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Кіріспе

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» және 
«Ұлы Даланың жеті қыры» атты мақалаларында баяндалған «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының маңыздылығы бір ғана онжылдықпен 
шектелмейтін құжаттардың бірі болып табылады. Бүгінде бағдарламаны 
білім беру және тәрбие жүйесінің іргелі тұжырымдамасы ретінде қарауға 
болады. Мектептер, колледждер және ЖОО-лар Тұңғыш Президент, 
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың мақалаларының негізгі түйінін таратудың 
маңызды арнасы болып табылады және осыған байланысты гуманитарлық 
цикл мұғалімдері, тәрбие жұмысы жөніндегі меңгерушілер бағдарламаның 
мағынасын түсіндіру үшін жауапкершілікті өз мойнына алуы тиіс. 
Мемлекеттің саяси тұрақтылығы мен әлеуметтік және экономикалық 
жүйелердің тиімділігі жас ұрпақтың сапалық сипаттамалары мен 
ұмтылыстарына байланысты. Тиісінше жас ұрпақтың азаматтық және 
тұлғалық құзыреттерін қалыптастыру мәселелері маңызға ие болады. 

Азаматтыққа тәрбиелеу мораль мен адамгершілік, борыш пен жауап-
кершілікпен тығыз байланысты бірқатар міндеттерді шешеді. 

Мақсаты – білім беру саласының қызметкерлеріне түсіндіру және 
идеологиялық жұмыстарды жүргізу кезінде қазіргі заманғы тәсілдерді 
меңгеруде практикалық және теориялық көмек көрсету. 

Міндеттері:
- бағдарламаның тәрбиелік әлеуетін мектепте және университетте 

зерттеу; 
-  тәрбие жұмысындағы заманауи тәсілдерді жариялау; 
- идеологиялық жұмыста тарих пен әдебиет оқу пәндерін қолданудың 

маңыздылығын өзекті ету;
- студенттердің жобалық қызметін ұйымдастыру ережелерімен 

таныстыру; 
- «Рухани жаңғыру» қағидалары бойынша таңдамалы курсқа әдісте-

мелік ұсынымдар әзірлеу; 
- бағдарлама қағидаларын түсіндіру жұмыстары үшін спикерлер тобын 

дайындау. 
Әдістемелік құрал білім беру саласының қызметкерлеріне арналған 

және оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесінің мәселелерін өзекті 
етіп, әртүрлі жұмыс әдістерін қамтиды. 
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1. Мектеп жасындағы балалар мен студент жастарды 
әлеуметтендірудегі «Рухани жаңғыру» бағдарламасының міндеті

1.1. Мектеп жасындағы балалардың құндылық бағдарларын 
қалыптастыру
ХХІ ғасыр өзінің қарқынды өзгерістерімен оқушылардың зияткерлік 

дамуының рөлін арттырды, сонымен қатар тәрбие беру процесінің маңыз-
дылығын төмендетті. Алайда оқушының тұлға ретінде қалыптасу процесін-
де тек танымдық қабілеттерін ғана емес, сонымен бірге тұлғалық қабілет-
терін де дамытса, болашақ азаматтың қалыптасуы тұтас және үйлесімді 
болады. 

Сонымен бірге білім беру жүйесін тұрақты реформалау мектеп жұмы-
сында тәрбие беру сегментін ығыстыруға әкелді. Балаларды тәрбиелеу-
мен мектеп немесе отбасы айналысу керектігі туралы пікірталас өзекті. 
Білім беру көп қырлы және ұзақ процесс ретінде еңбек, эстетикалық, фи-
зикалық, ақыл-ой, азаматтық, экологиялық және т.б. болып бөлінеді. Бұл 
жағдайда әлеуметтенудің негізгі агенттері: отбасы мен мектеп жас ұр-
пақты тәрбиелеуге тікелей қатысады.

Бағдарламаны іске асыру мәнмәтінінде мектептің түсіндіру жұмыстары 
процесінде оның негізгі қағидаларын енгізу және қалай іске асырылуы 
тиіс деген мәселе маңызды болып табылады.  

Бүгінгі таңда балаларға тек мектеп қана емес, ғаламдық интернет желісі, 
әлеуметтік желілер және т.б. факторлар әсер ететінін ескере отырып, 
мұғалім оқушының координаттар жүйесінде үстем жағдайға ие болмайты-
нын түсінуіміз керек. Алайда бұл факт мектепті тәрбие беру функцияла-
рын орындаудан босатпайды, оны балалардағы рухани қасиеттерді дамы-
туға бағытталған іс-шаралар деп түсіну керек. Бүгінгі таңда педагогикада 
«тәрбие» терминінің бірыңғай анықтамасы жоқ.  Айырмашылық тек тұжы-
рымдамаларда ғана емес, тәсілдерде де бар. Осылайша тәрбие беруді оқы-
ту, қамқорлық және қорғау процесі ретінде, ересек өмірге дайындалудың 
негізі ретінде қарастыруға болады. Бұл анықтама отбасының басты рөлін 
білдіреді. Егер тәрбие – бұл балаларда белгілі бір көзқарастар, сенімдер 
мен қасиеттер жүйесін қалыптастыруға арналған мақсатты іс-әрекет болса, 
онда тұлғалық дамуға баса назар аударылады және олар мектеп институт-
тарына, тіпті жеке адамдарға ауысады. Егер білім беру жеке тұлғаны дамы-
тудың шарты болса, онда агенттердің ешқайсысы осы процестің нәтиже-
лері үшін жауапкершілікті өз мойнына ала алмайды. 

Баланың интеллектуалды және әлеуметтік қалыптасуында мектептің 
үлкен рөл атқаратыны күмәнсіз. Дәл осы жерде танымдық дағдылар, эсте-
тикалық қалаулар мен азаматтық құзыреттер қалыптасады. Мектептің 
тәрбие беру қызметінен күтілетін нәтиже қоғамның адамгершілігі жоғары 
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мүшесі болуы тиіс. Мәселен, оқу процесінің негізінде не болу керек неме-
се қандай құндылықтар іргелі болады деген сұрақ туындайды. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының өз мағынасы бойынша алдыңғы 
буын қалыптасқан және қазіргі оқушылардың ұмтылыстарымен үндес бо-
латын идеялық негіз болуға алғышарттары бар. Оның мазмұндық бөлігі қа-
зақстандықтардың негізгі ұстанымдарын қалыптастыра отырып, олардың 
іс-әрекеттері мен мінез-құлық үлгісін айқындауы тиіс. Бұл ретте бағдарла-
ма айқын саяси сипатқа ие емес. Ол жеке тұлғаны да, мемлекет пен ұлтты 
да дамытуға бағытталған. Мұнда біз жеке тұлға-азамат-қоғам-мемлекет 
мықты байланысын байқаймыз. Осы тізбектегі біріншілердің мақсаттары 
мен сұрауларының сипаттамаларына мемлекеттің күші тәуелді. Мұндай 
қойылым өте тартымды. Саяси құмарлық пен мұраттарына қарамастан, 
тұлға өзін үйлесімді өмір сүруге әкелуі тиіс сапалы дамуға ұмтылады. 

Мектеп кезеңі әлемнің бейнесін жасау және ондағы орны мен рөлін 
анықтау үшін оңтайлы. Мектеп өзінің негізгі қызметінде құндылық бағдар-
ларын анықтауға жағдай жасайды. Құндылық бағдарларын зерттеу маңыз-
ды, себебі олар адамның мінез-құлқын басқару механизмі болып табылады. 
Адам өз ортасында немесе мектеп сияқты институттарда қалыптасқан әлеу-
меттік құндылықтар кешеніне сәйкес шешім қабылдайды және әрекет етеді. 

Әлеуметтік-саяси өзгерістер балалардың мінез-құлық негіздеріне 
жаңа үрдістер әкелді. Бүгінгі таңда ХХ ғасырдың 80-жылдарындағы ба-
лалармен салыстырғанда қазіргі жасөспірімдердің басым құндылықтары-
ның қатары жеке жетістіктен басталып, қоғамдық жетістікпен аяқталады. 
Балалардағы құндылық көзқарастырының басымдығы отбасының да, мек-
тептің де әсерінен қалыптасады. Мектеп осы мәселеде жетекші орын алуы 
тиіс. Баланың тұлға ретінде қалыптасуы жасөспірім кезеңінде болатыны 
анық, сәйкесінше өмірлік тәжірибе, рефлексия мен дамыған мінез-құлық 
стилінің болуына ықпал ететін құндылық бағдарлары да қалыптасады. 

Біз атап өткендей, адам басшылыққа алатын құндылықтар оның мі-
нез-құлқы мен қабылдаған шешімдерінің негізі болып табылады. Сонымен 
қатар мінез-құлық, эмоционалды және танымдық компоненттер құндылық 
көзқарастарының қалыптасуына әсер етеді, бұл тексеру процесін, ең ал-
дымен эмпирикалық түрін қиындатады. 

Құндылықтар объективті шындық пен жас ұрпақтың ұмтылыстарының 
қажеттіліктеріне жауап беру керек екендігі айқын. 

Мектеп осы мәселеде өзекті үдерістерді, психологиялық ерекшелік-
терді және рухани-адамгершілік тәрбие тәжірибесін ескере отырып, бел-
сенді ұстанымға ие болуы керек. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы ұлттық құжат бола отырып мектеп-
тердегі рухани-тәрбие жұмысының тұжырымдамасы ретінде қарасты-
рылуы мүмкін. 
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Бағдарлама өзінің мазмұн бөлігінде тұлғалық қасиеттерді қалыптас-
тыруға бағытталған. Қазіргі әлемде өмір сүру адамнан «Рухани жаңғы-
рудың» барлық қағидаларына сәйкес болуын талап ететіні анық. Олар 
жасөспірімнің табиғатына қайшы келмейді, бірақ оның өз-өзін дамытуына 
ықпал етеді. 

Сонымен бірге бағдарлама саяси мінез-құлықтың ұтымды негізделген 
модельдерін қалыптастыруға жағдай жасайды. Бірақ бағдарламаның не-
гізгі қағидаларын мәжбүрлі форматта енгізу әрекеттері (индоктринация) 
қабылданбаумен қатар жүреді.  Мектеп қабылдаған тәрбие жұмысы мен 
іс-қимыл стратегиясы психологиялық жас ерекшеліктерін ескере отырып, 
балалар ұстанатын негізгі мағыналардың ішкі мазмұнымен анықталуы 
керек. 

 1.2. «Рухани жаңғыру» бағдарламасының қағидаларын студент 
жастардың мінез-құлық ұстанымдарымен біріктіру
Жоғары оқу орындарының заманауи білім беру бағдарламалары сту-

денттердің рухани даму мәселесін елемей, нақты кәсіби дағдыларын қа-
лыптастыруға бағытталған. ЖОО тәрбие мәселелерімен айналыспауы тиіс, 
оның қызметі жоғары кәсіби маманды дайындаумен ғана байланысты де-
ген пікір бар. Алайда тезис сынға төтеп бермейді, өйткені тұлғалық даму 
процесі өмір бойы жалғасады. ТжКБ және ЖОО мекемелеріне өмірлік 
тәжірибесі және қалыптасқан дүниетанымы жоқ кешегі оқушылар түседі. 
Мектептің әдеттегі атмосферасынан коммуникацияның жаңа форматына 
енетін бірінші курс студенттері ерекше назар аударуға лайық. Бұл кезеңде 
жоғары оқу орнының білім беру стандарттарына бейімделу бойынша ғана 
емес, өмірлік бағдарларды анықтау бойынша да курс өткізу маңызды.

Бірінші курс студенттерінің бейімделуі студенттердің тұлға ретінде 
қалыптасуындағы және олардың уақыт пен қоғамдық көзқарастарға сай 
келетін құндылықтар мен мінез-құлық үлгілерін игеруіндегі маңызды 
кезең болып табылады. Бірақ жоғары оқу орындары мен колледждердің 
экономиканың нақты секторына және еңбек нарығына тәуелділігінің ар-
туы оқыту траекториясын қалыптастыруда, мұнда студент дүниетанымдық 
пәндерге баса назар аударудың мағынасы жоқ деп түсінеді. Бұл антитренд  
енді ғана маңызға ие болып келе жатыр. Студенттің болашақ кәсіпқой ма-
ман және жеке тұлға ретінде үйлесімді дамуы студенттік өмірді сауатты 
ұйымдастыру жағдайында мүмкін болады. Ол үшін студенттік істер депар-
таменттері құрылады, олардың қызметі мәдени бос уақытты ұйымдасты-
руға немесе оның болашақ мамандығымен байланысты емес, бірақ оның 
рухани және тұлғалық өсуіне бағытталған студенттік бастамалар мен жо-
баларды жүзеге асыруға жағдай жасауға бағытталуы керек.
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Қалыптасқан жағдай тәрбие беру процесі мен бірінші курс студент-
терін әлеуметтендіру кезеңдері өтетін идеялардың, қағидалардың белгілі 
бір өрісін қалыптастыруды талап ететіні анық. Бұл бағытта «Рухани жаңғы-
ру» бағдарламасының білім беру жүйесіне арналған таңдамалы курстар 
мен жобаларды құрастыру үшін негіз болуға әлеуеті бар. 

Қазақстандық қоғамдық даму институты оқу бағдарламаларына 
«Рухани жаңғыру» қағидаларына негізделген студенттерді бейімдеу кур-
сын енгізуді ұсынады. Курстың негізгі тұжырымдамасы студенттерді ересек 
өмірге дайындау және дүниетанымдық көзқарастарды айқындау болады. 
Курстың бірегейлігі практикаға бағытталғандығымен және қазіргі уақыт-
тың шынайылығына жақындығымен анықталады. Курс элементтерінің 
бірі студенттердің жеке дамудың 4 (5) жылдық жоспарын қалыптастыруы, 
оларға теориялық деңгейден эмпирикалық деңгейге өтуге мүмкіндік бе-
реді. Студенттер курс барысында бағдарламаның 6 қағидасына сәйкес 
дағдыларды дамытады. Ғылыми жобаларды, әлеуметтік жобаларды жүзе-
ге асыру, еріктілік қарастырылған. Курстан өту немесе әлеуметтік маңызы 
бар жобаларға қатысу азаматтық жауапкершілікті қалыптастыруға, жеке 
құзыреттерді дамытуға ықпал ететін болады. 

2. «Рухани жаңғыру» мектеп оқушылары мен студенттерге 
арналған жеке өсу бағдарламасы ретінде

2.1 «Рухани жаңғыру» бағдарламасының қағидаларына негізделген 
тәрбие жұмысының заманауи әдістері
Қазіргі уақыттағы қиындықтар, өмір салтын өзгерту және пандемия ке-

зеңінің басқа салдары қоғамнан жауапкершіліктің жаңа формалары мен 
тиімді шешімдерді талап етеді. Осыған байланысты Z ұрпақтарының және  
постмиллениалдардың жаңа шындық талаптарына дайындығы мәселесі 
ерекше назар аударуға тұрарлық. Әлеуметтік институттар үшін бірінші 
кезектегі міндет тек дүниетанымдық көзқарастарды ғана емес, «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының мәнмәтіні аясында тұлғалық дамуға бағыт-
талған қажетті құзыреттерді қалыптастыру болып табылатыны анық. 

Бағдарламаны ілгерілету нәтижелерін талдау Z ұрпақтарының және 
постмиллениалдардың бағдарламаның идеялары мен қағидаларына бейім 
екенін және тиісінше саяси, сондай-ақ әлеуметтік жаңғыртудың қуатты 
ресурсы мен құралына айналуға әлеуеті бар екенін көрсетеді. 

Бұл міндетті іске асыру жаңа тәсілдерді талап етеді. Бүгінгі таңда мек-
теп оқушысын жоғары моральдық сынып сағатымен қызықтыру қиын. 
Қазіргі оқушының табиғаты дамудың белсенді және интерактивті форма-
ларын қажет етеді.
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Егер әдіс мақсаттарға жетудің жолы ретінде қарастырылса, онда 
дәстүрлі форматтардың шеңберінен шығу керек. Тәрбие беру процесі им-
перативті түрде өткізілмеуі керек. 

Оқушылар арасында бағдарламаны ілгерілету бойынша қойылған 
міндеттер аясында 2020 жылы Қазақстанның «Рухани жаңғыру» қоғам-
дық даму институты базасында акселерация бағдарламасынан өткен 
және мектеп мекемелерінде жүзеге асыруға дайын жобаларды қарасты-
руды ұсынамыз. Мұндай формат мектеп оқушыларын ұлттық мәдениет-
ті жаңғыр ту процестеріне жұмсақ күшпен тартуға ғана емес, сондай-ақ 
тұлғалық өсу үшін жағдай жасауға мүмкіндік береді. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының түрлі қағидаларына сай келетін «Жылы қолөнер», 
«Номад», «Көшбасшылық мектебі» үздік жобалар ретінде танылды.

«Жылы қолөнер» жобасы ұмытылуға шақ қалған киіз басу өнерін 
сақтауға және дамытуға бағытталған. Жобаны іске асыру жас ұрпақ үшін 
қазақтың материалдық мәдениетінің негіздерін үйірмелер арқылы немесе 
еңбек сабақтарында ашуға мүмкіндік береді. 

«Жылы қолөнер» жобасы «Рухани жаңғыру» – «Ұлттық бірегейлік-
ті сақтау» қағидасын іске асырады. Қазақ мәдениетінің бай дәстүрлері, 
қазіргі уақыттағы киіз сәні, материалдың қолжетімділігі мен тартым-
дылығы, дайындаудың салыстырмалы түрде қарапайым технологиясы, 
бұйымды алу жылдамдығы – мұның бәрі оқушыларды материалдарды 
көркем өңдеуге үйрету кезінде киізді тиімді пайдалану үшін алғышарттар. 

Оқушылар арасындағы жас айырмашылығын ескере отырып, автор-
лар киізді оқытуды 3 бағдарламаға бөледі, оған келесі тақырыптар кіреді: 
киіздің пайда болу тарихы; жүнді илеу тәсілдері мен әдістері; киізден жүн 
шарларын жасау және олардан білезік, моншақ және басқа керек-жа-
рақты жинау; жүннен жасалған акварель техникасында картиналар жасау; 
киізден гүлдер жасау және т. б. 

Бұл жобаны іске асыру патриотизмді және ұлттық көркем мәдениетке 
деген қызығушылықты дамытуға ықпал етеді. 

«Номад» хореографиялық студиясы» жобасы «Рухани жаңғыру» қағи-
даларына сәйкес келеді және оларды өз қызметі шеңберінде қатысушы-
лардың барлық санаттарына таратады, қоғамдық сананы жаңғыртуға 
ықпал етеді. Мысалы, прагматизм қағидасын іске асыру денсаулыққа 
қамқорлық жасау арқылы көрінеді. Ал білімнің салатант құруы: оқушылар 
әртүрлі елдер мен халықтардың мәдениеті мен дәстүрлерімен танысады.

Сонымен қатар халық биі қазақ мәдениетін зерттеп қана қоймай, оның 
шығу тегіне терең бойлап, мәдени кодты ашуға мүмкіндік береді. 

Жобаны іске асырудың әлеуметтік әсері өте жоғары, ол балаларды мә-
дениет пен дәстүрлерді дамытуға тартуға ықпал етеді, салауатты өмір сал-
тын танымал етеді. 
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«Көшбасшылық мектебі» жобасы «Жас Ұлан» балалар ұйымының не-
гізінде іске асырылады және көшбасшылар үшін олардың құзыреттілігі 
мен біліктілігін арттыру бойынша өткізіледі, бұл балаларға көшбасшылық, 
шешендік және бизнес салаларында кәсіби дағдылар мен білім алуға мүм-
кіндік береді. Мақсаты – мектеп бірлестіктерінің көшбасшыларын, кей-
іннен болашақта Қазақстанның элитасын қалыптастыратын жастар қозға-
лыстарының белсенділерін, зияткер, жан-жақты тұлғаларды даярлау және 
тәрбиелеу болып табылады.  

Жоба жетістігінің маңызды факторлары келесі аспектілер болып 
табылады: 

• практикамен біріктірілген оқыту – мектеп комитеті қызметінің про-
цесін ұйымдастыруда көшбасшылардың мектепте алған дағдыларын 
қолдануы және дамытуы;

• білім трансфері – алған дағдылар мен білімдерді мектеп ішіндегі 
көшбасшы командасына беру;

• көшбасшылардың өз білімі мен дағдыларын жетілдіруі – басқаларды 
оқыту – үйренудің ең тиімді әдісі; 

• әдістемелік материалдар мен оқу бағдарламаларын тұрақты дамыту;
• жоба ішінде сарапшылар тобын құру – өз жаттықтырушыларымызды 

шығару мүмкіндігі. 
«Көшбасшылық мектебі» жобасы және жалпы «Жас Ұлан» ұйымының 

қызметі балалармен жұмыс істеудің инновациялық әдісі болып табылады. 
Өскелең ұрпақты тәрбиелеуге баса назар аудару – бұл еліміздің тұрақты 
болашағына қосылған үлес. 

Жоғарыда айтылған жобалардан басқа, жұмысты келесі бағыттарда 
жалғастыру маңызды деп санаймыз:

1. Балаларды еріктілер қозғалысына тарту. Жалпықазақстандық бала-
лар еріктілер қозғалысын құру.

2. «Рухани жаңғыру» бағдарламасын қолдау мақсатында осы атаудағы 
символизммен бірыңғай қазақстандық мектеп ұйымын құру.

Ұсынылған жобалар азаматтық құзыреттерді қалыптастырудың негізі 
болып табылатын тұлғалық қасиеттерді дамытуға бағытталған. Олардың 
ерекшелігі – өз Отанының азаматтық-патриоттық маңызды қасиеттерін 
сіңіру. 

2.2. Гуманитарлық цикл сабақтарында «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының қағидаларын қолдану: тарих, әдебиет
Тарих және әдебиет сабақтары мектеп жасындағы балалар арасында 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы қағидаларының мағынасын таратудың 
ең тиімді арнасы болып табылады. Дүниетанымдық көзқарастар мен құн-
дылық бағдарларын қалыптастырудағы гуманитарлық цикл пәндерінің 
маңыздылығы өте жоғары. 
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Тарих қоғам мүшелерінің конфессиялық немесе өзге де керек-жа-
рақтарына қарамастан қоғамды топтастыру әлеуетіне ие. Көптеген ха-
лықтардың тарихы бостандыққа, маңызды құндылыққа апаратын жол 
ретінде қарастырылады. Бұл жағдайда әдебиет студенттерге жақсылық 
пен жамандық, ар-намыс, махаббат, достық және құрмет сияқты мораль-
дық категориялардың семантикалық жүктемелерін ашуға көмектеседі, 
нәтижесінде мінез-құлық заңдылықтары қалыптасады. 

Ол үшін тарихи кейіпкерлердің мінез-құлық үлгілеріне, оның мотив-
теріне, моральдық негіздері мен сенімдеріне назар аудару керек. Бұл та-
рихты «жандандырады», оның маңыздылығын және қазіргі таңда қолда-
нылуын көрсетеді.

Патриоттық тәрбие нақты тарихи материалға негізделуі керек. Тарихи 
тәжірибенің құндылығын көрсететін фактілер мен оқиғалардың үлгісін 
жасау өте маңызды, біз нақты адамдар мен қоғамдардың тәжірибесі мен 
әрекеттерін айтып тұрмыз.

Мұғалімдердің Н.Ә. Назарбаевтың отандық тарихты зерделеу жөнін-
дегі бағдарламалық құжат болып табылатын «Ұлы Даланың жеті қыры» 
мақаласын білуі өте маңызды. Мұғалімдердің Тұңғыш Президент, Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың мақаласын білмеуі әр оқушының тарихи сауаттылығы-
на,  оның өзін тарихи өткенімен сәйкестендіре алмауына сөзсіз әсер етеді. 

Бүгін біз оқушылар мен олардың ата-аналарының адамзаттың көптеген 
өнертабыстары мен жетістіктері Қазақстан аумағында болғанынан хабар-
сыз екенін байқаймыз. Тарихты оқытудан күтілетін нәтижелердің бірі ке-
лесі тарихи білімдер болуы тиіс: 

Біріншіден, атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы Орталық 
Азияда пайда болды. Бұл оқиғаның маңыздылығын асыра бағалау мүмкін 
емес. Мүмкіндігінше Ботай қорығына бару арқылы осы тезисті бекіту өте 
маңызды. 

Екіншіден, металдарды пайдалану және өндіру қола дәуірінен бастап 
біздің ата-бабаларымыз өндірген тағы бір революциялық серпіліс.

Үшіншіден, дала тұрғындарының мәдени қалауы және олардың әлем 
бейнесін жасауы жануарлар стилінен көрініс табады. Бұл ерекше эстетика, 
әлемге деген көзқарас және ондағы адамның орны, философиялық көзқа-
растар мен оның негізінде қалыптасқан экологиялық дүниетаным. Қазіргі 
уақыттың айқын тренді. Бекіту мектеп оқушыларының жобалары немесе 
ғылыми үйірмелері арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Төртіншіден, өткеннің басты артефактілерінің бірі «Алтын адам» бо-
лып табылады. Қазіргі ұрпақ үшін бұл – сақ өркениетінің ұлылығы мен 
құдіретінің көрсеткіші.

Бесіншіден, Қазақстан аумағында бірегей Түркі өркениетін қалыптас-
тыру туралы тезис оқушылардың санасы мен жүрегінде танымал болуды 
талап етеді.
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Алтыншыдан, Ұлы Жібек жолы ірі халықаралық сауда артериясына ғана 
емес, сондай-ақ мәдени өзара іс-қимыл мен өзара байыту үшін платфор-
маға айналды. «Ол халықтар арасындағы жаһандық өзара тауар алмасу 
мен зияткерлік ынтымақтастықтың қалыптасуы мен дамуы үшін орнықты 
тұғырнама болды» [2].

Жетіншіден, Қазақстан – алма мен қызғалдақтың Отаны. «Біз білетін 
алма бұл – алма ағашының жемістерінің генетикалық сорттары. «Бүгінгі 
таңда әлемде мәдени қызғалдақтардың 3000-нан астам түрі бар және 
олардың көпшілігі біздің жергілікті гүлдеріміздің ұрпақтары».

Бұл жағдайда біз тек теориялық бекітуді ғана емес, сонымен бірге 
практикалық және тарихқа саналы көзқарасты қалыптастырамыз. Мектеп 
бағдарламасы аясында әр тезис жобаны жүзеге асырумен қатар жүруі 
мүмкін, мысалы: мектептің тарихи театрлары, алма ағаштарын қорғау, кө-
галдандыру және т. б. 

Тарихты білмеу жақында біз көрген саяси айла-шарғы жасаудың оңай 
құрбаны болатын ұрпақтардың қалыптасуына әкеледі. Еуроцентристік 
көзқарастардың үстемдігі алдыңғы дәуірлердің жетістіктерін және гума-
нитарлық цикл мұғалімдерінің қазіргі кездегі қателіктерден аулақ болу 
үшін жинақталған тәжірибе ретінде тарихқа құрметпен қарауды тәрбие-
леу міндеттерінің бірі болды.

Оқушыларға ұлы тарихқа тиесілілік сезімін және тарихи мұраны 
сақтауға саналы көзқарасын дарыту маңызды болып табылады.

Бүгінгі таңда оқушы әртүрлі ақпарат көздерінің әсеріне тәуелді: те-
ледидар, интернет, әлеуметтік желілер. Мазмұн бөлігі бақыланбайды. 
Отбасы мен мектептің міндеттеріне жақсылық пен жамандықты және 
басқа да моральдық категорияларды оқшаулауға және бөлуге мүмкіндік 
беретін моральдық өзек қалыптастыру кіреді. Қазақ әдебиеті – толыққан-
ды азамат пен адамды қалыптастырудың қажетті шарты. Сөздің күші са-
наның оянуында, жас адамның өмірінің негізгі қағидаларын анықтауда. 
Оқушының өмірлік тәжірибесі жоқ, бірақ әдебиеттерді зерттеу арқылы ол 
маңызды дағдыларды игеріп, философиялық категорияларды теориялық 
тұрғыдан түсіне алады.

Әдебиет сұлулық сезімін ғана емес, сонымен қатар сыни ойлау және 
талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Әдебиет пәнінің мұғалімі 
оқыту барысында мінез-құлқы үлгі боларлық кейіпкерлердің бейнелеріне  
баса назар аударуы керек.  

Көп нәрсе мұғалімнің тәжірибесіне, заманауи және дәстүрлі әдістерді 
меңгеру деңгейіне байланысты. 

1. Репертуарлық бөлігі классикалық қазақ және әлем әдебиетіне негіз-
делуі тиіс мектеп театрларын құру. 

2. Оқылған кітаптарды талқылау мақсатында клуб немесе пікірталас 
алаңын құру: «Reading time». 
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3. Оқуға міндетті кітаптардың тізімін жасау және оларды әртүрлі плат-
формада талқылау. 

4. Кітап авторларымен, жазушылармен және ақындармен кездесу. 
Тарих және әдебиет сабақтарына «Рухани жаңғыру» тақырыбын енгізу 

бағдарламаны іске асырудың ажырамас бөлігі болуы тиіс. Мектеп жасын-
дағы балалар категориясы әлемге, жаңа білімге және «Рухани жаңғыру» 
қағидаларына ашық. Оларды тарату және одан әрі қолдану студенттерге 
әлеуметтік-саяси ақиқатты түсінуді, әлеуметтік өзара әрекеттесу тәжіри-
бесін алуға мүмкіндік береді және сайып келгенде заңға, адам құқықта-
рына құрметті, мемлекет пен қоғам алдындағы жауапкершілікті қалып-
тастырады. Түрлі тәсілдер мен форматтарды қолдану азаматтықты және 
«Рухани жаңғыру» рухында ұстанымды қалыптастыру жөніндегі міндет-
терді шешуді қамтамасыз етеді.

3. Студент жастардың азаматтық құзыреттілігін қалыптастыру

3.1. ТжКБ мен университеттерде жобалық қызметті ұйымдастыру. 
Студенттерді қоғамдық маңызы бар қызметке тарту
Студенттерді қоғамдық маңызы бар қызметке тарту ТжКБ мен универ-

ситеттерде жобалау қызметін ұйымдастыру арқылы, сондай-ақ ТжКБ мен 
ЖОО-ның I курс студенттері үшін «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
қағидалары бойынша таңдамалы курстың оқу модулі аясында ұсынылады.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғыр-
ту» атты мақаласында қоғамдық сананы жаңғыртудың басты шарттарының 
бірі өзінің ұлттық-генетикалық кодын сақтау, оның іргелі негізі патрио-
тизм болып табылатынын атап өтті.

Жас қазақстандықтар үшін Ұлт көшбасшысы, Тұңғыш Президент 
Н.Ә. Назарбаевтың еңбек және өмірлік жолы шынайы патриоттық 
көріністің жарқын мысалы болып табылады, ол жастардың әлеуметтік- 
экономикалық жағдайын жақсартуға және жас ұрпақты патриоттық тәрби-
елеуге көп көңіл бөледі. 

Біздің республикамыздағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында 
жастар ортасында азаматтық құзыреттерді қалыптастыру проблемасы 
ерекше өзектілікке ие болады, өйткені жастардың жекелеген бөлігінің 
санасында патриотизм үстірт, дерексіз, жеке адамға нақты істер мен 
іс-әрекеттер үшін ерекше жауапкершілік жүктемейтін сезім ретінде қа-
былданады. Сонымен қатар елден «мидың жойылуы» сияқты проблемаға 
көзді жұмуға болмайды. Бүгінде Қазақстаннан кетуді жалғастырып жатқан 
дайын білікті мамандар, оның ішінде талантты жастар көп екенін білеміз. 
Мысалы, қолда бар деректер бойынша тек ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің 
ақпараты бойынша 2020 жылдың 8 айында Қазақстаннан 17752 адам 
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көшіп кеткен. 2020 жылдың 8 айында көші-қонның теріс сальдосы 9 260 
адамды құрады [3]. Салыстыру үшін жалпы 2019 жылы 45,2 мың адам ел-
ден кетті, ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша 2018 жыл-
дың осы кезеңінде Қазақстаннан кеткендер саны 19,8%-ға артты [4].

Елімізден шет елге ең көп қоныс аударушылдардың Ресейге 6,4 мың 
адамы немесе жалпы санның 86,6%-ы кетті. Германияға 456 адам неме-
се 6,2%, бұл ретте Өзбекстанға кеткендер саны 115 адамды, ел бойынша 
жалпы санның 1,6%-ын құрады. ҮЗДІК-5 елдің қатарына АҚШ (106 адам) 
және Беларусь (51 адам) кірді.

Жалпы Қазақстаннан 15 жастан асқан 4,3 мың маман кетті. Оның 
ішінде кеткендердің ең көп саны техникалық мамандар: 1,2 мың адам. 
Экономикалық және педагогикалық мамандықтар бойынша кеткендер 
саны тиісінше 704 және 353 адамды құрады.

Аталған мамандықтарда көші-қон сальдосының көрсеткіштері ең 
жағымсыз, мамандардың кетуінің орнын келу ағыны толтырмайды. Сондай-
ақ елден жастар көші-қонының ұлғаюы сияқты алаңдатарлық үрдіс байқа-
лады. Эмиграциялық көңіл-күйдің жоғарылауы, әрине, бірқатар жағымсыз 
салдарға әкелуі мүмкін. Мысалы, бұл – сөзсіз экономиканың дамуына, ең-
бек нарығының тұрақсыздануына және т.б. әсер етуі мүмкін кадрлардың 
тапшылығы.

«Жастар» ҒЗО жүргізген зерттеу деректері бойынша жастардың база-
лық құндылықтары 2020 жылы отбасы (85,2%), денсаулық (51,8%) және 
достық (28,3%) болып қала береді. Бұл ретте жастар құндылықтары ие-
рархиясының құрылымында санамаланған базалық құндылықтар жыл 
сайынғы зерттеулер нәтижелері бойынша ТОП-3-ке кіреді. «Адамдарға 
көмектесу» құндылығы жастар арасында да төмен. Дегенмен Түркістан 
(8,8%), Ақмола облыстары (7,9%) және Алматы қаласы (8,0%) жастары 
үшін ерекше мәнге ие.

Көптеген ТжКБ мен ҚР ЖОО-да қоғамдық-саяси, патриоттық бағыттағы 
іс-шараларды өткізу дәстүрге айналды, оларға қатысу мемлекеттік жастар 
саясатының маңызды қағидаларын іс жүзінде іске асыруға ықпал етеді [5]. 
Мысалы: ұлттық мәдениеттер фестивальдері; Наурыз мейрамын, халықтар 
бірлігі күнін тойлау; «Денсаулық фестивалі», «Менің Қазақстаным» патри-
оттық акциялары; әскери-патриоттық акциялар, Конституцияны, мемле-
кеттік рәміздерді, Қазақстан тарихын, мемлекеттік тілді білуге арналған 
конкурстар мен олимпиадалар және т. б. 

Азаматтық құзыреттер негізінен «Қазақстан тарихы» пәні бойынша 
сабақтарда қалыптасады деген стереотип бар, өйткені тарих пен әдеби-
ет – бұл адамды азамат және патриот ететін ғылымдар. Мысалы, тарих-
ты оқытуда мұғалім тарихи оқиғаларды азаматтық, тарихи сабақтастық 
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тұрғысынан олардың дүниетанымына немесе идеологиясына қарамастан 
ата-бабаларын құрметтеуді объективті түсіндіруге бейімделеді.

Студенттердің азаматтық құзыреттерін оларды қоғамдық маңызды қыз-
метке тарту арқылы дамыту төрт кезеңде жүзеге асырылады: диагностика-
лық, дайындық, іс-әрекеттік-практикалық, рефлексивті-аналитикалық. 

Әлеуметтік жетілу түрлеріне және осы қасиеттер көрінетін өзара әре-
кеттесудің тиісті салаларына байланысты колледж және университет сту-
денттерінің азаматтық құзыреттіліктерінің негізгі кешені келесі топтарға 
бөлінеді:

1) оқу-танымдық: дербестік, ыждаһаттылық, еңбекқорлық, тыры-
сушылық, білуге құмарлық, қызығушылық, іздемпаздық;

2) кәсіби-еңбек: еңбексүйгіштік, тәртіптілік, шығармашылық белсен-
ділік, бастамашылдық және іскерлілік; 

3) отбасылық-тұрмыстық: патернализм, адамзатты сүюшілік, парасат-
тылық, жанашырлық, жанқиярлық;

4) қоғамдық-саяси: патриотизм, батылдық, батырлық, ұлттық қадір-қа-
сиет, конституциялық билікке, мемлекет пен елге деген қолдаушылық, 
әлеуметтік-саяси белсенділік, азаматтық сенім, ұжымшылдық, интернаци-
онализм, үнемділік.

Колледж және ЖОО студенттерінің қоғамдық маңызды қызметі деп 
қоғамға пайда әкелуге және олардың әлеуметтік жетілуін қалыптастыруға 
бағытталған білім беру процесінің субъектілері ретінде олардың ерікті, са-
налы іс-әрекеттерінің жиынтығы түсініледі.

Педагогикалық процесте студенттердің қоғамдық маңызды қызметі 
келесі функцияларды орындайды: 1) әлеуметтендіру; 2) дамыту; 3) куму-
лятивтік; 4) мәдениеттану; 5) өзгерту; 6) үйлестіру; 7) жұмылдыру; 8) құн-
дылықты бағдарлау. Жоғары оқу орны студенттерінің әлеуметтік маңызды 
қызметі еріктілік, қайтарымсыздық, пайдалылық, әлеуметтік бағыттылық 
сияқты сипаттамаларға ие [6]. 

Қоғамдық сананы жаңғырту студенттердің қиын өмірлік жағдайда 
адамдарға өтеусіз негізде көмектесу, құрамы мен бейіні бойынша әртүрлі топ-
тарда тиімді ынтымақтасу, жаңа және мәдени байланыстар үшін ашық болу 
қабілетін қалыптастырумен тығыз байланысты. Бұл білім беру мекемелерін-
де студенттік жастармен әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологияларын 
қолдануды және еріктілер жастар ұйымдарының дамуын талап етеді [7].

Студенттердің азаматтық құзыреттерін қалыптастыру бойынша қоғам-
дық қызметті ұйымдастыру нысандары төменде көрсетіледі. 

Студенттік өзін-өзі басқару, оның мәні студенттердің көшбасшылық 
құрылымына енуінде емес, халықтың әртүрлі санаттарымен, мекемелер 
мен ұйымдардың өкілдерімен өзара әрекеттесу барысында жеке тәжіри-
бе жинауында. Студенттік активпен жұмыс істейтін студенттер қызмет 
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барысында қарым-қатынас жасау, жоспарлау және ұйымдастыру дағды-
ларын игереді, талдау жасауды, командада жұмыс істеуді, қосымша күш 
тартуды үйренеді [8].

Көшбасшылық бағдарламаларды жүзеге асыру. Қоғамдық жұмыс жас 
тұлғаның көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыру үшін оңтайлы жағдай 
жасайды, бұл жағдайда көшбасшылық әлеуметтік белсенділікті немесе 
белсенді өмірлік ұстанымды білдіреді [9]. Жұмыс берушілер осыған қы-
зығушылық танытады, өйткені бұл әрдайым қоғамның дамуын қамтамасыз 
ететін шығармашылық пен сыни ойлаудың, ерекше тәсілдердің, стандарт-
ты емес шешімдердің көрсеткіші.

Қазір жастар арасында өте танымал еріктілер қозғалысы. Болашақ көш-
басшысы басқару және бағыну, дамыған эмпатияға ие болу, өзгелердің 
сезімдеріне ілтипатпен көңіл аудару дағдыларын сауатты үйлестіруге мін-
детті. Студент өзінің үлкен бейімділігі бар нәрсені жасай алады. Бұл қозға-
лыстың негізгі мақсаты – студенттерге орындалатын істің маңыздылығын 
түсінуге көмектесу, азаматтық жауапкершілік сезімін дамыту, басқаларға 
көмектесу қажеттілігін тәрбиелеу, рефлексия үшін жағдай жасау.

Елімізде еріктілікті дамыту 7 негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылуда:
1. «Bilim» – білім беру бағыты;
2. «Qamqor» – қиын өмірлік жағдайға тап болған адамдарға көмек 

көрсету бағыты, қарт адамдарға, арнайы күтім жасайтын мекемелердегі 
адамдарға, ерекше қажеттіліктері бар адамдарға көмек;

3. «Sabaqtastyq» – тәлімгерлік; 
4. «Saýlyq» – медициналық бағыт; 
5. «Taza Álem» – экологиялық бағыт;
6. «Asyl mura» – рухани-мәдени және тарихи құндылықтарды сақтау 

бағыты;
7.  «Úmit» – техногендік апаттарды, төтенше жағдайларды жою жөнін-

дегі бағыт [10]. 

3.2. ТжКБ және ЖОО-ның I курс студенттері үшін «Рухани жаңғыру» 
қағидасы бойынша таңдамалы курс
70 жылдан астам уақыт бойы Біріккен Ұлттар Ұйымы жаһандық азамат-

тық идеясын қалыптастыруда және оның әртүрлі көріністерінде жаһанда-
ну шындығына бейімделуінде жетекші рөл атқарды [11]. Бүгінгі таңдағы 
жаһандық азаматтық дегеніміз – ұлттық, белгілі бір өзін-өзі сәйкестен-
дірумен және аумақпен байланыссыз, оның ішінде үнемі өзгеріп оты-
ратын жаһандық құндылықтармен шектелмейтін азаматтық. Жаһандық 
азаматтықтың мақсаты – адамның қадір-қасиетін қорғау және әлеуметтік 
есеп берушілікке және халықаралық ынтымақтастыққа қол жеткізу, онда 
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толеранттылық, интеграция және әртүрлілікті мойындау жаһандық аза-
маттықты ұстанушылардың жан-жақтылығын көрсете отырып, сөзбен де, 
іспен де құрметті орын алады. 

2017 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – БҒМ) ЖОО-
ларға бағдарламаның негізгі ережелерін ашатын курстарды оқу процесіне 
енгізуді ұсынды.

2019 жылдың 9 тамызындағы бағдарламаны өңірлерде іске асыру 
мәселелері жөніндегі кеңес шеңберінде БҒМ Жоғары оқу орындарының, 
гуманитарлық бейіндегі ғылыми ұйымдардың арнайы жобаларды іске 
асыруға белсенді және нәтижелі қатысуын, бағдарламаны ақпараттық-тал-
дамалық сүйемелдеуді қамтамасыз етуді тапсырды. 

Қазіргі уақытта ЖОО студенттеріне таңдамалы негізде (таңдау ком-
поненті) әлеуметтік-саяси білім модулі ұсынылады, оның шеңберінде 
«Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» мақаласының ереже-
лерін зерделеу көзделген. Модуль 240 академиялық сағатқа есептелген, 
бұл 8 кредитке сәйкес келеді.

Модульді талдау көрсеткендей, ол бағдарламаның принциптерін толық 
қамтымайды және бірқатар кемшіліктерге ие, соның ішінде:

- бағдарламаның негізгі қағидалары бірыңғай түсіндірілмейді. Бұл рет-
те «Рухани жаңғыру» қағидалары қазақ халқының тарихын, дәстүрлері 
мен мәдениетін жаңғырту ретінде түсіндіріледі, бұл оның маңыздылығын 
айтарлықтай тарылтады;

- дәріс тақырыбы қазақстандықтың жаңа қасиеттерін қалыптастыруға, 
бағдарлама қағидаларына сәйкес мінез-құлық үлгілерін қалыптастыруға 
бағытталмаған.

Сонымен қатар Платонус жүйесінде ұсынылған 116 ЖОО-ның білім 
беру бағдарламаларына талдау жүргізілді. Бұл талдау «Рухани жаңғыру» 
бойынша пәндер тек 18 ЖОО-ның оқу жоспарларында бар екенін көр-
сетті. «Рухани жаңғыру» компонентін қамтитын пәндер жалпы білім беру 
циклінде – 76% және базалық пәндерде – 24% ұсынылған.

ТжКБ ұйымдары мен ЖОО-ларда бағдарлама қағидаларын тиімді іл-
герілету мақсатында мынадай шараларды жүзеге асыру ұсынылды.

Оқыту әдістемесі бойынша бағдарламалар мен ұсынымдарды ілгеріле-
ту жөніндегі оқу-әдістемелік кешенді дайындау үшін экономика, тарих 
және мәдениет саласындағы жетекші сарапшылар қатарынан Сарапшылар 
кеңесін құру көзделген. Академиялық қоғамдастық тұлғалық өсу мен құ-
зыреттерді дамыту бағдарламасы ретінде қаралуы тиіс бағдарламаның 
мағынасын түсіндіру тәсілдерін қайта қарап даярланады.

ЖОО-ның бірінші курс студенттері үшін олардың менталды ерекшелік-
терін ескере отырып, геймификация элементтері бар бағдарлама бойын-
ша курстар әзірленеді.
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2021 жылы ҚҚДИ базасында «Кемел болашақ» құрылады, онда 
еліміздің жоғары оқу орындарының студенттері бағдарлама бойынша кур-
стан өте алады. Мұндай практика академиялық ұтқырлықтың өсуіне және 
әлеуметтік инженерия мәселелерінде құзыретті профессор-оқытушылар 
құрамы мен спикерлердің тобын қалыптастыруға ықпал ететін болады. 
Мұндай орталықты құру жаңа білім беру технологиялары негізінде оқыту-
дың бірыңғай тәсілдерін әзірлеуге мүмкіндік береді.

Әлеуметтік, экономикалық күйзелістер, пандемия қоғамның рухани 
жағдайына әсер ететіні сөзсіз. Бір жағынан, олар патриотизм мен азаматтық 
сияқты ұғымдарды жояды. Екінші жағынан, олардың маңыздылығы мен 
қажеттілігін күшейтеді. Жеке тұлғаны қалыптастыру процесінде көптеген 
мұғалімдер адамды азамат және патриот ретінде тәрбиелеуді маңызды 
деп санағаны белгілі [12].

Қазіргі уақытта студенттердің азаматтық құзыреттерін қалыптастыру 
қажеттілігі туындады, өйткені құқықтық, азаматтық қоғам құру қоғамның 
барлық мүшелерінің және ең алдымен қазақстандық жастардың азамат-
тыққа тәрбиеленуінсіз мүмкін емес. Мәселенің шешімі студенттердің бір 
бөлігінің әлеуметтік, әсіресе азаматтық және патриоттық бағдарларын 
жоғалтуымен анықталады. Бұл мәселені зерттеушілер материалдық және 
рухани құндылықтарды аға буыннан кіші буынға беруде сабақтастықтың 
жоқтығын атап өтті. Бұл факт аға буынның құндылықтары талапқа ие емес 
екенінде және қазіргі қоғам үшін жарамсыз болып табылатындығында 
көрінеді. 

Қорытынды

Қазіргі заманғы білім беру жүйесі уақыт қажеттіліктеріне сай келетін 
және азаматтық құзыреттерге ие түлекті даярлауды жүзеге асыруы тиіс. 
Біздің қоғамға тек кәсіби мамандар ғана емес, сонымен қатар «glocal» 
(жаһандық деңгейде ойлайтын – жергілікті жұмыс істейтін адамдар) па-
триоттар да қажет. Барлық деңгейдегі білім беру мекемелері азаматтық 
құзыреттердің қалыптасуына және дүниетанымның кеңеюіне ықпал етеді. 
Бұл күнделікті, көп жоспарлы және көптеген жылдарға арналған жұмыс. 

Оқушылар мен колледждің, жоғары оқу орындарының студенттері ара-
сында кәсіби түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру бағдарламаны табысты 
ілгерілетудің міндетті шарты болып табылады. Білім беру мекемелерінің 
міндеттері – идеологиялық ұстанымдарды енгізу емес, солардың негізін-
де қазіргі заманғы қазақстандықтың мінез-құлық үлгілерін қалыптасты-
ру мақсатында «Рухани жаңғыру» идеялары мен мұраттарын танымал 
ету. Мінсіз бейнелерге баса назар аудару – педагогикалық іс-әрекеттегі 
маңызды сәт. Осылайша белгілі бір адамға ғана емес, жалпы қоғамға да 
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ұсыныстар ретінде қаралатын императивті ойлар қалыптасады. 
 Бүгінгі таңда жас ұрпақтың дүниетанымдық көзқарастары теориялық 

негіз болып табылады, оның негізінде әлеуметтік жобалар құрылады және 
Қазақстан болашағының шынайы бейнесі қалыптасады.
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Введение

Программа «Рухани жаңғыру», основные положения которой бази-
руется на двух статьях Елбасы Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой Степи» 
является одним из документов, значимость которых будет определять-
ся в течение не одного десятилетия. Но уже сегодня Программа может 
рассматриваться как фундаментальный концепт образовательной и вос-
питательной систем. Школы, колледжи и вузы являются важным кана-
лом трансляции основных посылов статей Первого Президента, Елбасы  
Н.А. Назарбаева и в этой связи учителя гуманитарного цикла, завучи по 
воспитательной работе должны взять на себя ответственность за адек-
ватную интерпретацию смыслов Программы. От качественных характери-
стик и устремлений молодого поколения зависит политическая стабиль-
ность государства и эффективность социальной и экономической систем. 
Соответственно важность приобретают вопросы формирования граждан-
ственности и личностных компетенций молодого поколения.

Воспитание гражданственности решает ряд задач неразрывно связан-
ных с моралью и нравственностью, долгом и ответственностью.  

Цель – оказание практической и теоретической помощи в освоении 
современных подходов при проведении разъяснительной и идеологиче-
ской работы работникам образовательной сферы.  

Задачи:
- изучение  воспитательного потенциала  Программы в школьной и 

университетской среде;
-  освещение современных подходов в воспитательной работе;
-  актуализировать значимость использования в идеологической рабо-

те учебных дисциплин истории и литературы;
- ознакомить с правилами организации проектной деятельности 

студентов;
- разработать методические рекомендации к элективному курсу по 

принципам «Рухани жаңғыру»;
- подготовить пул спикеров для разъяснительной работы принципов 

Программы.
Методическое пособие предназначено для работников образователь-

ной сферы и актуализирует вопросы духовно-нравственного воспитания 
школьников и освещает различные методы работы.  
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1. Миссия Программы «Рухани жаңғыру» в социализации детей 
школьного возраста и студенческой молодежи

1.1. Формирование ценностных ориентиров у детей школьного 
возраста
XXI век с его стремительными изменениями повысил роль интеллекту-

ального развития школьников, одновременно снизив значимость воспи-
тательного процесса. Однако формирование будущего гражданина будет 
целостным и гармоничным, если в процессе становления школьника как 
индивида, развивать не только когнитивные способности, но и личностные.

В то же время перманентное реформирование образовательной си-
стемы привело к вытеснению воспитательного сегмента в работе школы.  
Одновременно, актуализировалась дискуссия о том, кто должен заниматься 
воспитанием детей: школа или семья. Воспитание, являясь процессом мно-
гогранным и длительным подразделяется на следующие пласты как трудо-
вое, эстетическое, физическое, умственное, гражданское, экологическое и 
т.д. В таком случае различные агенты социализации: семья и школа прини-
мают непосредственное участие в воспитании подрастающего поколения.

В контексте реализации Программы значение имеет вопрос включен-
ности школы в процессы разъяснительной работы ее основных принципов 
и каким образом данная работа должна реализовываться. 

Учитывая, что дети сегодня находятся под влиянием не только школы, 
а скорее глобальной сети Интернет, социальных сетей и т.д., мы должны 
понимать, что учитель не будет занимать главенствующее положение в си-
стеме координат школьника.  Однако данный факт не освобождает школу 
от выполнения воспитательных функций, под которыми следует понимать  
целенаправленную деятельность на развитие духовных качеств у детей. 
Сегодня в педагогике нет единого определения  термина «воспитание». 
Различие присутствуют не только в формулировках, но и подходах. Так, 
воспитание можно рассматривать как процесс обучения, заботы и защиты 
как основы для подготовки к взрослой жизни. Данное определение обо-
значает главенствующую роль семьи.  Если воспитание – это целенаправ-
ленная деятельность, призванная формировать у детей определенную 
систему взглядов, убеждений и качеств, то здесь акценты на личностное 
развитие и здесь они смещаются к институтам школы, а то и отдельным 
персонам. В случае если воспитание это условие для развития личности, 
то ни один из агентов  не может взять на себя ответственность за резуль-
таты данного процесса. 

Не вызывает сомнений, что школа играет большую роль в интеллек-
туальном и социальном становлении ребенка. Именно здесь формиру-
ются когнитивные навыки, эстетические предпочтения и гражданские 
компетенции. Ожидаемым результатом воспитательной деятельности 
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школы должен стать высоконравственный член общества. Вопрос в том, 
что должно стать фундаментом воспитательного процесса или какие цен-
ности станут основополагающими? 

Программа «Рухани жаңғыру» имеет предпосылки стать той идейной 
основой, на которой, по сути, формировались предыдущие поколения и 
созвучно устремлениям нынешних школьников. Ее содержательная часть 
как раз должна определять действия и модель поведения казахстанцев, 
формируя их стержневые позиции. При этом, Программа не носит очевид-
ного политического характера. Она направлена на развитие как отдельно 
взятой личности, так и государства-нации. Здесь мы наблюдаем мощную 
связку личность-гражданин-общество-государство. От характеристик 
целей и запросов первых зависит мощь государства. Такая постановка 
достаточно привлекательна. Вне зависимости от политических привязан-
ностей и идеалов, личность стремится к качественному развитию, что, в 
конечном счете, должно привести его к гармоничному существованию. 

Школьный период является оптимальным для создания картины мира 
и определения в нем места и роли. Школа в своей основной деятельности 
создает условия для определения ценностных ориентаций. Изучение цен-
ностных ориентиров важно и по причине того, что именно они являются 
механизмом управления человеческим поведением.  Человек принимает 
решения и действует в соответствии с тем комплексом социальных цен-
ностей практикующимися в его окружении или сформированными таких 
институциях как школа.

Социально-политические изменения привнесли и новые тенденции в по-
веденческие установки детей. Сегодня приоритетный ряд ценностей совре-
менных подростков в сравнении с детьми 80-х ХХ века будет начинаться с 
личного успеха и до общественного. Приоритетность ценностных установок 
у детей  формируется под влиянием, как семьи, так и школы. Школа должна 
занимать ведущее место в данном вопросе. Очевидно, что формирование 
ребенка как личности происходит примерно в подростковом возрасте и 
соответственно формируются и ценностные ориентиры, чему способствует 
наличие жизненного опыта и рефлексия и выработанный стиль поведения.

Как мы и отметили, ценности, которыми руководствуется человек, яв-
ляются основой его поведения и принятых решений. Но и поведенческий, 
помимо него эмоциональный и когнитивный компоненты влияют на фор-
мирование ценностных установок, что затрудняет процесс верификации, 
прежде всего эмпирической.

Однозначным является факт, что ценности должны отвечать потребно-
стям объективной реальности и устремлениям молодого поколения. 

И школа должна занять активную позицию в данном вопросе с учетом 
актуальных тенденций, психологических особенностей и возможно опыта 
духовно-нравственного воспитания. 
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Программа «Рухани жаңғыру» являясь национальным документом мо-
жет рассматриваться в качестве концепта духовно-воспитательной рабо-
ты в школах.

Программа в своей контентной части направлена на формирование 
личностных качеств. Очевидно, что существование в современном мире 
требует от человека соответствия всем принципам «Рухани жаңғыру». Они 
не противоречат природе подростка, но способствуют его саморазвитию.

В то же время Программа создает условия для формирования рацио-
нально обоснованных моделей политического поведения.  Но, попытки 
внедрения основных принципов Программы в принудительном формате 
(индоктринация) будут сопровождаться неприятием. Стратегия воспита-
тельной работы и  действий, предпринимаемых школой, должна опреде-
ляться внутренним содержанием главных смыслов, которых придержива-
ются дети с учетом психологических возрастных особенностей.

1.2. Интегрирование принципов Программы «Рухани жаңғыру» в 
поведенческие установки студенческой молодежи
Современные образовательные программы вузов ориентированы на 

формирование конкретных профессиональных навыков, игнорируя при 
этом вопрос духовного развития студентов. Существует мнение, что вуз не 
должен заниматься вопросами воспитательного порядка, а его деятель-
ность связана только с формированием высокопрофессионального специ-
алиста. Однако тезис не выдерживает критики, так как процесс развития 
личности длится всю жизнь. В учреждения ТиПО и вузы поступают вче-
рашние школьники, не имеющие жизненного опыта и не вполне сложив-
шимся мировоззрением. Особого внимания заслуживают студенты-перво-
курсники, которые из привычной школьной атмосферы попадают в новый 
формат коммуникации. На этом этапе важно проведение курса не только 
по адаптации к стандартам вузовского образования, но и определению 
жизненных ориентиров. 

Адаптация первокурсников – это важный этап в становлении студен-
тов как личности и усвоении ими ценностей и моделей поведения, соот-
ветствующих времени и общественным установкам. Но растущая зависи-
мость вузов и колледжей от реального сектора экономики и рынка труда 
формируют траекторию обучения, где и студент не видит смысла акценти-
ровать внимание на мировоззренческих дисциплинах. Данный антитренд 
только набирает силу. Гармоничного развития студента и как будущего 
профессионала и личности возможно при грамотной организации студен-
ческой жизни. Для этого создаются департаменты по студенческим делам, 
чья деятельность должна быть направлена на организацию культурно-до-
суговых мероприятий или создания условий для реализации студенческих 
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инициатив и проектов, которые не обязательно связаны с его будущей 
профессией, но направлены на его духовный и личностный рост. 

Очевидно, что сложившаяся ситуация требует формирования опреде-
ленного поля идей, принципов в рамках которых пройдет воспитательный 
процесс и этапы социализации студентов первокурсников. В этом направле-
нии Программа «Рухани жаңғыру» имеет потенциал стать основой для кон-
струирования элективных курсов и проектов для образовательной системы.  

Казахстанский институт общественного развития предлагает внести в 
учебные программы курс по адаптации студентов, основанный на прин-
ципах «Рухани жаңғыру». Основным концептом курса станет подготовка 
студентов к взрослой жизни и определение мировозренческих устано-
вок.  Уникальность курса будет определяться практикориентированностью 
и приближенностью к реалиям настоящего времени. Одним из элементов 
курса станет формирование студентами 4 (5) летнего плана личностного 
развития, что позволит им перейти из теоретического уровня на эмпириче-
ский. Студенты во время прохождения курса будут развивать навыки соот-
ветствующие 6-ти принципам Программы. Предусмотрены осуществление 
научных проектов, социальных проектов, волонтерство. Прохождение курса 
или участие в социально-значимых проектах будет способствовать форми-
рованию гражданской ответственности, развитию личностных компетенций. 

2. «Рухани жаңғыру» как программа личностного роста для 
школьников и студентов

2.1. Современные методы воспитательной работы, основанные на 
принципах Программы «Рухани жаңғыру»
Вызовы настоящего времени, трансформация образа жизни и другие 

следствия пандемического периода требуют от общества новых форм от-
ветственности и эффективных решений. В этой связи, особого внимания 
заслуживает вопрос готовности поколений Z и постмиллениалов к тре-
бованиям новой реальности. Очевидно, что первоочередной задачей для 
социальных институций является формирование не только мировоззрен-
ческих установок, но и необходимых компетенций, направленных на лич-
ностное развитие в контексте Программы «Рухани жаңғыру». 

Анализ результатов продвижения Программы показывает, что имен-
но поколения Z и постмиллениалов восприимчивы к идеям и принципам 
Программы, и соответственно, имеют потенциал стать мощным ресурсом 
и инструментом, как политической, так и социальной модернизации.

Реализация данной задачи требует и новых подходов. Сегодня сложно 
заинтересовать школьника высокоморальным классным часом. Природа 
современного школьника требует активных и интерактивных форм 
развития.
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И если метод рассматривать как путь к достижению поставленных це-
лей, то нужно выйти за рамки традиционных форматов. Воспитательный 
процесс не должен проводится в императивном духе.

В контексте поставленных задач по продвижению Программы среди 
школьников предлагаем рассмотреть проекты, прошедшие программу 
акселерации в 2020 году на базе Казахстанского института обществен-
ного развития «Рухани жаңғыру» и готовые к реализации в школьных уч-
реждениях. Такой формат позволит мягкой силой вовлечь школьников к 
процессам не только возрождения национальной культуры, но и создать 
условия для личностного роста. Лучшими проектами стали «Теплое ре-
месло», «Номад», «Школа лидерства», отвечающие различным принципам 
Программы «Рухани жаңғыру». 

Проект «Теплое ремесло» направлен на сохранение и развитие почти 
забытого искусства валяния войлока.  Реализация проекта позволит рас-
крыть основы казахской  материальной культуры для  молодого поколе-
ния, через  кружки или на уроках труда. 

Проект «Теплое ремесло» реализует принцип «Рухани жаңғыру» - 
«Сохранение национальной идентичности». Богатые традиции казахской 
культуры, мода на войлок в настоящее время, доступность и привлека-
тельность материала, сравнительно простая технология изготовления, 
быстрота получения изделия - все это предпосылки для эффективного 
использования войлока при обучении школьников художественной обра-
ботке материалов. 

Учитывая возрастную разницу среди учащихся,  авторами предпола-
гается разделить программу обучения войлоковалянию на 3 программы, 
включающая следующие темы: история возникновения войлока; способы 
и методы валяния шерсти; изготовление шерстяных шариков из войлока 
и сборка их в браслет, бусы и другие предметы аксессуаров; изготовление 
картин из шерсти в технике шерстяная акварель; изготовление цветов из 
войлока и т.д. 

Реализация данного проекта способствует развитию патриотизма и ин-
тереса к национальной художественной культуре.  

Проект «Хореографическая студия «Номад». Проект соответствует 
принципам «Рухани жаңғыру» и транслирует их в рамках своей деятель-
ности всем категориям участников, способствует модернизации обще-
ственного сознания. Например, реализация принципа «Прагматизм» вы-
ражается через заботу о здоровье. «Культ знаний»: ученики знакомятся с 
культурой и традициями разных стран и народов.

Помимо этого народный танец позволяет не просто изучать казахскую 
культуру, но и глубоко погружаться в ее истоки и раскрывать в себе куль-
турный код. 
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Социальный эффект от реализации проекта очень высокий, он способ-
ствует вовлечению детей в развитие культуры и традиций, популяризиру-
ет здоровый образ жизни.

Проект «Школа лидерства» реализуется на базе детской организации 
«Жас Ұлан» и проводится для лидеров по повышению их компетентно-
сти и квалификации, который дает возможность детям получить профес-
сиональные навыки и знания в сферах лидерства, ораторства и бизнеса. 
Целью является подготовка и воспитание лидеров школьных объедине-
ний, в последующем – активистов молодежных движений, интеллектуаль-
ных, разносторонних личностей, которые в будущем будут формировать 
элиту Казахстана.

Важными факторами успеха проекта являются следующие аспекты: 
• обучение совмещенное с практикой – применение и развитие лиде-

рами полученных навыков в школе при организации процесса дея-
тельности школьного комитета;

• трансфер знаний – передача полученных навыков и знаний команде 
лидера внутри школы;

• повышение лидерами собственных знаний и навыков – обучение 
других самый эффективный способ учиться самому; 

• постоянное развитие методических материалов и программ обучения; 
• формирование пула экспертов внутри проекта – возможность взра-

щивания собственных тренеров. 
Проект «Школа лидерства» и в целом деятельность организации «Жас 

Ұлан», представляет собой инновационный метод работы с детьми. Упор 
на воспитание подрастающего поколения – это вклад в стабильное буду-
щее нашей страны.

Помимо вышепредложенных проектов, считаем важным продолжить 
работу в следующих направлениях:

1. Вовлечение детей в волонтерские движения. Создание общеказах-
станского детского волонтерского движения.

2. Создание единой казахстанской школьной организации в поддерж-
ку «Рухани жаңғыру» с одноименной символикой.

Предложенные проекты направлены на развитие личностных качеств, 
являющиеся фундаментом для формирования гражданских компетенций. 
Их особенность состоит в деликатном привитии важных качеств гражда-
нина-патриота своей Родины. 

2.2. Применение принципов Программы «Рухани жаңғыру» на 
занятиях гуманитарного цикла: история, литература
Уроки истории и литературы представляют собой наиболее эффектив-

ный канал трансляции смыслов принципов Программы «Рухани жаңғыру» 
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среди детей школьного возраста. Значимость дисциплин гуманитарного 
цикла в формировании мировозренческих установок и ценностных ори-
ентиров очень высока. 

История имеет потенциал консолидации общества независимо от кон-
фессиональных или иных принадлежностей членов социума. У многих 
народов история воспринимается как путь к независимости и свободе. 
Литература в данном случае помогает школьникам раскрыть смысловые 
нагрузки таких нравственных категорий как добро и зло, честь и достоин-
ство, любовь, дружба и уважение, на которых, в конечном счете и форми-
руются поведенческие паттерны. 

Патриотическое воспитание необходимо строить на конкретном исто-
рическом материале. Важно сделать выборку фактов и событий, которые 
демонстрируют ценность исторического опыта, под ним мы подразумева-
ем опыт и деяния конкретных людей и обществ. Для этого нужно акцен-
тировать внимание на моделях поведения исторических героев, их побу-
ждениях, моральных устоях и их убеждениях. Это «оживляет» историю, 
демонстрирует ее важность и применимость в дне сегодняшнем. 

Очень важный момент, знание учителями статьи Н.Назарбаева «Семь 
граней Великой Степи», представляющую собой программный документ 
по изучению отечественной истории. Незнание учителями статьи Первого 
Президента, Елбасы Н.Назарбаева неизбежно сказывается на историче-
ской грамотности каждого ученика, его неспособности идентифицировать 
себя с историческим прошлым. 

Сегодня, мы можем наблюдать, что многие ученики и их родители не 
знакомы с тем, что многие изобретения и достижения человечества про-
изошли именно на территории Казахстана. Одним из ожидаемых резуль-
татов обучения истории должны стать следующие исторические знания:

Во-первых, всадническая культура и одомашнивание лошади происхо-
дило в Центральной Азии. А значимость этого события невозможно пере-
оценить. Очень важно закрепление данного тезиса через посещение, если 
это возможно, Ботайского заповедника.

Во-вторых, использование и производство металлов еще один революци-
онный прорыв, произведенный нашими предками начиная с эпохи бронзы. 

В-третьих, культурные предпочтения человека эпохи раннего железа и 
продуцирование им своей картины мира отражено в Зверином стиле. Это 
особая эстетика, свой взгляд на мир и места в нем человека, отражающий 
философские взгляды и сформированное на его основе экологическое 
мировоззрение. Однозначный тренд настоящего времени. Закрепление 
может провести через проекты или научные кружки школьников. 

В-четвертых, одним из главных артефактов прошлого является 
«Золотой человек». Для нынешних поколений это показатель величия и 
могущества сакской цивилизации.
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В-пятых, тезис о формировании на территории Казахстана уникаль-
ной тюркской цивилизации требует популяризации в умах и сердцах 
школьников.

В-шестых, Великий Шёлковый путь стал не только крупной между-
народной торговой артерией, но и платформой для культурного взаи-
модействия и взаимообогащения. «Он стал устойчивой платформой для 
становления и развития глобального взаимообмена товарами и интеллек-
туального сотрудничества между народами» [2].

В-седьмых, Казахстан – родина яблок и тюльпанов. «Яблоки, которые 
мы знаем, – это генетические разновидности плодов нашего вида яблони. 
Сегодня в мире существует более 3000 сортов культурных тюльпанов и 
большая их часть – потомки наших местных цветов».

В рамках школьной программы каждый тезис может и должен сопро-
вождаться реализацией проекта, к примеру: школьные исторические теа-
тры, движение по защите яблонь (озеленение) и т.д. В этом случае мы по-
лучим теоретическое и практическое закрепление, формируя осознанное 
отношение к истории.  

Незнание истории приведет к формированию поколений, которые лег-
ко становятся жертвами политических манипуляций, наблюдаемые нами 
в последнее время. Господство европоцентристских  установок нивели-
ровало достижения предыдущих эпох и одной из задач педагогов гума-
нитарного цикла воспитать уважительное отношение к истории как нако-
пленному опыту, позволяющему избежать ошибок в настоящем времени.  

И немаловажным является привитие школьникам чувства принадлеж-
ности к великой истории и осознанному отношению к сохранению исто-
рического наследия.  

Сегодня школьник находится под воздействием разнообразных источ-
ников информации: телевидение, интернет, социальные сети. Контентная 
часть не поддается контролю.  В задачи семьи и школы входит формиро-
вание нравственного стержня позволяющего вычленять и разделять до-
бро и зло и другие нравственные категории. Казахская литература есть 
необходимое условие для формирования полноценного гражданина и 
человека. Сила слова в пробуждении сознания, в определении основопо-
лагающих принципов жизнебытия молодого человека. Школьник не имеет 
жизненного опыта, но через изучение литературы он способен  приобре-
сти важные навыки и теоретически осмыслить философские категории.

Литература позволяет развить в себе не только чувство прекрасного, 
но и навыки критического мышления и  анализа. Учитель литературы в 
процессе преподавания должен акцентировать внимание на образы ге-
роев, чьи поведенческие установки могут быть образцом для подражания.

Многое зависит от опыта преподавателя, уровня владения им совре-
менных и традиционных методик.
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1. Создание школьных театров, репертуарная часть которых должна 
быть построена на классической казахской и мировой литературе.  

2. Создание клуба или дискуссионной площадки в целях обсуждения 
прочитанных книг: «Reading time», «Cross booking».

3. Разработка списка книг, обязательных к прочтению и обсуждение их 
на разных площадках, детских книг и интересных наглядных материалов. 

4. Встреча с авторами книг, писателями, поэтами.
Включение тематики «Рухани жаңғыру» на уроках истории и лите-

ратуры должно являться неотъемлемой частью всего курса реализации 
Программы. Дети школьной возрастной категории открыты миру, новым 
знаниям и принципам «Рухани жаңғыру». Их транслирование и дальней-
шее применение даст школьникам ориентироваться в социально-поли-
тических реалиях, приобретать опыт социального взаимодействия и в 
конечном счете формирует уважение к закону, правам человека и ответ-
ственности перед государством и обществом.  Применение разных под-
ходов и форматов обеспечит решение задач по формированию граждан-
ственности и позиции в духе «Рухани жаңғыру». 

3. Формирование гражданственных компетенций у студенческой 
молодежи

3.1. Организация проектной деятельности в ТиПО и университетах. 
Вовлечение студентов в общественно-значимую деятельность
Вовлечение студентов в общественно-значимую деятельность реко-

мендуется посредством организации проектной деятельности в ТиПО и 
университетах, а также в рамках учебного модуля элективного курса по 
принципам Программы «Рухани жаңғыру» для студентов I курса ТиПО и 
вузов.

В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 
Елбасы Н.А. Назарбаев подчеркнул, что одним из главных условий мо-
дернизации общественного сознания является сохранение собственного 
национально-генетического кода, фундаментальной основой которого яв-
ляется – патриотизм. 

Для молодых казахстанцев ярким примером реального патриотиче-
ского проявления является трудовой и жизненный путь Лидера нации, 
Первого Президента Н.А. Назарбаева, который уделяет большое внима-
ние улучшению социально-экономического положения молодежи и па-
триотическому воспитанию молодого поколения.

В условиях модернизации общественного сознания в нашей республи-
ке проблема формирования гражданственных компетенций в молодеж-
ной среде обретает особую актуальность, ведь в сознании отдельной части 
молодых людей патриотизм воспринимается поверхностно, абстрактно, 
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только как чувство, не накладывающее на личность особой ответственно-
сти за конкретные дела и поступки. Кроме того, нельзя закрывать глаза и 
на такую проблему как «утечка мозгов» из страны. Мы знаем, что сегодня 
из Казахстана продолжают уезжать готовые квалифицированные специа-
листы, среди которых много талантливой молодежи. Так, например, по 
имеющимся данным только по информации Комитета по статистике МНЭ 
РК, за восемь месяцев 2020 года из Казахстана эмигрировали 17752 че-
ловека. Отрицательное сальдо миграции за 8 месяцев 2020 года соста-
вило 9 260 человек [3]. Для сравнения, в целом за 2019 год из страны 
выбыло 45,2 тыс. человек по данным Комитета по статистике МНЭ РК за 
этот же период 2018 года число выбывших из Казахстана увеличилось на 
19,8% [4].

Наибольшее количество выбывших из страны  уехало в Россию: 6,4 
тыс. человек, или 86,6% от общего количества. В Германию уехали 456 
человек, или 6,2%. Численность выбывших в Узбекистан составила 115 
человек, или 1,6% от общего количества по стране. В ТОП-5 стран также 
вошли США (106 человек) и Беларусь (51 человек). 

В целом Казахстан покинули 4,3 тыс. специалистов старше 15 лет. Из 
них наибольшее число выбывших имело техническую специальность: 1,2 
тыс. человек. Количество выбывших, имевших экономическую и педаго-
гическую специальности, составило 704 и 353 человек соответственно.

В  перечисленных специальностях показатели сальдо миграции наи-
более негативны, отток специалистов не  восполняется притоком. Также 
отмечается такая тревожная тенденция, как увеличение молодежной ми-
грации из страны. Увеличение эмиграционных настроений, конечно, мо-
жет иметь ряд негативных последствий. Например, это дефицит кадров, 
который несомненно может отразиться на развитие экономики, дестаби-
лизации рынка труда и т. д.

По данным исследования, проведенного НИЦ «Молодежь», базовы-
ми ценностями молодежи в 2020 году остаются семья (85,2%), здоровье 
(51,8%) и дружба (28,3%). При этом, перечисленные базовые ценности в 
структуре иерархии ценностей молодежи входят в ТОП-3 по результатам 
ежегодных исследований. Ценность «помощь людям» также имеет низкую 
ценность среди молодежи. Тем не менее, особую ценность имеет для мо-
лодежи Туркестанской (8,8%), Акмолинской областей (7,9%) и г. Алматы 
(8,0%).

Во многих ТиПО и вузах РК стало традиционным проведение меро-
приятий общественно-политической, патриотической направленности, 
участие в которых способствует практической реализации важнейших 
принципов государственной молодежной политике [5]. Например: фе-
стивали национальных культур, празднование Наурыз мейрамы, Дня 
единства народов, «Фестиваль Здоровья», патриотические акции «Менің 
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Қазақстаным», военно-патриотические акции, конкурсы и олимпиады на 
знание Конституции, государственных символов, истории Казахстана, го-
сударственного языка и др. 

Существует стереотип, что гражданственные компетенции формируют-
ся, в основном, на занятиях по дисциплине «История Казахстана», лите-
ратура, потому что именно история  и литература – это науки, которые 
делают человека и гражданином и патриотом. К примеру, в преподавании 
истории преподаватель ориентируется на объективные трактовки истори-
ческих событий с позиции гражданственности, исторической преемствен-
ности, уважения к своим предкам, вне зависимости от их мировоззрения 
или идеологии. 

Развитие гражданственных компетенций студентов посредством их 
вовлечения в общественно- значимую деятельность осуществляется в че-
тыре этапа: диагностический, подготовительный, деятельностно-практи-
ческий, рефлексивно-аналитический.

В зависимости от типов социальной зрелости и соответствующих им 
сфер взаимодействия, в которых данные качества проявляются, базовый 
комплекс гражданственных компетенций студентов колледжа и вуза раз-
деляется на следующие группы: 

1) учебно-познавательные: самостоятельность, прилежание, усердие, 
старательность, любознательность, пытливость, заинтересованность;

2) профессионально-трудовые: трудолюбие, дисциплинированность, 
творческая активность и инициативность, предприимчивость, деловитость;

3) семейно-бытовые: патернализм, человеколюбие, добропорядоч-
ность, сострадание, бескорыстие;

4) общественно-политические: патриотизм, мужество, героизм, нацио-
нальное достоинство, лояльность конституционной власти, государству и 
стране, социально-политическая активность, гражданская убеждённость, 
коллективизм, интернационализм, бережливость. 

Под общественно-значимой деятельностью студентов колледжа и вуза 
понимается совокупность их добровольных, сознательных действий в ка-
честве субъектов образовательного процесса, направленных на принесе-
ние пользы обществу и становление их социальной зрелости. 

В педагогическом процессе общественно-значимая деятельность сту-
дентов выполняет следующие функции: 1) социализирующую; 2) разви-
вающую; 3) кумулятивную; 4) культурологическую; 5) преобразующую; 
6) гармонизирующую; 7) мобилизующую; 8) ценностно-ориентирующую. 
Социально значимая деятельность студентов вуза обладает такими харак-
теристиками, как добровольность, безвозмездность, полезность, социаль-
ная направленность [6]. 

Модернизация общественного сознания неразрывно связана с форми-
рованием у студентов способности помогать людям в трудной жизненной 
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ситуации на безвозмездной основе, эффективно сотрудничать в разноо-
бразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контак-
тов и культурных связей. Этим и обусловлено применение в учреждениях 
образования методов и технологий социальной работы со студенческой 
молодежью и развитие волонтерских молодежных организаций [7].

Формами организации общественной деятельности по формированию 
гражданственных компетенций студентов являются следующие. 

Студенческое самоуправление, смысл которого не в том, чтобы студен-
ты включались в структуру руководства, а в том, чтобы они приобрета-
ли личный опыт взаимодействия с различными категориями населения, с 
представителями учреждений, организаций. Студенты, занятые в работе 
студенческого актива, в процессе деятельности получают навыки обще-
ния, планирования и организации деятельности, учатся анализировать, 
работать в команде, привлекать дополнительные силы [8]. 

Осуществление лидерских программ. Общественная работа создает 
оптимальные условия для формирования лидерских качеств молодого 
человека, в этом случае лидерство означает социальную активность или 
активную жизненную позицию [9]. Именно в ней заинтересованы работо-
датели, поскольку она является неким показателем креативности и кри-
тичности мышления, неординарных подходов, нестандартных решений, 
что всегда обеспечивало развитие общества. 

Волонтерское движение, которое сейчас необычайно популярно в 
молодежной среде. Будущий лидер должен грамотно сочетать умение 
управлять и умение подчиняться, обладать развитой эмпатией, чутко реа-
гировать на чужую боль. Студент сам может заниматься тем, к чему имеет 
большую склонность. Основная цель этого движения - помочь студентам 
понять важность выполняемого дела, развить чувство гражданской ответ-
ственности, воспитать потребность помогать другим, создать условия для 
рефлексии.

Развитие волонтерства в стране проходит по 7 ключевым направлениям:
1. «Bilim» – образовательное направление.
2. «Qamqor» – направление по оказанию помощи людям, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации, помощь пожилым людям, людям, кото-
рые находятся в учреждениях со специальным уходом, людям с особыми 
потребностями.

3. «Sabaqtastyq» – наставничество.
4. «Saýlyq» – медицинское направление.
5. «Taza Álem» – экологическое направление.
6. «Asyl mura» – направление по сохранению духовно-культурных и 

исторических ценностей.
7.  «Úmit» – направление по ликвидации техногенных катастроф, чрез-

вычайных ситуаций [10]. 
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3.2. Элективный курс по принципам «Рухани жаңғыру» для студентов 
I курса ТиПО и вузов
На протяжении более 70 лет Организация Объединенных Наций игра-

ла ведущую роль в становлении идеи глобальной гражданственности и в 
ее адаптации к реалиям глобализации в самых разных ее проявлениях 
[11]. Под глобальной гражданственностью сегодня понимают граждан-
ственность, не ограничивающуюся сугубо национальной, не связанную 
с какой-либо определенной самоидентификацией и территорией, вклю-
чающую в себя непрерывно меняющиеся общемировые ценности. Цель 
глобального гражданина — защитить человеческое достоинство и добить-
ся социальной подотчетности и международной солидарности, в которой 
толерантность, интеграция и признание многообразия занимают почетное 
место как на словах, так и на деле, отражая всю разносторонность привер-
женцев глобальной гражданственности.

В 2017 году Министерство образования и науки РК (далее – МОН) ре-
комендовало вузам внедрить в учебный процесс курсы, раскрывающие 
основные положения Программы. 

В рамках совещания по вопросам реализации Программы в регионах 
от 09 августа 2019 г. МОН было поручено обеспечить активное и резуль-
тативное участие вузов, научных организаций гуманитарного профиля в 
реализации спецпроектов, информационно-аналитическом сопровожде-
нии Программы.

В настоящее время, студентам вузов предлагается на элективной ос-
нове (компонент по выбору) модуль социально-политических знаний, в 
рамках которого предусмотрено изучение положений статьи «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания». Модуль рассчитан на 
240 академических часов, что соответствует 8 кредитам. 

Анализ модуля показывает, что он не освещает в полном объеме прин-
ципов Программы и имеет ряд недостатков, в том числе:  

- отсутствует единая трактовка основных принципов Программы.  При 
этом, принципы «Рухани жаңғыру» интерпретируются как возрождение 
истории, традиций и культуры казахского народа, что значительно сужает 
ее значимость;

- тематика лекций не нацелена на формирование новых качеств казах-
станца, на формирование поведенческих моделей в соответствии с прин-
ципами Программы.

Наряду с этим, проведен анализ образовательных программ 116 вузов, 
представленных в системе Платонус. Данный анализ показал, что дисци-
плины по «Рухани жаңғыру» имеются в учебных планах только 18 вузов. 
Дисциплины, содержащие компонент по «Рухани жаңғыру» представлены 
в общеобразовательном цикле – 76%, и в базовых дисциплинах – 24%.    
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В целях эффективного продвижения принципов Программы в органи-
зациях ТиПО и вузах рекомендовано осуществить следующие меры.

Создать Экспертный Совет из числа ведущих экспертов в области эко-
номики, истории и культуры для подготовки учебно-методического ком-
плекса по продвижению Программы и рекомендаций по методике препо-
давания. Академическое сообщество должно пересмотреть и разработать 
подходы к трактованию смыслов Программы, которые должны рассматри-
ваться как программы личностного роста и развития компетенций.

Разработать курсы по Программе с элементами геймификации для сту-
дентов первых курсов вузов учитывая особенности их ментальности.

В 2021 году будет создан на базе КИОР «Центр превосходства», где 
студенты вузов страны смогут пройти курс по Программе. Такая практи-
ка будет способствовать росту академической мобильности и формиро-
ванию пула профессорско-преподавательского состава и спикеров, ком-
петентных в вопросах социальной инженерии. Создание такого центра 
позволит выработать единые подходы в преподавании на основе новых 
образовательных технологий.

Социальные, экономические потрясения, пандемия, безусловно, сказы-
ваются на духовном состоянии общества. С одной стороны, они нивели-
руют такие понятия как патриотизм и гражданственность. С другой, обо-
стряют их значимость и необходимость. Известно, что многие педагоги в 
процессе формирования личности важным считали воспитание Человека 
как гражданина и патриота [12].

В настоящее время возникла необходимость формирования граждан-
ственных компетенций студентов, так как создание правового, граждан-
ского общества немыслимо без воспитания гражданственности у всех 
членов общества и прежде всего у казахстанской молодёжи. Решение про-
блемы определяется ещё и тем, что часть студенчества утратила социаль-
ные ориентиры, особенно гражданские и патриотические. Исследователи 
данной проблемы отмечают отсутствие преемственности в передаче ма-
териальных и духовных ценностей от старшего поколения к младшему. 
Данный факт находит своё выражение в том, что ценности старшего поко-
ления оказались невостребованными и непригодными для современного 
общества. 

Заключение

Cовременная система образования должна осуществлять подготовку 
такого выпускника, который бы отвечал потребностям времени и обладал 
гражданственными компетенциями. Нашему обществу нужны не только 
специалисты-профессионалы, но и патриоты, так называемые «glocal» 
(думающие глобально – действующие локально). Именно учреждения 
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образования на всех уровнях способствуют формированию граждан-
ственных компетенций и расширению мировоззрения. Это работа повсед-
невная, многоплановая и рассчитанная на многие годы вперед. 

Организация профессиональной разъяснительной работы среди 
школьников и студентов колледжей и вузов является непременным усло-
вием для успешного продвижения Программы. В задачи образовательных 
учреждений не входит внедрение идеологических установок, но популя-
ризация идей и идеалов «Рухани жаңғыру» в целях формирования на их 
основе моделей поведения современного казахстанца. Акцентирование 
на идеальных образах важный момент в педагогической деятельности. 
Таким образом, создаются мысли-императивы представляющие собой не 
только рекомендации для конкретного человека, но и общества в целом. 

Мировоззренческие установки молодого поколения сегодня представ-
ляют теоретический каркас, на основе которых будут строиться социаль-
ные проекты и формироваться реальная картина будущего Казахстана.
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