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Қапшағай қаласы 

2022



 
Қапшағай қаласы "Балдәурен" РМҚМ әдістемелік кеңесінің 

жоспардан тыс хаттамасының шешімі бойынша басуға жіберілді 

26.01.2022 ж. 

 

 

 

 
Құрастырушылар: Ғылыми-әдістемелік бөлім. 

 
Қазақстандық жас патриоттар Академиясының нұсқаулығы:  

құрастырушы Ғылыми-әдістемелік бөлім,-Қапшағай, 2022.- 19б. 

 
 

 
Тәуелсіз еліміздің өскелең ұрпағына патриоттық рухта 

тәрбие беру, олардың отансүйгіштік, рухани-адамгершілік, 

патриоттық бағыттағы бастамаларына қолдау білдіру 
мақсатында Қазақстандық жас патриоттар Академиясы жұмыс 

жасап жатыр. Академия жұмысы бойынша нұсқаулықта 

ережесі, тарихы, Қапшағай қ. «Балдәурен» РОСО патриоттар 
құрамына қабылдау талаптары мен мүшеліктегі балалар 

жұмысының нәтижелері келтірілген. 

Нұқсаулық оқушыларға, ұйымдастырушы-ұстаздарға, 
педагогтерге, әдіскерлерге арналған. 

 

 

 

 
 

 

 

 

©РМҚМ Қапшағай қ. 

 "Балдәурен" РОСО
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Алғы сөз 
 

      «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығы «Артек» 

халықаралық балалар орталығының аналогы  бойынша    құрылды. 

      «Балдәурен» - оқу-педагогикалық және сауықтыру шараларын 
ұйымдастырумен айналысатын, сонымен қатар балалардың 

халықаралық және республикалық мәдени көпшілік, ғылыми-

практикалық іс-шараларын өткізетін республикалық оқу-сауықтыру 
орталығы. 

     «Балдәурен» РОСО бас орталығы еліміздің ең көрікті жерлерінің 

бірі Бурабай курорты аймағында Щучье көлінің жағасында 

орналасқан. 2017 жылы жер жаннаты Жетісудың төрінде Қапшағай 
су қоймасының солтүстік-батыс жағалауында, 2018 жылы киелі 

Түркістан жерінде, 2019 жылы Балқаш қаласында өз филиалдарын 

ашып, табысты жұмыс жасап келеді. Қазіргі таңда ол ТМД және 
Орталық Азия аймақтарындағы теңдесі жоқ бірден-бір балалар мен 

жасөспірімдердің демалысын, сауығуын ұйымдастыратын және 

олардың шығармашылықтарының дамуына барлық жағдайлар 

жасайтын республикалық оқу-сауықтыру орталықтары болып 

табылады. 

      Әр маусымда балалармен жүргізілетін жұмыс және 
педагогикалық ұжымның жинақтаған тәжірибесі қазіргі жағдайларда 

қазақстандық оқушыларды патриоттық тәрбие беру жүйесін 

дайындап құруға мүмкіндік берді. 

      2016 жылғы ақпан айының 22 жұлдызында Қазақстандық жас 
патриоттар Академиясы құрылды. Проектінің идея-авторы – 

«Құрмет» Орденінің кавалері,        Ы.Алтынсарин атындағы 

Академияның корреспондент-мүшесі, Битуова Ділдаш 
Рысқұлбекқызы  және     Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің «Ы.Алтынсарин» төсбелгісінің иегері, «Ерен 

еңбегі үшін» медальі иегері, «Қазақстан Республикасы білім 
беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісі, Бауыржан Момышұлы 

«Батыр шапағаты» медальі иегері, Халықаралық «Еуропалық сапа» 

марапатының иегері,  Төлепбай Мұхитдин Бекболатұлы.
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   Қазақстандық жас патриоттар Академиясы 

БАСТЫ МАҚСАТЫ: "Мәңгілік Ел" ұлттық идеясының 

негізінде патриоттық тәрбие беру. 
 

БАСТЫ МІНДЕТТЕР: 

- "Мәңгілік Ел" жалпыұлттық патриоттық идеясына 

ілесу, оқушылардың патриоттық негіздерін 
қалыптастыру мақсатында әлемнің ең дамыған 30 елдің 

қатарына кіру стратегиялық мақсатына қол жеткізу; 

- "Мәңгілік Ел" жалпыұлттық идеясын iске 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 . 

 

      КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ 

"Балдәурен" РОСО - да "Мәңгілік Ел" идеясы 

оқу тәрбие процесінің негізінде академиялық пәндер 

арқылы енгізіледі және сабақтан тыс қосымша білім беру 
мен тәрбиелік іс-шаралардың негізінде жүзеге асады. 

Академия мүшелері жас ұрпақтың бойына 

ұлттық тәуелсіздіктің негізгі түсініктері мен 

қағидаттарын, идеясын енгізуге, қоғамдық прогреске өз 
үлесін қосуға,еліміздің ұлы тарихына өз қолтаңбасын 

қалдыруға ұмтылу қажет. Өз Отанының игілігіне шексіз 

сүйіспеншілігі аясында құрылатын жоғары патриотизмге 
үйренеді, ашық және толерантты қоғам құруға 

патриоттық ортаны қалыптастырады
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ТӨЛЕПБАЙ МҰХИТДИН БЕКБОЛАТҰЛЫ 
 

Казақстандык жас патриоттар 

Академиясының президенті, идея авторы 
         
 

             Бүгінгі таңдағы 

өзекті мәселенің бірі — жас 

ұрпаққа рухани-патриоттық 
тәрбие беру. 

          Құнды қасиеттерге 

баулу, рухани бай адамды 
қалыптастыру оның шыр 

етіп дүниеге келген кезінен 

басталу керек.Халықта 
«Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге 

болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсыӊ» 

деп, бекер айтылмаған. Сондықтан, еліміздің болашағы 
жас ұрпақтың бойына жастайынан ұлттық намыс, мінез – 

құлық, тектілік, отансүйгіштік сияқты құнды қасиеттерді 

сіңіріп, тәрбиелеуде бірінші бесік - отбасы мен ата-ана 
тәрбиесі болса, екінші бесік - білім беру мекемесi болып 

табылады. 

        Атақты Қазыбек би: «Атадан жақсы ұл туса, елінің 
туы болады. Атадан жаман ұл туса, көшiнiң соңы 

болады», деген. Осындай аталы сөздер ғасырлар бойы 

халқымызды - жігерлендіріп, қанына сіңген қасиетке 

айналған. Біз әлі де осы қасиеттен ажыраған жокпыз. Ел 

болып ұлттық патриотизм үлгісін жаңа қазақстандық 

патриотизммен ұштастырып, өзіміздің елімізді, жерімізді, 
ұлтымызды қорғайтын, мемлекетіміздің туы болатын жас 

патриоттарды Сiздер мен бiздер болып бірге тәрбиелейік. 
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                      БИТУОВА ДІЛДАШ РЫСҚҰЛБЕКҚЫЗЫ 

Казақстандык жас патриоттар  

Академиясының негізін қалаушы, идея авторы 
 

        «Құрмет» Орденінің   

кавалері,   Ы.   Алтынсарин   
атындағы Академия 

корреспондент-мүшесі, 

Халықаралық Түркі 
Академиясы президентінің 

кеңесшісі. 

      Академияның басты 
мақсаты - әлемдік тұрақсыздық       

кезеңінде жеңілістеріне 

толғану, сүйіну, қайғыру, оның 
мүдделеріне қызмет етуге 

тырысу және Отанды қорғауда 

өзін құрбан етуге дайын болу. Отанға деген    
сүйіспеншілігінен адамның сезімтал көңіл-күйі, оның 

сенімі, қабылданған әлеуметтік, моральдіқ нормаларымен 
қалыптасқан көзқарастарынан бастау алады. 

Патриотизм қоғамдық сана-сезім деңгейінде 

ұлттық және мемлекеттік бірлік идеясынан, өз халқының 
қайталанбастығынан, дәстүрлерінен, ғибратынан, 

тарихынан, мәдениетінен және Отанға сүйіспеншілігінен 

көрінеді. 
      Қазіргі жағдайда өскелең ұрпақтың отаншылдық  

қасиеттерін кең және тереңірек дамыту үшін  қазақстандық 

мектеп  оқушыларының патриоттық тәрбие жүйесін 
жетілдіру керек. Сондықтан да  «Балдәурен» базасындағы 

«Қазақстандық жас патриоттар академиясы» мектеп 

оқушыларына патриоттық тәрбиенің тиімді жолдарын 
қарастырып, ұйымдастыруда. Академиямыз әр оқушының 

Отанға адалдығын, Қ а з а қ с т а н д ы қ  қоғамға  пайда 

келтіруге даярлығын дамытуға        оңтайлы шарттарды 
қамтамасыз ететін патриоттық тәрбиенің  тиімді жүйесін 

қалыптастыруға жәрдемдеседі. 
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       «ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАС ПАТРИОТТАР           

АКАДЕМИЯСЫНЫҢ» КОНФЕРЕНЦИЯСЫ 
 

 «Қазақстандық жас патриоттар - Академиясы» - (мәтін 

бойынша бұдан әрi Академия) шарты: Қазақстан 
Республикасында патриоттық рухта тәрбиеленген жас 

ұрпақтың ядросы және қозғаушы күші болатын ел 

элитасын қалыптастыратын ұйым. 
 Әлемдегі тұрақсыздық дәуiрде жас ұрпаққа 

патриотизм мен азаматтық сезімде тәрбие беру жылдан - 
жылға қоғамдық мәні бар үлкен мемлекеттік маңызды 

мәселе болып келеді. Жаһандану үдерісінде алпауыт 

мемлекеттер шағын мемлекеттердің мәдени 
құндылықтарына шабуыл жасаған  жағдайында жас 

патриоттар Академиясы жеткіншектерге дамып келе 

жатқан Қазақстанды, елiмiздiң тарихын, мемлекеттік тілді, 
бай мәдениеті мен дәстүрлерін қадірлеуді үйретеді. 

       Академия          педагогтарының міндеттері:  

балалардың туған жерге сүйіспеншіліктерін ояту, оларды 
өз елінің лайықты азаматы     болуға     тәрбиелеу, туған 

үйіне, мектебіне, қалаларына деген сүйіспеншіліктерін 

қалыптастыру, өз елінің жетістіктерін мақтан тұтуға, 
әскерге деген құрметтері мен сүйіспеншіліктерін арттыруға, 

қоғамдық өмірге белсене араласуға тәрбиелеу. 
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Қазақстандық жас патриоттардың элиталық ядросы 
мынадай негізгі міндеттерді іске асыруды талап етеді: 

 

• 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, коғамдық және 

ұжымдық өмір сүру нормаларын құрметтеу рухында 
тәрбиелеу; 

• Академия мүшелерінің Қазақстан 

Республикасының Елтаңбасын, Туын, Әнұранын, 
басқа да еліміздің мәдениеті және тарихымен 

байланысты белгілері мен жәдігерлерді құрметтеуге 
және мақтан тұтуға дағдыландыру; 
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Қазақстан жас патриоттар Академиясы         туралы 

ЕРЕЖЕ 

1. Жалпы ережелер 

1. Қазақстандық - жас патриоттар Академиясы 

- «Балдәурен» РОСО педагогикалық кеңесінің шешімі 

негізінде - 22.02.2016 жылы құрылды. 

2. Толық атауы: «Қазақстандық жас патриоттар 

Академиясы» «Балдәурен» республикалық оқу сауықтыру 

орталығы, қысқартылған атауы: «ҚЖПА». 

 
2. Академияның мақсаттары мен міндеттері 

Қазақстандық жас патриоттар Академиясының мақсаты 

өскелең ұрпақтың жоғары рухани адамгершілік 
қасиеттерін, қабілеті мен өзін - өзі жетілдіруге және өзін - 

өзі дамытуға байланысты отансүйгіштікке тәрбиелеу. 
 

Міндеттері: 

• жасөспірімдерді өз Отанының өткеніне, бүгіні мен 

болашағына саналы түрде қарауға үйрету; 

• әр балаға өз азаматтық позициясын жүзеге асыру 

үшін жағдай жасау; 

• жастардың жауапкершілігі мен Отан алдындағы 
борышын түсінуге бағыттау; 

• 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. 
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4. Конкурстың шарттары 

- балалардың қатысуы жас топтары бойынша; 

- жеңімпаздарды анықтау және «ҚЖПА» қабылдау. 
 

5. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібі 

1. Мәселелерді қарау үшін арнайы комиссия 

құрылады, құрамына төраға , хатшы және комиссия мүшелері 
енеді. 

Сайыстың комиссия мүшелері келіп түскен 

құжаттарды қарайды, құжаттарды сынып жетекшілері, 
педагогтар - ұйымдастырушылар береді. Коммисия 

қорытындысы бойынша ұсыныстарды қарастырып, сайыс 
жеңімпаздарын анықтайды. 

2. Комиссия жұмысының формасы отырыс. 

3. Конкурстық комиссияның шешімі хаттамамен 
ресімделеді және оған комиссия төрағасы мен хатшысы қол 

қояды. 

4. Конкурс жеңімпаздары ҚЖПА мүшесіне 

қабылданады және Академияның мүшесі екенін растайтын 

сертификатты алады. 

5. Таңдау критерийлері: 

• Өз Отанының ата-бабаларының тарихын білу; 

• Өз облыс, аудандарының, ауыл-аймақтарының тарихын, 
дәстүрі мен мәдениетін, жетістіктерін білу; 

• Қазақстандық патриотизмнiң 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 

1. «ПАТРИОТ» Төс белгісі Жас қазақстандық патриоттар 

Академиясының басты марапаты болып табылады. 

2. «ПАТРИОТ» Төс белгісі және оның куәлігімен сайыста 

ең жоғары нәтиже көрсеткендер марапатталады. 
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                    Жас Қазақстандық – патриоттар 

           Академиясы мүшелерінің Төлқұжаттары 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан жас патриоттар 

Академиясы мүшелерінің 

Сертификаты 

 

       «Патриот»  

       төс белгісі 

Қазақстан жас патриоттар 

Академиясы мүшелерінің 

футболкасы 
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    Қапшағай қаласы «Балдәурен» РОСО   

Патриоттар саны 
 

Қазіргі уақытта Қапшағай қаласы 

«Балдәурен» РОСО- да демалған балалар арасынан 

424 бала Академия мүшесі болды. Оларға 

салтанатты түрде Академия мүшесіне арналған төс 

белгілері мен сертификаттар, футболкалар берілді. 

Орталық ашылғаннан бастап қазіргі 

уақытқа дейін әр жылдарда қабылданаған дарынды 

балалар саны: 
 

• 2017 жылы - 107 бала; 

• 2018 жылы- 79 бала; 

• 2019 жылы - 77 бала; 

• 2020 жылы-81 бала; 

• 2021жылы- 80 бала. 

 

Біздің батыр балалар 
 

Алматы облысы, Жаркент қаласының 

жеткіншектері заңсыз шекараны өтушілерді 

қолға түсіріп, көрсеткен ерліктері үшін 

Қазақстандық жас патриоттар академиясына 

қабылданды. Олар: Дәулетбек Дәулет, Қуаныш 

Арнай, Жаппархан Марғұлан. 
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Қапшағай қ. «Балдәурен» РОСО Қазақстан    

жас патриоттар Академиясына  үміткерлерді 

қабылдау талаптары 

1 кезең. Жетістіктер презентациясы. 
  

      Өз мектебінде, ауылда/қалада, облыста 

байқауларға, олимпиадаларға қатысуы, оқудағы, 

спорттағы, шығармашылықтағы жетістіктері 

(презентация). 
 

2 кезең. Куратор ұсынған патриоттық 

тақырыптар бойынша қысқаметражды 

бейнероликтер ұсыну. 
    Бейнероликтерде тақырып толықтай ашылып, 

жақсы сапада түсiрiлу керек. 

3-кезең. Сұхбаттасу. 

Сұрақтар: 
 

-Қазақстан тарихы бойынша білім деңгейі; 

-Туған өлкенің тарихы (тарихи көрнекті орындар); 

-Қазақстанның танымал адамдары (үміткердің 

пікірі бойынша елдің мақтанышы); 

- Қатысушы келген ауылдың/қаланың атақты адамдары; 

- Қазақстан Республикасының Рәміздері; 

-Ерікті ретінде атқарған жұмысы. 

Қандай акцияларға қатысты? 

-Қатысушының мақтан тұтатын жеке жетістіктері? 

-Қатысушының пікірінше, өз Отанының 

патриоты қандай жұмыс жүргізуі керек? 

-Елдегі болып жатқан тарихи күндер туралы пікірі. 

-Білім және ғылым министрі мен министрлік туралы 

жақсы көзқарастары мен пікірі.  
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     Академия ақпарат желісінде 

 

 

        Инстаграм желісіндегі @eljandy_patriot парақшасы 

Академия мүшелерінің атқарып келе жатқан жұмыстары 

бойынша есептерін салуда. Сонымен қатар мемлекеттік 
мерекелерге орай құттықтау бейнероликтері түсіріледі. 

Қазіргі сәтте патриоттар қандай жұмыс атқарып үлгерді, 

жасалынған есептер туралы білу үшін парақшаға кіріп көре 
аласыз. 

 

                 Патриоттар энциклопедиясы 
 

      2020 жылы ІҮ Академия күніне орай «Патриоттар 
энциклопедиясы шығарылды. Энциклопедияға белсенді 83 

патриоттың жетістіктері туралы мағлұматтар енгізілді. 
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Академия аясында өткізілген іс-шаралар 
 

 

  25-27 сәуір 2016 жыл «Қазақстандық жас патриоттар 
Академиясы» тақырыбында Республикалық Академия күні; 

 

  27-28 тамыз 2016 жыл Қапшағай қаласы «Балдәурен» 

РОСО-да II Академия Күні; 

 

  21-23 ақпан 2017 жыл «Біз — Мәңгілік елдің іргетасын 

қалаушы Ұлы дала ұрпағымыз!» I Республикалық патриоттар 

форумы; 
 

  21-23 ақпан 2018 жыл «Патриотизм - рухани жаңғырудың 

берік іргетасы» жас патриоттардың II Республикалық 

форумы; 
 

  22-24 ақпан 2018 жыл «Солтүстік-Қазақстан, Алматы және 

Жамбыл облыстарының білім беру мекемелерінде 

патриоттық тәрбие беру жұмысы бойынша педагогикалық 

тәжірибе диссеминациясы» атты III Академия күні; 
 

  7-17 тамыз 2018 жыл «Балдәурен» РОСО-да Қазақстандық 
жас патриоттар академиясының оқу сессиясы; 
 

  27 тамыз 2018 жыл «Төртінші өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы адами капитал» Қазақстан Республикасы 

педагог қызметкерлердің тамыз конференциясын ашты; 
 

        2-4 мамыр 2019 жыл «Балдәурен», Қапшағай қаласы 

«Балдәурен», Түркестан облысы «Балдәурен» 

орталықтарында «Ұлы дала жастары рухани 
жаңғыру жолында» III Республикалық жас патриоттар 

форумы; 
 

               20 ақпан 2020 жыл IX Академия күні Қапшағай қ.            

«Балдәурен» РОСО-да өтті
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      Атаулы күндер тізбесі 

 
22 ақпан – Жас патриоттар Академиясының  

туған күні 

                    14 желтоқсан – «Балдәурен» РОСО туған күні 

 

20 сәуір – Қапшағай қ. «Балдәурен» РОСО  

туған  күні 

27 қараша – «Жастар» ПО туған күні 
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  Адрес: 
         Алматинская область, город Капшагай, Юго-западная часть      

водохранилища Капшагай, индекс 040800 

           Телефоны: 

        8(72772)50-2-50 - приемная 

        8(72772)50-2-55 - метод.каб. 

               Email: 

      kapchagay.baldauren@mail.ru 

       support@baldauren-kapchagay.kz 

 

 baldauren.kapshagai 

mailto:baldauren@mail.ru
mailto:support@baldauren-kapchagay.kz
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