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«Патриотизм дегеніміз – әке-шешеңді құрметтей білуің, ауыл-аймағыңды 

ардақтай білуің, өз ұлтыңды сүюің, ана тіліңді ардақтауың, өз халқыңның 

өткен жолы мен тарихын құрметтеп, оған тіл тигізбеуің және өз Отаныңды 

жаудан қорғауың» 

Бауыржан Момышұлы 

Кеңес одағының батыры, жазушы, Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты 

жауынгері, әскери қолбасшы. 

 

 



 

 

 Босымбаев Даурен Абдикаримович,   

«Балдәурен» РОСО филиал директоры.    

Түркістан облысы,  Төлеби ауданы 
 

 

 

 

 

 

 

«Қазақстандық жас патриоттар 

Академиясы» 

Бүгінгі жастар – еліміздің ертеңгі болашағы. Сол ұрпақты саналы да 

білімді ету – негізгі міндетіміз. Соның бірі – патриоттық тәрбие беру мәселесі. 

Жастарымызды патриоттық рухта тәрбиелеуде орталығымызда 

«Қазақстандық жас патриоттар Академиясы» жұмыс жасауда.   

   Өз халқының ұрпағын патриот етіп тәрбиелеу - қай халықтың болса да 

тәрбиелеу жүйесінің негізгі талаптарының бірі болып табылады. Ал біздің 

халқымызда бұл талап әрдайым жоғары деңгейде болған. Ата-бабаларымыз 

кең байтақ далада мекен еткен де, сондықтан оларға «Атамекен, туған жер» 

ұғымы әрдайым қастерлі де қасиетті ұғым болған. Бұл қасиеттер ұрпақ бойына 

оқумен, біліммен, үйренумен, ізденумен, құлшыныспен, талпынумен бітеді. 

   Кеңес Одағының батыры, Халық қаһарманы, даңқты қолбасшы Бауыржан 

Момышұлы мынадай өсиет қалдырған: «Біздің тарихымыз батырға бай тарих, 

халқымыз батырлықты биік дәріптеп, азаматтық пен кісіліктің символы, 

үлгісі санаған. Батырлық деген, ерлік деген ұрпақтан ұрпаққа ата дәстүр 

болып қала бермек. Өткенін білмеген, тәлім-тәрбие, ғибрат алмаған халықтың 

ұрпағы - тұл, келешегі тұрлаусыз.   



      Туған халқымыздың өткен тарихына көз жіберсек, отансүйгіштіктің керемет 

үлгілерін көреміз. Еліміздің дербес, толыққанды ел, егеменді мемлекет болуы, 

халқымыздың ертеден бергі еркіндік үшін, туған жері – Отаны үшін күресінің 

жемісі. Бүгінгі таңдағы еліміздің әлемдік өркениет шеңберінде өз орны мен 

статусын алуға ұмтылысы заңды құбылыс. Өйткені, әр елдің, халықтың өзіндік 

болмысына тән мақсат – мұраты бар. Мұрат – алға жетелейтін, болашақтан қол 

бұлғап шақыратын, халықтың арманы, мақсаты. Ал мақсат немесе мұрат – ол, 

болашақта қол жеткізуге жетелейтін қоғамдық-рухани сананың көрсеткіші - идеал. 

Қазақ халқының тарихына көз жіберсек, сонау Күлтегін, Білгеқаған, Тоныкөктен 

бастап жерін, елін, тілін, ділін қорғаудағы өшпес ерліктерге толы. Бесік жырынан 

басталатын ерлікке баулу дәстүрлері түркі халқына тән негізгі ырымдар. Халқымыз-

дың бойындағы отансүйгіштік құндылықтарды ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырған 

заңдылық тұрғысынан да қарауға болады. Бұған дәлел көне түркі заманынан бастау 

алған патриоттық құндылық Күлтегін жазбаларында былай деп суреттеледі: “Елте-

ріс қағанның алғырлығы, еліне деген сүйіспеншілігі Күлтегіннің қанына ана сүтімен 

сіңді” – деген көне жазу қазақ халқының бойындағы ұлттық патриотизм сезімдері 

бүгін ғана пайда болған жоқ, ол ежелден-ақ туындап, дамып келе жатқан қасиет 

деуге болатындығын көрсетеді. Күлтегін жазбасында тағы да мынадай жыр 

жолдарын кездестіруге болады: 

Кедей халықты бай қылдым, 

Аз халықты көп қылдым… 

Түркі иелігінен 

айырылған халықты 

Ата-баба мекеніне орнатты… 

– делінген. 

   Жазбадан патриотизмнің – халықты көбейтіп, байыту үшін еңбек ету, ата-баба 

мекеніне ие болып отыру жолында жан аямау, діл бірлігін қорғау екендігін 

аңғарамыз. Жоңғар сияқты алып империямен алысуға, Ресей патшалығының 

зеңбірегіне жалаң қылышпен қарсы шабуға жетелеген де осы Отанына деген 

сүйіспеншіліктің, патриотизмнің қуатты күші. 

Туған жерге деген ыстық сезім, атамекенге деген құрмет пен қадір қасиет тұтуды 

Ұлы дала ойшылдары Қорқыт Ата, әл-Фараби, Жүсіп Баласағұни, Махмұд Қашқари, 

т.б. айтқан болатын. 

  Ықылым заманнан бізге жеткен “Қорқыт Ата кітабында” тәлімдік мәні күшті, 

қанатты сөздер мен ұстаздық ұлағаттар көптеп кездеседі. Мысалы: “Қолына өткір 

қылыш алып, соны жұмсай білмеген қорқаққа қылыш сермеп, күшіңді сарп етпе. 

Батыр туған жігіттің садағының оғы да қылыштай кесіп түседі. Атаның атын 



былғаған ақылсыз баланың әке омыртқасынан жаралып, ана құрсағында шырланып 

тумағаны жақсы. Ата даңқын шығарып, өзінің тегін қуған балаға ешкім жетпейді. 

Өтірік өрге баспайды, өтірікші болғаннан жарық көріп, өмір сүрмеген көп артық” – 

деген екен. Бұл өсиет сөздерден ақыл-парасат, өтірік айтпау, атаның атын былғамау 

туралы ойлар мен шығарманың өн бойынан ұлы даланың байтақтығын, әдемілігін 

көреміз, бұл әр түріктің бойында осы далада туғаны үшін мақтаныш сезімін тудырса 

керек. 

     Әл-Фараби өзінің “Азаматтық саясат”, “Поэзия өнері туралы”, “Бақытқа жол 

сілтеу”, “Риторика”, “Мемлекеттік қайраткердің нақыл сөздері” атты трактатта-

рында этикалық, эстетикалық мәселелермен бірге көркемдік, сұлулық, мейірбандық, 

білім категорияларының бетін ашып, олардың негізгісін дәлелдеп берген. 

   Ақын-жыраулар халыққа өнегелі сөздерімен ықпал етіп, оларды іргелі ел, берекелі 

жұрт болуға шақырды. Жыраулар жаугершілік заманда хандар мен бектердің 

ақылгөй кеңесшісі болып, жорықтарға бірге аттанды, ру тайпаларға басшылық етті, 

сұрапыл қанды майдан көріністерін жырға қосты, ерлікті мадақтады, шейіт болған 

батырларды жоқтап, ел қайғысын бөлісті. 

  Жоңғар шапқыншылығы кезіндегі халықтың береке бірлігін, Отанға адалдығын 

сақтау, намысты қолдан бермеу, өз Отанын жаудан аянбай қорғау – ат жалын тартып 

мінуге жарайтын қазақ баласының қасиетті борышы екендігін Шалкиіз, Ақтамберді, 

Бұқар жырау, Шал ақынның өлең-жырларынан көре аламыз. 

Бұқар жырау: 

Ер жігітке жарасар 

Қолына алған найзасы, 

Би жігітке жарасар 

Халқына тиген пайдасы – деген екен. 

Ал Ақтамберді жырау болса: 

Жауға шықтым ту байлап, 

Шепті бұздым айғайлап. 

Дұшпаннан көрген қорлыққа, 

Жалынды жүрек қан қайнап 

Ел-жұртыңды қорғайлап, 

Өлімге жүрміз бас байлап – деген жыр жолдарымен халықты батырлыққа, 

батылдыққа шақырған. 



  Қазақтың айбынды ақындарының бірі Махамбет Өтемісұлы қазақ шаруаларын 

бостандық үшін күреске шақырып, қара халықты бақытқа жеткізуді армандап өткен. 

Ол өзінің үзеңгілес серігі Исатай мен халықтың ерлігін, олардың адамгершілік 

қасиеттерін жыр етті. 

Өз халқына, ұлтына деген патриоттық сезімді қазақ ағартушылары Ш.Уәлиханов, 

Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев шығармаларынан да көруге болады. 

  Қазақ тарихын зерделеу барысында олардың табиғаты, әлеуметтік жағдайына, 

тұрмыс-тіршілігіне байланысты патриот халық екенін айқын аңғаруға болады. Бұны 

қазақтың тұңғыш ғалымдарының бірі Ш.Уәлиханов жақсы зерттеген және өзінің 

патриоттық сезімін: “Менің патриоттық сезімім ірбіт сандығындай (матрешка 

сияқты бір сандықтың ішінде бір сандық, оның ішінде тағы бір сандық) мен ең 

алдымен өз отбасымды, туған-туыстарымды қадірлеймін, одан соң ауыл-аймақ, ел-

жұртым, руластарымды, одан соң халқымды, одан соң Сібір орыстары, Ресей 

жұртын қадірлеймін”, – деген екен. Бұл тұжырымнан патриотизм отбасынан бастау 

алып әулет, тумаластарға деген сүйіспеншіліктен барып халыққа деген махаббат 

және сол кездегі алдыңғы қатарлы елдердің бірі Ресейді атап көрсетуі де 

патриотизмнің халықаралық мәдени қатынастардың да негізі екенін көрсетеді. 

Қазақта ең алғаш қазақ балалары үшін халық мұрасына, салт-дәстүріне, ерлік, 

адамгершілік тәрбиесіне негіздей отырып, оқулық жазған Ы.Алтынсарин болды. Ол 

көшпенді елдің баласына ғылым-білім, өнер үйретуді армандады. 

   Абай Құнанбаевтың еңбектерін зерделеп қарайтын болсақ, жастарды ерлік рухта, 

патриотизмге баулып, намысын, ар-ожданын, адамгершілік қасиеттерін тудыратын 

жыр жолдарын кездестіреміз. Оның “Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп” деген 

сөзі, барша жұртшылықты жауласу, күш көрсету дегенді білместен, тек тату-тәтті 

өмір сүруге шақырады. 

  Қарап отырсақ, қай кезде болмасын халық игілігі үшін еңбек еткен 

ағартушылардың, ақын-жыраулардың барлығының мақсат-мүддесі қазақ халқын тек 

бірлікке, ынтымаққа шақыру, ешкіммен жауласпау, оқу білімге уағыздау, 

адамгершілікті, адал шыншыл болуға, өз Отанын сүюге, отаншылдық, 

отансүйгіштік қасиеттерді әр адамның бойына дарытуға ұмтылған. Бұл бүгінде 

Қазақстанның, Елбасымыз Н.Назарбаевтың “әр этностың ұлттық сезімін сыйлап, 

бірде-бір ұлтпен қарама-қайшылық туғызбау” деген бағытымен үндесіп жатыр. 

     Осы тұрғыдан, Қазақстан халқының мұраты: еркін халық болу; өзгелермен 

терезесі тең мемлекет болу; өз ішінде береке-бірлік пен ынтымақ орнаған халық 

болу. Бұл мұратты жүзеге асырудың негізгі шарты – әрбір Қазақстан азаматының 

қатардағы қоғам мүшесі деңгейінен мемлекеттің саналы әрі белсенді азаматы әрі өз 

Отанының, халқының нағыз патриоты дәрежесіне көтерілуі. 



     Отансүйгіштік - азаматтық санамен қалыптасатын қасиет. «Азаматтық сана» – 

біліммен қаруланған, аға ұрпақтың қалдырған мәдени-тәлім мұраларынан 

сусындаған, туған жері мен елінің рухани-материалдық, мәдени құндылықтарын 

бойына сіңіре білген, ақыл мен парасаттылығы жетілген, жеке мүдде мен болашақ 

үшін жауапкершілікті өткен мен келешек үрпақ алдындағы парызбен ұштастыра 

білетін, ұлтжанды саналы азаматы болуды талап ететін құбылыс. Қазақстан 

Республикасы этномәдени білім беру тұжырымдамасында «Бізге қажетті - жаны да, 

қаны да қазақы халықтың тілі мен дінін, тарихы мен салт-дәстүрін бойына ана 

сүтімен бірге сіңірген, егеменді елінің еңсесін көтеруді азаматтық парызым деп 

ұғатын ұрпақ тәрбиелеу» - деп атап көрсеткендей, еліміздің елдігі мен бірлігін 

сақтайтын ұрпақ тәрбиелеу, білім берудің барлық салаларының алдындағы негізгі 

міндеттердің бірі.  

     М.Қозыбаев “Жауды шаптым ту байлап” атты еңбегінде қазақ халқының басынан 

өткен ұлт-азаттық қозғалысын, Отан қорғау тарихы, оның кезеңдерін, халқымыздың 

ел басқарған көсемдерін, қол бастаған батырларын, олардың ерліктерін жыр еткен 

шешен-жырауларын сөз етеді. Тәуелсіздік үшін болған ата-бабаларымыздың қанды 

жорықтары, дабылды, дауылды азаттық күрес жолдары, ел бостандығы, бірлік 

жолы, ұлтжандылық, ұлттық сананы негізгі арқау етіп алған. Жұмыстың “Ұлт-

азаттық қозғалысының белестері” атты бөлімінде, Қазақстандағы ұлт-азаттық 

қозғалыстарын 7 кезеңге бөліп, оның себеп-салдарын көрсеткен: 

І кезең. Қазақ халқының құрамына кірген тайпалардың Ібір-Сібір жұртын жаулап 

алуға қарсы азаттық қозғалысы. 

ІІ кезең. Қоқан-Хиуа хандықтарына қарсы ұлт-азаттық қозғалыс. Бұл ұлт-азаттық 

қозғалыс үш жүзді одан әрі қабыстырды, кіріктірді, біріктірді, ұлттық дәрежеге 

көтерді. 

ІІІ кезең. Ресейге қосылу кезеңі, бодандыққа қарсы ұлт-азаттық қозғалыс. 

ІV кезең. Отарлау саясатына қарсы Сырым Датұлы, Исатай Тайманов, Махамбет 

Өтемісұлдарының басқаруымен болған шаруалар көтерілісі. 

V кезең. Кенесары хан бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. 

VІ кезең. ХІХ ғ. 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс. 

VІІ кезең. 1917 жылғы Ақпан және Қазан революциясы. 

    Міне, осылай 1590-1990 ж.ж. арасындағы Ресей, одан қалды кеңестік империя 

кезіндегі қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы осындай асулардан өтті. Бір сөзбен 

айтқанда, қазақ халқы өзінің ата-баба тарихына сүйіспеншілікпен қарауға құқықты. 

Өйткені, біздің ата-бабаларымыз бір сәт құлдыққа бас сұғып, өзінің отар ел болған 

болмысына ризашылық білдіріп, отырып қалған емес. Олар арының тазалығын ту 



қылып, азаттық жолын қалады. Ата-баба салты – тарихымыздың үлесі халқымыздың 

баға жетпес мұрасы.  

Қазақтың белгілі ақыны Мұхтар Шахановтың “Төрт ана” деген өлеңінде былай 

деген: 

“Тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала, 

Әр адамда өз анасынан басқа жебеп жебеп жүрер, демеп жүрер арқада 

Болу керек құдіретті төрт ана: 

Туған жері-түп қазығы айбыны, 

Туған тілі сатылмайтын байлығы, 

Туған дәстүр, салт-санасы тірегі, 

Қадымына шуақ шашар үнемі.  

Және туған тарихы, еске алуға қаншама 

Ауыр әрі қасіретті, болса да, 

Төрт анаға өңін жалғай алмаған 

Пенделердің басы қайда қалмаған? 

Төрт анасын қорғамаған халықтың 

Еш қашанда бақ жұлдызы жанбаған. 

Қасиетті бұл төрт ана –тағдырыңның тынысы. 

Төрт ана үшін болған күрес-күрестердің ұлысы. 

Төрт ана тек қазақ ұлтында емес, ол барлық қазақстандықтарда болуы тиіс. Себебі 

Қазақстанда түрып жатқан халықтар ежелден осы өлкені мекендеген. Олардың 

тарихы, салт-дәстүрі, мекен-жайы, ана тілі бар. 

  Сонымен қорыта айтарымыз, қазақстандық патриотизм-бүкіл қазақстандықтарға 

тән. Себебі ортақ Отан, ортақ тарих, ортақ салт-дәстүр, ортақ қазақтың тілі. Басқа 

ұлт өкілдері қазақтың тілін білуі тиіс. 

 

 

 

 

 



ИДЕЯ АВТОРЫ 

 

  

 
   «Қазақстандық жас патриоттар академиясы» 2016 жылы 22 ақпанда құрылды. 

   Идеяның авторлары: 

 – Битуова Дильдаш Рысқұлбекқызы - «Құрмет» Орденінің кавалері, 

Ы.Алтынсарин атындағы академияның корреспондент мүшесі.  

- Төлепбай Мұхитдин Бекболатұлы - «Батыр шапағаты» төсбелгісі иегері, 

«European Quality» халықаралық жүлдегері, «Ерен еңбегі» үшін төсбелгісі және 

Ы.Алтынсарин медалінің иегері, «Қазақстандық жас патриоттар Академиясы» 

негізін қалаған ел патриоты. 

 

   Қазақстандық жас патриоттар академиясын құру жас ұрпақты патриоттық сезімге 

тәрбиелеу ісінде маңызды оқиға болып табылады. 

   Академияға қабылданған балаларға салтанатты түрде академия мүшесіне арналған 

төс белгілері мен сертификаттар, футболкалар беріледі. 

    Іріктеу  критерийлері өте қатаң: өз тарихыңды білу, шағын отаны туралы (тарихы, 

мәдениеті, салт-дәстүрі, жетістіктері және т.б.); өз елінің тарихы, мәдениеті, этносы, 

батырлық табыстары, әскери тарихы, жетістіктері және т.б.; қазақстандық 

патриотизмнің мәнін түсіну.  



 

 

 «Балдәурен» РОСО-да «Қазақстандық жас 

патриоттардың  академиясын» құру өскелең 

ұрпаққа патриоттық тәрбие беруде, әрине, өте 

маңызды оқиға. Өйткені, мұнде балалар мен 

жасөспірімдерге тиімді патриоттық тәрбие беруге, 

Отанға деген сенім мен қоғамға пайда әкелуге барлық 

жағдай жасалған. 

 

 

   

 

 

 

 

   Қазақстанның болашағы үшін жастарға дұрыс тәрбие беру мәселелері, әрине, 

ерекше назар аударуды қажет етеді, өйткені қоғамның құндылық бағдарлары, 

елдің ұлттық қауіпсіздігі, шығармашылық даму, өскелең ұрпақтың азаматтық 

қалыптасуының бәрі осы патриоттық тәрбиеге байланысты. 

   Қазақстандық жасөспірімдер білімді, жан-жақты дамыған, шынайы патриот 

болуы тиіс. 

  Өз отанына деген шынайы сүйіспеншілігі болмай, нағыз қазақстандық патриот 

және өз елінің шынайы азаматы болу мүмкін емес. 



ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАС ПАТРИОТТАР АКАДЕМИЯСЫ 

     БАСТЫ МИССИЯ: «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының негізінде патриоттық 

тәрбие беру. 

 

    БАСТЫ МІНДЕТТЕР:  

- әзірлемеге қатысу және «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясына 

ілесу, оқушылардың патриоттық тұлғалық негіздерін қалыптастыру 

мақсатында Елбасы алға қойған әлемнің  ең дамыған 30 елдің қатарына кіру 

стратегиялық мақсатына қол жеткізу; 

- «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясын іске асыруда әдістемелік сүйемелдеу; 

- «Мәңгілік Ел» патриоттық акті негізінде оқу-тәрбие бағдарламаларын енгізу 

бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу; 

- «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі бойынша ұсыныстарды түсіндіру, 

әдістемелік құралдар әзірлеу. 

 

«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАС ПАТРИОТТАР АКАДЕМИЯСЫНЫҢ» 

КОНЦЕПЦИЯСЫ 

 

     Басты мақсаты: Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Мәңгілік 

ел» жалпыхалықтық идеясы негізінде қазақстандық жас патриоттарды 

тәрбиелеу. 

   «Қазақстандық жас патриоттар Академиясының» шарты Қазақстан 

Республикасында патриоттық рухта тәрбиеленген жас ұрпақтың ядросы және 

қозғаушы күші болатын ел элитасын қалыптастыру. 

      Басты міндеттері: патриотизм мен азаматтық сезімді тәрбиелеу жылдан – 

жылға қоғамдық мәні бар және әлемдік тұрақсыздық дәуірінде мемлекеттік 

маңызды мәселе болып келеді. Жаһанданудың өте күрделі жағдайларында 

және шағын мемлекеттердің мәдени құндылықтарына шабуыл жасалған 

жағдайда жас дамып келе жатқан қазақстандыққа еліміздің тарихын, 

мемлекеттік тілді, бай мәдениеті мен дәстүрлерін үйрету басты міндеттердің 

бірі. 

   Академия педагогтарының тұжырымдамалық міндеттері – балалардың туған 

жерге сүйіспеншілітерін ертерек ояту, оларды өз елінің лайықты азаматы 

болуға тәрбиелеу, туған үйіне, мектебіне, туған көше, қалаларына деген 

сүйіспеншіліктерін арттыруға, қоғамдық өмірге белсене араласуға тәрбиелеу. 

    2016 жылы сәуірде өткен Қазақстан халықтарының Ассамблеясы 

сессиясында «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі түрінде қазақстандық 

патриотизмнің ұлттық форматы ресми түрде қабылданды, бұл – бүгінгі күні 

ынтымақтастықтың, тарихтың, салт – дәстүрдің басты мемлекеттік идеясы. 

 



  «Мәңгілік Ел»  Патриоттық актісі рухындағы қазақстандық жас 

патриоттардың элиталық ядросы мынадай негізгі міндеттерді іске асыруды 

талап етеді: 

 бүгінгі заманда институтционалдық Академия негіздерінде 

қазақстандық оқушылардың патриоттық тәрбиесінің Бірыңғай жүйесін 

құру және әзірлеу. 

 Академияның жас мүшелерінің сана-сезіміне әлеуметтік маңызды 

патриоттық құндылықтарды, еліміздің тарихы мен мәдениетіне, салт-

дәстүріне деген сүйіспеншілікті сіңіру. 

 Академия мүшелерінің тұрақты тұратын және оқыту орындарында 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени, құқықтық, экологиялық және басқа 

да мәселелермен белсенді айналысу мүмкіндіктерін жасау; 

 Академия мүшелерінің Қазақстан Республикасы Конституциясын, 

заңдылықтарын, қоғамдық және ұжымдық өмір сүру нормаларын 

құрметтеу рухында тәрбиелеу; 

 Академия мүшелерінің Қазақстан Республикасының Елтаңбасын, Туын, 

Әнұранын, басқа да еліміздің мәдениеті мен тарихымен байланысты 

белгілері мен жәдігерлерді құрметтеуге және мақтан тұтуға 

дағдыландыру; 

 Академия мүшелерін еңбексүйгіштікке, жауапкершілікке тәрбиелеу; 

 Академия мүшелерін төлеранттылыққа және Қазақстан халықтары 

этностарының ауызбіршілігіне шақыру. 

 Академия мүшелерінің патриоттық тәрбие беру принциптері: 

 академия  мүшелерінің Қазақстанның ұлттық ұлттық мүдделерін 

көздейтін белсенділік принципі; 

 өз ата - бабаларының  ұлттық тұрмыс – салттың және отбасы ішіндегі 

қарым-қатынастардың жан-жақтылық принципі; 

 патриоттық идеялар мен құндылықтарды насихаттайтын аймақтық 

жағдайлар принципі; 

Бұл принциптер бір бірімен тығыз байланыста және бірлікте іске асады. 

 Педагогикалық және әдістемелік қамтамасыз ету тұжырымдамасы. 

    Педагогикалық және әдістемелік қамтамасыз ету тұжырымдамасы кешеннің оқу 

және әлеуметтік бағдарламаларын өзірлеуді көздейді, патриоттық тәрбие бойынша 

ұйымдастыру әдістемелерін, академия мүшелерінің қабілеті мен жеке дарындарына 

байланысты барлық педагогикалық нысандар мен құралдарды ескеру; 

     Тұжырымдаманы ғылыми-теориялық қамтамасыз ету азаматтық тұлға 

қалыптастыру проблемалары бойынша әдістемелік ұсынымдарды әзірлеуді қажет 

етеді; 

   



   Патриоттық тәрбие мазмұны әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласы негізінде 

мәдени-тарихи, рухани-адамгершілік, идеологиялық және басқа маңызды 

жетістіктер жолдары арқылы өскелең ұрпаққа патриоттық құндылықтарды негіздеу, 

оларды рухани игерту болып табылады. 

   Тұжырымдаманы кадрлық қазіргі заманғы талаптар деңгейінде өскелең ұрпаққа 

патриоттық тәрбие беру академия базасында және аймақтардағы қабілетті 

мамандарды даярлауды ұйымдастыруды көздейді. Осы жағдайдың дамуы мен 

құрылуы Қазақстан Республикасының жасөспірімдері мен қазақстандық жастар 

элитасы қоғамның жоғары әлеуметтік белсенділіктерінің, азаматтық 

жауапкершіліктерінің, рухани қабілетін танытуға ықпал ететін болады. 

   Патриоттық тәрбиені бірыңғай жүйемен басқарудың мазмұны елдегі қоғамдық 

даму үрдістерін ескере отырып өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру процесінің 

жағдайын талдау, бағалау, болжау және моделдеу. 

   Патриоттық тәрбиенің нәтижелілігін бағалау тәрбие процесінің мақсаттылығы 

және оның жүйелік сипатымен объективті критерийлер жүйесін пайдалану негізінде 

жүзеге асырылады; ғылыми негізділігі әдістерді және заманауи  технологияларды 

пайдалану арқылы тәрбиеге ықпал ету. Қазақстан Республикасының өскелең 

ұрпағының патриотизм деңгейі негізгі нәтижелілік критерийлерінің бірі болып 

табылады.  

    Бірыңғай патриоттық тәрбие жүйесінің түпкі нәтижесі Қазақстанның болашағын 

Мәңгілік Ел ретінде танытатын жоғары рухани көзқарасты, азаматтық ұстанымы 

мол, саналы патриот болатын өскелең ұрпақ.  

  

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 



Қазақстандық жас патриоттар Академиясы туралы 

Ереже 

1. Жалпы ережелер 

1.1. Қазақстандық жас патриоттар Академиясы – «Балдәурен» 

Республикалық оқу-сауықтыру Педагогикалық кеңесінің шешімі 

негізінде – 22.02.2016 жылы құрылды.  

1.2. Толық атауы: «Қазақстандық жас патриоттар Академиясы» 

Республикалық оқу - сауықтыру орталығы «Балдәурен», қысқартылған 

атауы: «ҚЖПА». 

2. Академияның басты мақсаттары мен міндеттері 

2.2.  Қазақстандық жас патриоттар Академиясы өскелең ұрпақтың жоғары 

рухани – адамгершілік қасиеттерін, қабілеті мен өзін – өзі жетілдіруге және 

өзін-өзі дамытуға байланысты отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында 

құрылған. 

Міндеттері:  

 жасөспірімдерді өз Отанын өткеніне, бүгіні мен болашағына саналы 

түрде қарау; 

 әр балаға өз азаматтық позициясын жүзеге асыру үшін жағдай 

жасау; 

 жастардың жауапкершілігі мен Отан алдындағы борышы; 

 Қазақстан және қоғам үшін тиімді патриоттық тәрбие жүйесін 

қалыптастыруды қамтамасыз ету. 

3. Академия қызметінің негіздері 

«Қазақстандық жас патриоттар академиясына»  «Балдәурен» РОСО 

ауысымның іріктеуден өткен балалары қабылданады. Қазылар алқасы 

конкурсты ұйымдастырушы болып табылады. 

4. Конкурстың шарттары 

- балалардың қатысуы жас  топтары бойыншы; 

- жеңімпаздарды анықтау және «ҚЖПА» қабылдау. 

5. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібі 

5.1. Мәселелерді қарау үшін арнайы комиссия құрылады, құрамына төраға, 

хатшы және комиссия мүшелері енеді. 

5.2. Комиссия жұмысының формасы отырыс. 

5.3. Конкурстық комиссияның шешімі хаттамамен рәсімделеді және оған 

комиссия төрағасы мен хатшысы қол қояды. 

5.4. Конкурс жеңімпаздары ҚЖПАна қабылданады және Академияның 

мүшесі Сертификатын алады. 

5.5. таңдау критериилері:  

 Өз Отанының ата-бабаларының тарихын білу; 

 



 Өз облыс, аудандарының, ауыл-аймақтарының тарихын, дәстүрі 

мен мәдениетін, жетістіктерін білу; 

 Қазақстандық патриотизмнің негізін түсіну; 

 «Отан», «патриотизм», «борыш», «ұлттық мүдде», «Отанды 

қорғау» және т.б. осындай ұғымдарды білу; 

 Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасының ерекшелігін, 

бірегейлігін, рөлі мен орнын, маңызын түсіну. 

6. Марапаттау 

6.1. «Патриот» Төс белгісі Жас қазақстандық патриоттар Академиясының 

басты марапаты болып табылады. 

6.2. «Патриот» Төс белгісі және оның куәлігімен сайыста ең жоғары нәтиже 

көрсеткендер марапатталады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 

 

 

                               

 

 



 

 

«Балдәурен» РОСО филиалында қабылданған патриоттар 

саны 

 

Облыс 

атауы: 

2018 ж 2019 ж 2020 ж 2021ж 

Алматы 

қаласы 

2 10 3 1 

Алматы 

облысы 

 12 1  

Шымкент 

қаласы 

8 24 6 6 

Түркістан 

облысы 

 10 20 14 

Қызылорда 

облысы 

 5 1  

Батыс 

Қазақстан 

облысы 

3  4  

Ақтөбе 

облысы 

  1  

Жамбыл 

облысы 

 12 2  

Қарағанды 

облысы 

    

Барлығы: 13 73 41 21 
 

 

 

 

 



 

АКАДЕМИЯ КҮНІ 

 
Патриот – өз Отанын адал сүйетін, қызмет ететін, өз мүддесін ел мүддесі 

жолында құрбан қылатын, басқа ұлттар мен ұлыстарға кеңпейілдікпен қарайтын 

адам!!! 

ҚР-ның Тұңғыш президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылдың  

5-қазанындағы  жолдауы еліміздің тірегі – жастар мәселесіне жете мән беру аса 

маңызды екенін атап өтті. Қазақстанның болашағы жастарға – жастардың 

білімдеріне, энергиялары мен патриотизміне байланысты»-деп атап өтті. Осыған 

байланысты,  2019 жылды «Жастар жылы» деп жариялауы өскелең ұрпақты 

қолдауға бағытталған маңызды қадам. 

Тәуелсіздік рухымен өсіп келе жатқан бүгінгі жас буын – біздің ертеңгі 

үмітіміз, сенімді тірегіміз. Сондықтан елжанды жастарды тәрбиелеу бүгінгі 

жиналып отырған қауымның басты мақсаты деп ойлаймын. 
 

Осы орайда, «Балдәурен» Республикалық оқу-сауықтыру орталығындағы ең 

маңызды және көлемді оқиға 2016 жылғы ақпан айының 22 жұлдызында  

Қазақстандық жас патриоттар Академиясының құрылуы болды. Проектінің идея-

авторы – «Құрмет» Орденінің кавалері, Ы. Алтынсарин атындағы Академияның 

корреспондент-мүшесі, Битуова Ділдаш Рысқұлбекқызы.  
      Ұйымның басты миссиясы: «Мәңгілік ел» жалпыхалықтық идеясы негізінде 

қазақстандық жас патриоттарды тәрбиелеу, Қазақстан Республикасында патриоттық  



 

рухта тәрбиеленген жас ұрпақтың ядросы және қозғаушы күші болатын ел элитасын 

қалыптастыру болып табылады. Міне, 4 жыл Академия, балалар бастамалары мен 

патриоттар ұрпағының белсенді азаматтық көзқарасын білдіретін орталыққа 

айналып, жемісті еңбек етіп келеді. Осы уақыт аралығында Қазақстанның барлық 

аймағынан 2500 балаға осы құрметті атақ берілді.  

     Академия мүшелері өз құрдастарын түрлі іс-шараларға тарта отырып, өз 

аймақтарында белсенді жұмыс атқаруда. Қазақстандық жас патриоттар Академиясы 

мүшелерінің тұрғылықты мекендерінде табысты жұмыс жасауы үшін арнайы 

жоспар-бағдар әзірленіп отырады. 

      Міне осыған орай, 14.02.2020 ж Түркістан облысындағы«Балдәурен» 

Республикалық оқу-сауықтыру орталығы филиалы «Жас патриоттардың бас қосу 

күні» аталып өтті. Бұл шара Шымкент қаласында Қазақстан Халқы ассамблея 

мәдениет үйінде өтті. Бұл шараға көптеген қонақтар келді. Атап айтсақ, «Балдәурен» 

РОСО, «Балдәурен-Қапшағай» РОСО, Түркістан облысындағы «Балдәурен» РОСО 

филиалы,  «Балдәурен-Балқаш» РОСО филиалының қызметкерлері, этнос – ұлт 

өкілдері, «Жас ұлан» әскери мектебі ұландары, «Қазақстандық жас патриоттар» 

Академиясы мүшелері, Тараз қаласының патриот оқушылары, №17 Балқаш 

қаласының мектеп оқушылары және де «Балдәурен» орталығында демалып кеткен 

оқушылар бас қосты. Шара 2 бөлімнен  тұрды: баяндамалар презентациясы және 

концерттік бағдарлама. Кездесуге келген оқушыларымызбен, қонақтарымызбен  

бірге флешмоб билеп, тәтті дастарханнан дәм ауыз тиіп, арқа-жарқа болып қайттық. 

 

 
     Жалпы, Қазақстандық жас патриоттар Академиясының жұмыс істеуі үлкен 

маңызға ие екені күмән тудырмайды. Ең алдымен, ол әрбір мектеп оқушысының 

бойында Отанға деген адалдықты, өз еліне пайда әкелуге дайын болуды дамытудың 

пайдалы шарттарын қамтамасыз ететін патриоттық тәрбие берудің тиімді жүйесін 

қалыптастыруға ықпал етеді. 



 

Отаншылдық – жарқын болашақ кепілі! 
   Түркістан облысы «Балдәурен» РОСО филиалында 2021 жылы ақпанның 16 

жұлдызында  өткен «Отаншылдық – жарқын болашақ кепілі!» атты онлайн форумда 

еліміздің түпкір-түпкірінен, атап айтар болсақ БҚО, Ақтөбе, Қарағанды, Петропавл, 

Қызылорда, Тараз, Алматы, Шымкент, Түркістан облыстарынан жас 

патриоттарымыз  қатысып,  жұмыстарымен бөлісіп белсенділік танытты. 

 

 
 

Форумға «Қазақстандық жас патриоттар Академиясының» идея авторы- «Құрмет» 

Орденінің кавалері, Ы.Алтынсарин атындағы Академияның корреспондент мүшесі 

Битуова Ділдәш Рысқұлбекқызы қатысып жас патриоттарымызға ақ батасын беріп 

құттықтауын білдірді. 

Өз кезегінде «Қазақстандық жас патриоттар Академиясы» негізін қалаған, «Батыр 

шапағаты» төсбелгісі иегері, «European Quality» халықаралық жүлдегері, «Ерен 

еңбегі» үшін төсбелгісі және Ы.Алтынсарин медалінің иегері, ел азаматы Төлепбай 

Мұхитдин Бекболатұлы сөз алып балаларға жігерлі сөздер айтып, рухтандырып, 

қолдау білдірді. 
 

                   

  

  

 

 

 

 



 

      Академияға қабылданған жас патриоттарымызға бағыт-бағдар беріп, тығыз 

байланыс жасаудамыз.  Патриоттар өз қала, аудандарында, мектептерінде  ұйым 

құрып, патриоттық бағытта түрлі іс-шаралар мен қайырымдылық акцияларын 

ұйымдастырып, белсенділік танытуда.  

    Еліміздің ертеңі болар жастарымыздың  атқарып жатқан жұмыстары көңіл 

толарлықтай деңгейде деп айтуға болады.  

Ол туралы жыл сайын дәстүрге айналған ақпан айында ұйымдастырылып отырған 

«Қазақстандық -жас патриоттар» Академиясы күні қарсаңында өтетін форумда, 

академия мүшелері өздерінің атқарып жатқан жұмыстары жайында ақпарат беріп, 

алдыға қойған бағдар-жоспарларымен бөлісіп, өзінен кейінгі іні-қарындастарына 

үлгі  көрсетуде. 

 

 

 

 
 
 

    Әр адам өз елінің патриоты болуға міндетті. Патриот - бұл өз елін сүйетін, елінің 

ұлтын, тілін, тарихын, ежелден келе жатқан ата-баба салт-дәстүрлерін, дінің, ділін 

құрметтеп, өз елі үшін қызмет ететін тұлға. Сондықтан, әрбір қазақпын деген азамат, 

өз елінің патриоты болуға тиіс. Патриотизм ең алдымен адамның отбасына деген 

сүйіспеншілігінен басталады. Қазақта «Отан отбасынан басталады» деп бекер 

айтпаған ғой. Біздің еліміздегі әрбір азамат өзі өсіп-өніп, өмір сүріп,қызмет етіп 

жатқан өз еліне құрметпен қарауға тиіс 
 

Авторы: Тұрғынбек Нұрбибі Нұрланқызы  



РИЗАШЫЛЫҚ БІЛДІРУ ХАТТАРЫ 

 
Отан деген — сүйіспеншілік, өзінің бар болмысынды елінің мүддесіне арнап, 

бойындағы қабілет пен күш-қуатты, білім мен білікті, ақыл-парасатты ел игілігіне 

жұмсау патриотизмның  басты ерекшелігі. Еліміз егемендік алғаннан бері жас ұрпақ 

тәрбиесінің темірқазығы – қазақстандық патриотизм болды. 

Елбасы өз жолдауында  патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, яғни туған 

жеріңе деген сүйіспеншілік, туған жерге, оның мәдениеті мен  салт-дәстүрлеріне 

айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің 

бірі деп, өскелең ұрпақты үш қағида бойынша – бейбітшілік, келісім, саналы еңбекке 

тәрбиеленуі тиіс екендігін атап өткен болатын.   

2020 жылдың 24 ақпан – 15 мамыр  аралығында  «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын іске асыру және «Еріктілер жылына» орай  Түркістан облысы 

«Балдәурен»  Республикалық оқу-сауықтыру орталығының Қазақстандық жас 

патриоттар академиясының патриоттық тәрбие беру байқауы өтті.  Мақсаты 

«Мәңгілік ел» жалпыхалықтық идеясы негізінде Қазақстандық жас патриоттарды 

тәрбиелеу, болашақ жастарымызды қолдау, бағыт беру. 

 Нәтижесінде  ауысымның салтанатты жабылуында «Қазақстандық жас  

патриоттар Академиясының» мүшелігіне  15 оқушы қабылданды. Соның ішінде 

біздің мектеп-интернаттың мақтанышы, оқу озаты, еріктілер клубының белсенді 

мүшесі, қайырымдылық шаралардың ұйымдастырушысы 8ә сынып оқушысы  

Сериков Арсен қабылданып, сертификат, алғыс хат,төс белгіге ие болды. 

Балаларды Отанды, туған жерді, өзінің халқын сүюге тәрбиелеуде 

Қазақстандық жас патриоттар академиясының болашағы зор. Себебі бұл ұйым 

еліміздің әр түкпіріндегі оқушыларды патриоттық рухта тәрбиелеуге зор үлесін 

қосады. 

Республика көлемінде бала болашағы, ел болашағы үшін осындай ұйымның 

жұмыс жасап жатқаны біз үшін қуаныш әрі мақтаныш. 

 

Смадияр Күнімайгүл Смадиярқызы 

Ақтөбе қаласы М.Құсайынов атындағы АОДБАММИ тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары 

 

 

     Қазіргі таңда жас жеткіншектерді патриотизмге тәрбиелеу жұмыстары қарқынды 

дамуда. Жастар- елінің  жанашыры, қорғаны болу үшін отаншылдыққа тәрбиелеу 

алдыңғы буынның міндеті. 

    Отанымызды қадірлеу оны сүю,болашақ ұрпаққа өсиет қалдыру бізге ата-

бабамыздан келе жатқан аманат.Еліне деген сүйіспеншілікті арттыру негізгі 

міндет.Кейінгі ұрпақтың отансүйгіш болуы қазірден бастау алады. 

Жастарды патриотизмге баулу мақсатында ауқымды шаралар ұйымдастырылды. 

Балалардың жан-жақты дамуы ,ең бастысы болашақтың қамы үшін Балдәурен 

Республикалық орталығында Қазақстан-жас патриоттар академиясы құрылды. 



 

2020жылдың 16 ауысымында мектебіміздің 9 Ә сынып оқушысы Ділдашова Әсел 

Қосымқызы  Қазақстандық жас патриоттар Академиясына қабылданып, сертификат, 

куәлік және төс белгіге ие болды.  

   Ауданымызда белсенді жастардың қатарында болып,жүзден жүйрік атанып жақсы 

жұмыстар атқарғаны үшін Ділдашова Әсел Қосымқызына және осынша жетістікке 

нық қадам бастырғанына,болашаққа оң көзқараспен қарауға үлкен үлесін қосқан 

Қазақстан - жас патриоттар Академиясына алғысымыз шексіз.Біз жастардан жарқын 

болашақ күтеміз.  

  Қазақстан-жас патриоттар академиясына мектеп ұжымы атынан алғысымызды 

білдіреміз,жас патриоттарды тәрбиелеу жолында сәттілік тілейміз! 

 

ДТІЖО Нысанбаев Бақытжан Раушанұлы 

Қ.Мүсірепов атындағы №20 ЖОМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ ІС - ШАРАЛАРЫ 

«Балдәурен» РОСО филиалында патриоттық тәрбие беру бойынша үлкен 

жұмыстар атқарылуда. 

  

Жұмыс түрлері әр түрлі: патриоттық әндер сайысы, «Елін қорғау – ерге серт» атты 

саптық шеруі және дөңгелек үстел, мәнерлеп оқу сайыстары өткізіледі. 

    Сонымен қатар әскери – патриоттық бағыттағы ауысымдар жүргізіледі. 

 

 



                

 

Бүгінгі жас буын – біздің 

ертеңгі үмітіміз, сенімді 

тірегіміз! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор:    Тұрғынбек Нұрбибі Нұрланқызы  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мекен-жайы:  

Түркістан облысы,Төлеби ауданы,  

Нысанбек ауылы, Үшсала көшесі, 32 үй  

Телефон: 8 (771) 805 05 50 

E-mail& baldauren_2@inbox.ru 
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