

әлеуметтік қозғалыстарда аса жауапты іс-әрекетке дайындайтын өзіндік 

баспалдақ болып табылады. 
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 Педагогтің жұмысында ынтымақтастықтан достастыққа; достастықтан 

шығармашылық ынтымақтастыққа қағидасын пайдалануға орын болуы керек. Ол 

үшін аға-тәлімгерлерге балалар қозғалысын ұйымдастырушыларға, педагогтерге 

балалардың шығармашылық белсенділігін дамытып, көптеген шығармашылық 

сайыстар ұйымдастырған жөн. Балалар мен ересек адам ынтымақтастықта болып, 

педагог әр уақыт мүмкіндігінше балаларға көмектесуі керек, бірақ олар үшін 

бүкіл жұмысты істемегені жөн. Бұл басқа ұжымдар мен қауымдастықтарда 

баланың қарым-қатынас мінезінің негізін жасайтын маңызды принцип. Егер бала 

бұл принципті меңгерсе, болашақта тұлғаның әлеуметтену үрдісі тезірек және 

оңай өтетін болады және де әрі қарай өмірінде өзінің шығармашылық 

потенциалын жүзеге асыру мүмкіндігін арттырады. Ол үшін балалардың 

қажеттілігіне жауап беретін ойындар мен іс-шараларды көп өткізіп, мектеп 

өміріне оларды белсендірек тарту қажет. Өйткені, ойын барысында бала 

әлеуметтік қарым-қатынастар тәжірибесін меңгеріп, әртүрлі іс-әрекеттер аясында 

жаңа әлеуметтік рөлдерді игереді. Қолымызда бар түсініктер мен білімдер 

негізінде балалар мен үлкендердің өзара әлеуметтік қарым-қатынас жасау 

нұсқаларының талдауы жүреді.  

 Аға-тәлімгерлер мен балалар қозғалысының координаторлары, 

педагогтер балалардың қызығушылық аясын кеңейтуі керек, сонымен қатар, іс-

әрекеттің белсенді және шығармашылық түрлеріне қызығушылықты қолдап, 

оларды достарымен әңгімесі және ойын сауыққа деген қызығушылықтары үшін 

тыйым салмай, жаңа іс-әрекеттер аясына тартуы керек. Ол үшін балалар 

қозғалысы бағдарламасында баланың шығармашылық танымы мен ойын кеңейту 

үшін, өзін мүмкіндігінше көп бағыттарды көруі үшін, өзіне лайықты не екенін 

түсініп, анықтауы үшін әртүрлі бағыттағы жобалар мен іс-шаралар көрсетілуі 

керек. 

 Егер балалар әртүрлі сайыстарға ерекше ынтамен қатысатын болса, 

олардың шығармашылық белсенділігі жоғары болады. Ол үшін оқыту емес, жас 

азаматты мінезін қалыптастыратын дүниеге тарту қажет. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрі балалар қозғалысы координаторларына, аға-

тәлімгерлер мен педагогтерге, жалпы мектеп пен қосымша білім беру ұйымы 

негізінде балалар қоғамдық қозғалысының, балалар қоғамдық ұйымының іс-

әрекетін ұймымдастыруда, сонымен қатар, балалар мен жасөспірімдердің табысты 

әлеуметтенуіне көмектеседі деп сенеміз. 

Балалар ұжымымен жұмыс істейтін әрбір адам балалар қоғамдық ұйымының 

жұмысын қамтамасыз ететін және жасөспірімдердің әлеуметтенуіне жағдай 

жасайтын педагогикалық жағдайлар кешені төмендегілерден құралатынын білуі 

керек: 

 Жасөспірімдердің жас, жеке, тұлғалық ерекшеліктерін есепке алу және 

мәдени әлеуметтік іс-әрекетке белсенді қосылуда оған мақсатты әсер ету; 

 жеке жұмыс жасау, сабақтастық, жүйелілік және мақсатты бағыттылық, 

әуесқойлық пен өз-өзіне жауап берудің педагогикалық қағидаларын жүзеге асыру; 
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 жасөспірімдерді балалар қоғамдық ұйымдарының мәдени әлеуметтік іс-

әрекет барысында пайда болатын шынайы әлеуметтік маңызды қатынастарға 

қосу; 

 өзін-өзін басқаруға негізделген балалар қоғамдық ұйымдарының мәдени-

әлеуметтік іс-әрекетін ұйымдастыру; 

 бос уақытты ұйымдастырудың, мәдени сауықтық бағдарламалардың 

мүмкіндіктерін пайдалана отырып мәдени-әлеуметтік іс-әрекеттердің 

технологияларын тәрбие беру үрдісінде пайдалану; 

 педагогтер мен жасөспірімдердің (бірлесе басқару, ынтымақтастық, 

әріптестік) өзара қарым-қатынастарын ұйымдастыру; 

 Балалар қоғамдық ұйымдарында өзін-өзі басқаруды мәдени-әлеуметтік іс-

әрекет арқылы дамыту бойынша бағдарламаны жасау және жүзеге асыру.  

Жоғарыда айтылғандарды есепке ала отырып, Қазақстан Республикасындағы 

балалар қоғамдық қозғалысының дамуына көмектесетін негізгі жолдарды 

анықтаған жөн:  

1. Әрекет етіп отырған балалар қоғамдық бірлестіктер жүйесін сақтау және 

дамыту. Бұл дегеніміз олардың іс-әрекетінің басқаруын қамтамасыз ететін әртүрлі 

бағыттағы балалар қоғамдық бірлестіктерінің өзара әрекеттестік жүйесін жасау 

және жүзеге асыру. 

Бұл жолдың тиімділігінің басты көрсеткіштері ретінде мыналарды анықтау: 

1. 7-16 жасқа дейінгі балалардың жалпы санының кемінде 80%-ын 

балалардың қоғамдық қозғалысының қамтуы;  

2. Балалар қоғамдық бірлестігіне кіретін әлеуметтік қауіп-қатер тобы, 

мүгедек балалар мен денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалар тобының бөлігі 

осы деңгейге жататын балалардың жалпы санының 20%-нан кем болмауы; 

3. өзара әрекеттестік пен ынтымақтастық жүйесіне қосылған балалар 

қоғамдық бірлестіктерінің үлесі республикадағы балалар бірлестігінің жалпы 

санының 100% құрауы; 

4. әртүрлі бағыттағы балалар қоғамдық бірлестіктерінің белсенділерін жүйелі 

оқытуда қатысып жүрген балалар қоғамдық бірлестіктері мүшелерінің үлесі 

республиканың балалар бірлестігіне кіретін жалпы балалар санынан 10% кем 

болмауы.  

Қазіргі таңда қоғамдық қозғалыспен 7-16 жас аралығындағы балалардың 

жалпы санының 80%-ын қамту – бірінші көрсеткіші «Жас Ұлан» Бірыңғай 

балалар мен жасөспірімдер ұйымы» Республикалық қоғамдық бірлестігімен 

жүзеге асырылды.  

2. Қазақстан Республикасының балалар қоғамдық қозғалысы жөніндегі 

мәліметтер қорын қалыптастыруды; балалар мен жастар қозғалысының даму 

тенденцияларының жағдайын зерттеу мен болжауға бағытталған жыл сайынғы 

мониторнингін өткізуді; республиканың балалар қоғамдық бірлестіктері іс-

әрекетінің нормативті-құқықтық негізделуін; Республиканың балалар қоғамдық 

қозғалысының қоғамдық дамуының ғылыми әдістемелік негізделуін; 

республиканың балалар қоғамдық бірлестігі жұмысының ақпараттық 

сүйемелденуін; ғаламтор желісінде міндетті нұсқасы бар балалар қоғамдық 
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бірлестігінің өзінің ақпараттық ресурстар желісін дамытуды; балалар қоғамдық 

бірлестігінің материалдық базасын бекіту мен дамытуды (бюджеттік және 

бюджеттен тыс қаражаттар есебінен балалар қоғамдық бірлестіктерінің болашағы 

бар бағдарламалары мен жобаларын қолдау жүйесін кеңейту; ұйымдар мен БҚҰ –

ның әлеуметтік маңызды іс-әрекетін жүзеге асыру барысында материалдық 

қолдау жасаған бизнес өкілдерін марапаттау бойынша арнайы іс-шаралар өткізу; 

франдрайзинг негіздеріне, коммерциалық емес ұйымдарда қаражаттық-

шаруашылық жұмысты жүргізу ережелері бойынша БҚҰ жетекшілерін оқыту 

және т.б.) көздейтін балалар қоғамдық қозғалысы дамуын ресурстық қамтамассыз 

етуді жетілдіру.  

Ерекше назарды мемлекеттік, аймақтық, қоғамдық жеке ұйымдардың 

республиканың балалар қоғамдық қозғалысы аясындағы ведмствоаралық өзара 

әрекеттестігін дамытуға; балалар қоғамдық бірлестіктері жұмысын әлеуметтік 

жарнамалаудың әртүрлі формаларын дамытуға; балалар қозғалысынының 

дербестілігін қамтамасыз етуге аудару керек. 

Нәтежиелік көрсеткіштері: 

1) Қазақстан Республикасының балалар қоғамдық қозғалысы жөнінде 

мәліметтер қорын жүйелі жүргізу; 

2) республикалық немесе аймақтық деңгейлерде ресурстық жүйеге қосылған 

балалар қоғамдық бірлестіктерінің саны облыстың балалар бірлестіктерінің 

жалпы саны ішінде – жылына 30 бірлестіктен кем емес; 

3) республиканың балалар қоғамдық қозғалысының дамуын ақпараттық 

жағынан сүйемелдеуді қамтамассыз ететін аймақтық деңгейдегі медиа ресурстың 

қызмет етуі (сайт, партал); 

4) республиканың балалар қоғамдық қозғалысының мүддесін көздей отыра 

мемлекеттік, аймақтық, жеке ұйымдардың ведмствоаралық жүйелі өзара 

әрекеттестігі. 

3. Балалар қоғамдық қозғалысының педагогикалық жақтан 

қамсыздандырылуын дамытуды жүзеге асыру үшін кадрлық потенциалды 

нығайту қажет, яғни, аймақтық балалар қоғамдық бірлестіктерінен босатылған 

жетекшілер аға-тәлімгерлер кадрлармен қамтамассыз етуге кең көмек көрсету; 

балалар қоғамдық бірлестіктерімен жұмыс істейтін педагогикалық 

қызметкерлердің кәсіби құзреттілігін көтеруге бағытталған қайта дайындау мен 

біліктілікті көтерудің білім беру бағдарламаларын жасау және жүзеге асыру; 

балалар қоғамдық бірлестіктері құрылған білім беру ұйымдарында педагогикалық 

қызметкерлердің сынақтан өткізу жүйесін ұйымдастыру; балалар қоғамдық 

бірлестіктері жұмысын сүйемелдеуге қатысатын педагогикалық кадрлардың 

біліктілігін көтеруге әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру; балалар қоғамдық 

бірлестіктері жұмысының мәселелеріне арналған ғылыми тәжірибелік 

конференциялар, семинарлар, «дөңгелек үстелдер», қызметтік кездесулер мен 

шебер-сыныптарды педагогикалық қызметкерлерге өткізу. Балалар қоғамдық 

бірлестіктерінің ересек қатысушылары үшін көшбасшылық білім беру және аға-

тәлімгерлік шеберлігінің мектебін құру; кәсіби шеберлік сайыстарына қатысу 

үшін балалар қозғалысын ұйымдастырушыларды ынталандыру; ЖОО тұрақты 
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негізде өзара әрекеттестікті жүзеге асыру, соның ішінде балалар мен жастардың 

қоғамдық қозғалысының проблематикасы бойынша студенттерді зерттеу 

жұмысына тарту, студенттік тәжірибені өткізу үшін орын беру және жәрдемдесу. 

 Нәтежиелік көрсеткіштері: 

1) Балалар қозғалысына кіретін педагогикалық кадрларды сақтау деңгейі 

(аға-тәлімгерлер, балалар қоғамдық бірлестіктерінің босатылған жетекшілері) – 

90% кем емес; 

2) республиканың балалар бірлестіктерінің жалпы санында педагогикалық 

қызметкерлер кадрларымен қамтамассыз етілген балалар қоғамдық 

бірлестіктерімен үлесі (соның ішінде алғашқылары) – 100%;  

3) Балалар қоғамдық бірлестіктеріндегі педагогикалық қызметкерлердің (аға-

тәлімгерлер, балалар қоғамдық бірлестіктерінен босатылған жетекшілері) 

әлеуметтік дәрежесін көтеруге бағытталған іс-шаралар саны – жылына 15 іс-

шарадан кем емес. 
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Қорытынды 

 

Аталмыш жұмыста біз Балалар қоғамдық қозғалысының, Балалар қоғамдық 

бірлестігінің балалар мен жасөспірімдер тұлғасының дұрыс дамыуына, олардың 

заманауи қоғамда әлеуметтенуіндегі маңызын көрсетуге тырыстық. Себебі, 

маңызды әлеуметтік институт ретінде мектепте әлемді танудың негізгі 

ұстанымдары берілетін болса, балалар бірлестігінде бала, жасөспірім өзінің жеке 

шығармашылық және көшбасшылық потенциалы жүзеге асады, оның болашағына 

алаңдайтын үлкендердің қызығушылықтарынан көбіне ерекшеленетін жеке 

қажеттіліктерден шыға отырып өз өмірін жасайды.  

Мектеп әртүрлі әлеуметтік институтардың бала тәрбиесіне әсерін ескереді 

олардың арасында әртүрлі балалар қоғамдық қозғалыстары, ұйымдары, 

бірестіктері ерекше орынға ие. 

Бүкіл кеңестік пионер ұйымының орнына – бірыңғай монопольді, жаппай - 

көптеген балалар қозғалысының формалары мен құрылымдары келді. Бүгінгі 

таңда балалар қозғалысы - балалар өмірінің айналасындағы оқиғаларға өзіндік 

жауап ретінде танылған балалардың өз сұраныстары, қажеттіліктері мен 

ынталары нәтижиесінде ерікті түрде жасалатын әрекетінде көрінетін күрделі 

әлеуметтік педагогикалық шынайылық ретінде танылады. Олардың негізгі 

ерекшелігі – өзін-өзі анықтау мен әлеуметтік даму секілді табиғи қажеттіліктерін 

баланың өзі жүзеге асыруға бағытталған іс-әрекеттер.  

Балаға балалардың, олардың қауымдастықтарының күшімен оң әсер етіп, 

мектепті, мектептен тыс ұйымдарды, отбасын толықтыра отырып, тұлға ретінде 

баланың дамуын жеңіл басқаруға жағдай жасайтын балалар қозғалысын 

ұйымдастыру тәсілдері, ерекше жағдайлары тәрбие құралы бола алады. Балалар 

қозғалысының негізгі формасы шарттарының бірі - педагогикалық ұйымдасқан 

әлеуметтік және тұлғалық маңызды балалар қоғамдық бірлестігінің іс-әрекеті.  

Қазіргі балалар қоғамдық қозғалысын тарихи кеңістікте, балалық және 

жасөспірімдік жастың нақты уақытында өріс алып жатқан және қоғамның 

әлеуметтік, мәдени, саяси құбылыстарының әсерін сезініп жатқан мәдени 

әлеуметтік құбылыс ретінде қарастыру қажет. Балалар қоғамдық ұйымдары мен 

бірлестіктері тәрбие берудің ерекше институты бола тұрып, балалар 

қозғалысының тұрақты және қалыптасқан бөлігі, ал жасөспірімдердің белсенді 

өмір ұстанымдарымен, олардың ынтасын танытуды қалыптастыруды қамтамасыз 

ете алатын тиімді құрал - оның Балалар қоғамдық ұйымдарымен арнайы 

ұйымдастырылатын әлеуметтік-мәдени іс-әрекеті.  

Қоғамдық ұйымдардың, соның ішінде өсіп келе жатқан ұрпаққа тәрбие беру 

институты ретінде балалар қоғамдық ұйымдардың маңыздылығы қазіргі 

жағдайларда күрт өсуде. Сондықтан, бүгінгі күні жас ұрпақтың әлеуметтенуінің 

негізгі факторы ретінде танылатын балалар қоғамдық ұйымдарындағы өзін-өзі 

басқаруды дамыту жолдарын анықтау маңызды. Біздің ойымызша, балалар 

қоғамдық ұйымдарының мәдени-әлеуметтік іс-әрекетінің мүмкіндіктерін 

пайдалану – осы ұйымдарда өзін-өзі басқаруды дамытудың өнімді жолдарының 

бірі.  
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Қоғамдық ұйымдардың жұмысында балалар мен жасөспірімдердің қатысуы 

арқылы білім беру ұйымдарының мәдени-әлеуметтік жұмысын ұйымдастыру 

бойынша нақты әдістемелік ұсынымдар көшбасшылар мен балалардың, 

жасөспірімдердің, жастардың қоғамдық бірлестіктері мен ұйымдарының 

жетекшілеріне, қоғамдық координаторларына, қосымша білім беру педагогтеріне, 

аға-тәлімгерлерге, сынып жетекшілеріне көмек көрсетуге бағытталған. Мазмұны 

жүйелілік пен ұйымдастырушылық, жұмыста сабақтастық секілді әдістемелік 

қағидаларға бағынатын әртүрлі материалдар ұсынылады.  

Мамандар балалар қоғамдық қозғалысының тарихи және заманауи даму 

тенденцияларына ерекшеліктерін анықтаған және талдаған. Республикамыздағы 

балалар қоғамыдық қозғалысының даму бағыттары әлемдік тенденцияларға сай 

және тәрбие беру кеңістігіндегі балалар ұйымдарының өз орнын анықтайды. 

Оларды әрі қарай қолдау өсіп келе жатқан ұрпақтың әлеуметтенуінің міндеттерін 

тиымды шешуге жағдай жасайды.  

Барлық балалар қоғамдық бірлестігі ҚР-ның қоғамдық бірлестіктер туралы 

заңнамасына сай өз жұмыстарын жасайды. Бұл заң Қазақстан Республикасының 

азаматтарының бірлесу еркіндігі мен қоғамдық бірлестіктерді құру, іс-әрекет ету, 

қайта құру және жою секілді әрекеттерді жүзеге асыру барысында пайда болатын 

қоғамдық қатынастарды реттейді. Яғни, балалар қоғамдық бірлестіктері ерекше 

әлеуметтік иниститут ретінде жеке қызығушылықтар мен қоғамдық 

қажеттіліктерге негізделе отырып құрылатын бүгінгі өмір кеңістігінде оқушының 

шығармашылық және көшбасшылық қабілеттерін жүзеге асыруда байқалатын 

өсіп келе жатқан адамның дүниені тану ұстанымының фундаментін салу бойынша 

арнайы міндеттерді шешеді.  
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Сөздік 

Қоғамдық бірлестіктер ретінде Қазақстан Республикасында заңнамаға 

қайшы келмейтін бір мақсатқа жету үшін ерікті негізде құрылған саяси партиялар, 

кәсіби одақтар, азаматтардың басқа да бірлестіктері танылады. Қоғамдық 

бірлестіктер коммерциялық емес ұйымдар болып табылады.  

Балалар қоғамдық бірлестігі – біріккен азаматтардың бәріне ортақ 

мүдделерді қорғау мен жарғылық міндеттерге жетуі үшін ынтымақты әрекетке 

негізделіп құрылған, 7-16 жасқа дейінгі, сонымен қатар, кәмелетке жасы толған 

азаматтарды қамтитын мүшелікке негізделген қоғамдық бірлестік.  

Қазақстан Республикасының балалар қоғамдық қозғалысы – бұл 

Республикада қызмет ететін әр түрлі типтегі және түрдегі (ұйымдар, одақтар, 

қоғамдастықтар, клубтар, командалар, отрядтар, сонымен қатар олардың 

ассоцаициялары) балалар қоғамдық бірлестіктері қызметі мен әрекетінің 

жиынтығы.  

Балалар қозғалысының инфрақұрлымы – балалар қоғамдық бірлестіктерінің 

іс-әрекеттерін, олардың өзара әрекеттестігі мен дамуын қолдайтын ұйымдар, 

қызметтер мен әлеуметтік институттар.  

Балалар қоғамдық бірлестіктері іс-әрекеттерінің кеңістігі – балалар 

қоғамдық бірлестіктерінің базалық орындары, қызмет етуі мен дамуы және 

балалардың азаматтық әлеуметтенуі үшін қажетті жағдайларды жасайтын, 

олардың әлеуметтік маңызды іс-әрекеттің әр түрінде өздерінің орнын табуына 

қажетті жағдай жасайтын айналамыздағы әлеуметтік мәдени орта. 

Балалар қоғамдық бірлестіктерін мемлекеттік қолдау – балалардың 

қоғамдық өмірде дамуымен өз орындарын табуына, әлеуметтік жағынан 

жетілуіне, сонымен қатар, олардың құқұқтарын қорғауға және сақтауға 

бағытталған балалар мен жасөспірмдер ұйымдары жұмысының құқықтық, 

экономикалық және ұйымдастырушылық жағдайларын жасау және қамтамассыз 

ету мақсатымен мемлекеттік жастар саясатында мемлекеттік билік органдарымен 

қолданылатын шаралар жиынтығы. 

Балалар қоғамдық қозғалысының ұйымдастырушысы – балалардың 

қоғамдық бірлестігінде кәсіби немесе өз ынтасымен жұмыс істейтін ересек 

адамның әлеуметтік рөлі. Аға тәлімгер – балалар қоғамдық бірлестігі 

мүшелерімен жұмыс істейтін педагог. 

Қазақстан Республикасының балалар қоғамдық қозғалысы жөніндегі 

мәліметтер қорын қалыптастыру – мониторинг үрдісі, Республикада қызмет 

ететін (ұйымдар, одақтар, қоғамдастықтар, клубтар, командалар, жасақтар, 

сонымен катар, ассоциациялар) түрлі типтегі және түрдегі балалар қоғамдық 

бірлестіктерінің саны мен жұмысы жайында ақпараттық мәліметтерді өңдеу және 

сақтау. 

Көшбасшы – ол үшін маңызды жағдайларда таңдау құқығына ие балалар 

қоғамдық бірлестігіндегі жоғарғы мәртебеге ие мүше. Көшбасшы ресми (ресми 

таңдалған) және ресми емес (ұжым мойындаған) болуы мүмкін.  

Белсенді топ – балалар қоғамдық бірлестігіндегі өзгелерге қарағанда ынталы, 

әрі іскер мүшелер бөлігі.  
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1-қосымша  

 

Облыс мәліметтері бойынша Республикадағы балалар қоғамдық 

бірлестіктері жөнінде жалпы ақпарат 
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БҚБК, 

"Жас Ұлан",  

"Жас қыран" 

ББЖҰ " 

"Я - лидер" КВН 

Тимуровское 

движение 

Мельпомена, 

"Юные 

корреспонденты

" Сункар (военно-

патриотическое 

направление) 

"Таншолп

ан" 

Қалалық 

балалар мен 

жасөспірімдер-

дің қоғамдық 

бірлестігі 

20.1

1.02 

8

603 
0 

"Жұлдыз" 

балалар қоғамдық 

бірлестігі 

бағдарламасы  

"ЖасҰлан" 

Республикалық 

біріңғай балалар мен 

жасөспірімдер 

бірлестігінің 

бағдарламасы 

"Лидер", 

"Формула 

успеха", "Юные 

корреспонденты" 

"Фестиваль 

КВН" 

"Родник добра" 

"Дети солнца", 

"Алтын дән", 

"Имидж-город" 

А
ст

а

н
а 

қ
. 

"ЖасҰлан

"  

1

230 
16 

  

"Жас 

Қыран"  

9

93 
13 
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«Сұңқар» 
 

2

180 
0 

  

А
қ
тө

б
е 

о
б

л
ы

сы
 

"ЖасҰлан

" 

11.0

2.13 

6

4624 

22984 - 

"Жасқыранд

ықтар" 

41640 - 

"Жасұланды

қтар" 

"Тәлімі мол 

тәлімгер" 

"Кемелденген 

келешек" 

"Жайдарлы 

Жас Ұлан" 

"Алтын Қалам" 

"Ел рәміздері 

менің 

мақтанышым" 

"Мәңгілік ел 

ұландары" 

"Ұланымыз ұлы 

елдің" 

"Бүгінгі бейбіт 

ұландар" 

"Ең үздік 

оқырман" 

"Біздің ұйым 

осындай!" 

А
ты

р
ау

 о
б

л
ы

сы
 "Нұртам

шы" балалар 

қоғамдық 

бірлестігі 

28.0

8.06 

7

12  

"Менің 

бақытты жұлдызым" 

бағдарламасы 

"Шарон өзенінің 

болашағы-біздің 

қолымызда!" 

"Таңшолп

ан" балалар 

қоғамдық 

бірлестігі 

12.1

0.07 

3

25  

"Біз-әлемнің 

бір бөлшегіміз" 

"Тәуелсіздіктің 

жасыл бағы – 

оқушылар 

саябағы" 

Ж
ам

б
ы

л
 о

б
л
ы

сы
 

 «Жамбыл 

облысы 

"ЖасҰлан" 

балалар 

мен 

жасөспірімдер 

ұйымы » 

қоғамдық 

бірлестігі 

 

5

0820  

Өсіп келе 

жатқан ұрпақта 

патриотизм сезімін 

біліммен өзін-өзі 

жетілдіруге 

құштарлықты 

қалыптастыру 

 

Б
ат

ы
с 

Қ
аз

ақ
ст

ан
 о

б
л
ы

сы
 

"Жас 

өркен" балалар 

мен жастар 

ұйымдарының 

одағы" 

20.1

0.08 

1

00 
30 

БҚО балалар 

бірлестігіне 

арналған "Өркен" 

бағдарламасы 

"Школа лидера" 

"Развитие 

волонтерского 

движения ЗКО" 

"Мы вместе" 

"Достық 

алаңы" 

17.0

2.07 

5

0 
15 

 

"Передай добро 

по кругу" 

"В пути к мечте" 

"ДАР" 

қоғамдық 

бірлестігі 

26.0

3.04 

2

07 
10 

 

"Балалар даму 

академиясы" 

"ЖасҰлан

" біріңғай 

балалар мен 

жасөспірімдер 

ұйымы 

 

3

5000 
100 

"ЖасҰлан" 

ББЖҰ концепциясы 

"Экоәлем" 

"Жаңа леп" 

"Экомир" 

Ш
Қ

О
 

"ЖасҰлан

" ШҚО 

бірыңғай 

балалар мен 

18.0

1.13 

4

1544 

19 

құрылымды

қ бөлімшеде 

41544 бала 

Балалар мен 

жасөспірімдер 

ұйымдарын 

дамытудың 
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жасөспірімдер 

ұйымы 

бар 2013-2015 

жылдарға арналған 

облыстық іс-

шаралар жоспары 

П
ав

л
о
д

ар
 о

б
л
ы

сы
 

 «Жас 

Ұлан» 

облыстық 

балалар мен 

жасөспірімдер 

ұйымы 

 

5

0061  

Болашақта 

жастар 

қозғалысының 

белсенділері 

болатын мектеп 

бірестіктерінің 

көшбасшыларын 

дайындау және 

тәрбиелеу 

 

А
л
м

ат
ы

 қ
. 

Республи

калықбіріңғай 

"Жас ұлан" 

Біріңғай 

балалар ұйымы 

06.0

7.11 

1

30000 

"Жас 

ұлан" –

жоғары 

буын 

"Жас 

қыран" – 

төменгі 

буын 

 

"Дүние сырын 

бірге 

ашайық!" 

"У нас с тобой, 

страна моя, одна 

судьба на веке!" 

Қ
о
ст

ан
ай

 о
б

л
ы

сы
 

«Плюс» 

ҚБ 

04 

ақпан 

5

6 
0 

Шатырлы 

лагерлер өткізу 

туристерді, 

құтқарушыларды су 

асты жүзушілерін, 

парашутистерді 

дайындау, 

скауыттық 

қозғалысты дамыту 

"Школа 

безопасности" 

2013 туристер мен 

құтқарушыларды 

оқыту жаттығу лагері 

 

 "Жас 

Ұлан" 

қалалаық 

балалр мен 

жасөспірімдер 

ұйымы" ҚБ 

24.0

3.04 

2

75 
0 

"Школа 

Лидерства"Жал

ын" бағдарламасы 

тарихи, этно-

мәдени,экологиялық, 

архитектуралық, 

ескерткіштермен 

танымал тұлғалар 

ақпарат жинау 

"Қазақ" 

газетінің 100 

жылдығына 

арналған ғылыми 

тәжірибелік 

конференцияны 

өткізу 

"Ауылым-алтын 

бесігім" жобасы 

тарихи және 

ескерткіш орындар 

бойынша жастар 

эспедиция 

ұйымдастыру 

С
о
л
тү

ст
ік

 

Қ
аз

ақ
ст

ан
 

о
б

л
ы

сы
 

"ЖасҰлан

" 

4.07

.11 

1

2529  

"Милосердие" 

"Оркен" 

"Чистые 

берега" 

"Экология и 

дети" 

"Восстановление 

детских 

дворовых 

площадок" 

"Мир 

безопасности" 
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"Игра-дело 

серьезное" 

"Дебатное 

движение" 

"Сункар" 

"Детсво без 

границ" 

"Школа 

лидеров" 

"Ветеран живет 

рядом" 

"Жан 

достар" 

7.06

.00 

4

3349  

"Милосердие" 

"Оркен" 

"Чистые 

берега" 

"Экология и 

дети" 

"Игра-дело 

серьезное" 

"Дебатное 

движение" 

"Восстановление 

детских 

дворовых 

площадок" 

"Мир 

безопасности" 

"Сункар" 

"Детсво без 

границ" 

"Школа 

лидеров" 

"Ветеран живет 

рядом" 

М
аң

ғы
ст

ау
 о

б
л
ы

сы
 

"Здоровья 

детям" 

қоғамды 

қоры 

29.0

5.07 

2

86 
12 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

Балаларға 

көмек көрсету 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

балаларға көмек 

көрсету, 

олармен 

түрлі іс-шаралар 

ұйымдастыру 

"Лаура" 

қоғамдық 

қоры 

04.1

2.08 

2

50 
10 

Әлеуметтік 

және 

қайырымдылы

қ көмек 

көрсету 

 

"Айналаға 

мейірім шаш" 

Облыстық 

Шығармашылық 

Фестивалі 

"Ұрпақ-

Next" 

жастар 

қоғамдық 

қоры 

04.0

2.05 

5

50 
15 

Жас 

дарындарды 

анықтау, аз 

қамтылған 

отбасыларынан 

шыққан 

балаларға тегін 

қосымша білім 

беру 

Әлеуметтік жоба 

"Айналайын 

Бота-жан" 

"Қол жетімді 

білім" 
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Қ
ы

зы
л
о
р

д
а 

о
б

л
ы

сы
 

Қызылор

да 

облыстық 

«Жас 

Ұлан 

бірыңғай 

балалар 

мен 

жасөспірі

мдер 

ұйымы» 

қоғамдық 

бірлестігі 

26.0

3.13 

5

8000 

Бірлест

ік 

филиалдары

тіркелмеген. 

Білім беру 

ұйымдарында 

оқушылардың 

қоғамдық, 

әлеуметтік мәдени 

және танымдық 

шығармашылық іс-

әрекетті 

белсендендіру; білім 

беру ұйымының 

тәрбие беру 

жұмысының 

патенциалы мен 

дәрежесін өсіру; - өзі 

іс-әрекет ететін 

ұйым жағдайында 

балалар мен 

жасөспірімдердің 

әлеуметтік 

тәжірибесін 

күшейту; 

бірлестіктің әр 

мүшесінің азаматтық 

құқұқтарымен 

еріктерінің жүзеге 

асуын қамтамассыз 

ету;  ұлттық дәстүр, 

салттар мен тарихи 

құндылықтарды кең 

насихаттау арқылы 

Қазақстан 

халықтарының 

мәдениеті мен 

тілдеріне 

махаббатпен 

құрметті бойларына 

сіңдіру; ҚР 

заңнамасына сай 

білім беру мен 

тәрбие беру әрекетін 

жүзеге асыру. 

«Жасұлан» 

біріңғай балалар мен 

жасөспірімдер 

ұйымының «ЭКСПО-

2017» көрмесіне 

арналған «Зеленый 

мир» экологиялық 

инновациялық-

техникалық көрме 
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Қ
ар

ағ
ан

д
ы

 о
б

л
ы

сы
 

"Жас 

Ұлан" 

Республикалық

бірыңғай 

балалар мен 

жасөспірімдер 

ұйымы 

06.0

7.11 

8

6000  

Жеті жарғы 

 Отан  

Руханиат  

Зерде 

 Экоәлем  

Еңбек 

"Возрождение 

парка" 

ОШИ 

№4"Школа 

КВН""Вторая жизнь 

стадиона"№64"Жить-

Родине служить"КГУ 

СОШ№14"Теплый 

подъезд-

теплаяквартира" ШЛ 

№101 

"Дорогие мои 

старики"ГУ 

"профессиональный 

лицей№31" г. 

Темиртау"Старость в 

радость"СОШ №82 

"Неблагополучн

ая семья как один 

из источников 

правонарушений 

несовершенноле

тних" 

СОШ №82 

А
л
м

ат
ы

 о
б

л
ы

сы
 

Балалар 

шығармашылы

қ орталығы 

200

0 жыл 

9

10  
"Атамекен" 

 

"Жас 

Ұлан" 

22.0

2.00 

7

973  

«Біз – 

Қазақстан 

патриоттарым

ыз» «Табиғат және 

біз» 

«Қайрымдылық» 

«Таза сөйлеу» «Жас 

Ұландар 

мейірімділік пен 

мәдениет жолында» 

«Жетім көрсең 

жебей жүр» 

«Табиғатты 

аялаймыз» «Тарихи 

ескерткіштерді 

қамқорымызға 

аламыз»  

«Салауатты өмір 

салтын қолдаймыз» 

«Үлкенге- құрмет, 

кішіге-ізет» 

«Жас 

Ұлан» балалар 

мен 

жасөспірімдер 

ұйымы 

 

2

9693  

Балалар мен 

жасөспірімдердің 

әлеуметтік 

тәжірибелерін 

байыту және 

дамыту, әлеуметтік-

танымдық 

бастамаларды 

жүзеге асыру, 

мектептің тәрбиелік 

әлеуетін асыру 

«Өркен» 

аудандық 

экологиялық жоба 



59 

 

«Мұрагер

»  

1

1956  

«Атамекен» 

«Рухани уыз» 

«Жасыл ел» 
 

«Табиғатт

ың жас 

жанашырлары» 

04.1

1.00 

6

54  
Экология 

«Адамзаттың 

табиғатсыз күні 

жоқ...», «Влияние 

антропогенного 

фактора на состояние 

окружающей среды и 

здоровье человека», 

«Homosapiens, 

остановись тоқта, 

ойлан!» 

«Талхиз» 

жастар клубы 

10.0

3.00 

9

36  
Экология 

«Күн энергиясы 

арқылы халықты 

ыстық сумен 

қамтамасыз ету» 

«Детское 

школьное 

общественное 

объединение 

СШ №8 «Жаңа 

ұрпақ» 

13.0

1.00 

6

61  

Тәрбие 

жоспарының 

жариялылығының 

принциптері 

«Жасыл ел», 

«Радуга 

филармониясы», 

«Менің отбасым» 

 

 

2-қосымша 

 

«Көшбасшылар ұстанымдарын нығайтуда» әртүрлі типтегі балалар мен 

жасөспірімдер ұйымдарындағы Балалар белсенділік мектептер сабақтарын 

ұйымдастыру және өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулықтан алынған 

материал 

 

«Павлодар - Ертіс» балалар мен жасөспірімдер ұйымының 

ұйымдастыру жиыны 

 

«Мен және менің ұйымым» курсы 

Құрастырушы: А.А Ташпенова, педагог- ұйымдастырушы. 

 

Мақсаты: бірыңғай ұйымшыл ұжымды, оның ынтымақтастығын 

қалыптастыру,  

Құрал-жабдықтар: оргтехника, музыкалық аппаратура, бейне безендіру. 

 

Кадрдың артындағы дауыс: Тыңдаңыздар! «Павлодар-Ертіс» балалар мен 

жасөспірімдер ұйымының ұйымдастыру жиыны басталғалы тұр. Сахна төрінде 

клуб жетекшілері мен әдістемелік бөлім үйірмелері жетекшілері! 

 

Ролик «Педагогтерді таныстыру». 
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Кадрдың артындағы дауыс барлық педагогтерді таныстырып шығады. 

Жүргізуші: Жақында ғана біздің кәсіби мерекеміз – Ұстаздар күні өтті! 

Ұйымдастыру жиынын ұйымдастырушылардың атынан кішігірім естелік 

сыйлықтарын тарту етуге рұқсат етіңіздер. 

 

Балалар күнтізбелерді алып шығып, педагогтерге ұсынады. 

 

Жүргізуші: Сіздерге ұзақ жылдарға қуаныш пен бақыт тілейміз. Қартайған 

шақтарыңызға дейін ешбір уайым, қайғы көрмеңіздер. Өмір сіздерге ылғи да 

тек күлімдеп қарасын, өмір жолы кең болсын. Ұзақ жылдарға мықты денсаулық 

пен бақыт тілейміз. 

 

Педагогтерді қол шапалақтап шығарып салады, педагогтер залға барады. 

 

Жүргізуші: Қайырлы күн, қымбатты достар! «Павлодар-Ертіс» балалар 

мен жасөспірімдер ұйымы біздің республикамызда үлкен емес, бірақ ерекше:  

оған біздің қаламыздағы қызықты  ұлдар мен қыздар кіріктіріледі. Бүгін біз 

әрбір клубпен, үйірмемен жақын танысамыз, оқу жылы бойы кімнің немен 

айналысатынын білетін боламыз. Жиынға дейін біз жеребе жасағанбыз, сол 

бойынша өз өнерлеріңізді көрсететін боласыздар.  

Әрбір балалар ұжымы өзінше қызықты, ашық және талантты. Дәл қазір 

«Армандастар» клубының белсенді мүшесі – жоғарғы сыныптардың кеңесшісі 

өзі туралы айтуға дайын, жетекшісі Мельник Людмила Владимировна, 

облыстық Оқушылар сарайының әдістемелік бөлім меңгеруші.   

 

Клубтың өнер көрсетуі. 

 

Жүргізуші: Барлығымыз бас қосып, өзіміздің сүйікті ісіміз, үйірме 

сабақтары туралы ой бөліскеніміз қандай тамаша. Сахнаға «Мұрагер» тарихи-

өлкетану клубының жетекшісі Сыздықова Әсем Қабдуллақызы шақырылады. 

 

Жетекшінің алғы сөзі. Клубтың қызметі туралы бейнероликті көрсету.  

 

Жүргізуші: Маған «Көшбасшылар дегеніміз кімдер? Оларға ұқсауға бола 

ма?» деген сұрақтарды жиі қояды. Балалар, сіздер қазір осы сұрақтарға жауап 

табасыздар, себебі, сахна төрінде жас көшбасшылардың «Арай» клубының 

белсендісі, жетекшісі Ташпенова Айя Әмірханқызы. 

 

Клубтың өнер көрсетуі (слайдбағдарламамен сүйемелдеу). 

 

Жүргізуші: «Мен+Сен=бәріміз» қарым-қатынас орталығынан келген 

балалар сахна төріне шақырылады. Қарсы алыңыздар! 
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Клубтың қызметі туралы бейнероликті көрсету. 

 

Жүргізуші:  

Бізге жас журналист сұрақтардың жауабын табуға көмектеседі, 

Не, қайда, қашан және неге. 

Барлығын түрткіге жазып алады, 

Біздің өміріміз туралы ойды. 

Сахнаға жас журналистерді шақырамыз! 

Оларға жазу оңайға соқсын! 

Барлық жақсылықтарды тілейміз, 

Жұмыс жасау, өмір сүру, армандау! 

 

Клубтың өнер көрсетуі (слайдбағдарламамен сүйемелдеу). 

 

Жүргізуші:  

Кітап – адал, 

Кітап – алғашқы, 

Кітап – балалардың жақсы досы. 

Оларға кітапсыз жүруге болмайды, 

Оларға кітапсыз жүруге болмайды,– 

Барлық бала солай айтады. 

Сахна төріне «Кітап сөресі» үйірмесінің жетекшісі, облыстық Оқушылар 

сарайындағы әдістемелік кітапхана меңгерушісі Суворова Татьяна 

Владимировна шақырылады. 

 

Жетекшінің алғы сөзі.  Клубтың қызметі туралы бейнероликті көрсету. 

 

Жүргізуші: «Ровесник» қоғамдық клубының пайда болу тарихы өзінің 

бастауын Оқушылар сарайының ескі атауы Пионерлер сарайынан бастайды. 

Уақыт өтті, жаңа бастаулар пайда болды, балалар мен басшылар ауысты, бірақ 

клубтың рухы ерекше болып осы күнге дейін қалды. 2011 жылғы «Ровесник» 

қоғамдық клубының белсенділерін қарсы алыңыздар! 

 

Клубтың өнер көрсетуі (слайдбағдарламамен сүйемелдеу). 

 

Жүргізуші: «Павлодар-Ертіс» ұйымына жаңа балаларды қабылдау үшін сөз 

кезегі облыстық Балалар палатасының төрағасы Хәкім Қазыбековке беріледі. 

Ұйымға қабылданатын балаларға ұлағатты сөз. 

Жүргізуші: 2011-2012 оқу жылына арналған жұмыс жоспарымен сіздерді 

«Облыстық балалар мен жасөспірімдер ұйымы» қоғамдық бірлестігінің 

координаторы Ташпенова Айя Әмірханқызы таныстырып өтеді. 

 

Клубтың өнер көрсетуі (слайдбағдарламамен сүйемелдеу). 
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Жүргізуші: Бәрі түсінікті, міне сахна, залда көшбасшылар, ал алдымызда 

көптеген жұмыс тұр, сол себепті бір-бірімізге «Сәттілік» тілейік және қызықты 

ашылуларға саяхат жасауға аттанайық.  

 

«Достық Гимнін» орындау. 

 

 

 

 

«Біз – мемлекетіміздің келешегіне лайықтымыз» атты балалар-

жасөспірімдер ұйымдарының фестивалі 

 

«Мен және менің ұйымым» курсы 

Құрастырушы: Петрович О.В., әдіскер. 

 

Мақсаты: оқушылардың қоғамдық өзін-өзі жүзеге асыру үшін жағдай 

жасау, олардың рухани және шығармашылық потенциалын ашу. 

Жүргізуші: Қайырлы күн, құрметті достар! 

Жүргізуші: Біз «Біз – мемлекетіміздің келешегіне лайықтымыз» атты 

облыстық фестивальға қатысушылардың барлығына жалынды сәлем! 

Жүргізуші: Біз – бұл кім? 

Жүргізуші: Біз – бұл «Павлодар-Ертіс» балалар-жасөспірімдер ұйымының 

белсенділер мектебінің көшбасшылары! 

Жүргізуші: Тек қана бұл емес! Біз Қазақстан балалар ұйымдарының 3 

Республикалық слетінің делегаттарымыз! 

 

«Қазақстан балалар ұйымдарының 3 Республикалық слеті» фильмін 

көрсету. 

 

Жүргізуші: Сөз «Облыстық балалар-жасөспірімдер ұйымы» Қоғамдық 

Бірлестігінің Төрағасы, 3 Республикалық балалар ұйымының Құрылтайы 

делегаты Қазыбеков Хакімге беріледі.  

 

ОБЖҰҚБ төрағасының құттықтау сөзі 

 

Жүргізуші: Бүгін қатысып отырған балалардың әрқайсысы – өзінің мектеп 

ұйымының көшбасшысы! 

Жүргізуші: Бірақ, ұлдар мен қыздарға көшбасшы болуға ат салысып 

жүрген адамдарға ерекше рахмет. 

Жүргізуші: Біздің ең үздік тәлімгерлер! 

 

Презентация «Біздің тәлімгерлер» 

 

Жүргізуші: Стас, сен жобаның не екенін білесің бе? 
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Жүргізуші: Менің ойымша, бұл арман! 

Жүргізуші: Неге? 

Жүргізуші: Ия, себебі, жоба – бұл біздің ойымыз, және негізгісі… 

Жүргізуші: Бұл біздің қолымыздан келетін нәрсе!  

Жүргізуші: Ал біз не істей аламыз? 

Жүргізуші: Біз?!  

Жүргізуші: Бүкіл әлемді төңкере аламыз!!! (бірге) 

Жүргізуші: Осы іске бізге Облыстық балалар-жасөспірімдер ұйымдарының 

фестивалі көмектеседі. 

Жүргізуші: Бүгін – бұл үлкен бастау… 

Жүргізуші: Қызықтың және жұмылдырудың… 

Жүргізуші: Ал негізгісі КЕРЕК жобаның! (бірге) 

Жүргізуші: Сөз кезегі, осы жобаның авторы және координаторы  М.М. 

Катаев атындағы Облыстық оқушылар Сарайының әдіскері Петрович Оксана 

Владиславқызына беріледі! 

 

Жоба жетекшісінің сөз сөйлеуі. 

 

Жүргізуші: Назар салыңыздар, мектеп балалар ұйымдарының 

көшбасшыларына Фестивальдің құжаттар топтамасын табыстауға біз сахна 

төріне қоғамдық клубтардың көшбасшыларын шақырамыз. 

Құжаттар топтамасымен клуб өкілдерінің шығуы, 

Мектеп ұйымдарының көшбасшыларына топтамаларды табыстау. 

 

Құжаттарды қарап шығу, жоба жетекшісінің ескертпелері. 

Жүргізуші: Біздің дәстүріміз бойынша барлықтарыңызды естелікке 

суретке түсуге шақырамыз! 

  

 

Қазақстанның қалаларына сырттай саяхат жасау  

«Менің туған Ертісім» курсы 

Құрастырушы: Сыздықова А.Қ.,  әдіскер, «Мұрагер» клубының 

жетекшісі  

Мақсаты: азаматтық патриотизмді қалыптастыру, оқушылардың қоғамда 

өзін-өзі жетілдіру үшін жағдай жасау. 

1) Қатысушыларды тіркеу алдында оларға үш түсті жетондар үлестіріледі. 

(Сары, қызыл, көк). 

2) Жетондардың түсіне сәйкес барлық қатысушылар топтарға бөлінеді. 

(әрбір дұрыс жауапқа команда жетон алады) 
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1 тапсырма: Өз командаңыздың атын айтып, оны неліктен солай 

атағандарыңызды түсіндіріңіздер?  

2 тапсырма: Қазақстанның алғашқы астанасынан бастап атын атап және 

оны карта бетіне дұрыс түсіріңіздер. 

Қазақстанның астаналары туралы бейнероликтің көрсетілімі. 

3 тапсырма: Республикалық деңгейдегі қалаларды атап және оларды 

картаның бетіне түсіріңіз. 

«Республикалық деңгейдегі қалалар» бейнероликтің көрсетілімі. 

4 тапсырма: Қазақстаннның көне және орта ғасырларындағы қалаларын 

атаңыздар және оны карта бетіне  түсіріңіздер. 

«Қазақстанның көне қалалары» бейнероликтің көрсетілімі. 

5 тапсырма: тапсырмасы бар пақтар үлестіріледі:  

Қазақстанның төменде берілген қалаларын карта бетіне түсіріңіздер. 

Бірінші команда – Семей, Ақтау, Қостанай, Қарағанды. 

Екінші команда – Өскемен, Атырау, Талдықорған, Петропавл. 

Үшінші команда – Павлодар, Көкшетау, Ақтөбе, Орал. 

«Қазақстанның қалалары» бенероликтің көрсетілімі. 

3) Қорытынды шығару, марапаттау. 

 

«Шеңберді тұйықтау» шоу-ойыны 

«Ойын – салмақты іс!» курсы 

Құрастырушы: Петрович О.В., әдіскер, «Мен+Сен=Біз» клубының 

жетекшісі  

Мақсаты: ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту. 

Әртүрлі сипаттарға байланысты балаларды топтарға бөлу ұсынылады 

(қыс мезгілінде туылғандар, кімнің есімі «А» немесе «К» әрпіне басталады 

және т.б.).  

Ойынның негізгі шарты – тапсырманы бірге, командамен бірге орындау.  

Жаттығу: командаға жұмылып, оны карточкаға жазып алатын атын 

ойластыру.  



65 

 

Барлық қызмет шеңбер циклінің принципі бойынша құрылады. Бір 

тапсырманы орындап болған соң ғана шеңбер бойымен келесі тапсырмаға өтуге 

болады. Бұл тұрғыда командалар кабинет ішінде қозғалады.  

Балаларға өзінің төсбелгісі бар тапсырмалар ұсынылады. Бұл төсбелгілер 

шеңбер бойына жиналып команданың пункке қозғалыс жасай алатынын 

көрсетеді. Көрнекілік ретінде заманауи интерактивтік технологияларын 

қолдануға болады.  

Бірінші тапсырма «Біздің логотип». Команданың аталуын толық ашып 

беретін логотипті ойлап табу. 

Екінші тапсырмада «Бізге келіңіздер!» тақырыбында жарнама ролигін 

ойластыру және оны көрсету беріледі.  

Үшінші тапсырма «Мүсінші». Командаларға тапсырмасы бар 

карточкалар үлестіріледі: бір командаға қағаз бетіне ертегі кейіпкерінің дене 

бітімін, екінші командаға басын немесе аяғы мен  қолын, ал үшінші командаға 

– ертегі кейіпкеріне арналған шариктер салу қажет. Сосын барлық күш-жігерді 

демонстрация жасайтын тақта бетіне ертегі кейіпкерінің әртүрлі дене мүшесін 

біріктіруге жұмсаймыз, балалар оған сипаттама берулері керек. 

Ойынның келесі деңгейіне өту үшін ББМ қатысушыларына 30 секундтің 

ішіндегі үзілісті толтыру ұсынылады. Бір минуттың ішінде ойын ойлап табу. 

Ойын минуттарын орындау жандандыратын мінез-құлықты болуы керек.  

«ШОУ» сөзінің мағынасын ашу сабақтың қорытындысы болып табылады. 

Интерактивті тақтада жұмыс жасау. 
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Введение 

 

Мы живем в эпоху наступающей глобализации, революции средств 

коммуникации, которые меняют наш образ жизни, общения и мышления и 

предъявляют особые требования к образовательной системе. 

Необходимо создать будущей молодежи такие условия, при которых в 

течении школьных лет обучающийся проявил бы самостоятельность в 

суждениях, поведении, умел бы защитить и аргументировать свою точку 

зрения.  
Успешное решение задачи создания в Казахстане демократического 

государства неразрывно связано с процессами формирования и развития у 

подрастающего поколения гражданского демократического сознания. Такое 

сознание предполагает потребность человека жить в социальном пространстве 

конституционных прав и свобод, проявлять свою индивидуальность и 

неповторимость. 

Средством формирования у подрастающего поколения гражданской 

позиции, основными элементами которой являются гармонически 

сочетающиеся патриотические, интернациональные чувства, нравственная и 

правовая культура, уважение и доверие к другим гражданам, к государству, 

является поддержка и развитие их социальных инициатив направленных на 

благо республики. Большое значение в развитии детских социальных 

инициатив имеет создание различных организаций, союзов и движений. 

Деятельность детских общественных объединений и организаций является 

одним из важнейших институтов социализации личности молодого человека, 

его самореализации и самоопределения. Она способствует росту 

демократических преобразований в общественной жизни подрастающего 

поколения. 

Сегодня современные детские и молодежные общественные объединения 

выступают как основной социальный институт. Детское движение необходимо 

нашему обществу и государству. В нем реализуется потребность подростка в 

самовыражении и утверждении себя именно как гражданина страны. 

Главным условием успешности процесса формирования гражданских 

качеств состоит в объединении педагогических усилий семьи, школы и 

общества. Чтобы объединить и скоординировать усилия семьи, школы и 

социальных институтов общества, нужна единая государственная политика в 

области воспитания юных граждан нашей республики и соответствующая этой 

политике государственная система воспитания, способная консолидировать и 

координировать работу по вовлечению детей и подростков в общественные 

объединения и организации. Эта система должна включать в себя 

соответствующие государственные структуры, нормативно-правовую базу 

воспитательной деятельности на всех уровнях, начиная с первичного 

коллектива и заканчивая высшими органами государственной власти, а также 

комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания 

граждан Республики Казахстан. 
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В демографической структуре современного общества дети и подростки 

составляют значительную часть. Возрастной показатель объединяет всех их в 

единую группу. Для того чтобы защитить свои специфические интересы и 

найти «выход» в сферу общественных отношений, дети и подростки с 

помощью взрослых создают ассоциации, союзы, объединения и организации, 

многие из которых выступают, как правило, многофункциональными и 

затрагивают основные сферы социальных интересов подрастающего 

поколения. 

Общественное движение детей объективно выполняет заказ общества и 

государства по становлению социально активной личности и охватывает 

как официально зарегистрированные, имеющие соответствующий правовой 

статус детские общественные организации, так и формирования, не носящие 

четко определенного характера. Участие в работе детских и юношеских 

организаций является своеобразной ступенью, подготавливающей детей и 

подростков к последующей, более зрелой деятельности в молодежных и иных 

социальных движениях, к которым они бывают в той или иной степени 

«привязаны», испытывают их идейное и организационное влияние. 

Характеристикой современного детского движения, на сегодняшний день,   

является не востребованность в должной мере социально-педагогического 

потенциала общественных объединений и организаций обществом и 

государством. 

В то же время детские объединения и организации, имеющие позитивную 

социальную и нравственную направленность, являются для подрастающих 

граждан первой школой демократии, и органы власти, общественные 

структуры могут и должны рассматривать их как значимый и перспективный 

ресурс в формировании казахстанского гражданского общества. 

Актуальность выработки новых подходов, определение принципиальных 

направлений, взаимодействия органов образования и детских, молодежных 

общественных объединений в организациях образования обосновывается 

необходимостью формирования позитивного социального опыта растущего 

человека третьего тысячелетия, его гражданского становления. 
Сегодня подростки и молодёжь получили реальную возможность 

практически осваивать действия, ведущие к овладению конструктивным 

социальными отношениями людей, через участие в деятельности детских 

общественных формирований. Предметом педагогической деятельности 

становится совместное с подростком определение его интересов, целей.  

Определение общественного объединения чётко сформулировано в статье 

2 Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях». Это 

добровольное некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, не противоречащих законодательству. 

В соответствии с направлениями деятельности общественных организаций 

и объединений выделяют различные их группы. 
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Общественные объединения создаются и действуют в целях реализации и 

защиты политических, экономических, социальных и культурных прав и 

свобод, развития активности и самодеятельности граждан; удовлетворения 

профессиональных и любительских интересов; развития научного, 

технического и художественного творчества, охраны жизни и здоровья людей, 

охраны окружающей природной среды; участия в благотворительной 

деятельности; проведения культурно-просветительной, спортивно-

оздоровительной работы; охраны памятников истории и культуры; 

патриотического, правового и гуманистического воспитания; расширения и 

укрепления международного сотрудничества; осуществления иной 

деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан. 

Следует различать по своей природе и предназначению детское 

общественное объединение с одной стороны и объединение детей 

(обучающихся) по интересам в системе дополнительного образования детей, 

равно как и детское общественное объединение, орган ученического 

самоуправления с другой. 

Более правильным бы звучала на наш взгляд формулировка «ДОО» как 

объединение молодых граждан РК, объединенных не только совместной целью, 

но и совместными интересами, ценностными ориентирами и увлечениями, а 

также  совместной деятельностью по их продвижению, общественному 

признанию и популяризации. 
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Цель, задачи детских общественных движений 

 

Сегодня в казахстанском обществе существует множество 

негосударственных, неполитических, некоммерческих, самоуправляемых 

общественных организаций, цель которых  помочь молодому человеку найти 

свое место в жизни и раскрыть свой потенциал. Их спектр достаточно 

разнообразен.  

Перспективные цели детских общественных объединений заключаются в 

том, чтобы помочь детям найти приложение своих сил и возможностей, 

заполнить вакуум в реализации детских интересов, сохраняя при этом свое 

лицо, свои подходы. Дети объединяются с учетом своих интересов как в школе, 

так и вне ее.  

Воспитательная работа, направленная на решение задач социализации 

ребенка в условиях детского объединения, сохраняя взаимосвязь с другими 

факторами формирования личности, по своим целям, содержанию, структуре во 

многом отличается от них и составляет особое образование. Социальные 

отношения динамичны. Это особенно проявляется в период интенсивного 

общения детей во временных объединениях. Процесс социализации 

эффективнее осуществляется в тех, члены которых объединены общей 

деятельностью по изменению и улучшению окружающего мира и жизни, как 

самих подростков, так и других людей. Эта деятельность должна строиться на 

основе принципов самоуправления и самоорганизации, уважения и защиты 

прав детей. 

Цель деятельности общественных объединений можно рассматривать в 2-х 

аспектах. С одной стороны – как цель, которую ставят перед собой дети, 

объединившиеся в организацию, с другой стороны как сугубо воспитательную 

цель, которую ставят взрослые, создавшие эту организацию для детей. Говоря о 

первом аспекте, необходимо отметить, что добровольное объединения детей в 

организацию возможно лишь тогда, когда они видят в ней перспективу 

интересной жизни и удовлетворение своих интересов. Важно, чтобы 

организация повышала социальную значимость их деятельности, делала их 

более “взрослыми”. Второй аспект, не противоречащий “детской” цели 

предполагает создание в организации таких условий, при которых более 

успешно осуществляется социализация личности ребенка. Этот аспект, не 

противоречащий “детской” цели, предполагает создание в организации таких 

условий, при которых более успешно осуществляется социализация личности 

ребенка, результатом чего является желание и готовность детей к выполнению 

социальных функций в обществе. Таким образом, детское общественное 

объединение – добровольное, закрепленное формальным членством 

объединение детей и подростков, построенное на принципах самоуправления, 

самодеятельности и организационной самостоятельности. 

Надо отметить, что детское объединение представляет собой важный 

фактор воздействия на ребенка, влияя двояким образом. С одной стороны, 

создает условия для удовлетворения потребностей, интересов, целей ребенка, 
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способствуя их взаимному обогащению, формированию новых устремлений; с 

другой стороны, происходит отбор внутренних возможностей личности путем 

самоограничения и коллективного выбора, корректировки с общественными 

нормами, ценностями, социальными программами. Так же выполняет и 

защитные функции, отстаивая, охраняя интересы, права, достоинство, 

уникальность ребенка. 

Процесс социализации в детском объединении эффективен при общности 

интересов, совместной деятельности детей и взрослых. При этом за детьми 

должно оставаться право выбора форм жизнедеятельности объединения, 

свободного перехода из одной группы, одного микроколлектива в другие, 

возможность создания ассоциаций для реализации собственных программ. 

Основным назначением деятельности школьной детской организации мы 

считаем способствование подрастающему поколению юных казахстанцев в 

познании и совершенствовании окружающей действительности, в становлении 

их гражданской позиции. В этой формулировке объединены три важнейших 

компонента гражданского воспитания: познание окружающего Мира, его 

преобразование (улучшение) и формирование гражданской позиции юных 

жителей Казахстана. Их увязка в миссии детской организации оправдана и 

имеет сугубо диалектический смысл. 

Улучшить Мир невозможно без его познания, в процессе которого 

настоящий гражданин и патриот (а формированию именно таких личностей, 

“любящих Родину, уважающих все народы, живущие на планете”, организация 

ставит задачу способствовать) не может пройти мимо проблемы и бед людей, 

своей страны, всего Человечества, природы. Сама же созидательная 

общественная практика стимулирует его стремление к дальнейшему открытию 

Мира и самосовершенствованию. А это в свою очередь формирует истинный 

патриотизм, настоящую гражданственность не словесную, а деятельностную, 

т.е. основанную на активности, не успокоенности, заинтересованности в людях, 

в том, чтобы жизнь становилась лучше. Таким образом, мы видим тот 

“педагогический треугольник” с вершинами – воспитание, социализация, 

саморазвитие личности. 
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Законодательные, нормативные правовые основы деятельности 

детских общественных объединений и организаций 

 

Сегодня детские общественные организации и объединения 

функционируют практически во всех организациях образования Казахстана. В 

их деятельности участвуют школьники от 7 до 18 лет. От детской 

общественной организации требуется создание условий, которые позволят 

ребенку раскрыть и реализовать свой внутренний потенциал, развить такие 

качества, как самостоятельность, инициативность, способность к 

саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. 

Эти требования нашли свое отражение в нормативно-правовых 

документах, регламентирующих деятельность детских общественных 

организаций: Конституции РК, законе РК «Об образовании», Конвенции о 

правах ребенка, Концепция образования Республики Казахстан до 2015 года и 

др. Так, в последнем документе в качестве одной из основных целей 

образования выделяется разностороннее и своевременное развитие детей и 

молодежи, формирование навыков самообразования и самореализации 

личности. 

Планирование направлений, содержание деятельности детских 

общественных объединений и организаций осуществляется в соответствии с 

регламентируемыми принципами, закрепленными в законодательных и 

нормативных актах Республики Казахстан. В частности, правовое обеспечение 

деятельности детских общественных объединений включает: 

1. Конвенция «О правах ребенка»; 

2. Закон Республики  Казахстан от 8 августа 2002 г. «О правах ребенка в 

РК»; 

3. Закон Республики  Казахстан от 31 мая 1996 г. № 3«Об общественных 

объединениях»; 

4. Концепция от 28.08.1999 N 73 «Концепция государственной 

молодежной политики Республики Казахстан»; 

5. Закон от 7 июля 2004 г .№ 581-ІІ «О государственной молодежной  

политике в Республике Казахстан»; 

6. Концепция  воспитания  в системе  непрерывного образования в 

Республике Казахстан от 16 ноября 2009 г. № 521; 

7. Послание Президента РК «Стратегия Казахстан-2030: новый 

политический курс состоявшегося государства»; 

8. Указ Президента Республики  Казахстан от 7 декабря 2010 г. № 1118  

«Государственная  программа развития образования РК на 2011-2020 годы»; 

9.Указ Президента Республики  Казахъстан от 1февраля 2010 г. №922  «О 

Стратегическом плане развития РК до 2020 года». 

Закон «О правах ребенка» - основополагающий правовой акт, 

регулирующий государственную политику в отношении детей. В нем 

закреплены наиболее значимые положения Конвенции ООН о правах ребенка. 
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Закон определяет возрастные границы детства и фиксирует, что ребенок – это 

физическое лицо от рождения до достижения им возраста 18 лет.  

В основных положениях законодательного акта отражена важнейшая 

политическая, социальная и экономическая задача Республики Казахстан по 

всесторонней гарантированной защите государством и обществом института 

детства. Особая забота и социальная защита гарантируется детям с 

особенностями психофизического развития, а также детям, временно либо 

постоянно лишенным своего семейного окружения или оказавшимся в других 

неблагоприятных условиях и экстремальных ситуациях. При этом законом 

закрепляется поддержка общественных объединений со стороны 

государственных органов, деятельность которых содействует защите, 

реализации прав и интересов ребенка. 

Закон «О государственной молодежной политике в Республике 

Казахстан» устанавливает основные принципы реализации государственной 

молодежной политики, определяет отношения государства и молодежи, 

гарантирует свободное развитие детских и молодежных общественных 

объединений. В качестве субъектов государственной молодежной политики 

определены молодые граждане в возрасте от 14 лет до 29 лет; молодые семьи, в 

которых оба супруга не достигли возраста двадцати девяти лет; а также 

молодежные общественные объединения. Молодежная организация — 

некоммерческая, негосударственная организация, основной целью которой 

является решение социальных, культурных, образовательных и иных задач, 

направленных на защиту прав, законных интересов, удовлетворение духовных 

и иных потребностей молодежи, созданная в форме ассоциации (союза) 

юридических лиц, фонда, а также общественного объединения, членами 

(участниками) которого являются представители молодежи; 

Закон «Об общественных объединениях» регламентирует общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией права юных граждан на 

объединение, определяет принципы создания, регистрации и осуществления 

деятельности общественных объединений. Под общественным объединением 

подразумевается добровольное формирование граждан, образованное на основе 

общности интересов для совместной реализации гражданских, экономических, 

социальных и культурных прав. Общественные объединения создаются и 

действуют на основе принципов добровольности, самостоятельности и 

гласности. Документ предусматривает, что государство может оказывать в 

установленном законодательством порядке помощь общественным 

объединениям в осуществлении ими уставной деятельности. Закон наделяет 

общественные объединения правом беспрепятственно получать и 

распространять информацию; представлять и защищать права, законные 

интересы своих членов в своей деятельности, осуществлять производственно-

хозяйственную деятельность, надавленную на решение уставных целей и задач. 

В Указе Президента Республики  Казахстан «Государственная 

программа развития образования РК на 2011-2020 годы»говорится об 

обновлении содержания дополнительного образования детей и о развитии 
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детских общественных объединений по формированию общественной и 

социальной активности школьников через систему конкурсов и олимпиад 

дополнительного образования с обеспечением индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося по 

профилактике правонарушений и других асоциальных явлений. 

Отмеченные документы призваны обеспечить принципы приоритетности, 

непрерывности и преемственности воспитания как общие подходы к 

организации условий становления разносторонне развитой, нравственно 

зрелой, творческой личности всеми субъектами социального воспитания, на 

всех уровнях и структурах, в том числе и общественными объединениями, 

организациями. 

Таким образом, деятельность детских и молодежных общественных 

объединений регламентирована комплексом правовых и нормативных актов, 

что свидетельствует о социальной значимости общественных организаций в 

социальном развитии детей и молодежи, защите их прав, поддержке инициатив 

на уровне государственной молодежной политики. Детские и молодежные 

объединения и организации – это объективное явление общественной жизни, 

социальный институт развития детей и подростков, способ творческой 

самореализации молодых граждан, школа гражданственности, патриотизма, 

социальной жизнеспособности. 

В соответствии с нормативно-правовыми актами организации образования 

призваны осуществлять социально-педагогическое взаимодействие с 

общественными объединениями и организациями с учетом социального 

статуса, основных принципов жизнедеятельности. 

 

Роль системы дополнительного образования в координации 

деятельности и развитии детских общественных объединений 

 

В качестве ведущего направления развития системы отечественного 

образования Президент нашей республики Н. А. Назарбаев выделяет развитие 

функциональной грамотности учащихся, как способности вступать в 

необходимые отношения с внешней средой, максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. Система дополнительного 

образования, обеспечивающая развитие индивидуальных способностей каждого 

ребенка и создание условий для самоопределения и самореализации личности 

обучающихся может и должна способствовать реализации задач, обозначенных 

главой нашего государства.  

Согласно действующему законодательству Республики Казахстан (ст. 1 п. 

11.) дополнительное образование - процесс воспитания и обучения, 

осуществляемый на основе дополнительных образовательных программ всех 

уровней с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан.  

Если рассматривать образовательные потребности юных граждан как 

ведущий фактор успешного социального становления личности в детском 
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возрасте или образования (формирования, становления образа подлинной 

человеческой сущности человека в детстве), то можно утверждать, 

дополнительное образования призвано выполнять следующие функции в 

государственной системе обучения и воспитания: 

углубленного или специального обучения ребёнка по дополнительным 

программам, получение новых знаний, умений, навыков, развития 

способностей; 

воспитания: приобщения детей, каждого конкретного ребёнка к культуре, 

во всем её многообразии на основе его индивидуального и личностного 

потенциала; 

креативную:  создание гибкой системы и условий для выявления, 

развития творческих способностей детей и успешной реализации  личностного 

потенциала каждого ребёнка с признанием и фиксаций достижений детей на 

различных социальных уровнях; 

компенсаторную: предоставление ребёнку определённых гарантий 

достижения успехов в избранных им сферах деятельности с прогрессирующими 

результатами, востребованными не только самим ребёнком, но и окружающим 

социумом; 

рекреационную (регулирования социальных отношений между людьми, 

детьми и взрослым миром): организация полноценного,  безопасного, 

психологически комфортного досуга детей, способствующего снятию 

эмоционального утомления, напряжения, дискомфорта, восстановлению 

утраченных сил, обеспечению психологической разгрузки, отдыху с 

обязательным ярким положительным эмоциональным результатом 

(гедонистическая функция). Функция реализуется посредством организации 

мероприятий, сочетающих отдых, развлечения и расширение социальных 

связей, общения, содействующих содержательному время препровождению  

детей в часы досуга.  

Отвечая нормам культуры, дети включаются в общественную жизнь, 

постепенно поднимаясь к высшим формам поведения через различные 

социальные инициативы, проекты, а культурно-досуговая деятельность, 

общение как раз и выполняют рекреационную функцию Усваивая культуру, 

идя от норм к образцу, ребёнок самоутверждается на основе успешной 

творческой деятельности получает заслуженное признание; 

профориентации: формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам профессиональной деятельности, подготовка детей  к 

осознанному выбору профессии в соответствии с индивидуальными 

способностями, личностными качествами и потребностями рынка труда; 

образовательной интеграции: успешное функционирование в системе 

единого образовательного пространства соответствующего статуса в регионе  

на основе гармонизации отношений с учетом собственной специфики; 

социализации: содействие  формированию и развитию, освоению детьми, 

каждым ребёнком жизненно важных навыков  через создание системы 

успешной самореализации его личностного потенциала, творческих 
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потребностей и способностей, способствующих самоопределению ребёнка и 

обязательному его общественному  признанию в социально и культурно 

значимых сферах жизни, с высоким индексом личной ответственности и 

перспективы.  

Функция социализации чрезвычайно важна с позиций ответственности 

системы ДОО, как уполномоченного государством органа системы 

образования, за успешное гражданское становление подрастающего поколения, 

формирование его действенного и востребованного на личностном и 

общественном уровне нравственно-духовного и социокультурного потенциала. 

С этой точки зрения статус дополнительного структурного компонента 

государственной системы образования, как всей системы, равно как и каждой 

организации дополнительного образования становится ведущим, возрастает до 

чрезвычайной государственной важности и приобретает значение 

стратегического фактора в гражданском, нравственно-духовном, 

патриотическом и прочих направлениях образовательного процесса, 

социального становления подрастающего поколения. 

Именно поэтому именно система дополнительного образования как 

специальный государственный институт образования призван осуществлять 

функцию всесторонней поддержки детских социальных инициатив и детского 

общественного движения в самых разнообразных формах его проявления, во 

всем многообразии существования: от школьного самоуправления, детских 

объединений по интересам, клубных формирований до детских  общественных 

объединений, имеющих официальных юридический статус. 

При этом ведущими направлениями этой поддержки являются 

компетентное содействие, компетентная поддержка в решении, прежде всего: 

проблем кадрового обеспечения деятельности и развития ДОО, с точки 

зрения рекомендаций по подбору, расстановке, координации деятельности, их 

консультирования, учебы и повышения квалификации; 

содействия в информационной, программной и технологической 

поддержке детских творческих и социально значимых инициатив, проектов, 

форумов, слётов; 

содействия в решении проблем постоянной пространственной дислокации 

инициативных ДОО, не имеющих официального юридического статуса, 

действующих на принципах добровольности, открытости и детской 

инициативы, по обеспечения территории (пространства) деятельности, 

помещений по принципам целесообразности, безопасности, комфортности; 

научно-методического обеспечения деятельности детского общественного 

движения на основе принципов актуальности, целесообразности, научности, 

историзма, логической преемственности и лучшего продуктивного опыта 

деятельности ДОО,  достижений и перспектив развития детского 

общественного движения на региональном, республиканской и международном 

уровнях; 

координации, всестороннего анализа и прогнозирования с учетом научно-

обоснованных данных, и государственной молодёжной политикой и 
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перспективами развития систем образования на основе Конвенции ООН «О 

правах ребёнка» и действующего Законодательства Республики. 

Работа детских организаций широко используется в воспитательной работе  

организаций образования, поэтому детские общественные организации в 

основном формировались при школах и внешкольных организациях. 

Возглавляют детские организации  и движения руководители, заместители 

руководителей и методисты внешкольных и других образовательных 

организаций. 

 

История зарождения международного детского движения в мире 

 

Международное детское движение имеет почти вековую историю. Во все 

времена у взрослых было особое отношение к детству. Первая детская 

организация создана в 1907 году в Англии Робертом Стивенсон Смит Баден-

Пауэллом. Следом возникли массовые христианские организации, объединения 

для девушек, для учащихся образовательных учреждений. 

После 1945 года стали возникать коммунистические детские организации в 

странах Восточной Европы, Азии, на Кубе по образу советских юных пионеров. 

Особенностью развития детского движения за рубежом в демократических 

странах стало относительно независимое положение детских объединений от 

государственных структур. На уровне государства во многих странах Европы 

оказывается помощь национальным организациям в виде субсидий. При этом 

не происходило и не происходит никакого вмешательства в содержание 

деятельности этих структур. 

История развития и становления международного детского движения как 

общественное явление неразрывно связана с системой образования и 

воспитания. Первые попытки внедрения педагогической практики "о 

свободном воспитании" были отражены в трудах мусульманского просветителя 

и мыслителя Кейхауса (Кодекс куманикус, ІХ век) и европейского просветителя 

Витторино де Фельтре. Идея свободного воспитания заключалась о 

превосходстве выбора ученика формы общения, обучения и воспитания. 

Ученики свободное время от занятий могли заниматься дополнительной 

работой с целью удовлетворения личной интеллектуальной, творческой 

способности. При таком раскладе концентрации талантливых детей в школе, 

они добровольно могли свободно общаться и объединятся для достижения к 

единой (общественная польза, творческие вечера, прогулки, экскурсии, походы, 

культурно-массовые мероприятия, помощь пожилым людям) цели. 

Разработка Американского просветителя и педагога Э. Джиля под 

названием "Школьная Республика - Publicofschool" (1895) имело широкое 

признание в мире. На основе идеи автора позже появились "детские пансионы и 

лагеря", "Сеттелменты" (С. Т. Шацский, В. Зеленко), "Детские коммуны" (А. С. 

Макаренко), "Дворцы школьников" и "Центры дополнительного образования". 

Таким образом Э. Джиля можно назвать основателем педагогики 

дополнительного образования и лагерной педагогики. 
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В некоторых странах добровольное объединение детей и подростков имело 

инициативный и временный характер, тогда как у детей-скаутов этот процесс 

шел планомерно и целенаправленно благодаря основателю Всемирной 

скаутской организации Б. Р. Пауэлля. Сэр Роберт Баден Пауэлл (Robert Baden 

Powel) (1857-1941) был генералом Британской армии. Участвовал в боевых 

сражениях. (http://en.vikipedia.org). Написал много книг и практических 

рекомендации для скаутов и для мастерскаутов (вожатым). Книга "Скаутинг 

для детей" (1907) является бесценным сокровищем для исследователей 

детского движения. Ссылка: http://en.wikipedia.org/wiki/Scouting.  

Немаловажную роль для становления скаутизма сыграл Эрнест Томрсон Сетон 

(1860-1946) Ernest Thompson Seton. По Указу Императора Российской империи 

в 1909 году (Павловский парк, Царское село 30.04.1909) создается детско-

юношеская организация "Русский скаутинг". Аналогичная организация 

создается на территории СНГ на Украине (г. Артемовск, Донецк, 1909), в 

Грузии (Батуми) и в городах Саратов и Астрахань. Пантюхов О. И является 

первым руководителем Российских скаутов. Имена В. Г. Янчевецского, Н. 

Адуева, В. Попова связаны с историей становления скаутского движения в 

России. Ссылка:http://ru.wikipedia.org/wiki/Скаутинг.  Члены Правительства 

(1917-1920) "Алаш-Орда" (Казахская Республика) и Депутаты Государственной 

Думы Российской империи А. Букейханов,  М.Дулатов, М. Шокай, С. 

Кадырбаев, Б. Сырттанов, М. Тынышпаев, Х. Досмухамедов, Ж. Досмухамедов, 

Х. Габбасов, Б. Кулманов, А. Турлубаев и другие представители казахской 

интеллигенции имели доступ к секретным информациям Госдумы и тайной 

канцелярии Императора Николая ІІ, а также к другим документам, в частности 

вопросы о расширении Скаутизма за пределами России т.е. на территории 

Средней Азии и Казахстана. Но, к сожаленью подробной информации о 

существовании "Казахского скаутизма" как таковой не обнаружено. Верховный 

правитель адмирал А. Колчак имел сильное влияния на политическую 

обстановку в степи. Возможно вопросы "казахского скаутизма" могли бы 

рассматриваться на заседании "Уфимской" и "Омской" Декларации. Ссылка: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Алаш-Орда.  

После падение Российской империи в 1917 году в Москве создается 

детская коммунистическая организация им. Спартака. Позже - Всесоюзная 

пионерская организация (ВПО) им. В. И. Ленина (1922). Создание ВПО имело 

сильное политическое и идеологическое влияние на сознание людей. Крупные 

государственные деятели В. Кржижановский, В. Луначарский, Н. К. Крупская и 

другие внесли огромный вклад в развитие и становления пионерского движения 

в СССР. Скаутские организации в России с приходом ВПО подверглись 

преследованию властей. Попытка создания детской организации "Красный 

скаут" (г. Ливны) оказалась неудачной. Последний скаутский Джамбори (Слет) 

(Всехсвятское, Подмосковье, 1923) был разогнан, все руководители были 

арестованы. 

Ученые и просветители А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В. Зеленко, В. 

Лебединский, С. Болдырев, З. Ходоровская, Л. Алиева, А. Волохов, Р. Литвак, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Алаш-Орда
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И. Фришман  вносили огромный вклад в дело становления и развития 

пионерского и детского движения. ВПО им. В.И. Ленина оставил огромный 

след в истории международного детского движения. На основе модели теории и 

методики ВПО во многих странах мира (Аргентина, Куба, Вьетнам, Венгрия, 

США, Япония, Индия, Эфиопия и др) создавались пионерские организации. 

Хотя создание пионерского движения имело государственно-политический 

характер, впоследствии привело к распаду ее, но в истории они оставили 

огромный опыт воспитательной работы. Многолетний опыт пионерской и 

комсомольской работы определил ценность и сущность советской модели 

воспитания. Юные пионеры-герои Марат Казей, Леня Голиков и другие вместе 

с взрослыми участвовали в боевых сражениях ВОВ, «Тимуровское движение» 

стало ярким образцом гуманистического воспитания. Ссылка: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Детское_общественное_объединение.  

Сегодня вопрос о детском движении стоит остро. Нас беспокоит поведение 

современных подростков. Детей все время держать в школе и учить их под 

палкой невозможно. Они сильно устают от занятий, порой  требуя все согласно 

Стандарту образования, мы не уделяем внимания их собственному мнению. 

После урока для детей самая необходимая форма взаимоотношения, которая 

играет важную роль в их жизни - это общение. Общение как коммуникативно-

мотивационная сфера взаимоотношения между школьниками является важным 

составляющим звеном личностного и гражданственного роста подростков. В 

общении  они  выбирают своего лидера, как организатора и вдохновителя 

общих интересов. Практика показывает, что на сегодняшний день усиливается 

роль неформальных лидеров (трудные дети, личный авторитет, лоббирование 

классных руководителей, ученическое самоуправление созданные по решению 

педсовета и др.).  И если вдруг, на месте лидера окажется «антиобщественный 

индивид» с сомнительным репутацией, то будущее детской организации 

окажется в опасности. Дети очень легко поддаются  вербовке, они открыты и 

любознательны, большинство из них доверяют взрослым. Именно этой 

«нишей» могут воспользоваться «недоброжелательные лидеры», чьи действия 

могут натолкнуть детей к нежелательным  результатам (наркомания, 

преступность, религиозный фундаментализм, грабеж, терроризм, экстремизм, 

геноцид, нигилизм и т.д). 

В истории детского движения в частности во время правления Канцлера 

ФРГ А. Гитлера была создана впервые в мире пронационалистическая 

фашистская детская организация (1926) "Гитлерюгенд" 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлерюгенд). Рейстаг принял Закон (1.12.1936) 

«Закона о гитлерюгенде» (GesetzüberdieHitler-Jugend). Руководителями были 

Бальдур фон Ширах, А. Аксман. Гитлер, выступая с речью в Рейхенберге 

(присоединённый к Германии город чешских Судет, ныне Либерец) в начале 

1938 г., следующим образом высказывался по поводу судьбы немецкой 

молодёжи: «Эта молодёжь — она не учится ничему другому, кроме как думать 

по-немецки, поступать по-немецки. И когда эти мальчики и девочки в десять 

лет приходят в наши организации и зачастую только там впервые получают и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Детское_общественное_объединение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлерюгенд
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ощущают свежий воздух, через четыре года они попадают из Юнгфолька в 

гитлерюгенд, где мы их оставляем еще на четыре года, а затем мы отдаем их не 

в руки старых родителей и школьных воспитателей, но сразу же принимаем в 

партию или Рабочий фронт, в СА или СС, в НСКК и т. д. А если они там 

пробудут полтора или два года и не станут совершенными национал-

социалистами, тогда их призовут в «Трудовую повинность» и будут шлифовать 

в течение шести-семи месяцев с помощью кое-какого символа — немецкой 

лопаты. А тем, что останется через шесть или семь месяцев от классового 

сознания или сословного высокомерия, в последующие два года займётся 

вермахт. А когда они вернутся через два, или три, или четыре года, мы их 

тотчас же возьмём в СА, СС и т. д., чтобы они ни в коем случае не взялись за 

старое. И они больше никогда не будут свободными — всю свою жизнь». 

Ссылка:http://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлерюгенд 

Хунвэйбины (кит.трад.紅衛兵, упрощ.红卫兵, пиньиньhóngweìbīng, 

«красная гвардия», «красная охрана»)— члены созданных в1966—1967 годах 

отрядов студенческой и школьной молодёжи в Китае, одни из наиболее 

активных участников Культурной революции. Хунвэйбинские организации 

были автономны и действовали в соответствии с собственным пониманием 

марксизма, а также они старались следовать общим указаниям Мао и 

некоторых других лидеров партии. Хунвэйбинские организации были формой 

самоорганизации народа для осуществления диктатуры пролетариата. Среди 

хунвэйбинов существовали серьезные противоречия. Часть хунвэйбинов была 

детьми зажиточных людей и кадровых работников, большая же часть была 

детьми рабочих и крестьян. В соответствии с этим организации хунвэйбинов 

делились на «красные» (усл. дети богатых) и «черные» (усл. дети бедных). 

Между этими организациями существовала серьезнейшая вражда. Хунвэйбины 

проводили массовые погромы против «облечённых властью и идущих по 

капиталистическому пути», «чёрных ревизионистов», «противников 

Председателя Мао», профессоров и интеллигентов; уничтожали культурные 

ценности в ходе кампании «Сокрушить четыре пережитка». Осуществляли 

массовую критику с помощью дацзыбао. К 1969 г. были в основном переселены 

в сельские районы Китая в ходе кампании «Ввысь в горы, вниз в села». 

Ссылка:http://ru.wikipedia.org/wiki/КНР 

Предшествующий опыт доказывает, что у детских объединений должна 

быть своя социальная ниша. Для них губительны глобальные цели, возложение 

на них функций других общественных или государственных институтов. 

 

Детское движение Казахстана: становление и современность 

 

В 1990 году пионерская организация Республики Казахстан вошла в состав 

СПО Федерации детской организации на правах структурного регионального 

подразделения. С обретением статуса федерации детской организации 

Казахстана, в республике стали активно разрабатываться инициативные 

программы развития и деятельности детских общественных организаций 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.89.D1.91.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.BB.D0.B8.D1.84.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D0%B4%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%86%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%8C_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B,_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/КНР
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Казахстана. В этот период наиболее распространение и популярность получили 

программа деятельности детской общественной организации Казахстана 

«Атамекен», нацеленная на возрождение национального самосознания юных 

казахстанцев на основе активного приобщения к истокам, истории, этнической 

культуры и традиций казахского народа. Основные направления программы 

«Атамекен» дал мощный толчок формированию первичных организации 

«Атамекен», охватив более половины общеобразовательных школ Казахстана. 

С этого момента для детской организации «Атамекен» этот период 

ознаменовался как ключевым, обеспечив формирование нового поколения 

детских организации с одной, с другой стороны повлиял формированию в 

сознании подрастающего поколения чувство патриотизма, национального 

самосознания, независимости и национальной гордости. Программа 

«Атамекен» была переведена на русский, узбекский и уйгурские языки и была 

опубликована на страницах средств массовой информации. (См. «Русский язык 

и литература в казахской школе» №.4,1992, «УйғурАвази» 13.02.1993, Сайт 

ГОО г. Кустанай: www.edu-kost.kz, РФ, Омск: www. omskprint.ru). 

Состоявшийся 7 декабря в 1991 году в Алматы І Республиканский Курылтай 

«Атамекен» предложил вместо “пионерской комнаты” – создать штаб 

“Атамекенордасы”, а пионервожатых – называть талимгерами, октябрят – 

балдырганами, пионеров – уланами, комсомольцев – мирас (мурагер). І 

Курылтай «Атамекен» показал огромный потенциал и воспитательное значение 

детских общественных объединении, в условиях рыночной экономики. После в 

мае 1992 года созывается внеочередной Слет пионеров, где рассматривались 

многие вопросы касающиеся объединения всех детских объединении, принятие 

программ детских организации «Атамекен», «Жулдыз», «Каусарбулак». Такие 

традиции были приняты в других детских организациях “Ассоциация юных 

лидеров” (Бахмутова Н.И), РСДО “Жулдыз” (Дмитриенко Е.А), “Организация 

скаутов Казахстана” (Деймунд В), “Мың бала” (НуркадиловЗ, Ахметов К), 

“Болашак” (Иманбаева С.Т), «Жасурпак», «СМиД», Национальный дебатный 

центр (Отарбаева Б.З) и др. 

Функции координации деятельности региональных и профильных 

организаций были возложены на Союз детских организаций (Федерацию 

пионерских организаций Казахстана), входивший в состав СПО (ФДО). 

С обретением статуса независимости страны роль СПО (ФДО), как 

координатора детского движения Казахстана, стала заметно ослабевать, хотя 

«де юро» эта организация не закрывалась, но «де факто» она постепенно сошла 

со сцены детского общественного движения. В её нынешний состав входят 

лишь некоторые региональные объединения, в основном, северных регионов 

Казахстана, например, областные детские организации Северо-Казахстанской 

области, Павлодарской области и др. 

Следует отметить, что детское общественное движение Казахстана, 

взявшее за основу своей деятельности программу «Жулдыз», оставшись на 

идейных позициях пионерского движения, его правопреемником, уважая 

основные принципы, сохранившее девиз СПО (ФДО), фактически не было 

http://www.edu-kost.kz/
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официально признано как структурное региональное образование в системе 

СПО (ФДО). Для укрепления позиции ДОО Казахстана и систематизации их 

деятельности в штатное расписание всех общеобразовательных школ были 

официально введены должности старших вожатых, а в системе 

дополнительного образования (Дворцы, Дома школьников, Центры по работе с 

детьми) методисты-координаторы детского общественного движения. В этом 

выражалась реальная государственная поддержка детского общественного 

движения. 

На первом этапе становления и развития детского общественного 

движения в новых условиях все усилия его идеологов были направлены на 

информационную поддержку и популяризацию действующих вновь принятых 

программ. Так, по инициативе актива, работающего по программе «Жулдыз», 

были инициированы республиканские газеты для педагогов «Педагогический 

вестник», республиканские газеты для детей младшего возраста «Лидер»,  

«Лидер плюс …» для подростков и юношества, вожатых и координаторов 

детского движения. 

В 2002 году по предложению инициативной группы  Акмолинской области 

был официально зарегистрировано общественное объединение «Союз детских 

общественных организаций «Жулдыз». В 2004 году на слете лидеров этой 

организации, который состоялся при поддержке МОН РК с участием Министра 

образования и науки Айтимовой Б.С. и представителей почти всех регионов 

Казахстана, было принято решение о придании официального 

республиканского статуса ОО СДОО «Жулдыз». В этом же году был учреждён 

и зарегистрирован республиканский научно-методический журнал (вестник 

детского общественного движения) «ЖасStar», в редакционный совет которого 

вошли представители, государственных органов, республиканских детских 

НПО и известные исследователи детского общественного движения 

Российской Федерации, журналисты. В 2009 году при организационной 

поддержке Комитета по охране прав детей МОН РК ОО СДОО «Жулдыз» 

зарегистрировал научно-методический журнал «Ребёнок и право». 

В 2011 году по инициативе Президента Республики Казахстан было 

создано общественное объединение «Республиканская единая детско-

юношеская организация «Жас Улан» со статусом самостоятельной 

неправительственной, некоммерческой организации. Организация имеет свой 

Устав, разработан проект концепции деятельности этой организации. 

Возглавляет организацию Болдурукова Назира, ранее работавшая ведущим 

специалистом Комитета по делам молодёжи МОН РК. Организация имеет свои 

представительства во всех регионах Казахстана, первичные организации в 

каждой организации общего среднего и дополнительного образования, 

штатный состав сотрудников в лице региональных лидеров и вожатых, 

получающих заработную плату в системе образования. Члены 

республиканского аппарата управления и республиканские проекты 

(мероприятия) данной организации финансируются из республиканского 
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бюджета МОН РК в рамках государственного заказа. Организация официально 

является внепартийной. 

ОО СДОО «Жулдыз» сотрудничает с РЕДЮО «Жас Улан» на правах 

социального партнёрства, обеспечивает постоянную информационную 

поддержку её деятельности и достижений. Президент ОО СДОО «Жулдыз» по 

поручению МОН РК является официальным советником организации «Жас 

Улан», в ноябре 2013 года награждена специальным Дипломом этой 

организации, настольным наградным знаком в номинации «Во благо детства». 

В год 85-летия со дня рождения ВПО им. В.И. Ленина ОО СДОО 

«Жулдыз» получил Благодарственное письмо за подписью Л.И. Швецовой за 

вклад в развитие детского общественного движения и верность идеалам и 

истории пионерского движения. 

В настоящее время в республике нет единого координационного органа 

детского общественного движения. По поручению МОН РК функции 

координации по поддержке деятельности ДОО осуществляют структуры МОН 

РК: Комитет по охране прав детей, департамент общего среднего и 

дошкольного образования и Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования МОН РК. 

 

 

Характеристика детского общественного движения в  

Республике Казахстан 

 

В республике активно ведется работа по формированию и развитию 

системы деятельности детских общественных объединений. В течение 

последних лет определены и остаются неизменными приоритетные 

направления деятельности детских общественных организаций республики: 

патриотическое воспитание, являющееся стержневым в деятельности всех 

детских объединений и нацеленное на развитие у детей и подростков 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей.  

работа с лидерами, обеспечивающая выявление и поддержку социальной 

одаренности, развитие различных форм детского самоуправления, 

стимулирование социально-проектной деятельности. Работа с лидерами - 

наиболее специфичное направление деятельности детских общественных 

объединений, позволяющее обеспечивать выявление перспективных молодых 

управленцев, создавать благоприятные условия для развития их потенциала, 

начиная с раннего возраста; 

детско-юношеская журналистика, представленная многочисленными 

пресс-центрами, редакциями школьных газет, клубами юных журналистов. 

С развитием сферы электронных коммуникаций появились детские 

телестудии, школьные интернет-ресурсы. Именно эти виды детских СМИ будут 

иметь наибольшую популярность в ближайшие годы. Задачи детских 

объединений юных журналистов будут заключаться в том, чтобы, успешно 
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осваивая новые информационные технологии, воспитывать ответственное 

отношение к родному языку, пропагандировать культуру письменной и устной 

речи, свободной от сленга и ненормативной лексики; 

детское экологическое движение, представленное многочисленными 

экологическими клубами, отрядами. Учитывая постоянное ухудшение 

экологического состояния планеты, повышенное внимание к проблеме охраны 

окружающей среды со стороны государства и общества, актуальность этого 

направления будет только возрастать. При этом наиболее востребованной 

становится деятельность по экологическому просвещению населения, прямые 

природоохранные действия (акции, субботники), развитие социальных, 

изобретательских инициатив подростков; 

формирование основ здорового и безопасного образа жизни, 

реализующееся через развитие непрофессионального спорта, спортивно-

прикладных детских объединений (отрядов ЮИД, юных спасателей, юных 

пожарных и др.). Ухудшение качества здоровья молодежи, детский травматизм, 

необходимость компенсации малоподвижного образа жизни современных 

подростков требуют более активного развития видов спорта, доступных для 

детей с разным уровнем физических возможностей и материального 

положения, внедрение привлекательных командно-игровых соревнований; 

социально-творческое, досуговое направление, позволяющее обеспечить 

пространство для самовыражения, организацию свободного времени детей и 

подростков, способствующее развитию креативного мышления, 

индивидуальных особенностей личности, коммуникабельности. Социально 

творческие объединения представлены движением школьного КВН и 

производными от него синтез-жанрами, неформальными движениями уличных 

танцев, хип-хоп культуры и др. Социализация молодежных субкультур, 

поддержка позитивных, общественно-приемлемых форм самовыражения 

подростков, позволяет оградить подрастающее поколение от наркотизации и 

криминализации; 

добровольческое движение, нацеленное на воспитание гуманизма и 

социальной ответственности. Добровольчество представлено региональным 

движением милосердия. Особенностью этого направления является ярко 

выраженная социальная направленность, ориентация на участие в решении 

социальных проблем общества собственными силами. 

С целью формирования банка данных о детском общественном движении 

республики Казахстан, Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования, согласно данным мониторинга, проведенного 

областными управлениями образования в сентябре 2013 года о деятельности 

детских общественных объединений и организаций, была проведена 

аналитическая работа по реализации программы развития и воспитания детей в 

организациях образования по направлениям деятельности общественных 

объединений и организаций. 

Анализ работы детских общественных организаций показывает 

удовлетворительную работу, которая никак не является показателем для нашей 



86 

 

19,4 

12,8 

9,5 8,7 8,3 7,9 7,6 7,5 
6,2 5,3 

1,3 0,6 0,2 0,2 0,05 

страны, которая на протяжении всех лет независимости  говорит о 

необходимости сопричастности каждого гражданина к стране, о гражданской 

ответсвенности и гражданском долге за формирование чувства патриотизма в 

детях. 

Судя по анализу работы детских общественных организаций, еще не на 

должном уровне поставлена работа общественных организаций по охвату 

детей, тогда как они могли совместно с госорганами, школой, внешкольной и 

другими образовательными организациями быть в авангарде воспитательной 

работы.  

По состоянию на 01.10.2013 года контингент детей с 1 по 11 класс по 

республике составляет 2493479. Всего членами детских общественных 

объединений республики охвачены около 695124 обучающихся организаций 

образования, что составляет 28 % от общего числа количества детей. 

 

 

Информация о контингенте детей в детских общественных 

организациях 2013-2014 учебный год 

 

 

Наибольший охват детей детскими общественными организациями в 

г. Алматы (19,4 %), в Карагандинской оласти (12,8%), в Актюбинской области 

(9, 5%). 

Наименьший охват детей в Мангистауской области (1086 детей в 3 

детских организациях), в Атырауской области (1037 детей), в Костанайской 

области (331 детей в 2 детских организациях). 

По состоянию на 01.10.2013 года во всех областях Казахстана отмечается 

спад численностей детей в общественных организациях. По официальным 

данным Министерства Юстиции всего из  зарегистрированных в республике 

584 молодежных и детско-юношеских организаций, 72 - организаций и 

объединений. По официальным данным областных Управлений образования и 

Управлений образования г. Астана, Алматы, во всех областях республики 
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действуют 34 детских общественных организаций и объединений, 

насчитывающих в своих рядах 669755 количества детей.  

 

Сравнительные данные детских общественных организаций. 

 

 
 

По информации Министерства Юстиции число зарегистрированных 

детско-юношеских общественных организаций в Костанайской области (20), 

в Актюбинской области (17), в Восточно- Казахстанской области (6), в Алматы 

и Западно- Казахстанской области (по 5), в Карагандинской области (4), в 

Акмолинской, Алматинской области (по 3), в Астане, ЮКО, Атырауской, 

Жамбыльской областях (по 2) и в Павлодарской области (1).  

По информации областей, г. Астана, Алматы количество детских 

общественных организаций: в Алматинской области(7),в Западно-

Казахстанской области (4), в г Астане, Акмолинской, Мангистауской областях 

(по 3), в Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях (по 2),в г 

Алматы, Кзылординской, Жамбылской, Карагандинской, Актюбинской, ВКО, 

Павлодарской областях детских организаций (по 1). Управление образования 

ЮКО не смогли дать официальные данные по детским организациям, ссылаясь 

на то, что не владеют данной информацией.  

В детском общественном движении республики прослеживается тенденция 

к усилению взаимодействия детских объединений между собой и с 

социальными партнёрами: школой, семьёй, общественными организациями, 

организациями образования, организациями дополнительного образования 

детей, культуры и спорта, средствами массовой информации. Совместное 

участие в акциях, проектах, программах, форумах показывает необходимость 

взаимодействия в рамках единого информационного пространства для развития 

каждого отдельного объединения. 

Вместе с тем, в работе по развитию детского общественного движения 

области существует ряд проблем: 

в областях не сформирован единый информационный банк о 

существующих в регионе детских общественных объединениях, что негативно 

влияет не только на процессы координации, но и на ресурсное обеспечение и 

предоставление адресной информационной и организационно-методической 
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поддержки деятельности детских общественных объединений различных 

типов, направленностей и организационно-правовых форм. 

не в полной мере обеспечен равный доступ различных детских 

общественных объединений к имеющимся в республике информационным, 

правовым, методическим и другим ресурсам. 

недостаточно развита система межведомственного взаимодействия 

государственных, региональных, общественных, частных организаций в 

интересах детского общественного движения, предусматривающая включение 

мероприятий детских общественных объединений в план работы организаций, 

проведение совместных мероприятий, акций, совместную реализацию проектов 

и программ. 

в республике не создана система обучения лидеров детских общественных 

объединений для обеспечения эффективного развития и активизации 

деятельности детских организаций области в ближайшей перспективе. 

не активно привлекаются к деятельности детских общественных 

объединений дети группы социального риска, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

существует проблема обеспечения профессионально-компетентными 

специалистами (вожатыми, старшими вожатыми, педагогами – организаторами, 

др.), осуществляющими педагогическое сопровождение деятельности детских 

общественных объединений в организациях образования. 

не в полной мере деятельность детских общественных объединений 

обеспечена материально-техническими ресурсами. 

Обозначенные проблемы могут быть решены только путем 

консолидированной и целенаправленной работы заинтересованных структур по 

созданию условий для реализации гражданских прав детей на объединение и 

участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, а также поддержке 

детского общественного движения республики. 

По результатам данных управления образования областей, г. Астана, 

Алматы представлены общие сведения о детских общественных объединениях 

Республики по направлениям деятельности и программы различных 

направлений деятельности общественных организаций и объединений детей.  

(Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Сравнительные данные о численности  

в детских общественных организаций (%). 

 

 
 

Из приведенных сравнительных данных (по состоянию на 01.10.2013 г.) 

видно, что наибольший процент охвата детей и подростков в РОО «ЕДЮО 

«Жас Ұлан», который составляет более 81% от общей численности. 

 

Концепция развития Единой детско-юношеской организации  

«Жас Ұлан» 

 

Данная Концепция составлена для обозначения этапов развития, путей 

планомерного расширения поля деятельности, последовательного построения 

эффективной организационной и управленческой структуры Единой детско-

юношеской организации «ЖасҰлан» на 2012-2020 годы и предназначена для 

координирования деятельности руководителей, педагогов организаций 

образования, методистов институтов повышения квалификации, школьных 

вожатых, руководителей организаций дополнительного образования и детских 

общественных структур. 
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Введение 

 

Главой государства Н. Назарбаевым в Послании народу Казахстана от 27 

января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор 

развития Казахстана» поставлена конкретная задача по усилению 

воспитательного компонента процесса обучения. Патриотизм, нормы морали и 

нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и 

духовное развитие, законопослушание - эти ценности должны прививаться во 

всех учебных заведениях, независимо от формы собственности. 

Воспитание подрастающего поколения необходимо проводить на высоких 

духовно-нравственных, культурологических, патриотических и созидательных 

идеях в действующей системе школьного образования с обязательным учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, действующих программ 

воспитания казахстанских школьников, в тесном взаимодействии с семейным 

воспитанием и возможностями существующей системы дополнительного 

образования школьников. 

11 февраля 2011 года на XIII Съезде Народно-Демократической партии 

«Нұр Отан» Глава государства, Председатель партии «Нұр Отан» Н.А. 

Назарбаев отметил необходимость объединения молодежи страны путем 

создания Единого детского движения «Жас Ұлан» и учреждения новой системы 

общественных объединений для детей младшего школьного возраста «Жас 

Қыран». 

Детские общественные объединения, их наличие или отсутствие, 

признание или игнорирование со стороны общества свидетельствует об 

определенном уровне зрелости гражданского общества страны. Поэтому в год 

празднования 20-летия Независимости Республики Казахстан инициативной 

группой лидеров молодежных организаций 6 июля 2011 года было создано 

Республиканское Общественное Объединение «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан». 

«Жас Ұлан» призвана стать эффективной и востребованной всеми 

школьниками страны и имеющей поддержку населения и руководства страны 

единой организацией, представляющей собой координационную 

(координирующую) и организационную (организующую) структуру, 

объединяющую и воспитывающую подрастающее поколение в духе 

казахстанского патриотизма на основе высоких духовно-нравственных 

ценностей, позиций гуманизма, терпимости и взаимопонимания,  дружбы 

между всеми народами Казахстана, а также прививать чувство причастности к 

повседневным заботам и перспективным задачам развития государства, 

формируя таким образом идейную основу гражданского сознания у 

школьников страны.  

Организация призвана интегрировать на республиканском уровне усилия 

профессионалов и родителей в работе с детьми, представлять и кури-, 

представлять и курировать международное сотрудничество и межрегиональную 

и международную общественную деятельность школьников с единой позиции. 
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Целью движения является создание единой организации национального 

масштаба, нацеленной на формирование фундамента гражданского сознания 

школьников, с динамичной и устойчивой структурой, способной отвечать всем 

вызовам времени на поле его деятельности, являясь активным игроком в 

молодежном информационном пространстве страны. 

Концепция развития Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» 

на 2012-2020 годы (далее –Концепция), реализуя государственную политику 

Казахстана в области образования, призвана дать представление о пути 

развития движения «Жас Ұлан» для достижения поставленной цели 

посредством последовательности мероприятий и механизмов их реализации, 

является дорожной картой становления организации. 

 

 

1. Цель и задачи Концепции 

 

Цель Концепции - обозначение этапов развития, путей планомерного 

расширения поля деятельности, последовательного построения эффективной 

организационной и управленческой структуры Единой детско-юношеской 

организации «Жас Ұлан» на 2012-2020 годы. 

Задачи Концепции: 

определить цель, задачи и структуру организации «Жас Ұлан» на период 

до 2020 г.; 

определить научно-методологическое обоснование необходимых мер для 

достижения поставленных целей детской организации «Жас Ұлан»; 

определить содержание и основные направления деятельности «Жас Ұлан» 

до указанного периода; 

определить основные показатели развития «Жас Ұлан», способы их 

фиксации и оценки; 

определить ожидаемые результаты по итогам реализации Концепции. 

 

2. Этапы развития движения 

 

1) Формирование станового хребта организации – лиги вожатых, 

координаторов (2012-2020 гг.) Приоритетом на начальном этапе 

жизнедеятельности движения является формирование станового хребта 

организации – лиги вожатых (координаторов) (1-2 на школу). В данный период 

представляется необходимым организация курсов, семинаров, конференций, с 

выездом в другие регионы и за рубеж, встреч с видными общественными, 

политическими, культурными деятелями, серий лидерских лекций «Өмірім — 

өнегем» и др. 

2) Экспериментальная программа по созданию школьных комитетов, 

клубов и т.д. Поиск оптимальной организационной структуры на местах (2012-

2013 гг.) Вся деятельность организации будет основываться на 
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организационной активности вожатых, координаторов, Ұланбасы, которые 

будут на местах организовывать команды (отряды), клубы по интересам и др. 

3) Создание плана мероприятий - брендинга. Телевидение, социальная 

реклама, кино, концерты, массовые акции, экскурсии, походы (2012-2017 гг.) 

Разработка фирменного стиля. Конкурс по тематике социальных реклам. Цикл 

детско-юношеских передач на ТВ. Конкурс песен, стихов. Спортивные 

мероприятия. Выступление на телевидении лидеров движения, кино, концерты, 

КВН, массовые акции, флешмобы, экскурсии, походы, восхождение на горы и т 

д.  

4) Продвижение законопроекта, связанного с ЖУ (финансирование, 

регламентация международной деятельности, структуры и полномочий 

правления) 2013-2014 гг. В законе об образовании (движениях) должна быть 

хотя бы одна статья (пункт), которая будет формулировать жизненно важные 

для устойчивого функционирования обстоятельства. Все структуры среднего, 

дополнительного образования должны работать над этой идеей. 

Нужно особо обратить внимание на международную деятельность. 

 

3. Научно-методологические основы деятельности 

                                                 «Жас Ұлан» 

 

В своей работе, направленной на выполнение цели и задач, стоящих перед 

«Жас  Ұлан», организация руководствуется следующими методологическими 

подходами:  

меритократический подход, позволяющий каждому ребенку получать то, 

что заслуживает, благодаря собственным стараниям и способностям на основе 

личных достижений; 

системный подход подразумевает, что «Жас Ұлан» - это 

многоступенчатая, многофункциональная, открытая система первичных 

детских общественных структур с вертикальной иерархией подчиненности, 

фиксированным членством, правами и обязанностями каждого члена, органа 

самоуправления и должностного лица; 

личностно-ориентированный подход, предполагающий обеспечение 

индивидуальной траектории развития каждого школьника, сотрудничество 

взрослого и ребенка, способствующее самореализации личности; 

социологический подход, позволяющий создать пространство, в котором 

ребенок активно включается в культурные связи общества, формирует 

собственное социальное поведение, расширяет пространство социального 

взаимодействия; 

компетентностный подход, важнейшим компонентом которого является 

ориентация на практические навыки, способность применять полученные 

знания, реализовывать собственные проекты; 

аксиологический подход – возможность рассмотрения как ценностного 

самоопределения личности через понимание смысла, цели и ресурсов 
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собственной жизни, определения нравственных устоев и принципов поведения 

личности; 

культурологический подход, позволяющий рассматривать человека как 

уникальный мир культуры, а его формирование как процесс взаимодействия 

системы общечеловеческих, национальных и культурных ценностей; 

синергетический подход рассматривается как саморазвивающаяся система 

за счет активного взаимодействия с внешней средой и другими системами; 

методология педагогической поддержки заключается в организации 

помощи детям в их саморазвитии, в самостоятельном поиске смысла жизни, 

путей самоутверждения, профессионального самоопределения, 

самосовершенствования в социальной действительности. 

Научно-методологическая работа будет эффективно развиваться с 

участием Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования МОН РК, вузов и колледжей общегуманитарной и педагогической 

направленности и других структур. 

 

4. Содержание и основные направления деятельности  

                                                 «Жас Ұлан» 

 

Основные направления деятельности «Жас Ұлан».  

1.«Зерде» способствует формированию и развитию компетентности, 

интеллекта и творческих способностей обучающихся, умения разрешать 

проблемы, строить планы и управлять своей собственной жизнедеятельностью, 

привлечению детей к участию в интеллектуальных играх, дебатах, олимпиадах, 

конференциях, проектах и исследованиях. 

2. «Руханият» способствует развитию и формированию нравственных, 

морально-этических, художественно-эстетических основ своего и других 

народов, умению соотносить свои устремления с интересами других людей и 

социальных групп, способности понимать современное устройство общества и 

самостоятельно действовать в нем на основе духовно-нравственных ценностей 

и социальных ориентиров.  

3. «Отан» способствует формированию у подрастающего поколения 

казахстанского самосознания и культурной идентичности, соблюдению 

гражданского долга, толерантности и патриотизма, ценности служения 

отечеству, гордости за свой народ, чувства уважения к государственным 

символам и государственному языку.  

4. «Салауат» способствует формированию здорового образа жизни, 

развитию физической культуры через организацию спортивных, 

туристических, поисково-экспедиционных и краеведческих программ. 

5. «Еңбек» - способствует профессиональной ориентации обучающихся, 

развитию функциональной грамотности путем создания «бизнес-инкубаторов», 

детских предприятий, формирования предпринимательских, экономических 

компетентностей. 
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6. «Жетіжарғы» формирует правовые компетенции, гражданскую 

активность и политическую грамотность обучающихся посредством знания 

своих обязанностей и защиты своих прав. 

7. «Экоәлем» формирует у детей экологическую культуру, сознательное 

отношение к окружающей среде, направленное на охрану материальных 

ценностей, рациональное использование природных ресурсов и бережное 

отношение к природе. 

 

5. Цель, задачи и структура «Жас Ұлан» 

 

Модель общественного объединения «Республиканская единая детско-

юношеская организация «Жас Ұлан» представляет собой особенную 

социально-воспитательную систему, нацеленную на успешную адаптацию 

детей в современном обществе и осознанную творческую самореализацию с 

высоким индексом патриотизма и гражданской ответственности. 

Цель «Жас Ұлан» - формирование личности с высоким чувством 

патриотизма, казахстанской культурной идентичности, гражданской 

ответственности, функционально грамотного, способного к само-

совершенствованию и самореализации.  

Задачи «Жас Ұлан»: 

способствовать развитию нравственных, морально-этических норм своего 

и других народов, умению соотносить свои устремления с интересами других 

людей и социальных групп, социализации личности и ценностных ориентиров; 

содействовать формированию казахстанского самосознания и культурной 

идентичности, навыков соблюдения гражданского долга, толерантности и 

патриотизма; 

способствовать формированию навыков здорового образа жизни, развитию 

физической культуры через организацию спортивных, туристических, 

поисково-экспедиционных и краеведческих программ; 

содействовать развитию функциональной грамотности, 

профессионального самоопределения, предпринимательских, экономических 

компетентностей; 

способствовать развитию правовых компетенций, гражданской активности 

и политической грамотности; 

способствовать формированию у детей экологической культуры, 

сознательного отношения к окружающему миру. 

 

Структура «Жас Ұлан». 
Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» объединяет систему 

первичных детских общественных структур: (объединения, клубы по 

интересам, секции, кружки и т.д.), которые представляют собой 

самоорганизующееся и самоуправляемое сообщество, создающееся на 

добровольной основе по инициативам, желанию участников для достижения 

определенных целей, отражающих запросы, потребности и нужды детей. 
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Организационная структура «Жас Ұлан»: 
1. Қурылтай - высший совещательный орган. 

2. Республиканский совет - руководящий орган. 

3. Областные, районные, городские советы -  исполнительные органы. 

4. Общественные объединения - первичные организации «Жас Ұлан», 

«Жас Қыран».  

 

Функции «Жас Ұлан». 
1. Создает возможности для реализации индивидуальных потребностей 

ребенка, полноценной социализации детей, активного вовлечения их в решение 

социально-экономических, культурных, научных, экологических и других 

проблем. 

2. Обеспечивает реализацию государственной политики для социального, 

культурного, духовного, нравственного и физического развития детей. 

3. Способствует утверждению в обществе, в сознании и чувствах детей 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому наследию, национальной и конфессиональной принадлежности 

народов Республики Казахстан. 

4. Защищает интересы, права, достоинства и уникальность детей. 

5. Создает информационно-коммуникационную среду для взаимодействия 

детей и общественных структур. 

 

6. Механизмы развития «Жас Ұлан» 

 

Ресурсы, необходимые для успешной деятельности и развития Единой 

детско-юношеской организации «Жас Ұлан».  
Для успешной деятельности и развития ЕДЮО «Жас Ұлан» в системе 

современного общества и государства необходимы соответствующие 

материальные (базовые, вещественные), а также финансовые, технологические, 

информационные и кадровые, методологические и научно-исследовательские 

ресурсы. 

Ресурсное обеспечение должно осуществляться соответственно целям, 

задачам, идеологии, а также уровню функционирования детской общественной 

организации с учетом объективного ее состояния и перспектив развития.  

Правовая основа деятельности «Жас Ұлан». 
«ЖасҰлан» организует свою деятельность на основании национальных 

законодательных и нормативных правовых актов: Конституции Республики 

Казахстан, законов Республики Казахстан «Об образовании», «О правах 

ребенка в Республике Казахстан», «Об общественных объединениях», «О 

государственной молодежной политике в Республике Казахстан»; на основании 

международно-правовых документов, таких как Конвенция ООН «О правах 

ребенка», а также на  основе внутренних актов организации: Положения о 
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Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан», Устава организации и 

настоящей Концепции. 

Необходимо принятие Закона Республики Казахстан «О государственной 

поддержке детских социальных инициатив и детских общественных движений» 

и Национальной комплексной программы воспитания детей, которыми будет 

предусмотрена поддержка развития детского общественного движения, где 

будет особая роль отведена идее «Жас Улан». 

 

Научно-методологические ресурсы. 
Проведение лонгитюдных социологических, психолого-педагогических 

научных исследований для научно-методологического обеспечения развития 

детского движения. 

 

Программно-методические ресурсы. 
Создание программ и методических рекомендаций по реализации задач 

«ЖасҰлан», учебных программ тренингов, семинаров, мастер-классов, 

мероприятий, саммитов, форумов, фестивалей, чемпионатов, олимпиад на 

региональном, республиканском и международном уровнях. 

 

Материально-технические ресурсы. 

Детские общественные объединения создаются на базе организаций 

образования, культуры, спорта, в дворовых клубах по месту жительства и 

используют их материально-техническую базу. 

 

Финансовые ресурсы. 
Финансовые ресурсы развития «Жас Ұлан» формируются в режиме: 

1) введения бюджетной программы целевого финансирования детских 

социальных инициатив и детского общественного движения; 

2) государственного социального заказа (на республиканском и местном 

уровнях);  

3) фандрайзинга, представляющего собой целенаправленную деятельность 

по поиску и сбору средств для организации на осуществление проектов и 

программ. Источниками средств, собираемых в режиме фандрайзинга, 

являются: 

субсидии (гранты) государственных и местных органов и организаций для 

поддержки инициативных проектов и программ детских общественных 

объединений; 

гранты (пожертвования и т.д.) казахстанских, международных и иных 

благотворительных организаций, фондов, частных лиц; 

перечисления, осуществляемые коммерческими организациями - в части 

реализации ими принципов социальной ответственности бизнеса; 

собственная деятельность детских общественных объединений, 

приносящая на законном основании денежный доход. 
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Кадровые ресурсы. 

Для обеспечения детского движения кадрами необходимо: 

создать систему начальной профессиональной подготовки и 

переподготовки педагогических кадров по направлению «Организаторы 

детского досуга»; 

привлекать волонтеров, возможно, среди учащихся старших курсов и 

студентов, к участию в организации детского движения; организация слетов, 

семинаров, тренингов для вожатых «Жас Ұлан» с целью повышения 

квалификации и профессиональных навыков; усиление и активизация 

деятельности педагогических отрядов активистов (лидеров). 

 

Информационные ресурсы. 
Информационными ресурсами «Жас Ұлан» являются детские 

периодические издания, специализированные телеканалы, электронные 

ресурсы (включая Интернет), выставки и другие средства коммуникации, 

обеспечивающие как внутренние потребности детских общественных 

объединений, так и их связи с окружающей средой.  

Также реализуется разработка сайта, социальной сети для школьников – 

2012 год. 

 

7. Основные показатели развития «Жас Ұлан», способы их фиксации 

и оценки. 

 

Основными показателями развития «Жас Ұлан» являются: 

общий охват детей формами детского движения и их распределение по 

основным направлениям общественно-полезной деятельности; 

общее число детских общественных объединений, действующих на 

определенной территории, и их группировка по направлениям деятельности; 

число социальных проектов, осуществляемых детскими общественными 

объединениями в порядке государственного социального заказа, а также на 

основе грантов, субсидий фондов, компаний, бизнес-структур и других 

организаций и число детей, участвующих в таких проектах; 

число собственных проектов, традиционных мероприятий, акций детских 

общественных объединений на основе инициативной деятельности детей; 

численность взрослых организаторов детских объединений и доля 

прошедших подготовку и переподготовку по специализированным 

образовательным программам; 

соотношение числа детей, участвующих в социальных проектах «Жас 

Ұлан», и числа детей, состоящих на учете в детских комнатах милиции. 

Нормативы по этим и другим показателям, если их установление 

признается целесообразным, определяются экспертным путем. 

Показатели развития «Жас Ұлан» корректируются по мере изменений в его 

структуре и содержании деятельности.  
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8. Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты функционирования ОО «Республиканская единая 

детско-юношеская организация «Жас Ұлан» прогнозируются на основе 

развития имеющегося положительного опыта детского общественного 

движения Казахстана с учетом модернизации и создания новой социально-

педагогической системы общественного воспитания при гарантированной 

государственной поддержке. 

Прогнозируются следующие результаты: 

из каждого жасулановца сформируется творческая, компетентная, 

высоконравственная, патриотичная личность с ярко выраженным 

казахстанским самосознанием и культурной идентичностью; 

произойдет консолидация и расцвет детского общественного движения 

Казахстана на основе казахстанского патриотизма, поликультурной 

толерантности, нравственно-духовного расцвета личностного потенциала 

подрастающего поколения, формирования культа здорового образа жизни и 

осознанного стремления служения обществу и гражданского самосознания; 

возрастет потребность у детей в: 
свободном владении государственным языком, равно как родным и 

иностранными языками, как ведущим компонентом культуры и 

гражданственности; 

качественном образовании и самообразовании, самовоспитании, в 

стремлении к высоким идеалам человечества; 

осознанном выборе профессии, овладении трудовыми навыками, 

стремлении членов организации к творческой самореализации в трудовой 

профессиональной деятельности; 

почитании семейных традиций и ценностей, культуры и истории родной 

страны, традиций миротворчества; 

произойдут: 
развитие лидерских, организаторских и исполнительских способностей, 

трудолюбия и ответственности у подрастающего поколения; 

снижение правонарушений среди подростков и процент их вовлечения в 

деструктивные организации; 

осознание обществом приоритетности и значимости социального 

воспитания школьников, реальное закрепление высокого статуса детской 

общественной организации в обществе; 

создание в стране реальных условий для осуществления концепции «мира, 

пригодного для жизни детей», возможность использования этого для 

формирования в мировом сообществе позитивного образа Казахстана, ведения 

контактов с соотечественниками за рубежом, с международными детскими 

организациями и другими участниками детского движения в зарубежных 

странах; 
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расширится сфера применения детских социальных инициатив, 

новаторских методов развития личностных способностей в соответствии с 

потребностями и интересами детей; 

повысится социальная активность и гражданская ответственность 

школьников; 

повысится роль организации «Жас Ұлан» в совместной деятельности с 

семьей, организациями образования, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и другими структурами гражданского 

общества.  

Таким образом, проведение комплекса организационно-практических 

региональных и республиканских мероприятий, направленных на объединение 

детей Казахстана, что позитивно повлияет на формирование реального образа 

«Казахстанца будущего». 

 

 

Из опыта работы общественного объединения «Областная детско-

юношеская организация «Жас Ұлан» и общественного объединения 

«Организация скаутского движения Казахстана» 

 

«Областная детско-юношеская организация» (ОО ОДЮО)  осуществляет 

свою деятельность на территории Павлодарской области с 2001 года. 26 июня 

2006 года общественное объединение получило статус юридического лица. Это 

- общественное добровольное, самоуправляемое, самодеятельное, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

живущее и работающее под девизом «Игереміз ұшқыр ғасыр желісін, жігер – 

күшпен өркендетіп ел ісін!» - «Будем с эпохой  в ногу шагать, делом достойным 

стране помогать!». Общественное объединение работает по программам: «Мое 

родное Прииртышье», «Атамекен», «Жұлдыз», «Жас Ұлан», имеет свои законы, 

заповеди, правила, гимн и атрибутика. Высшим органом является Курултай, 

который проводится 1 раз в 2 года. В 2014 году будет проходить VII Курултай 

детско-юношеских организаций и общественных объединений Павлодарской 

области. В рамках Курултая ведется работа по определению стратегических 

путей развития ОДЮО на два года, вырабатывается и принимается общим 

голосованием программа развития детского движения в области. Вся 

деятельность общественного объединения строится на основе программы 

«Дети Павлодарского Прииртышья» (принятая на III Курултае в 2006 году), 

состоящая из мини-проектов. Программа направлена на создание единого 

пространства деятельности городских и районных детско-юношеских 

организаций.  

В структуру ОО «ОДЮО» с 2008 года вошли новые органы 

самоуправления - Детская и Взрослая Палаты областного актива, основной 

функцией которых стала координация деятельности детско- юношеского  

движения Павлодарской области. Благодаря этому с 2009 года 

активизировалась работа детской организации. Ежегодно проводятся областные 
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заседания детской и взрослой палаты, запущены новые проекты: «Час 

электронной почты», «День областной детско-юношеской организации»,  

выездные школы детского актива. В рамках выездных ШДА «Мастерская 

эффективного лидерства» педагоги Дворца школьников им. М.М. Катаева и 

члены детской палаты ОО ОДЮО проводят  мастер-классы, заседания  детской 

редакционной  коллегии газеты «Сенің әлемің – Твой мир», рассказывают о 

своих делах. В День детско-юношеской организации, который проходит 

традиционно на базе Дворца школьников для  лидеров районных детско-

юношеских организаций, ребята знакомятся с работой кружков  Дворца 

школьников, принимают участие в мастер-классах, становятся участниками 

интересных встреч с известными людьми Павлодарской области в рамках 

проекта «Путь к успеху». В областной детско-юношеской организации есть 

свои традиционные проекты. В течение нескольких лет проводится  областная 

акция «Весенняя неделя Добра» под девизом «Мир не обойдется без меня». 

Традиционная  стартовая линейка является началом добрых и полезных 

обществу дел. Помимо трудовых субботников, экологических десантов 

проводится большая благотворительная работа: областная выставка  

творческих работ «Мгновенья хрупкой красоты»,  участниками которой стали 

дети с ограниченными возможностями, благотворительные концерты  «Добро 

есть жизнь», направленные на оказание адресной помощи. В рамках проекта 

«Шаг на встречу» традиционно проходит благотворительная новогодняя 

программа для детей с ограниченными возможностями. Организаторами ее 

являются лидеры ОО «ОДЮО «Жас Ұлан» и члены клубов Дворца школьников 

им. М. М. Катаева. Ребята под руководством организаторов мероприятия 

мастерят себе новогодние игрушки в импровизированной «Мастерской Деде 

Мороза», участвуют в игротеке. 

С 2009 года запущен областной конкурс социальных инициатив «Парад 

проектов». Темы социальных проектов касаются благоустройства городов и 

сел, сбора материалов по истории родного села, решения экологических 

проблем, свободного времени и др. Работы победителей областного конкурса 

становятся участниками Республиканского фестиваля детских социальных 

инициатив «Тебе моя Родина – Мой Казахстан». С 2008 года успешно 

стартовали два новых совместных проекта общественного объединения ОО 

ОДЮО и Департамента по защите прав детей Павлодарской области – «Профи 

- шоу» и «Путь к успеху». В рамках проектов проводится цикл массовых 

мероприятий профориентационной направленности (встречи с интересными 

людьми, с представителями рабочих профессий,  конкурсы, выступления 

агитбригад, двусторонний диалог, выпуск печатной, видео- и аудио- 

продукции). Целью данных проектов является профессиональное 

самоопределение старшеклассников из социально незащищенных категорий 

населения на востребованные в обществе рабочие профессии, социальная 

адаптация подростков, создание положительного имиджа и престижа рабочих 

профессий у молодежи. В рамках проекта «Путь к успеху» прошли встречи 
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лидеров детско-юношеских организаций с известными и  выдающимися 

людьми Павлодарской области.  

Историко-краеведческий клуб «Мұрагер» Павлодарского областного 

Дворца школьников стал инициатором  проведения областной акции «Голос 

памяти», посвященной 20-летию Независимости РК о жертвах политических 

репрессий в 30-е и 50-е годы. Для привлечения к участию в акции «Голос 

памяти» молодежи города члены клуба «Мұрагер» приняли участие в 

городском конкурсе социальной рекламы «SAPA», завоевали Гран-при и стали 

победителями в номинации «Лучший сценарий». В рамках акции «Голос 

памяти» прошел первый областной конкурс «Память в лицах», посвященный 

жертвам политических репрессий 30-х и 50-х годов ХХ века. Данный конкурс 

проводился с целью сохранения памяти о жертвах политических репрессий, 

формирования у молодого поколения чувства причастности к истории родного 

края, восстановления исторических фактов, фотоматериалов о людях, 

пострадавших от жестокого политического террора. Конкурсанты предоставили 

уникальные материалы, которые не были известны ранее. Участники проекта 

провели большую исследовательскую и поисковую работу, в ходе которых 

нашли родных и близких людей, попавших под жернова политических 

репрессий. С 2013 года общественное объединение активизирует свою 

деятельность школьных музеев через реализацию проекта «Сохраняя прошлое, 

строим будущее!».  

С декабря 2006 года детско - юношеская организации выпускает свою 

газету «Сенің әлемің» - Твой мир», которая выходит 2 раза в месяц на двух 

языках. В ней освещаются темы, связанные с жизнью и проблемами детей и 

подростков. Авторами материалов и ведущими рубрик являются дети. В состав 

детской редколлегии входят юнкоры Детского пресс-центра и пресс-центра 

«Каламгер». Продолжает свою работу детская киностудия «Луч», которая 

выпускает свою программу «Дубль 2» на канале «Казахстан Павлодар». На 

областном радио «Детский пресс-центр» и пресс-центр «Каламгер» ведут свои 

передачи «Пинг-понг» и «Жас тілші». 

С 2005 года продолжает свою работу   Детская общественная приемная. 

Это  бесплатный информационно - консультативный центр содействия в защите 

прав и интересов детей. В работе принимают участие волонтеры из разных 

областных и городских  структур и ведомств.  

Права человека являются неотъемлемой частью демократического 

развития и обучения гражданственности. Некоторые последние социальные и 

политические тенденции как в Европе, так и в других частях света, такие как 

экономическая взаимозависимость, расизм, терроризм, политическая апатия, 

рост социального неравенства и медиатизация политики, ставят под сомнение 

основы культуры мира и прав человека и, таким образом, угрожают 

демократической стабильности. Именно поэтому образование в области прав 

человека и обучение демократической гражданственности в последние десять 

лет стали главными приоритетами государственных органов и, в еще большей 

степени, – неправительственных организаций. Образование в области прав 
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человека и обучение демократической гражданственности идут рука об руку, 

так как целью этих форм образования является обучение демократии. Обе 

формы образования подводят молодых людей к получению знаний, 

определению главных ценностей и развитию навыков. При обучении 

демократической гражданственности в центре внимания находится «ребенок-

гражданин», которого обучают быть активным и ответственным членом 

сообщества, к которому он принадлежит. В этом направлении в рамках 

общественной приемной действует школа права, работающая на основе 

международной программы «Компасито». Эта программа, в первую очередь, 

предназначается для тех, кто интересуется обучением детей правам человека и 

ищет практические способы обсуждения с детьми ценностей и социальных 

проблем. Упражнения составлены для детей в возрасте от шести до тринадцати 

лет. «Компасито» строится на знаниях и опыте как ребенка, так и ведущего. 

Упражнения можно выполнять с детьми там, где они проводят основную часть 

своего времени: в школе, в центрах ребенка, в школе продленного дня, в 

центрах отдыха, в детских организациях или в детских лагерях, а некоторые 

упражнения – даже в семейной обстановке. В то время как детям не нужно 

обладать какими-либо специальными навыками для участия в большинстве 

упражнений, ведущим необходимо иметь опыт и навыки применения 

методологии неформального обучения, чтобы успешно выполнять упражнения. 

В настоящем пособии применяется межкультурный подход, и приводятся 

конкретные сведения об образовании в области прав человека и о методологии 

неформального обучения.  

В программе применяется методология неформального обучения, 

базирующаяся на активном участии и личном опыте детей. Участие и 

сотрудничество детей помогает добиться сплоченности группы и сократить 

предубеждения, имеющиеся у членов группы. Эта методология способствует 

пониманию сложных концепций, развивает навыки решения проблем и 

содействует проявлениям творческого потенциала и практичности – всем 

важным целям образования в области прав человека.  

В правовом направлении был реализован областной правовой проект 

«Права детей в новом веке». Становится традицией областная информационно 

– познавательная кампания «Путешествие в страну Гражданстан». 

Мероприятие предполагает два блока. 1 блок «Я - гражданин Республики 

Казахстан», где выступили с визитной карточкой «Правовой дозор» 

омбудсмены. 2 блок -  работа четырех мобильных площадок, где школьные 

омбудсмены, представители НПО, МК «ЖасОтан» проводят для ребят из 

Приюта города Павлодара, Центра адаптации для несовершеннолетних, 

Областной спецшколы – интернат правовые викторины.  

Областная детско-юношеская организация является активным участником 

Республиканских проектов, проводимых РОО ЕДЮО «Жас Ұлан».  

В современных условиях предполагается не просто оказание методической 

помощи старшим вожатым, а создание условий для саморазвивающейся 

вожатской воспитательной деятельности. Это обуславливает возрастание роли 
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областной школы вожатского мастерства, действующей  на базе Дворца 

школьников им. М. М. Катаева и призванной удовлетворять потребности 

каждого вожатого с учетом результатов диагностики затруднений, 

приоритетных форм деятельности. Целью организации ее работы стала 

интеграция и координация усилий вожатского корпуса, ориентированного на 

повышение качества воспитательной деятельности. Исходя из этого были 

поставлены такие задачи как формирование единого информационного 

пространства; совершенствование профессиональной компетентности старших 

вожатых и координаторов «Жас Ұлан»;использование инновационных 

технологий воспитания; разработка системы мониторинга качества 

воспитательного процесса; разработка критерий смотра-рейтинга, как 

основного показателя активности старших вожатых и координаторов «Жас 

Ұлан»;обновление нормативной базы. Методическое обеспечение работы 

областной школы вожатского мастерства заключается в создании  условий для 

внедрения инновационных воспитательных технологий; ознакомления старших 

вожатых и координаторов «Жас Ұлан» с воспитательными ресурсами и опытом 

инновационной работы; выявления профессиональных затруднений старших 

вожатых и координаторов «Жас Ұлан», определения результативности и 

эффективности воспитательного процесса; для распространения передового 

педагогического опыта. Вся работа строится на основе совместной 

деятельности; возможности объединения старших вожатых и координаторов 

детского движения «Жас Ұлан»; отбора эффективных форм организации 

воспитательного процесса; определения базовых показателей качественных 

результатов старших вожатых и координаторов «Жас Ұлан». Для старших 

вожатых школ области проводятся теоретические и практические  семинары, 

мастер-классы, круглые столы по вопросам детского движения. Школа  

вожатского мастерства работает по направлениям: координаторы детско-

юношеского движения, вожатые детско-юношеских организаций области, 

вожатые ДЮО г. Павлодара,  консультативные пункты,  мероприятия в рамках 

комплексного проекта «Дети Павлодарского Прииртышья», это позволяет 

охватить различные аспекты деятельности вожатых.  Ведется тесное 

сотрудничество с институтом повышения квалификации педагогических кадров 

Павлодарской области. Для систематизации  ведения необходимой 

документации старшего вожатого разработаны «Дневник работы старшего 

вожатого», который, молодому специалисту поможет понять основы в работе с 

детьми.  

Главными и наиболее важными качествами человека в современном 

динамичном мире становятся мобильность, конкурентоспособность. Особенно 

сложно самоопределиться подростку, для которого именно это время является 

определяющим в его становлении и развитии. Поэтому для нас важно, чтобы 

подросток научился правильно оценивать окружающий мир и позиционировать 

себя в нем. Для собственной успешности в социуме необходимы определенные 

знания и умения, с помощью которых можно определять собственную 

жизненную позицию и активно реализовывать ее в рамках определенной 
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деятельности. Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным 

процессом. Этот процесс необходимо организовывать. С этой целью действует 

школа детского актива. Проект школы детского актива «Мастерская 

эффективного лидерства» реализуется на базе областного Дворца школьников 

им. М. М. Катаева для активистов школьных детско-юношеских организаций 

области. В число слушателей школы детского актива входят учащиеся 5 - 11 

классов общеобразовательных школ городских и районных детско-юношеских 

организаций. Школа осуществляет свою деятельность по шести 

образовательным курсам, основанных на программе «Дети Павлодарского 

Прииртышья». Сотрудничая со школьными детско-юношескими 

организациями и объединениями области, в школе детского актива педагоги 

используют различные формы работы по ознакомлению и вовлечению 

учащихся в полезную деятельность Формы проведения занятий выбираются в 

зависимости от стратегических и тактических целей и задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт школы детского актива был обобщен в  методическом  руководстве 

по организации работы с лидерами «Лидеры укрепляют позиции».  
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консолидации общих усилий в решении актуальных  проблем молодежного 

движения. Одной из таких НПО является общественное объединение 

«Организация скаутского движения Казахстана». 

Официально зарегистрировали ОО «Организация скаутского движения 

Казахстана» в Министерстве юстиции РК в 1992 году. В 2008 году 

казахстанская организация принята во Всемирную Организацию скаутского 

движения. Цель ОСДК - развивать скаутинг в Казахстане для воспитания 

ответственных и достойных граждан своей страны. Филиалы ОСДК действуют 

в регионах Казахстана. Сегодня организация объединяет более 1200 молодых 

людей по всему Казахстану в возрасте от 7 до 18 лет и старше. Ребята в 

скаутских группах занимаются по скаутской лестнице - делятся по возрасту. 7-

10 лет - младшие скауты, 11-15 скауты, 16-17 старшие скауты, 18 лет - 

инструкторы. Но у скаутов нет ограничений по возрасту. Штаб находится в 

Павлодарском  Дворце Школьников им. М. М. Катаева. Президент и основатель 

республиканской организации скаутов Виктор Деймунд. Стали традиционными 

крупномасштабные мероприятия, проходящие из года в год, такие как акция 

«Победа в лицах» посвященная Дню победы и Весенняя Неделя Добра.  

Весенняя Неделя Добра – это целая неделя, когда скауты могут приложить 

свои усилия для выполнения добрых дел в детских домах, домах престарелых, 

домах малюток, в школах, на улице, дома. Еще одно мероприятие - 

экологический сплав по р. Иртыш, где на протяжении более 100 км 

проводиться чистка берегов реки от бытового мусора.  Традиционным стало 

участие в Школе молодежного актива, ярмарке социальных проектов, ярмарках 

– презентациях Inmarket, в проектах проводимых Центром партнерства, ОФ 

«Десента», туристических соревнованиях «Золотая осень», Национальном 

Джамбори Германии, Казахстана. Патриотизм является элементом 

национальной культуры, а скаут - юный гражданин и патриот, который вносит 

свой вклад в развитие общества. Организация скаутского движения Казахстана 

активно участвовала в республиканской акции «Будущее начинается сегодня», 

посвященной принятой президентской программе Стратегия «Казахстан 2050». 

Скауты Павлодарской области провели акции «Анашым», «Я и мое будущее», 

«Ты не один», «Природа вокруг нас». Они направлены на воспитание уважения 

к ветеранам, профориентацию, толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями, бережное отношение к природе. Любовь к 

Родине - это, прежде всего, забота о своем собственном доме, своем 

собственном дворе. Скауты регулярно занимаются благоустройством домов и 

дворов (уборка мусора, посадка деревьев и цветов). Любовь к Родине - это 

также забота о родных и близких, о друзьях и вообще забота о человеке. 

Традиционными стали у скаутов Казахстана акции по посадке деревьев на 

территориях Домов престарелых, Домов ребенка, помощь детям инвалидам, 

престарелым людям. Каждый скаут хорошо знает историю своего края, своего 

государства. Мы не выбираем время и место своего рождения и должны 

познать историю страны, где мы родились, таковой, какая она есть. Скаутинг 

учит, что в эти великие и малые события вплетены судьбы многих тысяч 
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обычных людей, и мы должны беречь и уважать память о них. Патриотизм 

является элементом национальной культуры. Традиции и символы - это то, что 

постоянно напоминает нам о принадлежности к определенному историческому 

пути, которым шли наши предки. Скаут - гражданин своей Родины, он 

принадлежит этому сообществу сегодня и уже сегодня вносит свой вклад в 

развитие общества на местном, национальном и международном уровнях. 

Стали традиционными летние палаточные лагеря, где ребята набираются 

умения противостоять трудностям, укрепляют здоровье и физическую 

подготовку. В этих лагерях они все делают сами - готовят обеды, проводят 

уборку территории, выступают с проектами и осуществляют их. При поддержке 

старших вожатых, конечно.  

В Павлодарской области на первое место выходят: реализация 

молодёжных социальных проектов; содействовать развитию системы 

школьного и студенческого самоуправления; информирование о своей 

деятельности средства массовой информации и общественность с целью 

создания информационного пространства для  вовлечения молодёжи в работу 

детских и студенческих объединений;  увеличение количества и качества  

детских СМИ; создание единого центра правового образования «Детская 

правовая школа» под эгидой областной детско- юношеской организации «Жас 

Ұлан»; выявление молодых лидеров и их продвижение во все сферы  

общественной деятельности. 

 

Из опыта работы детских организаций городов Алматы и 

Костанай 

 

Интересен опыт работы детских организаций городов Алматы и Костанай. 

Комсомольский штаб «Арай», а сейчас просто штаб старшеклассников г. 

Алматы, ведет свою историю с 1986 года. И хотя давно прошли времена 

пионерии и комсомола, нашему штабу удалось «выжить», приспособиться к 

новым условиям и сохранить дух единства, братства, взаимодоверия и 

взаимопонимания, который окрыляет, дает силы и энергию, заражает 

творчеством, верой в добро и справедливость. 

Началось все с того, что в 1986 году был проведен Республиканский сбор 

школьного комсомольского актива «Дружба», куда приехали ребята со всей 

Республики Казахстан. Итогом сбора было решение о создании центра, 

который мог бы направлять деятельность школьных комсомольских 

организаций и штабов. В феврале 1986 года, в Республиканском Дворце 

пионеров и школьников, под руководством Быковой Елены Валерьевны 

состоялось первое заседание Республиканского комсомольского штаба «Арай». 

В начале 90-х, ознаменовавших распад СССР, конечно же, в штабе был период 

кризиса - упразднили комсомол, развалились и другие молодежные 

организации, не стало коллективного дела, которое бы объединяло и помогало 

двигать вперед. Именно тогда и ныне действующий руководитель штаба 

Лаврушенко Оксана Витальевна «реанимировала» его, дав штабу новое 
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направление, основанное на развитии личности, полноценном общении друг с 

другом и полезных делах на благо близким и дальним людям. И вот уже более 

20 лет «Арай» развивается в этом русле. Стиль жизни арайцев и 

взаимодействия с окружающим миром - это доброе отношение к людям, 

ихглавный закон гласит «Чего бы ты не делал, добра в мире должно 

увеличиваться», поэтому истинный араец не тот, кто имеет звание 

посвященного арайца, а тот, кто идет по жизни с добрым сердцем.  

Чтобы изменить мир к лучшему, надо начать с себя! На занятиях в клубе 

очень много игр, заданий именно для преодоления каких-либо комплексов, 

приобретения новых навыков в ораторском, театральном мастерстве. Так же 

много музыки - каждое занятие  исполняются бардовские и не только песни 

под гитару, многие из тех, что пришли в Арай, овладели этим инструментом и 

даже стали сочинять собственные песни. Однако, учитывая общественную 

направленность коллектив участвует в различных акциях: благотворительных - 

игровых программах в детских домах и больницах; экологических и т.д.  

Молодежное общественное объединение «Родник» г. Костанай основано в  

октябре 2007 года. Основным направлением деятельности «Родника» является 

краеведение и экология. Работая в этих направлениях, ребята получают 

объемный и разнообразный материал для изучения и исследовании родного 

края. Основная цель – это привлечение детей, молодежи к изучению истории 

родного края, воспитание личности, адаптированной к жизни в социуме, для 

которой духовно-нравственные приоритеты бесспорны. 

Вся деятельность направлена на развитие творческой и научной 

деятельности участников объединения, организацию общественно полезных 

мероприятий, а так же привлечение населения к занятиям краеведческо - 

поисковой     работы. Девиз «Чтобы любить свой край, нужное его знать» 

говорит о том, что каждый участник объединения должен обладать системой 

знаний и идеалом ценностей и норм, лежащих в основе культуры народов 

нашего края. Ребята руководствуются принципами: «Вера в себя и свои 

возможности, сотрудничество, содействие, сопереживание». 

«Родник» шефствует  над детьми инвалидами: проводит 

благотворительные и развлекательные мероприятия, акции. Для молодежи и 

детей организовываются  конкурсно - развлекательные и интеллектуальные 

программы,  фольклорные праздники, стало традицией проведение ко Дню 

Победы «Вахты памяти». В тесном контакте работают со школьной детской  

организацией.  Проводятся спортивные соревнования, однодневные походы, 

пионерские костры, зарницы. В целях воспитания достойной смены 

организован кружок «Росток» - первый их вклад в работу - это сбор 

лекарственных трав для пенсионеров и детей-инвалидов. Ежегодно стартуют 

акции, экологические десанты в несколько этапов: «Целлофановый пакет», 

«Ваш двор – ваше лицо», «Чистый берег», «Посади дерево» и др. Проекты 

«Ещё не поздно сохранить весь мир наш хрупкий!» - формирование 

экологической культуры среди населения. В программе проекта: 

Экологический десант «Да сохранится чистым шар земной» по уборке 



108 

 

территории памятника, обелисков ВОВ, по оказанию помощи ветеранам тыла. 

Экологический маршрут - трехдневка «Не смейте красоту губить!». В рамках 

маршрута  была организована вырубка сухостоя, очистка берега реки Тобол от 

мусора в местах активного отдыха населения. Для участников маршрута был 

организован «Веревочный курс». Семинар-практикум «Лекарственный мир 

наших лугов», экологическое шоу «Что такое хорошо, и что такое плохо» для 

детей младшего школьного звена. Проект: конкурс «Профессиональное 

мастерство» среди работающей молодежи – популяризация и повышение 

престижа рабочей и педагогической специальности среди молодежи. «Вместе 

мы можем ВСЁ!» - проект, направленный на развитие молодежной 

инициативы, формирование активной жизненной позиции. В рамках проекта: 

Проведено четыре однодневных семинаров-тренингов «Возьмемся за руки, 

друзья» по теме обучения методике развития молодежной инициативы. 

Проведен конкурс профессионального мастерства среди выпускников по 

специальности «Мастер производства цельномолочной, кисломолочной 

продукции», конкурс профессионального мастерства среди молодых 

библиотекарей. Для руководителей молодежных НПО, инициативных групп, 

руководителей клубов проведен семинар «Инновационные формы досуга 

молодежи», Фестиваль «Молодёжь и книга» проведен с целью повышения 

интеллектуального уровня среди молодежи и привлечения молодой 

общественности к проблеме поддержки чтения. 

 

Методические рекомендации по организации детского движения  

на современном этапе 

 

Анализируя педагогическую, методическую и специальную  литературу по 

теме исследования детской общественной организации, на основании 

обобщенного нами теоретического и практического опыта организации детских 

общественных организаций и объединений мы разработали перечень 

методических рекомендаций, которые, на наш взгляд будут полезны 

организатору детского движения. 

Для того чтобы жизнедеятельность детского общественного движения в 

массовой школе и детской организации в организациях дополнительного 

образования была успешна и результативна необходимо: 

Координатор программы жизнедеятельности детской общественной 

организации владел системой глубоких знаний по истории возникновения и 

развития детского общественного движения и детской общественной 

организации. Ведь его цель - создание условий для социального становления 

личности ребенка, и формирование у членов организации готовности к 

выполнению разнообразных социальных функций в обществе. А для ее 

реализации необходимо принимать к сведению предыдущий теоретический и 

практический опыт работы и отбирать наиболее эффективные и интересные 

методы и формы организации деятельности. С этой целью необходимо 

постоянно изучать методическую, научную и специальную литературу, 
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принимать участие в семинарах, мастер-классах, тренингах, курсах по 

повышению квалификации, активно заниматься самообразованием. 

Координаторы детского движения наблюдали за работами других детских 

общественных движений и детских общественных организаций, искали новые 

пути организации работы. Ни для кого не секрет, что все познается в 

сравнении - поэтому, чтобы двигаться в ногу со временем, не отставать от 

последних тенденций развития, организатору просто необходимо быть в курсе 

последних новостей в сфере развития детских общественных движений и 

детских общественных организаций. 

В деятельности специалистов по созданию детских общественных 

организаций нужно использовать разумное сочетание коллективных и 

индивидуальных форм работы. Для этого необходимо проводить различные 

виды мероприятий, давать возможность детям проявлять себя как в 

индивидуальных, так и групповых формах заданий. Данная работа является 

своеобразной ступенью, подготавливающей детей и подростков к 

последующей, более зрелой деятельности в молодежных и иных социальных 

движениях, к которым они бывают в той или иной степени «привязаны», 

испытывают их идейное и организационное влияние. 

 В деятельности педагога должно быть место применению принципа: от 

сотрудничества к содружеству; от содружества к сотворчеству. Для этого 

вожатым, организаторам детского движения, педагогам нужно развивать 

творческую активность у детей, проводить больше творческих конкурсов.  

Ребенок и взрослый должны сотрудничать, педагог должен всячески помогать 

детям, но не делать работу за него полностью. Это очень важный принцип, 

который закладывает основу характеру взаимоотношений ребенка в других 

коллективах и сообществах. Если ребенок усвоит этот принцип, то в будущем 

процесс социализации личности будет протекать значительно быстрее и проще, 

а так же повысится вероятность реализации собственного творческого 

потенциала в дальнейшей жизни. Для этого необходимо проводить больше игр 

и мероприятий, отвечающих потребностям детей, активнее вовлекать их в 

жизнь школы. Ведь именно в процессе игры во многом происходит 

приобретение ребенком опыта социальных отношений и освоение новых 

социальных ролей в различных сферах деятельности. На основе имеющихся 

представлений и знаний, идет апробация вариантов социального 

взаимодействия детей и взрослых. 

Вожатые и координаторы детского движения, педагоги должны расширить 

сферу интересов детей, активизировать и поддерживать интересы к активным и 

творческим видам деятельности, не пеняли за увлечение общением с друзьями, 

развлечениями, а вовлекать в новые сферы деятельности. Для этого 

необходимо, чтобы в программе детского движения были представлены 

проекты и мероприятия самых различных направлений и сфер, что бы 

расширило творческий кругозор и мышление ребенка, чтобы ребенок смог 

попробовать себя в как можно больших направлениях, и сумел понять и 

определить «что именно мое». 
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Творческая активность у детей будет высокой в том случае если, они 

охотно участвуют в разных конкурсах. Для этого необходимо не учить, а 

привлекать молодого человека к тому, что формирует его характер. 

Всё перечисленное, мы надеемся, поможет координаторам детского 

движения, вожатым и педагогам в организации жизнедеятельности детского 

общественного движения, детской общественной организации на базе массовой 

школы и организации дополнительного образования, а так же успешной 

социализации детей и подростков. 

Каждый, кто работает с детским коллективом должен знать, что комплекс 

педагогических условий, обеспечивающих деятельность детской общественной 

организации, и способствующих социализации подростков включает в себя: 

учет возрастных, индивидуальных, личностных особенностей подростков 

и целевое воздействие на него при активном включении в социально-

культурную деятельность; 

реализация педагогических принципов индивидуального подхода, 

преемственности, систематичности и целенаправленности, самодеятельности и 

самостоятельности; 

включение подростков в реальные социально значимые отношения, 

создаваемые в социально-культурной деятельности детских общественных 

организаций; 

организация социально-культурной деятельности детской общественной 

организации на основе самоуправления; 

использование в воспитательном процессе технологий социально-

культурной деятельности, привлекая возможности организации досуга, 

культурно-досуговых программ; 

организация взаимодействия педагогов и подростков (соуправление, 

сотрудничество, партнерство); 

разработка и реализация программы по развитию самоуправления в 

детской общественной организации посредством социально-культурной 

деятельности. 

С учетом всего выше сказанного, следует определить основные пути, 

которые будут содействовать развитию детского общественного движения в 

республике Казахстан: 

1. Сохранение и развитие сети действующих детских общественных 

объединений. А это значит разработка и реализации системы взаимодействия 

детских общественных объединений различной направленности, 

обеспечивающей координацию их деятельности. 

Определить главными показателями результативности данного пути:  

1) охват детей в возрасте от 7 до 16 лет детским общественным 

движением не менее 80% от общей численности детей данного возраста;  

2) доля детей группы социального риска, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, входящих в детские общественные 

объединения, не менее 20% от общей численности детей данных категорий; 
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3) доля детских общественных объединений, включенных в систему 

взаимодействия и сотрудничества, в общей численности детских объединений 

республики – 100%;  

4) доля членов детских общественных объединений, принимающих 

участие в системном обучении актива детских общественных объединений 

различной направленности, – не менее 10% от общей численности детей, 

входящих в детские объединения республики. 

На сегодняшний день первый показатель - охват детей в возрасте от 7 до 

16 лет детским общественным движением не менее 80 % от общей численности 

детей выполнен Республиканским общественным объединением «Единая 

детско-юношеская организация «Жас Ұлан». 

2. Совершенствование ресурсного обеспечения развития детского 

общественного движения, что предполагает формирование банка данных о 

детском общественном движении республики Казахстан, проведение 

ежегодного мониторинга, направленного на изучение состояния и на 

прогнозирование тенденций развития детского и молодежного движения; 

нормативно-правовое сопровождение деятельности детских общественных 

объединений республики; научно-методическое сопровождение развития 

детского общественного движения республики; информационное 

сопровождение деятельности детских общественных объединений республики; 

развитие сети собственных информационных ресурсов детских общественных 

объединений, имеющих обязательную версию в сети Интернет; укрепление и 

развитие материальной базы детских общественных объединений (расширение 

системы финансовой поддержки перспективных программ и проектов детских 

общественных объединений за счет бюджетных и внебюджетных средств; 

проведение специальных мероприятий по поощрению организаций и 

представителей бизнеса, оказавших материальную поддержку ДОО в 

осуществлении ими социально значимой деятельности; обучение 

руководителей ДОО основам франдрайзинга, правилам ведения финансово-

хозяйственной деятельности в некоммерческих организациях и пр.) 

Особое внимание необходимо уделить развитию межведомственного 

взаимодействия государственных, региональных, общественных, частных 

организаций в сфере детского общественного движения республики; развитию 

разнообразных форм социальной рекламы деятельности детских общественных 

объединений; персонификации детского движения. 

Показатели результативности: 

1) системное ведение банка данных о детском общественном 

движении Республики Казахстан; 

2) число детских общественных объединений, включенных в систему 

ресурсной поддержки на республиканском или региональном уровнях, в общем 

количестве детских объединений области – не менее 30 объединений в год; 

3) функционирование медиа ресурса регионального уровня (сайт, 

портал), обеспечивающего информационное сопровождение развития детского 

общественного движения республики; 
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4) системное межведомственное взаимодействие государственных, 

региональных, общественных, частных организаций в интересах детского 

общественного движения республики. 

3. Укрепление кадрового потенциала для педагогического 

сопровождения развития детского общественного движения, т.е. содействие 

наиболее полному обеспечению региональных детских общественных 

объединений кадрами освобождённых руководителей, вожатых и старших 

вожатых; разработка и реализация образовательных программ переподготовки 

и повышения квалификации, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в работе с детскими 

общественными объединениями; организация системы стажировок 

педагогических работников в организациях образования, в которых созданы 

детские общественные объединения; формирование социального заказа на 

повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в 

сопровождении деятельности детских общественных объединений; проведение 

для педагогических работников научно-практических конференций, семинаров, 

«круглых столов», рабочих встреч, мастер-классов по проблемам деятельности 

детских общественных объединений; создание школы лидерского образования 

и вожатского мастерства для взрослых участников детских общественных 

объединений; мотивирование организаторов детского движения для участия в 

конкурсах профессионального мастерства; осуществление на постоянной 

основе взаимодействия с высшими учебными заведениями, в том числе 

предоставление базы и содействие в проведении студенческой практики, 

вовлечение студентов в исследовательскую работу по проблематике детского и 

молодежного общественного движения. 

Показатели результативности: 

1) степень сохранности педагогических кадров (вожатые, старшие 

вожатые, освобожденные руководители детских общественных объединений), 

сопровождающих детское общественное движение – не менее 90%; 

2) доля детских общественных объединений (в том числе первичных), 

обеспеченных кадровым сопровождением педагогических работников, в общем 

количестве детских объединений республики – 100%; 

3) количество мероприятий, направленных на повышение социального 

статуса педагогических работников, осуществляющих сопровождение 

деятельности детских общественных объединений (вожатые, старшие вожатые, 

освобожденные руководители детских общественных объединений) – не менее 

15 мероприятий в год. 
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Заключение 

 

В данной работе мы попытались показать важность детского 

общественного движения, детских общественных организаций в успешном 

развитии личности детей и подростков, их социализации в современном 

обществе. Ведь, если в школе как в важнейшем социальном институте 

закладывается фундамент мировоззренческих позиций, то в детском 

объединении ребёнок, подросток реализует свой индивидуальный творческий и 

лидерский потенциал, строит свою жизнь, исходя из личных интересов, часто 

отличающихся от интересов взрослых, заботящихся о его будущем. 

Школа не может не учитывать влияния на воспитание детей различных 

социальных институтов. Среди них особое место занимают различные детские 

общественные движения, организации, объединения.  

На смену Всесоюзной пионерской организации - единой, монопольной, 

массовой - пришло множество форм и структур детского движения. Сегодня 

детское движение предстает как сложная социально-педагогическая 

реальность, которая проявляется в добровольной деятельности самих детей по 

их запросам, потребностям, нуждам, их инициативам, как своеобразный отклик 

на события окружающей их жизни. Основная их особенность - это 

самодеятельность, направленная на реализацию ребенком его естественных 

потребностей - индивидуального самоопределения и социального развития. 

Воспитательным средством детское движение становится при особых 

условиях, способах его организации, позволяющих положительно влиять на 

ребенка усилиями самих детей, их сообществ, мягко управлять его развитием 

как личности, дополняя школу, внешкольные организации, семью. Одно из 

условий - педагогически организованная, социально и личностно значимая 

деятельность детского общественного объединения - основной формы детского 

движения. 

Современное детское общественное движение необходимо рассматривать 

как социально-культурное явление, разворачивающееся в историческом 

пространстве, в реальном времени детского и подросткового возраста и 

испытывающее на себе влияние социальных, культурных, политических 

явлений общества. Детские общественные организации и объединения 

являются наиболее стабильной и структурированной частью детского 

движения, представляя собой особый институт воспитания, а одним из 

эффективных средств, способных обеспечить формирование активной 

жизненной позиции и выявление инициативности подростков, является 

включение её в социально-культурную деятельность, целенаправленно 

организуемую детскими общественными организациями. 

Значимость общественных организаций и, в частности, детских 

общественных организаций как института воспитания подрастающего 

поколения всемерно возрастает в современных условиях. Поэтому сегодня 

важно определить пути развития самоуправления в детской общественной 

организации как основного фактора социализации подрастающего поколения. 



114 

 

Использование возможностей социально-культурной деятельности детских 

общественных организаций является, на наш взгляд, одним из продуктивных 

путей развития самоуправления в этих организациях. 

Настоящие методические рекомендации по организации социально-

культурной деятельности организации образования через участие детей и 

подростков в деятельности общественных организаций нацелены на оказание 

помощи лидерам и руководителям детских, подростковых, молодежных 

общественных объединений и организаций, координаторам общественных 

организаций, педагогам дополнительного образования, вожатым, классным 

руководителям. Предлагается разнообразный материал, содержание которого 

подчиняется таким методологическим принципам, как систематичность и 

преемственность в организационной работе.  

Специалистами выявлены и проанализированы особенности исторических 

и современных тенденций развития детского общественного движения. 

Существующие в республике направления развития детского общественного 

движения в полной мере соответствуют мировым тенденциям и определяют 

собственную нишу детских организаций в пространстве воспитания. Их 

дальнейшая поддержка позволит эффективно решать задачи социализации 

подрастающего поколения. 

Все детские общественные объединения осуществляют свою деятельность 

в соответствии с законодательством РК об общественных объединениях. 

Предметом регулирования настоящего Закона являются общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами Республики 

Казахстан права на свободу объединений, а также созданием, деятельностью, 

реорганизацией и ликвидацией общественных объединений. Таким образом, 

детские общественные организации как особый социальный институт решают 

специфические задачи по закладыванию фундамента мировоззренческих 

позиций подрастающего человека, что выражается в осуществлении 

индивидуального творческого и лидерского потенциала школьников в 

пространстве сегодняшней жизни, строя её, исходя из личных интересов и 

общественных потребностей. 
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Глоссарий 

 

Общественными объединениями в Республике Казахстан признаются 

политические партии, профессиональные союзы и другие объединения 

граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими общих целей, 

не противоречащих законодательству. Общественные объединения являются 

некоммерческими организациями 

Детская общественная организация – основанное на членстве 

общественное объединение, в которое входят граждане в возрасте от 7 до 16 лет 

и совершеннолетние граждане, созданное на основе совместной деятельности 

для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 

граждан. 

 Детское общественное движение – состоящее из участников и не 

имеющее членства массовое общественное объединение, в которое входят 

граждане в возрасте до 16 лет и совершеннолетние граждане, преследующее 

социальные, политические и иные общественно полезные цели, 

поддерживаемые участниками общественного движения. 

 Детское общественное движение Республики Казахстан  - это 

совокупность действий и деятельность детских общественных объединений 

разных типов и видов (организаций, союзов, обществ, клубов, команд, отрядов, 

а также их ассоциаций), существующих в республике. 

Инфраструктура среды детского движения –организации, службы и 

социальные институты, поддерживающие деятельность детских общественных 

объединений, их взаимодействие и развитие. 

Пространство деятельности детских общественных объединений – места 

базирования, функционирования и развития детских общественных 

объединений (организации образования, организации дополнительного 

образования, клубы по месту жительства, учреждения культуры и спорта) и 

окружающая социокультурная среда, создающая необходимые условия для 

гражданской социализации детей, их успешной самореализации в различных 

видах социально значимой деятельности. 

Государственная поддержка детских общественных объединений – 

совокупность мер, принимаемых органами государственной власти в области 

государственной молодежной политики в целях создания и обеспечения 

правовых, экономических и организационных условий деятельности детских 

общественных объединений, направленных на социальное становление, 

развитие и самореализацию детей в общественной жизни, а также охрану и 

защиту их прав. 

Организатор детского общественного движения – социальная роль 

взрослого, работающего профессионально или на инициативных началах в 

общественном объединении детей. 

Старший вожатый – педагог, работающий с членами детских 

общественных объединений. 
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Формирование банка данных о детском общественном движении 

республики Казахстан – процесс мониторинга, обработки и хранения 

информационных данных о количестве и деятельности детских общественных 

объединений разных типов и видов (организаций, союзов, обществ, клубов, 

команд, отрядов, а также их ассоциаций), существующих в республике. 

Лидер — член детского общественного объединения с наивысшим 

статусом, за которым признается право принимать решения в значимых для 

него ситуациях. Лидер может быть формальным (официально назначенным) и 

неформальным (признаваемым коллективом). 

Актив – наиболее деятельная, инициативная часть членов детского 

общественного объединения. 
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"Мир 
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"Игра-дело 

серьезное" 
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познавательной , 
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образования; 
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потенциала и уровня 

воспитательной 

работы организаций 

образования; 
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социальной 

практики детей и 

подростков в 
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организаций; 

-обеспечение 
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Экологическая 
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техническая 

выставка 

«Зеленый мир» 
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«ЭКСПО-2017» 
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детско-

юношеской 

организаций 

«Жасұлан» 
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гражданских прав и 

свобод каждого 

члена 

объединения;на 

основе широкой 

пропаганды 

национальных 

традиций , обычаев  

обрядов и 

исторических 

ценностей прививать 

любовь и 

уважительное 

отношение к 

культуре и языкам 

народа Казахстана; 

осуществление 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

законодательством 

РК 
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кішіге-ізет» 
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«Жас 

Ұлан» балалар 

мен 
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Приложение 2 

 

Материал из методических рекомендации по организации и проведению 

занятий Школы детского актива в детско-юношеских организациях 

различного типа  «Лидеры укрепляют позиции». 

 

Организационный сбор  

детско-юношеской организации «Павлодар - Ертіс» 

 

курс «Я и моя организация» 
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Разработчик: Ташпенова А.А., педагог-организатор. 

 

Цель: Формирование единого дружного коллектива, его сплочение. 

Оборудование: орг.техника, музыкальная аппаратура, видео оформление. 

 

Голос за кадром: Внимание! Начинается организационный сбор актива 

детско-юношеской организации «Павлодар – Ертіс». На сцене руководители 

клубов и кружков методического отдела! 
 

Ролик «Представление педагогов». 
 

Голос за кадром объявляет всех педагогов. 

Ведущий: Совсем недавно прошел наш профессиональный праздник – 

День Учителя! Позвольте от имени организаторов орг.сбора вручить небольшие 

памятные подарки. 
 

Дети выносят календари, дарят педагогам. 
 

Ведущий:  

Желаем вам счастья и радости на долгие-долгие годы вперед. 

Дожить до глубокой старости, не зная ни бурь, ни тревог, 

Чтобы жизнь улыбалась всегда вам, была широка и нежна. 

Желаем доброго здоровья и счастья на долгие года. 
 

Педагоги, провожаемые аплодисментами, спускаются в зал. 
 

Ведущий: Қайырлы күн, қымбатты достар! Добрый день, дорогие друзья! 

Детско-юношеская организация «Павлодар – Ертіс» не самая большая в нашей 

Республике, зато особенная: в нее вступают только самые интересные девочки 

и мальчики нашего города. Сегодня мы познакомимся с каждым клубом и 

кружком поближе, узнаем, кто, чем в течение всего учебного года занимается. 

До сбора мы провели жеребьевку, согласно ей будут проходить выступления.  

Каждый детский коллектив достаточно интересен, ярок и талантлив. 

Прямо сейчас готов заявить о себе актив клуба «Армандастар» - совет 

старшеклассников, руководитель Мельник Людмила Владимировна, 

заведующая методическим отделом областного Дворца школьников.  
 

Выступление клуба. 
 

Ведущий: Здорово, что можно собраться вместе и рассказать всем о своем 

любимом деле, которым занимаешься на занятиях кружка. На сцену 

приглашается руководитель историко-краеведческого клуба «Мұрагер»  

Сыздыкова Асем Кабдуллаевна. 
 

Слово руководителя. Просмотр видеоролика о деятельности клуба. 
 

Ведущий: Мне часто задают вопрос: «Кто же такие лидеры? Можно ли 

ими стать?» Ребята, сейчас вы получите исчерпывающий ответ, потому что на 
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сцене актив клуба юных лидеров «Арай», руководитель Ташпенова Айя 

Амирхановна. 
 

Выступление клуба (сопровождение - слайдпрограмма). 
 

Ведущий: На сцену приглашаются ребята из центра общения «Я+Ты=Мы». 

Встречайте! 
 

Просмотр видеоролика о деятельности клуба. Выступление. 
 

Ведущий:  

Нам юный журналист узнать поможет, 

Что, где, когда и почему. 

Он всё, как есть, в заметке изложит, 

Про жизни нашей кутерьму. 

Мы юнкоров на сцену приглашаем! 

Пусть будет им легко писать! 

Всего им лучшего желаем: 

Работать, жить, творить, мечтать! 
 

Выступление клуба (сопровождение - слайдпрограмма). 
 

Ведущий:  

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Им никак нельзя без книжки, 

Им никак нельзя без книжки! – 

Все ребята говорят. 

На сцену приглашается руководитель кружка «Книжный причал» 

Суворова Татьяна Владимировна, заведующая методической библиотекой 

областного Дворца школьников. 
 

Слово руководителя. Просмотр видеоролика о деятельности клуба. 
 

Ведущий: История возникновения общественного клуба «Ровесник»  

начинает свой отсчет с того времени, когда Дворец школьников ещё назывался 

Дворцом Пионеров. Шло время, возникали новые тенденции, менялись 

руководители и дети, но особенный дух клуба остался по сей день. Встречайте 

активистов общественного клуба «Ровесник» 2011 года! 
 

Выступление клуба (сопровождение - слайдпрограмма). 
 

Ведущий: Слово для принятия новых ребят в организацию «Павлодар-

Ертіс» предоставляется Председателю областной Детской палаты Хакиму 

Казыбекову. 

Слова напутствия ребятам, вступающим в организацию. 
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Ведущий: С планом работы на 2011-2012 год вас ознакомит координатор 

Общественного Объединения «Областная детско-юношеская организация» Айя 

Амирхановна Ташпенова. 
 

Выступление (сопровождение - слайдпрограмма). 
 

Ведущий: Теперь всё ясно, вот сцена, в зале лидеры, а впереди множество 

событий, так пожелаем друг другу «Не пуха, ни пера!» и отправимся в далекое 

путешествие интересных открытий.  
 

Исполнение «Гимна Дружбы». 
 

Фестиваль детско-юношеских организаций  

«Мы – достойное будущее нашей страны» 
 

Курс «Я и моя организация» 

Разработчик: Петрович О.В.,  методист. 
 

Цель: Создание условий для общественной самореализации учащихся, 

раскрытия их духовного и творческого потенциала. 

Ведущий:  Қайырлы күн, құрметті достар! 

Ведущий: Мы приветствуем всех участников старта областного фестиваля 

«Мы – достойное будущее нашей страны». 

Ведущий: Мы – это кто? 

Ведущий: Мы – это лидеры школы детского актива  детско-юношеской 

организации «Павлодар - Ертіс»! 

Ведущий: И не только! Мы делегаты 3 Республиканского слета детских 

организаций Казахстана! 
 

Показ фильма «3 Республиканский слет детских организаций Казахстана» 
 

Ведущий: Сөз кезегі «Облыстық балалар-жасөспірімдер ұйымы» 

Қоғамдық Бірлестігінің Төрағасы 3 Республикалық балалар ұйымының 

Құрылтайы делегаты Казыбеков Хакімге беріледі.  
 

Приветственное слово председателя ОО ОДЮО 
 

Ведущий: Каждый из присутствующих сегодня ребят– лидер своей 

школьной организации! 

Ведущий: Но особое спасибо хочется сказать тем, кто помогает 

мальчишкам и девчонкам стать лидерами. 

Ведущий: Біздің ең үздік тәлімгерлер! 
 

Презентация «Наши вожатые» 
 

Ведущий: Стас, а ты знаешь, что такое проект? 

Ведущий: Мне кажется, что это мечта! 

Ведущий: Почему? 

Ведущий: Да потому, что проект – это наша задумка, то, о чем мы думаем, 

и главное… 



127 

 

Ведущий: Это то, что мы можем сделать!  

Ведущий: А что мы можем сделать? 

Ведущий: Мы?!  

Ведущий: Перевернуть весь мир!!! (вместе) 

Ведущий: И в этом нам поможет Областной фестиваль детско-юношеских 

организаций. 

Ведущий: Сегодня – старт этого большого… 

Ведущий: Интересного и увлекательного… 

Ведущий: А главное НУЖНОГО проекта! (вместе) 

Ведущий: Сөз, осы жобаның авторы және координаторы  М.М. Катаев 

атындағы Облыстық оқушылар Сарайының әдіскері Петрович Оксана 

Владиславқызына береміз! 
 

Выступление руководителя проекта. 
 

Ведущий: Внимание, для вручения пакетов документов Фестиваля 

лидерам школьных детских организаций мы приглашаем лидеров 

общественных клубов. 

Выход представителей клубов с пакетами документов, 

вручение пакетов лидерам школьных организаций. 
 

Просмотр документов, комментарии руководителя проекта. 

Ведущий: Мы предлагаем по нашей традиции всем вместе сделать 

памятную фотографию! 

 

Заочное путешествие по городам Казахстана  

 

Курс «Мое родное Прииртышье» 

Разработчик: Сыздыкова А.К.,  методист,  

руководитель клуба «Мұрагер»  

 

Цель: Формирование гражданского патриотизма, создание условий для 

общественной самореализации учащихся. 

1) При регистрации участников раздаются жетоны трех цветов (Желтый, 

красный, синий). 

2) Все участники делятся по группам, соответствующим цветам жетонов. 

 (за каждый правильный ответ команды получают жетон) 

1  задание:  Назовите свою команду и объясните, почему вы выбрали такое 

название?   
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2 задание:  Назовите и правильно расположите на карте столицы Казахстана, 

начиная с самой первой. 

Просмотр видеоролика о столицах Казахстана. 

3  задание: Назовите и расположите на карте города Республиканского 

значения. 

Просмотр видеоролика «Города Республиканского значения». 

4 задание:  Назовите и расположите на карте древние и раннесредневековые 

города Казахстана. 

Просмотр видеоролика «Древние города Казахстана». 

5 задание: (раздаются листы с заданиями)  

Расположите на карте следующие города Казахстана. 

Первая команда – Семей, Актау, Костанай, Караганда. 

Вторая команда – Усть-Каменогорск, Атырау, Талдыкорган, Петропавловск. 

Третья команда – Павлодар, Кокшетау, Актобе, Уральск. 

Просмотр видеоролика «Города Казахстана». 

3) Подведение итогов, награждение. 

Шоу-игра «Замыкая круг» 

Курс «Игра-дело серьезное!» 

Разработчик: Петрович О.В.,  методист,  

руководитель клуба «Я+Ты=Мы»  

 

Цель: Развитие организаторских навыков. 

Ребятам предлагается разделиться на группы по различным признакам (кто 

родился  зимой, у кого имя начинается на букву «А» или «К» и т.д.).  

Главное условие игры – выполнение заданий вместе, всей командой.  

Разминка: объединившись в команды, придумать название, которое нужно 

записать на карточках.  

Вся деятельность строится по принципу круговой цикличности. Только 

выполнив одно задание, можно передвигаться по кругу к следующему. При 

этом команды передвигаются и по кабинету.  
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Ребятам предлагаются задания, имеющие свою эмблему. Эти эмблемы 

выстраиваются в круг и показывают, что команда может передвинуться к 

пункту. Наглядно в этом поможет использование современных интерактивных 

технологий.  

Первое задание  «Наш логотип». Придумать логотип, который раскрыл бы 

смысл названия команды. 

Второе задание заключается в том, что нужно придумать рекламный «ролик» на 

тему «Приходите к нам!» и его показать.  

Третье задание «Скульптор». Командам раздаются карточки с заданием: одной 

команде нарисовать на листе бумаги туловище, другой команде голову или 

ноги  и  руки сказочного человека, а третьей команде – шарики для сказочного 

человека. Затем всеми усилиями на демонстрационной  доске сложить из 

разных частей сказочного человека, которому ребята должны дать свою 

характеристику.  

Для того, чтобы перейти на другой этап игры, участникам ШДА предлагается 

заполнить 30-ти секундную паузу. В течение одной минуты придумать игру. 

Выполнение игровых минуток должно носить оживленный характер.  

Итогом занятия станет расшифровка «ШОУ». Работа на интерактивной доске. 
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