
О деятельности детских объединений 

 по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

 

(из опыта работы ДДО Костанайской области) 

 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые  готовы учиться, работать на его благо, на благо общества, а в 

случае необходимости, встать на его защиту.  

Важным аспектом формирования мировоззрения учащихся является 

привитие чувства патриотизма, сознания активного гражданина, 

обладающего политической культурой, критическим мышлением. В 

Костанайской области накоплен определенный опыт работы в  военно-

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Сегодня на территории Костанайской области действует 119 детских 

объединений военно-патриотического направления (клубы, кружки). В том 

числе 31 объединение имеют статус военно-патриотических клубов. Такие 

клубы являются важной социально-педагогической основой для организации 

досуга детей и учащейся молодежи.  

В целях повышения эффективности военно-патриотического 

воспитания, формирования высокого чувства патриотизма, ответственности, 

долга перед своей Родиной Региональным учебно-методическим центром 

дополнительного образования детей Управления образования Костанайской 

области проводятся традиционные военно-патриотические мероприятия: слет 

ВПК «Жас әскер», военно-спортивные игры «Алау», учебно-тренировочные 

сборы «Защитник Отечества», различные акции и Вахта Памяти. 

           В рамках сотрудничества приграничных областей Республики 

Казахстан и Российской Федерации военно-патриотическими клубами  

Костанайской области и аэроклубом г. Куртамыша практикуются совместные 

мероприятия, соревнования по парашютному многоборью, к 70-летию 

Великой Победы была организована акция «Победа в сердце каждого из 

нас».  В аэроклубе города Куртамыш РФ, каждый курсант прошел пред 

прыжковую парашютную подготовку. Курсанты военно-патриотических 

клубов «Сармат» и «Улан» выполнили прыжки с парашютом. Также ребята 

посетили краеведческий музей и губернаторскую кадетскую школу города 

Куртамыша, участвовали в открытии мемориала Героям Советского Союза – 

уроженцам Куртамышского района. 

 



  

 
 

Традиционной формой военно-патриотического воспитания учащихся 

служит областной слет «Жас әскер», цель которого  приобретение и развитие 

на практике умений и навыков по военно-прикладным дисциплинам, 

укрепление морально-волевых и физических качеств допризывной молодежи 

и подготовка к службе Вооруженных Силах Республики Казахстан. В 2015 

году в слете приняли участие 11 команд военно-патриотических клубов. 

Согласно правилам слета команды состязались в соревнованиях по военно-

спортивному многоборью, в учебно-тренировочных занятиях по строевой, 

общефизической, огневой подготовке, в соревнованиях по оказанию первой 

медицинской помощи и гражданской обороне.  

В настоящее время ДДО области посвящают все свои мероприятия 25-

летию Независимости Казахстана. 



 



 
 

          

    Команда Костанайской области в составе курсантов ВПК «Сармат» 

(г. Костанай) и ВПК «Улан» (г. Лисаковск) приняла участие в Первом 

Республиканском военно-патриотический сборе молодежи «Айбын». Наша 

команда заняла третье призовое место и награждена кубком и грамотой 

Министерства обороны Республики Казахстан. Также в копилке наград у 

наших юнармейцев и грамоты в личных первенствах.  Салаватова  Салтанат, 

Рсалина  Айым и Шевченко Александра заняли 2 место в военно-

медицинской подготовке, Бауыржанұлы Дәулеткерей стал обладателем 1 

места в сгибании и разгибании рук в упоре лежа; Джабаев Гайса занял 

четвертое место в надевании общевойскового защитного комплекта в виде 

плаща и был отмечен за качественное выполнение заместителем начальника 



Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан – начальника 

Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майором 

М.К.Таласовым. 

 

 

 

 
  

 С целью формирования у подрастающего поколения глубоких чувств 

казахстанского патриотизма и верности гражданскому долгу по защите 

своего Отечества, укрепления морально-волевых и физических качеств 

допризывной молодёжи были проведены   военно-спортивные соревнования, 

посвященные Дню Независимости Республики Казахстан. 

       В соответствии с программой слета, юнармейцы участвовали в 

соревнованиях по стрельбе и комплексно силовых упражнениях.  



 
 

Военно-патриотическое воспитание, подготовка молодежи к военной 

службе, сама военная служба по призыву должны рассматриваться, как 

обязательный экзамен на звание гражданина и патриота. Сегодня каждый из 

нас глубоко осознает, что казахстанский патриотизм – это основа 

процветания нашего многонационального общества.  

Региональный учебно-методический центр дополнительного 

образования детей совместно с воинской частью № 6697 Костанайского 

гарнизона организовали военно-патриотическое мероприятие «Защитник 

Отечества». 

       В мероприятии приняли участие воспитанники военно-патриотического 

клуба “Сармат” Костанайского экономического колледжа Казпотребсоюза, 

руководитель – Адров Александр Николаевич.  

На базе воинской части курсанты провели один день службы, участвуя 

во всех мероприятиях наравне с военнослужащими. Программа мероприятия 

включала выполнение армейских  нормативов. Курсанты прошли 

практические и обучающие занятия, направленные на популяризацию 

воинской профессии.                               

Ознакомившись с укладом армейской жизни, курсанты проверили себя 

на прочность, выносливость и свой боевой дух. 



 
 

Практика проведения областных и участие в республиканских 

мероприятиях военно-патриотической направленности способствует 

активизации и совершенствованию военно-патриотического воспитания, 

росту уровня военно-спортивной подготовки школьников, воспитанию у 

учащихся таких качеств, как гражданственность, патриотизм, любовь к 

Родине, формированию нравственности, что является одним из 

основополагающих принципов образования.  

 

 

 

 

 

Әскери-патриоттық бағыттары бойынша жүргізілген жұмыстары 

туралы ақпарат 

қоғамдық өмір бүгінгі күні жаңа ұрпақты оқыту және тәрбиелеу 

саласында өз алдына маңызды мақсаттар қойып жатыр. Мемлекетке 

қоғамның ігілігі үшін оқып, жұмыс істеуге дайын, дені сау, ер жүрек, батыл, 

ынталы, тәртіпті, сауатты, қажет жағдайда отанымызды қоғай алатын  

адамдар керек.  

Оқушылардың дүниетанының маңызды аспектілердің бірі бұл оларға 

патриоттық сезімін дағдыландыру, саяси мәдениеті мен сыни ойлау қабілеті 

бар белсенді азаматтың санасын қалыптастыру болып табылады. Қостанай 

облысында осы бағыт бойынша жүйелі жұмыстар қалыптасты, оның ішінде 

өскелең ұрпаққа әскери-патриоттық тәрбие беру жұмысы ерекше орын 

алады. 



Бүгін Қостанай облысының аймағында 119 балалар әскери-патриоттық 

бағыттағы бірлестіктер (жасақтар, үйірмелер) жұмыс жасап жатыр. Соның 

ішінде 31 бірлестік әскери-патриоттық клубы деген мәртебесін алып жатыр. 

оқушылар мен жастардың бос уақытын ұйымдастыру үшін бұл клубтар 

әлеуметтік-педагогиканың басты негізі болып табылады.  

Әскери-патриоттық тәрбие беру тиімділігін жоғарлату, жоғары 

патриоттық сезімді, жауапкешілікті, Отан алдындағы борыштық сезімін  

қалыптастыру мақсатында Қостанай облысы әкімдігінің Балаларға қосымша 

білім беретін өңірлік оқу-әдістемелік орталығымен дәстүрлі әскери-

патриоттық іс-шаралар: «Жас Әскер» ӘПК слеті, «Алау» әскери-патриоттық 

ойындар, «Отан Қорғаушы» оқу-жаттықтыру жиындар, әр түрлі акциялар 

және Еске алу Вахтаны өткізіліп жатыр.    

Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының шекералас 

облыстарымен ынтымақтастығы шеңберінде, Қостанай облысының әскери-

патриоттық клубтарымен және РФ Куртамыш қаласының аэроклубымен 

бірге «Победа в сердце каждого из нас» атты акциясы өткізілді. РФ 

Куртамыш қаласының аэроклубында, әр курсант секіру алды парашюттік 

дайындықтан өтті.  «Сармат» және «Ұлан» әскери-патриоттық клубтардың 

курсанттары парашютпен секірулерін орындады, жалпы  секіру саны 23 

болды. Және де балалар Куртамыш қаласының өлкетану мұражайына және 

губернаторлық кадет мектебіне барды. Куртамыш ауданында туып-өскен – 

Кеңес Одағының Батырларына арналған мемориалдың ашылу салтанатына 

қатысты. 

 

  



 
 

Дәстүрлі түрде облыста «Жас әскер» облыстық слет өткізіледі, слеттің 

мақсаты практикада әскери-қолданбалы тәртіптерін алу және бекіту, әскерге 

дейінгі жастағы жастардың бойында адамгершілік, қайсарлық және 

физикалық қабілеттерін күшейту және Қазақстан Республикасының Қарулы 

Күштеріне қызмет етуге дайындау.  2015 жылы слетке әскери-патриоттық 

клубтардың 11 командалары қатысты. Курсанттар әскери-тактикалық 

ойынға, әскери-спорттық көпсайысты жарыстарға, саптық, жалпыфизикалық, 

оқ ату даярлық бойынша оқу-жаттықтыру сабақтарына; алғашқы 

медициналық көмек көрсету және азаматтық қорғаныс бойынша 

жаттығуларға қатысты 

                   

 
 

 

 



        



                                        
 

Қостанай облысының құрамында «Сармат» ӘПК (Қостанай қ.) және 

«Ұлан» ӘПК (Лисаков қ.) командалардың курсанттары Бірінші 

Республикалық «Айбын» әскери-патриоттық жастар жиынына қатысты. 

Біздің команда үшінші жүлделі орын иеленді және Қазақстан 

Республикасының қорғаныс Министрлігінің мадақтамасымен және 

кубогымен марапатталды. Сондай-ақ біздің жас армияшылардың жүлде 

қорында жеке біріншілік бойынша мадақтамалар бар. Салаватова  Салтанат, 

Рсалина  Айым и Шевченко Александр әскери-медициналық дайындықтан 2 

орындарды, Бауыржанұлы Дәулеткерей қолдарын жерге тіреп бүгу және 

жазу жаттығулары бойынша  1 орынға ие болды; Джабаев Гайса жалпы 

әскери қорғаныс жиынтығын плащ түрінде кию жаттығулары бойынша 

төртінші орын иеленді және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің 

штаб басшысының орынбасары – тәрбиелеу және диологиялық жұмыс 

Департаментінің басшысы, генерал-майор М.К.Таласов  жаттығуларды 

жақсы орындағаны үшін атап өтілді.   

 

 



 
 

Өскелең ұрпақтың бойында қазақстандық патриотизмнің терең сезімін  

және өз Отанын қорғаудағы азаматтық парызына деген беріктігін, әскерге 

шақырылатын жастардың моральдық, жігерлік және физикалық қасиеттерін 

нығайту мақсатында Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай 

әскери-спорттық жарыстар өткізілді. 

      Слеттің бағдарламасына сәйкес, жас армияшылар оқ ату және күштік-

кешенді жаттығулар жарыстарына қатысты. 

 
 

Әскери-патриоттық тәрбие, жастарды әскери қызметке дайындау, 

шақыру бойынша әскери қызметтің өзі азамат пен патриот атағына міндетті 

емтихан ретінде қарастырылуы тиіс. Бүгінгі күні әр қайсымыз қазақстан 

елінің патриоты екендігін сезінеміз – бұл біздің көпұлтты мемлекетіміздің 

өркендеуіне апарар жол.    

Балаларға қосымша білім беретін өңірлік оқу-әдістемелік орталығы 

Қостанай гарнизонының № 6697 әскери бөлімімен бірге «Отан Қорғаушысы» 

атты әскери-патриоттық іс-шараны ұйымдастырды.  



Іс-шараға Қазтұтынуодағы  Қостанай экономикалық колледжінің 

«Сармат» әскери-патриоттық клубының тәрбиелеушілері қатысты, жетекші 

Адров Александр Николаевич. 

Әскери бөлімінің базасы негізінде курсанттар бір күндік қызмет 

атқарды, әскери қызметкерлерімен бірге барлық іс-шараларға қатысты. Іс-

шараның бағдарламасы бойынша курсанттарға әскери нормативтерді 

орындау керек болды. Курсанттар әскери мамандығын дәріптеуге 

бағытталған практикалық және оқыту сабақтарынан өтті. 

Әскери өмірінің тәртібімен танысқан курсанттар өздерін шыдадылық 

пен төзімділікке және жауынгерлік рухын тексерді.  

 

 

 
     

Облыстық және республикалық  әскери-патриоттық бағыттындағы іс-

шараларға қатысу практикасы оқушылардың әскери-спорттық 

дайындығының өсу деңгейін, әскери-патриоттық тәрбие беруін белсендіру 

және жетілдіру, оқушылардың бойында азаматтық, патриоттық сезіміндерін, 

Отанды сүйю қасиеттерін тәрбиелеу, адамгершілікті қалыптастыру бұл білім 

беру қағидаларының ең басты негіздерінің бірі болып табылады.  


