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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР
    «BYCO» – «Barents Youth Cooperation Office» − Ба-
ренц қаласының жастармен жұмыс жөніндегі бюро    	 	     
«CRAFT» − «Car, Relax, Alone, Forget, Friends, Trouble» − 
Көлік, демалу, жалғыз, умыту, достар, 
қиыншылық

«ICYE» – «International Cultural Youth Exchange» −
жастардың халықаралық мәдени алмасуы

«NCYOK» – «The National Council of Youth
Organizations in Korea» – Кореядағы жастар ұйымда-
рының ұлттық кеңесі

«NEET» – «Not in Employment, Educationor Training»
– жұмыс істемейтін, оқымайтын және жұмыс табуға
тырыспайтын адам

«SDQ» − «Strengths and Difficulties Questionnaire» −
күшті және қиындықтарды анықтайтын сауалнама

 «SEYLE» – «Saving and Empowering Young Lives in
Europe» − Еуропадағы жастар құқықтарын сақтау
және мүмкіндіктерін кеңейту

«UK» − «United Kingdom» − Ұлыбритания Біріккен
Корольдігі

«UNFPA» – «United Nations Fund for Population
Activities» − Біріккен Ұлттар Ұйымының халықты
орналастыру қоры

«WHO» − «World Health Organization» - Дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұйымы

«YGPF» – «Youth Gang Prevention Fund» − жастар
арасында қарақшылықтың алдын алу қоры

TIMSS — Trends in Mathematics and Science Study
– Математика мен жаратылыстану ғылымдарын
оқудағы үрдістер

ААҚҚ - Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
Ад. – адам
АЕК − Айлық есептік көрсеткіш
АИТВ ӨСА – АИТВ-мен өмір сүретін адамдар
АКТ − Ақпараттық-коммуникациялық техноло-

гиялар
АҚ – Акционерлік қоғам
АҚШ - Америка Құрама Штаттары
АҚІЖК – Аз ұлттар істері жөніндегі Жоғары ко-

миссары
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – аль-Фараби атын-

дағы Қазақ ұлттық университеті
АТ – Ақпараттық технологиялар
БАҚ – Бұқаралық ақпарат құралдары
БАҚБМЖӨ – Бұқаралық ақпарат құралдары

бостандығы мәселелері жөніндегі өкілі
ББҒДМБ – Білім берудің және ғылымды дамыту-

дың мемлекеттік бағдарламасы
ЖЖМ – Жанар-жағармай материалдары
ББХСЖ − Білім берудің халықаралық стандартты

жіктемесі
БЖСМ – Балалар мен жасөспірімдер спорт мек-

тебі
БҚО - Батыс Қазақстан облысы
БҰҰ – Біріккен ұлттар ұйымы

БҰҰДБ - Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдар-
ламасы

Д есеп – Диспансерлік есеп
ДДСҰ – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы
ДИАҚБ – Демократиялық институттар мен адам

құқықтары жөніндегі бюро
ЕБАҚБ - Ерекше білім алу қажеттілігі бар
ЕЖФ – Еуропалық жастар форумы
ЕК – Еуропа кеңесі
ЕҚЫҰ  -  Еуропадағы қауіпсіздік және

ынтымақтастық ұйымы
ЕО – Еуропалық одақ
ЕП – Еуропалық парламент
ЕСХК − Еңбек статистиктерінің халықаралық кон-

ференциясы
ЖАО – Жергілікті атқару органдары
«Жастар» ҒЗО – «Жастар» ғылыми-зерттеу орта-

лығы
«Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жастар ұйы-

мы» РҚБ − «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жастар
ұйымы» Республикалық қоғамдық бірлестігі

«Жасыл ел» ЖЕЖ − «Жасыл ел» жастар еңбек
жасақтары

ЖБ/Қ – Жауап беруге қиналамын
ЖДО – Жастар денсаулық орталықтары
ЖЖМ – Жанар-жағармай материалдары
ЖК – Жеке кәсіпкер
ЖКҚҚ – Жастар көші-қон қызметі
ЖКО – Жол-көлік оқиғасы
ЖҚ – Жастар қанаты
ЖОО – Жоғарғы оқу орны
ЖПД – Жалпы практика дәрігері
ЖПИ – Жастар прогресінің индексі
ЖРО – Жастар ресурстық орталығы
ЖҰСДП - Жалпы ұлттық социал-демократиялық

партия
ЖШС – Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
ЗТО – Заңды тұлғалар одағы
ЗЭАА - Зорлық экстремизмнің алдын алу
КЕҰ − Коммерциялық емес ұйым
КММ – Коммуналдық мемлекеттік мекеме
КОБ – Кіші және орта бизнес
КП – Кәсіпкерлер палатасы
КТБО – Кәмелетке толмағандарды бейімдеу ор-

талығы
КТК – Көңілділер және тапқырлар клубы
ҚАЖК – Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті
ҚББД – Ұлттық білім беру дерекқоры
ҚК - Қылмыстық кодекс
ҚКХП – Қазақстан Комунистикалық халық пар-

тиясы
ҚМДБ – Қазақстан мұсылмандары діни басқар-

масы
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ҚР – Қазақстан Республикасы
ҚР ӘМ – Қазақстан Республикасының Әділет

министрлігі
ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және

ғылым министрлігі
ҚР БҒМ АТО – Қазақстан Республикасы Білім

және ғылым министрілігінің Ақпараттық-талдау
орталығы

ҚР БП ҚСАЕК – Қазақстан Республикасының Бас
прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі комитеті

ҚР ДСӘДМ – Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық
сақтау министрлігі

ҚР ЕХӘҚМ − Қазақстан Республикасы Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

ҚР ИДМ – Қазақстан Республикасының Ин-
вестициялар және даму министрлігі

ҚР ҚМ –      Қазақстан Республикасының  
Қорғаныс министрлігі
ҚР ҚДМ – Қазақстан Республикасының Қоғам-

дық даму министрігі
ҚР МҚІСЖҚІА – Қазақстан Республикасының

Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

ҚР МСМ – Қазақстан Республикасы Мәдениет
және спорт министрлігі

ҚР ҰЭМ – Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі

ҚР ҰЭМ Статистика комитеті – Қазақстан Рес-
публикасы Ұлттық экономика министрлігінің Ста-
тистика комитеті

Млн. – Миллион
ММ − Мемлекеттік мекеме
«НЗМ» АББҰ − «Назарбаев зияткерлік мектебі»

автономды білім беру ұйымы
ОГТ – Өңірлік мемлекеттік орталығы
ОЖСБ − Оқу жетістіктерін сырттай бағалау
ОҚО – Оңтүстік Қазақстан облысы
РППНҒПО – Республикалық психиатрия, пси-

хотерапия және наркология ғылыми-практикалық
орталығы

СДТБТ – Сотқа дейінгі тергеулердің бірыңғай
тізілімі

СӨС – Салауатты өмір салты
Тг. – Теңге
ТДМ – Тұрақты даму мақсаттары
ТжКБ – Техникалық және кәсіптік білім беру
ТМД – Тәуелсіз мемлекеттер достастығы
ҰБТ – Ұлттық біріңғай тестілеу
ҰКП – Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
ҮЕҰ – Үкіметтік емес ұйымдар
ХДПП – Халықтық-демократиялық патриоттық

партия
ХЕҰ − Халықаралық еңбек ұйымы
ШЖМ – Шағын жинақы мектеп
ШҚО – Шығыс Қазақстан облысы
ЭЫДҰ – Экономикалық ынтымақтастық және

даму ұйымы
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КІРІСПЕ 
Жастар - қоғамдағы өзгерістердің басты фак-

торы. Қоғамның саяси, экономикалық және әлеу-
меттік құрылымын айқындайтын бұл күш қазіргі 
қоғамның дамуына катализатор болып табылады. 
Қазақстанның болашағы негізінен жастардың білім 
деңгейіне, олардың құндылықтарына, мінез-құлқы-
на, әлеуметтік қызметке, әлеуметтік үрдістерге қа-
тысу дәрежесіне байланысты.

Елбасы жастарға ерекше көңіл бөледі. 2018 
жылғы 5 қазандағы Қазақстан Республикасы Пре-
зиденті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
Жолдауында мемлекеттік саясаттың негізгі басым-
дықтарының бірі - жастарды жан-жақты қолдау деп 
танып 2019 жылды жастар жылы деп жарияланды.

Осыған байланысты, Қазақстан жастарының 
жағдайы туралы ақпарат ғылыми және қоғамдық 
қызығушылық тудырады. Осы ұлттық баяндама 
жастар жағдайын кең ауқымды мәселелер бойынша 
жыл сайынғы жан-жақты талдау болып табылады.

«Қазақстанның жастары - 2018» ұлттық баянда-
масы 8 бөлімнен тұрады, мұнда ғылыми зерттеулер-
ге, мемлекеттік органдардың ресми статистикалық 
деректеріне, «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы-
ның жүргізген әлеуметтік зерттеулер нәтижелеріне, 
жастардың білім алу және ғылым, денсаулық сақтау, 
жұмыспен қамту, кәсіпкерлік, жастардың әлеумет-
тік-саяси үрдістерге қатысуы, жастардың субмәде-
ниеті жөніндегі мәліметтерге жан-жақтылы талдау 
жүргізілген.

Бірінші тарауда Қазақстан жастарының әлеу-
меттік-демографиялық сипаттамалары берілген. 
Жеке тарау ел жастарының денсаулығы мен бос 
уақытты өткізу артықшыларын талдауға арналған. 
Жастардың әлеуметтік-экономикалық жағдайы ту-
ралы бөлімде жастар еңбек нарығындағы үрдістерге 
шолу жасалып, еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
дамуына жастардың қатысу ерекшеліктері қарасты-
рылып, жастар кәсіпкерлігінің проблемаларына тал-
дау жасалған. 

Әлеуметтік-саяси үрдістерге жастардың қа-
тысу мәселелері жастардың әскери-патриоттық  
тәрбиесінің өзекті мәселелерін талдайтын және  
 

 
 
жастардың наразылық белсенділігі деңгейіне
талдау жасалатын жеке тарауда қарастырылған.
Тағы бір жеке тарау жастардың субмәдениеті
туралы ақпаратты бөлімде жастардың
моральдық-адамгершілік және құндылық
ұстанымдарын талдауға арналған. Білім беру
саласын талдауға арналған бөлімде жастарға
білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру мен жаңғыртудың негізгі векторлары
ұсынылған. Баяндаманың жеке тарауы жастар
арасындағы қылмыстың және өзіне-өзі қол
жұмсау тенденцияларын талдауға арналған.

Бұл ұлттық баяндаманың жаңашылдығы – мұн-
да жаңа бөлімдер қамтылған: шет елдердегі жастар
саясатын іске асыру стратегияларына және озық
тәжірибелеріне шолу; «Жастарға мейірімді мекен»
Қазақстан жастарының даму индексі.

Баяндамада 2018 жылы Қазақстан Респуб-
ликасы Қоғамдық даму министрлігінің
тапсырысы бойынша «Жастар» ғылыми-зерттеу
орталығымен жүргізген жаппай әлеуметтік
зерттеулердің нәтижелері қолданылған:

- «Жастар ортасындағы қоғамдық-саяси ахуалды
зерттеу» ҚР жастарының арасында жүргізілген ре-
спубликалық жаппай сауалнамасының нәтижелері
(2018 ж. мамыр-маусым);

- «Мемлекеттік жастар саясатының ахуалы: қа-
жеттіліктер мен әлеуметтік тәжірибелері» ҚР жаста-
рының арасында жүргізілген республикалық жап-
пай сауалнамасының нәтижелері (2018 ж. шілде);

- «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі
аспектілері» ҚР жастарының арасында жүргізілген
республикалық жаппай сауалнамасының нәтиже-
лері (2018 ж. тамыз).

Әр зерттеу бойынша іріктеме көлемі 2000 адамды
құрайды.

«Қазақстан жастары - 2018» ұлттық баяндамасы
мемлекеттік органдарға, жастар саясаты институтта-
рына, білім беру мекемелеріне, жастар ұйымдарына,
бұқаралық ақпарат құралдарына, жастар саясатын
жүзеге асыру мен жастарды қолдау жұмысы ма-
ңызды болып табылатын барлық тұлғаларға
арналған.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЖАСТАРЫНЫҢ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ 
СИПАТТАМАСЫ

1 ТАРАУ 

1

1.1. Жастардың саны және 
          жыныстық-жастық құрылымы

1.2. Жастар арасындағы 
          бала туу, өлім-жітім

1.3. Жастар арасындағы 
          некелер, ажырасулар

1.4. Жастардың сыртқы және 
          ішкі көші-қоны 
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8

 1.1. ЖАСТАРДЫҢ САНЫ ЖӘНЕ ЖЫНЫСТЫҚ-
ЖАСТЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 

ҚР Ұлттық экономика Министрлігінің Статистика 
комитетінің 2018 жылдың басындағы есебі бойын-
ша 14-28 аралығындағы жастардың саны 3 900 834 
адамды құрады (1.1 кесте). 

1.1-суретте анық көрсетілгендей, аталған көрсет-
кішті 2014 − 2018 жылдар аралығы 
динамикасында қарастыру жастар санының жыл 
сайын төмендеуін анықтады. Мәселен, 2014 жылы 
жас адамдар саны 392 360 адамға немесе 9,1 % -ға 
дейін азайған.

Республикада аймақтар бойынша жастар саны-
ның біркелкі бөлінбеуі сипатталады. Жастардың

ең көп бөлігі Түркістан (472 908) және Алматы (423 
809) облыстарында тұрады. Жастардың ең аз саны 
Солтүстік Қазақстан (104074) және Атырау (135 403) 
облыстарында тіркелді (1.2а-сурет).

Аумақтық бөліністе өңірлер халқының жалпы 
саны бойынша ең көп жас тұрғындардың үлесі Түр-
кістан (23,9 %) және Алматы (23,5 %) облыстарында 
көрсетілген. Жалпы халық санындағы жастардың 
ең аз үлесі Солтүстік Қазақстан (18,6 %) және Павло-

дар (19,1 %) облыстарында анықталған (1.2б-сурет).
Республика халқының жалпы құрылымында 

соңғы бес жылда жастардың саны азайып келеді 
(1.2-кесте, 1.3-сурет). Егер 2014 жылы бұл көрсеткіш 
25 % болса, 2018 жылы ол 21,5 % құрады.

1.1-кесте  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАСТАРЫНЫҢ 
САНЫ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж.
4 293 194

2015 ж.
4 206 037

2016 ж.
4 099 272

2017 ж.
3 995 896

2018 ж.
3 900 834

жылдың басындағы есеп бойынша

1.1-кесте  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАСТАРЫНЫҢ 
САНЫ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

жылдың басындағы есеп бойынша

4 293 194

4 206 037

4 099 272

3 995 896

3 900 834 

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж. 

1.2а-сурет  
ӨҢІРЛІК ЖІКТЕЛІМДЕГІ ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАСТАРЫНЫҢ САНЫ, 2018 
ЖЫЛДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

104 074

135 403

136 016

144 073

145 657

148 996

177 101

177 646

191 790

222 750

225 775

240 222

264 990

281 406

408 218

423 809

472 908 

Солтүстік Қазақстан облысы

Атырау облысы

Батыс Қазақстан облысы

Павлодар облысы

Маңғыстау облысы

Ақмола облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Ақтөбе облысы

Шымкент қаласы

Астана қаласы

Жамбыл облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Қарағанды облысы

Алматы облысы

Алматы қаласы

Түркістан облысы 
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Жастар санының төмендеуі «90-шы жылдардағы 
демографиялық дағдарыс» нәтижесі болып табыла-
ды - 90-жылдардағы туудың құлдырауы. Статисти-
калық мәліметтерге сәйкес жастар санының төмен-
деу үрдісі уақытша құбылыс болып табылады және 

2022-2023 жж. болжамдық есептеулер бойынша
жастар санының өсуі күтілуде.

Соңғы бес жылда қала/ауыл тұрғысынан жастар
санының таралу динамикасы жастар арасындағы
қалалық тұрғындардың ауылдық тұрғындардан
жыл сайынғы басымдықтарын көрсетеді (1.3-кесте).

Қалалық/ауылдық жерлердегі жастардың пай-
ыздық ара қатынасы қалалық тұрғындар арасын-
да жастар үлесінің 2014 жылы 54,9 %-дан 2018 
жылдың басында 56,5 %-ға дейін ұлғайғандығын 
көрсетеді (1.4-сурет.). Тиісінше, ауылдық жерлер-
дегі жастар санының азаюы байқалады.

Түркістан облысы

Алматы облысы

Шымкент облысы

Қызылорда облысы

Ақтөбе облысы

Маңғыстау облысы

Астана қаласы

Атырау облысы

Жамбыл облысы

Батыс Қазақстан облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Алматы облысы

Ақмола облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

1.2б-сурет
ӨҢІРЛІК ЖІКТЕЛІМДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАСТАРЫНЫҢ ҮЛЕСІ, 2018
ЖЫЛДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

23,9

23,5

23,4

22,7

22,4

22,1

21,9

21,8

21,5

21

20,4

20,2

20,2

20,2

19,2

19,1

18,6

Таблица 1.2 
ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ ОТ ОБЩЕЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.
25

2015 г.
24,2

2016 г.
23,2

2017 г.
22,3

нач. 2018 г.
21,5

1.3-сурет  
ЖАЛПЫ ХАЛЫҚ САНЫНДАҒЫ ЖАСТАР 
САНЫНЫҢ ҮЛЕСІ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж.
басы

25 24,2 23,2 22,3 21,5

1.2-кесте  
ЖАЛПЫ  ХАЛЫҚ САНЫНДАҒЫ ЖАСТАР 
САНЫНЫҢ ҮЛЕСІ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж.
25,0

2015 ж.
24,2

2016 ж.
23,2

2017 ж.
22,3

2018 ж. басы 
21,5

1.3-кесте  
ҚАЛА/АУЫЛ БОЙЫНША ЖАСТАР САНЫ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж.
2 358 667
1 934 527

2015 ж.
2 367 615
1 838 422

2016 ж.
2 313 053
1 786 219

2017 ж.
2 266 680
1 729 216

2018 ж. басы
2 204 833
1 696 001

Қала                Ауыл
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Жастар - жас ерекшеліктері, әлеуметтік 
жағдайы сипаттамалары жиынтығының не-
гізінде ерекшеленетін, осы және басқа әлеумет-
тік-психологиялық өзгешеліктермен ескерілетін 
әлеуметтік-демографиялық топ. Осы тәсілдемеге 
сәйкес, толыққанды талдау үшін жастардың жас 
топтамалары бойынша жіктеу орынды. Осылай-
ша, жастарды шартты түрде 3 жас топтамаларына 
бөлуге болады: кәмелетке толмаған − 14-18 жас, 
кәмелетке толғаннан кейінгі − 19-23 жас және ере-
сектер тобы − 24-28 жас.

Жастардың жыныстық-жастық құрылымы
Жастардың құрылымында бүгінгі таңда саны 

жағынан ең көп жастар ересек топ шоғырына жа-
тады (1.4-кесте). 2018 жылдың басындағы жағдай 
бойынша 24-28 жас аралығындағы жастар 39,5 % 
құрайды. Осы жаста өндірістік және отбасылық 
өмірдің жеке тәжірибесі, сондай-ақ жастардың әлеу-
меттік-саяси қатынастарға қатысу деңгейі негізінде 
кемелденген тұлғаны қалыптастыру процесі аяқта-
лады. Бүгінгі таңда жастардың үштен бір бөлігі − орта 
жастағы шоғыр, яғни негізінен кәсіби дайындықты 

1.4-сурет  
ҚАЛА/АУЫЛ БОЙЫНША ЖАСТАР

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

56,5

56,7

56,4

56,3

54,9

2018 ж.

2017 ж.

2016 ж.

2015 ж.

2014 ж. 

43,5

43,3

43,6

43,7

45,1 

е

Қала                Ауыл

1.4-кесте  
НЕГІЗГІ ЖАС ТОПТАМАЛАРЫ БОЙЫНША 
ЖАСТАРДЫҢ САНЫ   

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж.
1 169 386
1 497 539
1 626 269

2015 ж.
1 133 817
1 427 596
1 644 624

2016 ж.
1 111 075
1 359 834
1 628 363

2017 ж.
 1 116 737
1 285 387
1 593 772

2018 ж.
1 135 666
1 223 613
1 541 555

14-18  жас 19-23  жас 24-28  жас

14-18 жас  19-23 жас   24-28 жас

37,9

39,1

39,7

39,9

39,5нач.

27,2

27

27,1

27,9

29,1 

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

34,9

33,9

33,2

32,2

31,4 

1.5-сурет
НЕГІЗГІ ЖАС ТОПТАМАЛАРЫ БОЙЫНША 
ЖАСТАРДЫҢ САНДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

1.5-кесте  
ЖАСТАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ  

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж.
50,2
49,8

2015 ж.
50,3
49,7

2016 ж.
50,4
49,6

2017 ж.
50,5
49,5

ерлер
әйелдер

2018 ж.
50,7
49,3

   2014 ж.     2015 ж.   2016 ж.   2017 ж.     2018 ж.

50,2 50,3 50,4 50,5 50,7

49,8 49,7 49,6 49,5 49,3

1.6-сурет
ЖАСТАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

     Ерлер             Әйелдер

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті
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аяқтап, өндірістік қызметке кірген және өз отбасы-
ларын құрған студенттер мен жас адамдар,. Жастар
санының ең азын жасөспірімдер мен 14-18 жас 
аралығындағы жас адамдар құрайды.

Ресми статистикалық өлшемге сәйкес 14-29
жас аралығындағы жас адамдар кіретін, «жастар»
демографиялық санатын талдай отырып, 2015
жылдан бастап орташа және ересек жас топтарын-
дағы жастар санының азайып жатқандығын атап
өту маңызды (1.5-сурет). Кіші жас тобы (14-18 жас)
жастарының саны бойынша жағдай өзгерек: 2016 
жылдан бастап саны біртіндеп артып келеді.

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мәліметінше,
жас халықтың жыныстық құрылымы ерлер мен
әйелдердің тең пропорциясымен сипатталады
(1.5-кесте). Сонымен қатар, 2014 жылдан бастап ер
жынысты жастар санының шағын өсу динамикасы
байқалады (1.6-сурет).

2014 жылдан 2018 жылға дейінгі кезеңде жас
әйелдер мен ерлердің ең көп саны ересек жас то-

бында (24-28 жас) тіркелген, 2018 жылдың басын-
дағы жағдай бойынша тиісінше 770 690 әйел мен 
770 865 ер адам (1.6-кесте).

Соңғы 5 жылда 14-18 жас тобындағы жас ер-
лер санының басымдылығы анықталады. 19-23 
жастағы, 24-28 жас аралығындағы жас шоғырла-
рында жыныстар арасындағы ара-қатынас пропор-
ционалды болып келеді (1.7-кесте).

 1.2. ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ БАЛА ТУУ, 
ӨЛІМ-ЖІТІМ 

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мәліметтері бой-
ынша 2017 жылдың соңына қарай 2016 жылмен 
салыстырғанда жастар арасындағы туу көрсеткіші 
6,0 %-ға (14 259 адам) төмендеген (1.8-кесте).

2014 жылдан бастап бала туу деңгейінің төмен-
деуі байқалады. Мәселен, 2017 жылы 2014 жылмен 
салыстырғанда 30 119 сәбиге дүниеге аз келген 
(1.7-сурет).

1.6-кесте  
ЖАСТАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ-ЖАСТЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

597,6
755,0
804,2

571,8
742,6
822,1

2014 ж.
579,3
724,0
813,2

554,5
703,6
831,5

2015 ж.
568,2
692,3
805,9

542,9
667,6
822,6

2016 ж.
571,2
654,8
791,8

545,5
630,6
801,9

2017 ж.
581,1
623,8
770,9

554,6
599,8
770,7

2018 ж.
14-18
19-23
24-28

мыңЕрлер                   Әйелдер

1.7-кесте 
ЖАСТАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ-ЖАСТЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

 Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

51,1
50,4
49,4

48,9
49,6
50,6

2014 ж.
51,1
50,7
50,5

48,9
49,3
49,5

2015 ж.
51,1
50,9
49,5

48,9
49,1
50,5

2016 ж.
51,1
51,0
49,7

48,9
49,0
50,3

2017 ж.
51,2
51,0
50,0

48,8
49,0
50,0

2018 ж.
14-18
19-23
24-28

Ерлер                   Әйелдер

1.8-кесте 
ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ БАЛА ТУУ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР 

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж.

107 437

6 458
49 918
51 061

221 706

13 547
103 138
105 021

235 965

15 413
111 174
109 378

242 900

17 431
116 466
109 003

251 825

20 210
122 406
109 209

2018 ж. 1 маусымдағы 
жағдай бойынша 

Жастар арасындағы бала туу, барлығы
Анасының жасы бойынша: 
20 жасқа дейінгі жастағылар
20-24 жас
25-28 жас
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Бала туу коэффициенті 2012 жылдан 2014 жылға 
дейінгі кезеңде барлық жас шоғырларында өсу тен-
денциясы бар. 2015 жылы бұл көрсеткіштің барлық 

жас шоғырларында төмендеуі байқалады.
2017 жылы 15-19 жас аралығындағы жастар-

дың бала туу көрсеткіші − 24,93 промилле, 20-24 
жас аралығындағы кезеңде − 159,04 промилле, 
25-28 жас аралығында − 163,26 промиллені құра-
ды.

Қарастырылып отырған кезеңдегі ауылдық 
жерлердегі бала туу коэффициенті қалалықтар-
дан асып түседі, бұл деректер 1.9-кестеде көр-

1.7-сурет 
ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ БАЛА ТУУ   

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж.
маусым 

251 825 242 900 235 965 221 706

107 437

1.8-сурет 
ЖАС ТОПТАМАЛАРЫ БОЙЫНША БАЛА ТУУ 
КОЭФИЦИЕНТІ, 2014-2017 ЖЖ.  

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

15-19 жас 20-24 жас 25-28 жас

1000 әйелге шаққандағы бала туғандар саны

169,35

163,39

169,34

163,26

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

34,46

30,98

28,13

24,93

161,54

161,18

162,32

159,04

1.9-кесте 
ҚАЛА/АУЫЛ ЖІКТЕЛІМІ БОЙЫНША БАЛА ТУУДЫҢ 
ЖАС КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ 1000 әйелге шаққандағы бала туғандар саны

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж.
31,95

140,46
162,38

36,87
193,58
180,01

27,60
143,97
149,11

34,39
186,06
189,84

25,21
148,87
148,79

31,15
180,75
198,02

22,40
149,06
147,18

27,58
172,42
195,52

15-19 жас
20-24 жас
25-28 жас

Қала                Ауыл

1.9-сурет 
ҚАЛА/АУЫЛ ЖІКТЕЛІМІ БОЙЫНША 
БАЛА ТУУДЫҢ ЖАС 
КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ 

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

1000 әйелге шаққандағы бала туғандар саны

2014 ж.

2014 ж.

2015 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2016 ж.

2017 ж.

2017 ж.

36,87

31,95

34,39

27,6

31,15

25,21

27,58

22,4

193,58

140,46

186,06

143,97

180,75

148,87

172,42

149,06

15-19 жас 20-24 жас 25-28 жас

180,01

162,38

189,84

149,11

198,02

148,79

195,52

147,18

Ауыл

Қала
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сетілген.
20-24 жас санатындағы қала жастарында 

2014-2017 жылдар аралығында, сондай-ақ 25-28 
жастағы ауылдық жерлерде бала туудың тұрақты 
өсу үрдісі байқалады (1.9-сурет).

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мәліметі 
бойынша 2017 жылы Қазақстандағы өлім-жітім 
көрсеткіші 130 033 адамға жетті, бұл 2016 жылға 
қарағанда 2040 адамға кем (2016 ж. – 132 373 
адам).

Жастар арасында бұл көрсеткіш 2017 жылы
3403 адамды құрады, оның ішінде 14-18 жас
аралығында 578 адам, 19-23 жас аралығында
1090 адам және 24-28 жас аралығында 1735
адам. 2017 жылы 2016 жылмен салыстырғанда
жастардың өлімі 15,7 % -ға төмендеді.

Өлім-жітім деңгейін талдау 2014-2017 жылдар
аралығында төмендеу үрдісі анықталды. 2017
жылы 2014 жылмен салыстырғанда барлық жас

14-18 жас 19-23 жас 24-28 жас

1.10-сурет 
ЖАС ТОПТАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ БОЙЫНША 
ӨЛІМ-ЖІТІМ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

Барлығы:

4 450

4 114

3 598

3 403

2015 ж.

645          1 361               

 2 
10

82014 ж.

714          1441                

22
95

592          1 119               

 1 
88

7 2016 ж.

578          1 090               

 1 
73

5 2017 ж.

1.11-сурет   
2014-2017 ЖЖ. БОЙЫНША ӨЛІМ-ЖІТІМ 
КӨРЕТКІШТЕРІ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

14-18 жас 19-23 жас 24-28 жас

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

0,46

0,67

0,62

0,51

0,96

1,02

0,89

0,87

0,35

1,39

1,28

1,11

1.10-кесте 
АЙМАҚТАР МЕН ЖАС ТОПТАМАЛАР ЖІКТЕЛІМІ БОЙЫНША ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ ӨЛІМ-ЖІТІМНІҢ 
ЖАС АРАЛЫҚ КОЭФФИЦИЕНТІ, 2017 Ж.

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

14-18 жас 19-23 жас 24-28 жас

2015 ж.2014 ж. 2016 ж. 2017 ж.
0,8

0,66
0,56
0,69
0,74
0,44
0,65
0,64
0,93
0,58
0,51
0,48
0,74
0,52
0,45
0,23

0,59
0,37
0,43
0,51
0,48
0,38
0,43
0,51
0,66
0,46
0,36
0,44
0,69
0,43
0,32
0,4

0,55
0,54
0,55
0,45
0,72
0,6

0,61
0,59
0,58
0,59
0,44
0,57
0,58
0,53
0,44
0,21

0,77
0,58
0,6

0,47
0,39
0,56
0,85
0,44
0,5

0,72
0,39
0,59
0,49
0,48
0,37
0,3

1,22
0,9

1,16
1,01
1,34
0,82
1,13
1,08
1,25
1,1

0,88
0,88
1,37
0,99
0,71
0,33

1,18
0,91
1,09
0,84
1,07
1,1

1,13
1,1

1,28
0,87
1,05
1,01
1,3
1

0,58
0,41

1,02
0,69
1,01
0,97
0,95
0,86
1,16
0,93
1,03
0,89
0,81
0,76
1,16
0,96
0,4

0,28

1,22
1,01
1,38
0,49
1,05
0,74
0,95
0,82
0,96
0,79
0,97
0,71
1,08
0,84
0,55
0,46

1,78
1,08
1,38
1,03
1,65
1,49
1,59
1,79
1,6

1,22
1,1

1,56
2,82
1,08
0,86
0,57

0,43
1,28
1,52
1,14
1,79
1,35
1,86
1,83
1,58
1,23
1,12
1,85
2,42
1,16
0,69
0,67

2,03
1,05
1,4

1,12
1,57
1,15
1,39
1,38
1,47
1,23
0,89
1,49
1,88
1,05
0,71
0,53

1,71
0,85
1,22
1,26
1,46
0,98
1,39
1,47
1,31
1,1

1,14
1,3

2,09
1,09
0,6

0,48

2015 ж.2014 ж. 2016 ж. 2017 ж.
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан обл.
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан обл.
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Манғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан обл.
Оңтүстік Қазақстан обл.
Астана қаласы
Алматы қаласы

2015 ж.2014 ж. 2016 ж. 2017 ж.
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тобындағы жастар арасындағы арасында өлім-
жітім 1047 адамға азайған (1.10-сурет).

2014 - 2015 жылдары қала жастарының өлімі
ауыл жастарына қарағанда жоғары болды. Алай-
да, 2016-2017 жж. қарама-қарсы үрдіс байқала-
ды: ауыл жастары арасында өлім басым.

2017 жылы жас жігіттер арасында өлім-жітім
көрсеткіші жас әйелдерге қарағанда 2,5 есе
жоғары екенін атап өткен жөн. Психологтардың
пікірінше, бұл ерлердің қауіпті мінез-құлық тән
өзгешелігіне байланысты болуы мүмкін.

Жыл сайын жастар арасындағы өлім-жітімнің
ең көп саны жазатайым оқиғалар, улану және жа-
рақаттар (62,3 %) салдарынан болады. Өлімнің

басқа себептері - қан айналымы жүйесінің аурула-
ры (6,7 %), ас қорыту жүйесінің аурулары (3,1 %),
тыныс алу жүйесінің аурулары (3,4 %), инфек-
циялық және паразиттік аурулар (2,6 %).

14-28 жас аралығындағы адамдар арасындағы
өлім-жітімді анықтау үшін жасқа байланысты өлім-

1.11-кесте 
ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ НЕКЕ САНЫ  

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж.

106 224
125 051

2015 ж.

97 617
115 484

2016 ж.

91 298
108 904

2017 ж.

88 180
105 796

34 669
42 206

2018 ж. 1 маусымдағы 
жағдай бойынша 

Ерлер                    Әйелдер

1.12-сурет  
ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ НЕКЕ САНЫ  

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж.
маусым

106 224 97 617
91 298 88 180

34 669

125 051
115 484 108 904 105 796

42 206

Ерлер                   Әйелдер

1.12-кесте 
ЖАСТАРДЫҢ ЖАС ЖІКТЕЛІМІ БОЙЫНША НЕКЕЛЕРІ ЖӘНЕ НЕКЕЛІК ЖАҒДАЙЛАРЫ 

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

19 649
17 689
16 130
15 253
6 848

19 441
17 475
15 958
15 113

20
9
8

13
56
30
31
33

132
175
133
94

3 227
2 771
2 293
2 040
957

3 193
2 737
2 277
2 030

2
2
0
0

11
8
4
6

21
24
12
4

2014 ж.
2015 ж.
2016 ж.
2017 ж.

2018 ж. 1 маусым
2014 ж.
2015 ж.
2016 ж.
2017 ж.
2014 ж.
2015 ж.
2016 ж.
2017 ж.
2014 ж.
2015 ж.
2016 ж.
2017 ж.
2014 ж.
2015 ж.
2016 ж.
2017 ж.

< 18 жас, 18-19 жас 20-24 жас 25-28 жас Барлығы

52 701
47 820
43 868
41 972
16 287
51 888
47 103
43 216
41 341

81
59
37
29

687
628
580
568
45
30
35
34

73 667
68 491
65 192
63 028
23 590
71 965
66 836
63 529
61 274

134
94
79

102
1 477
1 516
1 510
1 585

91
45
74
65

50 296
47 026
45 137
44 168
17 139 
47 048
43 973
42 188
41 244

114
93
75
69

3 104
2 931
2 848
2 819

30
29
26
36

31 735
29 304
27 582
27 515
10 950
28 063
25 757
24 069
23 816

187
142
134
116

3 461
3 383
3 358
3 560

24
22
21
23

106 224
97 617
91 298
88 180
34 669

102 129
93 813
87 681
84 615

197
154
112
98

3 802
3 567
3 432
3 393

96
83
73
74

125 051
115 484
108 904
105 796
42 206

119 469
110 068
103 556
100 205

341
245
221
218

4 994
4 929
4 899
5 178
247
242
228
182

Некеге тұрғандар

Оның ішінде: бұрын 
некеге тұрмағандар

Жылдар аралығындағы 
некелік жағдайлар 

Жесірлер

Ажырасқандар

Некелік жағдайын 
көрсетпегендер
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жітім көрсеткіші пайдаланылды, бұл бір жыл
ішінде өлімнің жалпы санының халыққа қатынасы
промилледе көрсетілген (1.11-сурет). 2014
жылдан басқа, ерлер мен әйелдер арасындағы
өлім-жітімнің ең жоғары деңгейі 24-28 жас
аралығындағы жас тобы-на (2014 жылы − 19-23
жас), ал ең төменгі − 14-18 жас аралығындағы жас-
тарға (2014 ж. − 24-28 жас) тиесілі.

Жастар арасындағы ең жоғары өлім-жітім 2017
жылы Солтүстік Қазақстан облысының 24-28
жастағы жас тобында (2,09), Алматы облысында
19-23 жастағы орташа жас тобында (1,38), Батыс
Қазақстан облысында 14-18 жас аралығындағы
жас тобында (0,85) байқалады. Жастар арасын-
дағы ең төмен өлім-жітім көрсеткіші Алматы
қаласының барлық жас тобында тіркелген (1.10-
кесте).

 1.3. ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ НЕКЕЛЕР,
АЖЫРАСУЛАР

Статистика комитетінің мәліметтері бойынша
2017 жылы жастар арасында 105 796 неке (әйел),
88 180 неке (ерлер) қиылған. Бұл көрсеткішті 2014

жылдан бастап динамикада зерттеу жастардың
барлық топтарында (15 % және 17 %), сондай-ақ
жастардың жалпы санының азаюына байланысты
неке қиюдың төмендеуін көрсетеді. Некедегі өзге-
рістердің динамикасы 1.11-кестеде және 1.12-
суретте келтірілген.

Некеде тұрған жастардың ең көп үлесі 19-23
жастағы жас тобында анықталған (1.12-кесте).

Жастар арасында ажырасқандар үлесі өсуде:
жас ер адамдар арасында 2014 жылы 3,6 % -дан
3,8 % -ға дейін, тиесінше 2017 жылы жас әйелдер
арасында 4 % -дан 4,9 % -ға дейін өскен.

Некеге тұру жасы некелік мінез-құлықтың ин-
дикаторы болып табылады. Ерлер мен әйелдердің 
некеге тұруының орташа жасы бірте-бірте артып 
келеді (1.13-сурет).

Қазақстанда некеге тұрған ерлердің орташа
жасы 2014 жылы 27,1 жастан 2016 жылы 27,3
жылға дейін артты. Некені кейінге қалдыру, некеге
тұрудың орташа жасының артуы жастардың некелік
мінез-құлықтарындағы елеулі өзгерістердің болған-
дығын білдіреді. Некеге тұрудың орташа жасының
артуына жастардың экономикалық тұрғыда дербес
болуға, білім алу, мамандық, жұмыс және мансапқа
ұмтылуы әсер етеді.

Ажырасудың ең көп саны 25-28 жас аралығын-
дағы жас топтарына тиесілі. Бұл үрдіс жас ерлер мен
әйелдерге де тән.

Қазақстандық жастардың ажырасуға қатына-
сы төмендегідей: 76,6 % ажырасуларға теріс қарай-
ды, оның ішінде 44,9 % «әрине теріс, егер балалары
болса» және респонденттердің үштен бірі (31,7 %) –
біршама теріс. 17,2 % -ы «егер жас жұбайлар некеде
бақытсыз болса, ажырасудан басқа жол жоқ» деген
пікір білдірген.

Әлеуметтік зерттеудің нәтижесі бойынша ажыра-
судың негізгі себептеріне қаржылық және тұрғын үй

Ерлер                   Әйелдер

1.13-сурет 
НЕКЕГЕ ТҰРУДЫҢ ОРТАША ЖАСЫ   

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

24,6

27,7

24,8

27,1

27,2

27,3

23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

Жас

1.13-кесте 
ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ АЖЫРАСУ КӨРСЕТКІШТЕРІ  

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж.

12 633
19 309
31 942

Барлығы

2015 ж.

12 282
18 805
31 087

2016 ж.

11 466
17 869
29 335

2017 ж.

11 203
17 716
28 919

5 335
8 594

13 929

2018 ж. 1 маусымдағы 
есеп бойынша 

Ерлер                   Әйелдер

1.14-сурет 
ЖАСТАР АРАСЫНДА НЕКЕГЕ ТҰРҒАН 
ЖӘНЕ АЖЫРАСҚАНДАР САНЫ 

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж.

Некелер (ер.) Некелер (әйел.)
Ажырасулар (ер.) Ажырасулар(әйел.)

88
 1

80

10
6 

22
4

12
5 

05
1

11
5 

48
4

10
8 

90
4

10
5 

79
6

97
 6

17

91
 2

98

12 633
19 309 18 805 17 869 17 716

12 282 11 466 11 203
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мәселелері, отбасына адал болмауы, баланың бол-
мауы, зиянды әдеттер (алкоголизм, темекі шегу, құ-
мар ойындар), ата-ананың жастар өміріне араласуы 
(1.14-кесте).

 1.4. ЖАСТАРДЫҢ СЫРТҚЫ ЖӘНЕ ІШКІ
КӨШІ-ҚОНЫ

Соңғы 5 жыл ішінде жастардың қатысуымен
көші-қон үдерістерінде елеулі өзгерістер байқа-
лады. 2014 жылдан 2017 жылға дейін жастардың
көші-қонының теріс сальдосы анықталуда.

Көші-қон ұтқырлығы 25-28 жастағы жастар то-
бына тән. (1.15-кесте). Бұл жастағы жастардың,
әдетте, оқуын аяқтап, ең қолайлы жұмыс іздей-
тінімен түсіндіріледі. Сонымен қатар, ерлер мен
әйелдердің некеге тұруының орташа жасы ұлғай-
ғандықтан, осы жастағы жастардың көпшілігі от-
басылық және отбасылық міндеттермен ауырт-
палық көрмейді.

Елден кеткендердің ең көп жастар саны ТМД ел-
деріне (90,1 %) келеді. 2017 жылы Қазақстан мен
ТМД елдерінің көші-қон алмасуы бойынша біздің
елден шыққан жастардың басым көпшілігі Шығыс
Қазақстан (1 169 адам), Қарағанды (1 099 адам),
Қостанай (996 адам), Павлодар (787 адам) және
Солтүстік Қазақстан (774 адам) облыстарынан кө-

Ерлер                   Әйелдер

1.15-сурет 
ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ ЖЫНЫСТЫҚ ЖӘНЕ 
ЖАС ТОПТАРЫ ЖІКТЕЛІМІ БОЙЫНША 
АЖЫРАСУ КӨРСЕТКІШТЕРІ (2017 ЖЫЛ)

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

18-19

20-24

25-28

жас

жас

жас

6 754

10 595

2 778

8 375

358
49

1.15-кесте 
ЖАС ЕРЕКШЕЛІГІ МЕН ЖЫНЫС ЖІКТЕЛІМІ БОЙЫНША 
ЖАСТАРДЫҢ СЫРТҚЫ КӨШІ-ҚОНЫ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж.

көшіп келушілер көшіп кетушілер

14-18 жас
19-23 жас
24-28 жас

470
1 068
1 293

781
1 148
1 449

480
1 358
1 420

692
1 328
1 853

2015 ж.

428
1 016
1 269

709
1 091
1 409

412
1 276
1 418

774
1 365
1 908

2016 ж.

336
838

1 090

874
1 317
1 578

353
1 150
1 204

882
1 549
2 049

2017 ж.

493
974

1 136

969
1211
1 528

435
1142
1 247

866
1437
1 977

1.14-кесте  
АЖЫРАСУДЫҢ НЕГІЗГІ СЕБЕПТЕРІ 

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

Қаржы мәселелері (кредит, ипотека, қарыз т.б.)

Тұрғын үйдің болмауы

Отбасына адал болмау

Баланың болмауы

Зиянды әдеттер (алкоголизм, темекі шегу, құмар ойындар)

Ата-ананың жастар өміріне араласуы

Жұбайының тарапынан күш көрсету

Жұмысқа орналасу қиындығы

Жұбайының ата-анасымен қатынастағы қиыншылықтар

Ортақ мүдденің болмауы, білім деңгейіндегі айырмашылық

Дөрекілік және күш көрсету

Бала туу, тәрбиелеу қиындығы

Ортақ көзқарас және тұжырымның болмауы (саяси, діни)

Бірге уақыт өткізе алмау

Балаларды мектепке немесе мектепке дейінгі мекемеге 
орналастыру қиыншылықтары

Жауап беруге қиналамын

48,6

32,6

22,9

19,7

19,4

18,6

13,4

9,6

6,4

8,8

7,8

4,7

4,3

3,8

2,1

6,2
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шуде. Бұл Қазақстанның шекаралас облыстарынан
Ресейге қоныс аударуымен байланысты.

Басқа елдерге қатысты Қазақстанның көші-қон
үрдісі әлсіз. Ең бастысы, Қарағанды (167 адам),
Павлодар (107 адам), Қостанай (107 адам) об-
лыстары мен Алматы қаласының (97 адам)
жастары басқа елдерден кетіп жатыр.

Жалпы алғанда, мобильділік шыңы 24-28 жас
тобындағы жастарға, негізінен əйелдерге тән құ-
былыс.

Ішкі көші-қонның ең үлкен қарқыны республи-
калық маңызы бар қалаларда - Астана (43 021
адам келді, сальдо − 15 853 адамды құрайды) мен
Алматыда (35 763 адам, сальдо − 14 765 адамды
құрайды) байқалды.

Жоғарыда айтылғандай, ауыл жастары
санының төмендеуі білім алуды 
жалғастыру мен жұмысқа орналасу үшін 
ауылдан қалаға жастардың кетуіне 
байланысты. Ауыл жастарының қалаларға
көшуі көбейіп келеді. Оңтүстік Қазақ-стан (49 
416 адам) және Алматы (35 921 адам)

 облыстарынан жастардың басым көпшілігі көшіп
кетті.

Осылайша, жастардың әлеуметтік-демографи-
ялық жай-күйін талдау келесі қорытындыларды 
жасауға мүмкіндік береді:

Еліміздің жалпы халқының құрылымында
соңғы бес жылда жастардың саны азайып келеді
(2014 жылы − 25 %, 2018 − 21,5 %). Жастардың са-
нын азаюы қоғамның түрлі салаларына әсер етуі
мүмкін және бұл ахуал жоспарлау кезінде ескерілуі
қажет.

24-28 жас аралығындағы жастар шамамен 40 %
құрайды, олар зерделеу кезеңі аралығында өсу
қарқынымен толықтырылады. Жастардың үштен
бір бөлігі орташа жастағы топ, олардың санына
қатысты, керісінше, өсу қарқынының төмендеуі
байқалады.

Жастардың гендерлік портреті тұрақты үрдіске
ие, ерлер мен әйелдердің тең үлестерімен біркелкі
ұсынылған.

Ерлер мен әйелдердің неке қиюының орташа
жасы бірте-бірте артып келеді. Некені кейінге қалды-
ру, некеге тұрудың орташа жасының артуы жастар-
дың некелік мінез-құлықтарындағы елеулі өзге-
рістердің болғандығын білдіреді.

Ажырасу көрсеткіштері 2014-2016 жылдар ке-
зеңінде бірте-бірте төмендеген, жалпы төмендеу
8,2 % құрады. Ерлі-зайыптылардың ең көп саны
25-28 жас тобындағы жастарға тиесілі, бұл 64,7 %
құрайды.

2015-2016 жылдары жастар арасында туу дең-
гейі төмендеген, 2015 жылдан бастап «демографи-
ялық дағдарыс» ұрпағы (1996-1998 жж.) бала туатын
жасқа кіреді.

Соңғы бес жылда жастар көші-қоны бойынша
үрдістер айтарлықтай өзгерістерді көрсетеді. 2014
жылдан 2017 жылға дейін теріс миграциялық тең-
герім бар. Қазақстаннан кеткен иммигранттар саны
артуда. Кетіп жатқан жастардың көпшілігі ТМД
елдеріне тиесілі, басқа елдерге қатысты көші-қон
үрдісі төмен. Мобильділіктің шыңы 24-28 жас
аралығындағы жастар тобына жатады, бұр
құбылыс көбінесе әйелдерге тән. Жастардың
ауылдан қалаларға көшу қарқыны ұлғайып
келеді.

1.16-сурет 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНАН КЕТКЕН 
14-28 ЖАСТАҒЫЛАР САНЫ 

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.
1 маусым

6 487

6 532

7 485

7 195

2 735

7 251

7 256

8 249

7 988

3 004

764

724

764

793

269

Кеткендердің 
барлығы

ТМД 
елдеріне

Басқа 
елдерге



2.2. Жастарды қолдау
 саласындағы халықаралық
 ұйымдар қызметі 

ЖАСТАР САЯСАТЫН ІСКЕ 
АСЫРУДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ТӘЖІРИБЕ 

2 ТАРАУ

2

2.1. Шет елдердегі жастар
 саясатын іске асыру
 стратегияларына және 
          озық тәжірибелеріне шолу 



ТА
РА

У 
2

Ж
А

С
ТА

Р 
С

А
ЯС

АТ
Ы

Н
 ІС

К
Е 

А
С

Ы
Р

УД
А

ҒЫ
 Х

А
Л

Ы
Қ

А
РА

Л
Ы

Қ
 Т

Ә
Ж

ІР
И

Б
Е 

19

2.2. Жастарды қолдау
 саласындағы халықаралық
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АСЫРУДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ТӘЖІРИБЕ 

2 ТАРАУ

2

2.1. Шет елдердегі жастар
 саясатын іске асыру
 стратегияларына және 
          озық тәжірибелеріне шолу 

2.1. ШЕТ ЕЛДЕРДЕГІ ЖАСТАР САЯСАТЫН
ІСКЕ АСЫРУ СТРАТЕГИЯЛАРЫНА ЖӘНЕ ОЗЫҚ
ТӘЖІРИБЕЛЕРІНЕ ШОЛУ

Шет елдердегі мемлекеттік жастар саясаты XX
ғасырдың 50-60 жылдарынан бастап дамып келеді.
Жастар саясатының дамуына жастардың нара-
зылық әлеуетінің белсенділігі («жастық тәртіп-
сіздік», «студенттік революция» және т.б.) өз 
ықпалын тигізді. Қоғамның әртүрлі салала-
рындағы жандану үдерістерін жалғастыру жағ-
дайында жастар саясатын жүзеге асырудағы 
шетелдік тәжірибе қызықты болып табылады.

Германия Федеративтік Республикасы 1
Отбасы, егде адамдар, әйелдер және жастар

ісі жөніндегі Федералды министрлігі «Handeln
für eine jugendgerechte Gesellschaft» («Жастар
қоғамдастығына арналған акция») атты Ұлттық
жастар стратегиясын әзірледі. Стратегия 15-тен
29 жасқа дейінгі жастарға бағытталған.

Ұлттық бастамалар мен бағдарламалар
1. «JOBSTARTER plus» бағдарламасы
Бұл бағдарлама келесі міндеттерді шешуге

бағытталған:
• жастардың кәсіби құзыретін нығайту;
• жастардың жаңа білікті еңбек әлеуетін ашу.
Бағдарлама кіші және орта кәсіпорындарға

білікті жұмыс күшін тартуға және жаңа мақсат-
ты топтарды пайдалануға көмектесетін иннова-
циялық оқыту стратегиялары мен қызметтеріне
демеушілік етеді.

Бұдан басқа, осы бағдарлама аясында мектеп
жасынан кәсіптік мамандану және жұмысқа ор-
наласу процесін жеңілдету үшін жастар арасында
кәсіпкерлік белсенділікті арттыру стратегияла-
ры әзірленуде. Бағдарлама Кеңсесі оқу орнының
ғылыми әлеуетін пайдалануға мүмкіндік беретін
Федералды кәсіптік білім беру және оқыту инсти-
тутында орналасқан: ұлттық мамандандырылған
желілерді іске қосу және үйлестіру, нәтижелерді
ғылыми қоғамдастықпен, сондай-ақ ресми
жарияланымдар арқылы жұртшылықтың мүд-
делі мүшелерімен бөлісу. Осыған байланысты,
JOBSTARTER жобалары белгілі бір аймақ үшін
жастардың кәсіби құзыреттілігін арттырудың
тиімді үлгілері болып табылады және халықара-
лық деңгейде тәжірибе алмасу әлеуетіне ие.

«To Strengthen Youth. 1000 Chances» жобасы
(«Жастарды күшейту: 1000 мүмкіндіктер»).

«To Strengthen Youth. 1000 Chances» басты мақ-
саты - өмірлік қиын жағдайдағы жастарды ынта-

1 Country sheet on youth policy in Germany https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8534762/Country+Sheet_Germany_2015.
pdf/583a99a4-229f-4c49-91b8-b4fba19d8f34

ландыру. Жастар сауда палаталары «Жастарды 
күшейту. 1000 мүмкіндіктер» сарапшыларымен 
тығыз жұмыс істейді. Жергілікті деңгейде мақ-
сатты топтар үшін бірлескен жобалар әзірленіп, 
оларды іске асыру тетіктері іске қосылады. Мұн-
дай өзара әрекеттесу нәтижесінде білікті жұ-
мысшылардың тапшылық мәселесі шешіледі. 
Бұл ынтымақтастық әлеуметтік жауапкершілік 
қағидаларына негізделген, кәсіпкерлердің оң 
имиджін қалыптастыруға және еңбек нарығын-
дағы стереотиптерді жоюға мүмкіндік береді.

 Басты мақсатты топ – мектеп бітіргеннен кей-
ін жұмысқа орналасу кезеңінде қолдау көрсетуді 
қажет ететін 12-ден 26 жасқа дейінгі жастар және 
жас мигранттар. 

«Welcome among friends» федералдық бағдар-
лама («Достарға қош келдіңіздер») (2015 жыл-
дан бастап).

 «Welcome among friends» федералдық бағдар-
ламасы мигранттарға және жергілікті тұрғын-
дарға қалалар мен ауылдық жерлерде одақтар 
құруға көмектеседі. Осы одақтардың әрқайсысы 
кем дегенде үш жергілікті бөлімшеден тұрады. 
Мәселен, қатысушылар қатарында жастар қыз-
меткерлері, қалалық қызметкерлер, әлеуметтік 
мәселелер жөніндегі қызметкерлер, мұғалімдер 
және босқындардың өздері болуы мүмкін. Олар 
бірігіп босқын балалар мен жасөспірімдердің 
жағдайын жақсартуға, соның ішінде тұрғын үй 
мәселелері, балаларды қорғау және кәсіптік 
бағдар беру мәселелерін шешуге тырысады. 
Бұл федералдық бағдарлама жас мигранттарға 
білім алу мен қатысу құқығын іске асыруға, қол-
дау алуға және қоғам өміріне белсенді қатысуға 
мүмкіндік береді. 

«Jugendmigrationsdienste» (JMD) Жастар 
көші-қон қызметі (одан әрі-ЖКҚҚ) 

Консультациялар - көмек - білім беру арқылы 
жүргізілетін жас көшіп келушілерге арналған 
бағдарлама.

ЖКҚҚ қызметкерлері жас мигранттарға жаңа 
жерлерде мүмкіндіктер мен өмірдің жаңа жолын 
іздеуге көмектеседі.

Бұл бағдарлама:
- орта білімді аяқтаған, жақын уақытта Герма-

нияға келген жастарға;
- 12 - 27 жасқа дейінгі балалар, жасөспірімдер 

мен жастарға бағытталған.
ЖКҚҚ мақсаттары:
Әлеуметтік ықпалдасу мүмкіндіктерін жетілдіру;
Мүмкіндіктердің теңдігін арттыру;
Жас қоныстанушыларды қоғамның әлеумет-
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

тік, мәдени және қоғамдық өміріне қатысуына 
жәрдемдесу.

Міндеттер:
• Барлық ықпалдасу мәселелері бойынша 

кеңес беру, жеке көмек көрсету, жекелеген ықпал-
дасу жоспарларын әзірлеу;

• Мәдениетаралық қарым-қатынасты қолдау;
• Басқа қызметтер мен ұйымдарды бағыттау;
•  Ықпалдасу  курстары,  балалар мен 

жасөспірімдерге көмек және т.б .;
• Біліктілігін арттыру курстары, топтық жоба-

лар;
• Неміс жоғары білім жүйесінде бағдарлау;
• Жаңа ақпараттық технологияларды енгізу;
• Қосымша семинарлар (сұхбатқа дайындық, 

тұлғалық қасиеттерді дамыту бойынша семинар-
лар);

• Неміс тілінде мамандандырылған білімді да-
мытуға жәрдемдесу;

• Ата-аналармен жұмыс істеу және т.б. 
«Girls’ day – Girls’ future day» («Қыздар үшін 

келешектер күні»).
Жыл сайын 2005 жылдан бастап техникалық 

кәсіпорындар, техникалық оқу орындары, уни-
верситеттер мен ғылыми орталықтарда қыздарға 
арналған Girls’Day − ашық есік күнін ұйымдасты-
руға шақырады.

Жарнама науқанына қатысу және кәсіптік 
бағдарға деген жалпы көзқарасын өзгерту мақ-
сатында Girls’Day жас қыздарды, бұқаралық 
ақпарат құралдарын және жұмыс берушілерді 
тартады. Ақпараттық материалдар, интерактивті 
веб-сайт және жеке кеңес беру қызметі барлық 
мақсатты топтарға қолдау көрсетеді.

Жалпыұлттық бағдар беру мен бір күндік ша-
раға аса үлкен көңіл бөлу нәтижесінде Girls’Day 
аймақтық деңгейдегі шектеулі жеке бастама-
ларға назар аударып, бірегей кең әсерге қол жет-
кізеді. Бұл студент қыздарға арналған кәсіптік 
бағдарлау бойынша ең үлкен кеңес беру жобасы 
болып саналады. 2017 жылдың сәуір айында 
Girls’Day үлкен жетістіктерге жетті: 10 мыңнан 
астам мекеме студент қыздарға 100 мыңға жуық 
орын ұсынды.

«New ways for boys» («Ұл балаларға жаңа мүм-
кіндіктер») 

«New ways for boys» − бұл жалпыұлттық желі 
және ақпараттық алаң. Жас жігіттерге заманауи 
сараптамалық ақпараттар, кәсіптік бағдарлау 
және мансаптық мүмкіндіктер туралы оқу-әдісте-
мелік және онлайн-материалдар ұсынатын бұл 
Бағдарлама 2005 жылдан бері табысты жүзеге 
асырылуда. Бұдан басқа, Бағдарлама шеңберінде 

2 2011-2019 жж. арналған Жастар саясатын дамытудың ұлттық стратегиясы https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387971)

сарапшылар мен зерттеушілер арасында тәжіри-
бе алмасу үшін ұлттық конференциялар мен кез-
десулер өткізіледі.

Л итва Республикасы2

 Жастар саясаты туралы тарау жеке бөлім
ретінде алғашқы рет 2004-2008 жж. Литва
Республикасының Үкіметінің Бағдарлама-
сында қарастырылды. Осы Бағдарламаның
ережелері жастар ұйымдарын ынтымақтасты-
руға, жастардың азаматтық қоғамды
дамытуға қатысуына, сонымен қоса білім беру,
жұмыспен қамту, тұрғын үй, демалыс, мәдениет
және жастар қауіпсіздігі саласындағы саясатты
жетілдіруге бағытталған. Литва Республикасы
Үкіметінің 2008-2012 жылдарға арналған
бағдарламасында және 2012-2016 жылдарға
арналған Литва Үкіметінің бағдарламасында
жастар саясаты туралы бөлімдер де бар. Осы
бағдарламаларда көзделген ережелер мен
шараларды іске асыру мақсатында 2010 жылғы
желтоқсанда Литва Республикасының Үкіметі
2011-2019 жылдарға арналған жастар саясатын
дамытудың ұлттық стратегиясын бекітті.

2011-2019 жылдарға арналған Ұлттық жастар
саясатын дамыту Стратегиясында жастардың
әлеуметтік интеграциясын жетілдіруге басымдық
беріледі (жұмыс істемейтін, оқымайтын және
мамандыққа даярлау бағдарламасымен шұғыл-
данбайтын жастарға ерекше назар аударумен
(NEET)), жастар саясатының іргелі принципі ретін-
де салааралық ынтымақтастықты дамытуға, Еу-
ропалық Одақ және Шығыс Еуропа мен Кавказ
елдерінің жастар арасындағы ынтымақтастықты
насихаттауға бағытталған.

2011-2019 жылдарға арналған Ұлттық жастар
саясатын дамыту стратегиясының негізгі мақ-
саттары жастардың жұмысқа орналасу мүм-
кіндіктерін кеңейту, жастардың еңбек нарығы-
на қатысуына, экономикалық және әлеуметтік
кәсіпкерлікті дамытуға, бейресми білім беруді
дамытуға, мәдени білім беру үшін жағдай жа-
сауға және жастардың шығармашылығын
қолдауға қолайлы жағдайлар жасау болып
табылады.

Жастарды жұмыспен қамту бастамасы 2014-
2020 жылдарға арналған Еуропалық Одақтың
инвестициялық қорларының жедел бағдарлама-
сына енгізілді. Оны іске асыру үшін «15-29 жас
аралығындағы жұмыспен қамтылмаған, білім
алумен немесе оқумен айналыспайтын жастар-
дың санын азайту» нақты мақсатына арналды.

Ұлттық бастамалар мен бағдарламалар
«Atrask» («Өзіңді аш») атты жобаны жетекші

серіктес ретінде жастар істері жөніндегі Литва-
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лық жұмыспен қамту қызметі («Литва еңбек бир-
жасы») және жастар ісі жөніндегі департамент 
жүзеге асырады. Әрбір мекеме түрлі NEET сана-
тына бағдарланған жобаларды іске асырудың 
жеке тізбегін үйлестіреді. Литва еңбек биржасы-
ның жұмысы жұмыссыздар ретінде ресми түрде 
тіркелген NEET санатының белсенді өкілдеріне 
арналған. Бұл жобаға қатысушылар кәсіптік да-
ярлықтан, субсидияланған жұмыс орындарынан 
немесе олардың қажеттіліктеріне қарай бірнеше 
қызметтер пакетін ала алады. Жастар ісі департа-
ментінің жұмысы NEET санатының белсенді емес 
жастарына бағытталған. 

Жұмыс еріктілер қызметі, түрлі тренингтер-
ге қатысу, тәжірибеден өту, сондай-ақ жастарға 
психологиялық кеңес беру арқылы кәсіби дағды-
ларды дамытуға және жұмысқа ынталандыруға 
бағытталған қызметтерін ұсыну арқылы жүзеге 
асырылады.

Жоба барысында жұмыспен, білім алумен не-
месе оқумен қамтылмаған қатысушылар еңбек 
нарығына шығудың немесе білім жүйесіне қай-
тып оралу мүмкіндіктері туралы барлық қажетті 
ақпаратты ұсынатын жеке тағайындалған маман-
мен, жастармен жұмыс жасайтын қызметкермен 
тұрақты түрде байланыста болады. Әртүрлі шара-
ларды, әдістер мен қызметтерді икемді қолдану 
арқылы NEET санатындағы жастарға жұмыс табу 
немесе сапалы білім алу мүмкіндігі кеңейеді. Әр 
жастың жеке қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін 
ескере отырып, жобаға қатысу мерзімі екі апта-
дан үш айға дейін созылуы мүмкін.

Норвегия 
Ұлттық бастамалар мен бағдарламалар
«NORDBUK» бағдарламасы балалар мен 

жастардың жобаларын қолдайды және олар-
дың ұйымдастырушылық қабілеттерін нығайтуға 
бағытталған. Бағдарламаның мақсатты тобы - 30 
жасқа дейінгі балалар мен жастар.

 Бағдарлама балалар мен жастарды демокра-
тиялық үдерістерге қатысуға, сондай-ақ әртүрлі 
елдерде (Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, 
Исландия, Фарер аралдары, Гренландия, Аланд 
аралдары) солтүстік бірегейлкті нығайтуға бағыт-
талған.

«BYCO» («Баренцев облысының үйлестіру бю-
росы»).

Баренц қаласының жастар бөліміндегі ынты-
мақтастық бюросы Баренцев өңіріндегі халықа-
ралық жастар жобаларымен жұмыс жасайтын 
жастар топтары, ұйымдары мен желілеріне кеңес 
беру, ақпарат беру, жобаларды басқару дағдыла-
рына үйрету және қолдаудың барлық түрлерін 
ұсынады.

 Қатысушы елдер: Ресей, Финляндия, Швеция
және Норвегия.

«Den fylkeskommunale oppfоlgningstjenesten»
(«Үздіксіз көмек қызметі») бағдарламасы
NEET санатына кіретін 15-тен 21 жасқа дейінгі
жасөспірімдерді әр түрлі қызметтермен қамта-
масыз етуге және қолдауға бағытталған. Бағдар-
лама муниципалитеттермен және мемлекеттік
органдармен ынтымақтасу арқылы іске асыры-
лады. Негізгі қызмет - оқу процесін ұйымдасты-
ру, жұмыспен қамту немесе басқа кәсіпке баулу.
Білім алу немесе оқыту нәтижесі, мүмкіндігінше,
университеттің аттестациялауына немесе кәсіби
біліктілігін жоғарлатуына алып келуі қажет.

Дания Королдігі
Данияның ұлттық жастар кеңесі 70 әртүрлі ұй-

ымдарды тарту арқылы 600 000 астам бала мен
жас адамдармен жұмыс жасайтын қайырым-
дылық мекемесі. Ұлттық кеңес 100 миллионнан
астам дат кроны қаржысына (18,2 миллион АҚШ
доллары) бірнеше жастар бағдарламаларын жү-
зеге асырады.

Ұлттық бастамалар мен бағдарламалар
«ART Excel» бағдарламасы аясында жастар өз

мінез-құлқының біршама байыпты және зейінді
болуына, физикалық тынығу мен эмоционалды
тұрақтылыққа ықпал ететін әр түрлі дағдылар-
ды үйренеді. Бұл курс жастардың бір-бірімен қа-
рым-қатынас орнатуды үйренетін ойындар мен
іс-шаралар арқылы оқытылады. Оқыту нәтиже-
сінде жастар әртүрлі адамдар топтарына ашық
болуға бейімделеді. «Әр күн сайын жаңа дос»
және «қайырымдылықтың кездейсоқ көрінісі»
секілді іс-әрекеттер студенттерге басқа адамдар-
дың қажеттіліктерін түсінуге көмектеседі және
адами құндылықтарды күнделікті өмірге ин-
теграциялауға септігін тигізеді.

Жастардың мүмкіндіктерін жетілдіруге (14-
тен 17 жасқа дейін) арналған семинарлар жастар
ортасында денсаулық пен салауатты өмір салты
құндылықтарын насихаттауға бағытталған.
Семинарлар аясында жастарға өмірлік маңызы
бар дағдыларға, күйзеліс пен эмоцияларды
басқару-дың тәжірибелері үйретіледі.

Жастардың күйзеліс көзі болып табыла-
тын және білім алуға кедергі келтіретін өзін-өзі
төмен бағалау, депрессия және мазасыздану
тәрізді эмоциялық проблемаларға тап болады.
Тығырықтан шығу жолының баламасы ретінде
студенттер осы проблемаларды шешу үшін көбі-
несе темекі шегу, алкоголь, есірткі, агрессия және
зорлық-зомбылық жасауға, сонымен қоса 
әлеуметтік өзара әрекеттесуден аулақ жүруге
тырысады.
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

Dansk ICYE (Danish International Cultural Youth 
Exchange) - бұл басқа да тиісті мәдениет ұй-
ымдармен ынтымақтастық орнату мақсатында 
дат және шетелдік еріктілерге арналған алмасу 
бағдарламаларын басқаратын халықаралық мә-
дени ұйым. Сондай-ақ Dansk ICYE «International 
Cultural Youth Exchange» халықаралық ұйымның 
тәуелсіз мүшесі және European Voluntary Service 
Еуропалық еріктілер қызметінің серіктесі болып 
табылады.

Алмасу бағдарламасының мақсаттары – бұл 
адамдарға алдын-ала қарсылықтарды еңсеру-
ге және мәдениетаралық түсіністікті дамытуға 
көмектесу үшін жастар ұтқырлығын, мәдениета-
ралық білім алуды және ерікті түрде халықара-
лық қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Бағдар-
лама шеңберінде әлемнің 40-тан астам елінде 
еріктілердің ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 
уақытта болу мүмкіндігі бар. 

 Ұлыбритания Корольдігі
Соңғы жылдары Ұлыбритания үкіметі жергі-

лікті деңгейдегі өкілеттіктерді күшейтуге
алып келетін орталықсыздандыру саясатын
жүргізеді. Мұның нәтижесінде жастарға
қызмет көрсету туралы шешімдер ұлттық
емес, жергілікті деңгейде қарастырылады.

 Ұлттық бастамалар мен бағдарламалар
 «Проблемалы отбасылар» - әлеуметтік

жағдайы төмен отбасылармен жұмыс істеу үшін
мақсатты араласу бағдарламасы. Жергілікті
билік өз өңірінде «проблемалы отбасыларды»
анықтайды және олармен байланысты орнату
міндетін орындайтын негізгі қызметкерді жүк-
теп қояды.

2012 жылдан 2015 жылға дейінгі уақытта жүр-
гізілген бағдарламаның алғашқы кезеңіне 448
млн. фунт стерлингі бөлінді. Жергілікті билік 120
мың отбасына көмек көрсетті.

Бағдарламасының екінші кезеңі «Troubled
Families» 2015 жылдан бастау алды, 400 000
отбасыға көмек көрсету үшін 920 миллион
фунт стерлинг бөлінді. Нәтижелер жөніндегі
жыл сай-ынғы есеппен екінші кезең 2020 жылға
дейін жүргізіледі. Бағдарламаны Коммуналдық
және жер-гілікті өзін-өзі басқару департаменті
басқарады.

«Life Chances Fund» («Өмірлік мүмкіндіктер
қоры») – бұл Ұлыбританияның үкіметімен 80
миллион фунт стерлинг шамасында берілетін
бақыт-ты және нәтижелі өмір сүруге 
кедергілермен кездескен жасайтын адамдарға 
көмектесу үшін құрылған қор. Қор
келісімшарттарға (әлеуметтік инвестицияларға)

3 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-United-Kingdom-England 4 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-Austria

жарналар ұсынады. Бұл келісім алты бағыт
бойынша күрделі әлеуметтік мәселелерді
шешуге арналған:

- есірткіге және алкогольге тәуелділік;
- жас балалармен жұмыс істеу (1-5 жастан

бастап);
- мектеп жасындағы балалармен жұмыс істеу;
- жастармен жұмыс істеу;
- егде жастағы адамдарға қызмет көрсету;
- салауатты өмір салтын насихаттау.
Қордың қызметі 2025 жылға дейін жоспар-

ланған.
Сонымен қатар бірқатар қайырымдылық ұй-

ымдар осындай бағдарламаларды іске асырады3:
«Action for Children» («Балаларға арналған ак-

ция») жастарға практикалық және эмоционал-
дық қолдау көрсету (ересек өмірге сәтті өту үшін
қажетті дағдыларды дамыту).

«Transitions UK» (Бір кезеңнен екінші кезең-
ге өту) − 14 жастан 25 жасқа дейінгі әлеуметтік
жағдайы төмен жастарға қолдау көрсету.

«Fairbridge» бағдарламасы (Фэрбридж) − 13
мен 25 жас аралығындағы жастарды қолдайды
(ынталандыру, өзін-өзі сенімді болуға және өмірін
өзгертуге қажетті дағдыларды дамыту).

Австрия республикасы4

Австрия Республикасының «Jugendstrategi»
ұлттық жастар стратегиясы − 2013 жылдан
бастап заң күшіне енген басты құжаттардың бірі.
Стратегия 2013-2020 жылдар кезеңін қамтиды.
2012 жылға дейін жастарға арналған ұлттық
жоспар құрылды, бірақ ол жастар стратегиясы
ретінде аталмады. 2018 жылы оның негізгі мақ-
саттары қызмет саласына өзгертіліп, өріс құрал-
дары мен ақпарат көздерімен толықтырылды.

Jugendstrategie ұлттық жастар стратегиясы 4
қағидаға негізделген:

1. Жұмыспен қамту және оқыту: жастарды жұ-
мысқа орналастыру, оқу жетістіктері, кәсіпкерлік;

2. Қатысушылық әлеуеті және бастама: сай-
лаушылардың қатысуы, жастардың қатысуы,
еріктілер қызметі;

3. Өмір сапасы және ынтымақтастық рухы: бо-
лашақ жетістіктері, денсаулық, тұрақтылық;

4. БАҚ және ақпарат: бұқаралық ақпарат
құралдарының құзыреті, ақпараттық құзырет-
тілік, ақпараттық қоғам.

 Ұлттық бастамалар мен бағдарламалар
«Jugendcoaching» бағдарламасы («Жастар тре-

нингі») қауіп-қатер аймағындағылардың «NEET»
санатына енуіне жол бермеу, жастардың
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осал топтарымен жұмыс істеу үшін «алдын алу
шарасы» ретінде қолданылады. Бағдарлама не-
гізгі үш мақсатты топпен жұмыс жасайды:

1. Білім беру мекемелерінің соңғы оқу жылын-
дағы студенттер, білім беру жүйесінен шығарылу
қаупі бар немесе әлеуметтік жағынан зардап шек-
кен оқушылар;

2. NEET санаты;
3. 25 жасқа дейінгі оқыту қиындықтары бар

жастар.
Бағдарламаны Еңбек, әлеуметтік мәселелер

және тұтынушылардың құқықтарын қорғау
министрлігі мен Білім, өнер және мәдениет
министрлігі үйлестіреді. Jugendcoaching өз
өміріндегі сыни сәттерде жастарға тегін жеке
көмек көрсе-теді. Жастар жаттықтырушылары
білім беру және жұмысқа орналасу мәселелері
бойынша көмек пен кеңес береді. Бүгінгі таңда
бағдарламаға жалпы алғанда 27 500 адам
қатысты.

Еріктілер қызметі
Еріктілік Австрияда ақылы жұмыстың маңыз-

ды қосымша бөлігі ретінде қарастырылады. 15
жастан асқан халықтың 46% ерікті қызметтің
кейбір түрін орындайды. Елде он екі волонтер-
лық орталықтар бар, олар еріктілік қызметке
қызығушылық танытқандарға кеңес беру және
қолдау қызметтерін ұсынады. Волонтерлық ор-
талықтар еріктілер мен олардың үйлестірушілері
үшін базалық және кеңейтілген форматтағы білік-
тілікті арттыруды ұсынады және тәжірибе мен
ақп арат беруді қолдайды.

Жапония
Жапония Үкіметі құрылымында жастар сая-

сатын іске асыруға Білім, мәдениет, спорт,
ғылым және технология министрлігі жауапты.
2001 жылы Жапония Министрлер Кабинетінің
жастарды дамытуға жәрдемдесу жөніндегі ко-
митеті құрылды, ал сол жылы елдегі жастар сая-
сатын дамытудың негізгі нәтижелерін көрсететін
«Жастар туралы ақ қағаз» атты жыл сайын жа-
рияланатын құжат қабылданды. 2003 жылы ел
үкіметі жастарды дамытудың ұлттық страте-
гиясын мақұлдады, оның негізгі ережелері -
білім, денсаулық сақтау, еңбек және жапон
жастарының әл-ауқаты.

Негізгі мемлекеттік емес мекемелер
Жастар ұйымдарының Ұлттық кеңесі Жапо-

нияның ұлттық жастар ұйымдарын біріктіреді.
Кеңес ұйымдасқан жастар қозғалысын және
жастар ұйымдарының ынтымақтастығын
дамыту мақсатында 1951 жылы құрылды.
Бүгінгі күні Кеңес 24 ұйымнан тұрады және
жастар саясатын қалыптастыруға, оны жүзеге
асыруға үлкен үлес қосады.

Жастарды дамыту жөніндегі Ұлттық ассамблея
Жастарды дамыту жөніндегі Ұлттық ассам-

блея 1966 жылы жастар үшін республикалық дең-
гейде арнайы науқандарды өткізу мақсатында
Мемлекеттік басқару, ішкі істер, пошта және те-
лекоммуникациялар министрлігінің қолдауымен
құрылған. Ассамблея жалпыұлттық жастар ұй-
ымдарынан, қайырымдылық қорларынан және
сарапшылардан тұрады. Сондай-ақ, облыстық
және қалалық деңгейлерде жастар дамуының
Ассамблеясы құрылды. Ассамблеяның негізгі
міндеттері - жастар дамуын насихаттау, аймақтық
науқандарды қолдау және елдегі жастар ұйымда-
рының дамуын қолдау.

Жапон үкіметі жастарды дамытуға бағыт-
талған 4 бағдарламаны жүзеге асырады:

Бағдарлама 1: Жастарды дамытудың ұлттық
қозғалысы

Бағдарлама жастарды дамыту жөніндегі Ұлт-
тық Ассамблеяны, сондай-ақ облыстық және
қалалық деңгейлердегі Ассамблеялардың қыз-
метін қолдауға бағытталған.

Бағдарлама 2. Мансап таңдауға бағдарлау
Бұл бағдарлама 2007 жылы бекітілді. Бағдар-

ламаның мақсаты - жастарды мамандық таңда-
уда, жастардың өз мінез-құлық ерекшелігін
қабылдау арқылы тиісті және табысты өмір
жолын таңдай білуіне көмектесу. Мансап таң-
дауға бағдарлау кеңесіне кіретін Білім, 
мәдениет және ғылым министрі, Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру 
министрі, Экономика және индустрия ми-
нистрі бағдарлама үйлестірушілері болып 
табылады.

Бағдарлама 3. Кәмелетке толмаған құқық
бұзушылардың алдын-алу

Бағдарламаны құқық қорғау органдарының
өкілдерінен тұратын арнайы сектораралық кеңес
үйлестіреді. Бағдарламаның мақсаты: кәмелетке
толмаған құқық бұзушылық туралы алдын-алу
шараларына мемлекеттің күш-жігерін үйлестіру.

Бағдарлама 4. ЖИТС / ЖҚТБ-мен күрес
Осы бағдарлама бойынша жасөспірімдерге

жыныстық тәрбие жөніндегі білім беруге бағыт-
талған іс-шаралар жүргізеді.

Жапониядағы жастар ұйымдарының қызметі
қатаң түрде реттеледі. Жапон жастары палатасы
− 20-дан 40 жасқа дейінгі адамдарды біріктіретін
коммерциялық емес ұйым. Шын мәнісінде, бұл
− АҚШ-ғы Миссури штатының Честерфилд қа-
ласындағы Халықаралық жастар палатасының
басқаруымен және қолдауымен жүргізілетін
жаһандық қозғалыс.

Жапония жастар палатасы 1949 жылы соғы-
стан кейінгі Жапония экономикасын тез қал-
пына келтіру мақсатында Токио жастар сау-
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

да-өнеркәсіп палатасы ретінде өз қызметін
бастады. Қазіргі уақытта Палатада 150 мыңға
жуық тұрақты және құрметті мүше бар.

Жапония жастар палатасы үшін негізгі
бағдарлама − әлеуметтік кәсіпкерлік рухын
дамыту. Бұдан басқа, жастар палатасының ба-
лаларды өз қамқорлығына алу, атап айтқанда,
қазіргі уақытта балаларды қоғамға қосу және
оларды болашаққа дайындау жауапкершілігі
міндеттеледі.

Екінші бағыт − бұл жергілікті тұрғындармен
және мемлекеттік органдардың жергілікті қа-
уымдастықтарымен белсенді қарым-қатынас
жасау, қоғамның қызметін жандандыру немесе
ынталандыру болып табылады.

Үшінші бағыт аясында аймақтық және ұлт-
тық деңгейде аймақтық және ұлттық эко-
номика, білім беру және әлеуметтік 
қамтамасыз ету саласындағы жас 
мамандардың ұстанымы тарапынан жыл 
сайынғы ұсыныстарды ұсыну қызметтері 
қарастырылған.

Төртінші бағыт − басқару дағдыларын да-
мытуға және әлеуметтік дамуға, еріктілер іс-
шараларын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін 
теори-ялық және тәжірибелік көшбасшылықты 
оқыту бағдарламасы. 

Корей Республикасы5

2010 жылдан бастап Корея үкіметінің құрылы-
мындағы жастар саясатын іске асыруға Гендерлік 
теңдік және отбасы министрлігі жауапты.

The National Council of Youth Organizations in 
Kore6 (бұдан әрі - NCYOK) − (Кореядағы жастар ұй-
ымдарының Ұлттық кеңесі)

Ұраны: «Shaping a world for youth» − «Жастар 
үшін әлем құру»

Ұйым 1965 жылдан бастап жастардың ұйымда-
су қызметіне ықпалын тигізу мақсатында үкіметті, 
мектептерді, қоғамдық ұйымдар мен халықара-
лық жастар ұйымдарын байланыстыратын ақпа-
раттық алмасуды, жастар ұйымдары арасындағы 
өзара әрекеттестікті және бірлесе зерттеуді қамти 
отыра жұмыс істейді.

NCYOK Азиялық жастар кеңесінде және ха-
лықаралық жастар іс-шараларында кореялық 
жастарды ұсынады.

National youth policy institute7 (Ұлттық жастар 
саясаты институты). 

1989 жылдан бастап Кореяның жастар саяса-
тында зерттеулер жүргізіп келе жатқан маман-

5 http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/south-korea/
6 http://www.ncyok.or.kr/index_eng.php
7 (http://www.nypi.re.kr/modedg/contentsView.do?ucont_id=CTX001002&menu_nix=LGY64I70&srch_mu_lang=ENG)
8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7
%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D

дандырылған ғылыми мекеме. Жастармен бай-
ланысты негізгі және саяси зерттеулер арқылы
қоғамның болашағы үшін ұлт өсуінің жаңа 
механизмдерін қалыптастыруға бағытталған.

Қызмет бағыттары:
- жастар саласындағы зерттеулер үшін базалық

статистикалық деректерді қалыптастыру;
- ұлттық жастар саясатын дамытуға жәрдемде-

суге бағытталған зерттеулер жүргізу;
- жастар саясатын іске асыру тиімділігін талдау

және бағалау;
- елдегі және шетелдегі жастар саясатына

қатысты институттар арасындағы өзара тәжірибе
алмасу және ынтымақтастық.

Талдау нәтижесі көрсеткендей, шет елдердің
жастар стратегиясы білім беру мен еңбек 
нарығында жастар үшін тең мүмкіндіктер 
жасауға, сондай-ақ белсенді азаматтық және 
әлеуметтік интеграцияны ынталандыруға 
бағытталған. Қой-ылған мақсаттар бейресми 
оқытуды, қатысуды және ерікті қызметті 
насихаттау үшін жастарға бағытталған нақты 
жастар бастамалары арқылы қол жеткізіледі. 
Стратегиялар жеті бағыт бойынша бастамаларды 
ұсынады: білім беру және оқыту; жұмыспен 
қамту және кәсіпкерлік; денсаулық және әл-
ауқат; қатысу; еріктілер қызметі; әлеуметтік инте-
грация; шығармашылық және мәдениет.

2.2. ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУ САЛАСЫНДАҒЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАР ҚЫЗМЕТІ

Қазіргі жас ұрпақ адамзат тарихындағы ең үлкен
топ болып табылады. Көптеген елдердің 60% -дан
астамы 15-24 жас аралығындағы жастар. Олар ақпа-
рат алмасу, практикалық шараларды қолдану және
ықпал ету үшін теңдесі жоқ мүмкіндіктерге ие. Бірақ
олардың алдында тұрған проблемалар - климаттың
өзгеруінен жұмыссыздыққа және теңсіздіктің әртүр-
лі нысандарына, сондай-ақ әлеуметтік алшақтық −
теңдессіз сипат алады; әсіресе бұл әлеуметтік осал
және маргиналданған топтардан шыққан жастар
үшін маңызды.

БҰҰ Даму Бағдарламасы (БҰҰДБ) жұмыс істей-
тін Біріккен Ұлттар Ұйымы жастар проблемаларын
шешуге үлкен мән береді. БҰҰДБ БҰҰ-ға мүше мем-
лекеттерге  даму саласында ақысыз және саяси 
емес дамуға көмек көрсетеді. БҰҰДБ 177 елде және 
аумақтарда жұмыс істейді және өз қызметін үш 
негізгі бағыт бойынша жүзеге асырады: 1) тұрақты 
даму, 2) демократиялық басқару және бейбітшілікті 
құру (3)8.
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Қазақстандағы БҰҰДБ-ның елдік кеңсесі
«Орталық Азиядағы зорлық-зомбылықты бол-
дырмау үшін жергілікті қоғамдастықтардың
және трансшекаралық ынтымақтастықтың
тұрақтылығын нығайту» бағдарламасын іске
асыруда. Бағдарламаның ұзақтығы: 2018 жыл-
дың наурызы - 2020 жылғы қыркүйек (30 ай).

«Орталық Азиядағы зорлық-зомбылық экс-
тремизмін болдырмау үшін жергілікті қоғамда-
стықтың тұрақтылығын нығайту және тран-
сшекаралық ынтымақтастықты нығайту»
жобасының мақсаты Орталық Азиядағы жастар
арасында зорлық-зомбылық сипатындағы экс-
тремизмнің алдын алу мен оның көріністерін
болдырмауға жәрдемдесу. Жобаның география-
сы Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Тәжікстан
және Түрікменстанды қамтиды. Жобаны басқару
және жобаны жүзеге асыру бойынша тікелей үй-
лестіруді БҰҰДБ Қазақстандағы өкілдігі БҰҰДБ
елдік кеңселері мен БҰҰДБ Стамбул Аймақтық
Хабымен тығыз ынтымақтастық арқылы жүзеге
асырады.

Бұл көп жақты жоба қауіп-қатер тобындағы
жастарға (экономикалық белсенді, бірақ
әлеуметтік және саяси өмірден, этникалық
азшылықтан шыққан оқшауланған жастар-
ды, экономикалық тұрғыдан осал жастарды
және т.б.) және олардың қауымдастықтарына
оқшауланудың қолайсыз салдарларын
азайту және шешу жөніндегі шаралар кешеніне
бағытталған. Жобаның басымдылығы - бұл әр
адаммен жекеше түрде тіл табысу емес,
ұжымдық тәсілді қолдану. Бұл жастарды
ұлттық және аймақтық деңгейлердегі іс-
шараларға қатыстыруға мүмкіндік береді
және жастар арасында өзара көмек көрсетудің
ұзақ мерзімді жүйесін құруға үлес қосады.

Қазақстандағы мақсатты топтар әлеумет-
тік-экономикалық тұрғыдан осал топтағы жас
әйелдер мен ерлерден тұратын өзін-өзі жұ-
мыспен қамтыған немесе жұмыссыздар са-
натына кіретін орта мектепті бітірген оқушы-
лар, кәсіптік техникалық оқу орындарының
студенттері болып табылады. Сонымен қатар,
басқа мақсатты топтар жас көшбасшылардан
құралған, олар өздерінің жеке өмір жолын та-
буға тырысатын жастарға үлгі бола алады. Бұл
жобаға жастардан басқа аудандық полиция қыз-
меткерлері, психологтар мен мұғалімдер сияқты
мемлекеттік қызметкерлер тартылады.

«Youth progress Index» ЖОБАСЫ («Жастар
прогресінің индексі»)9

Жастар прогресінің индексі (ЖПИ) – экономи-

9 https://www.youthforum.org/sites/default/files/page-pdfs/Youth%20Progress%20Index.pdf)

калық көрсеткіштерге қарамастан жастар сая-
сатының тиімділігін, прогресін анықтау мақса-
тында қолданылатын жастардың өмір сапасын
өлшеудің негізгі құралдарының бірі болып табы-
лады. ЖПИ әлемнің 102 еліне арналған дерек-
терді толық талдау және 52 ел ішіндегі ішінара
талдау (шектеулі қол жетімді деректерге байла-
нысты) негізінде есептеледі.

ЖПИ − Еуропадағы демократия мен сай-
лауды қолдаудың халықаралық институты
(International IDEA), Демократиялық институттар
мен адам құқықтары жөніндегі бюро, Еуропа-
дағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы,
«Әлеуметтік прогресс», Халықаралық жұмыс
берушілер ұйымы, «Делойт» Еуропалық жастар
форумының бірлескен бастамасы.

ЖПИ негізгі қажеттіліктер мен әл-ауқат
деңгейі бойынша елдерді бағалау үшін сенімді
және релеванттық деректерді біріктіреді. Ин-
декс жастардың әл-ауқаты деңгейін және білім
беру, денсаулық сақтау, тұрғын үй 
салаларындағы елдердің іс-әрекеттерінің 
айқын көрінісін көруге мүмкіндік береді.

ЖПИ-нің дамуы азаматтық қоғам ұйымда-
рына, кәсіпорындарға және азаматтық қоғам
ұйымдарына жастардың ең өзекті қажеттілік-
терін жүйелі түрде анықтауға және кедергілерді
жоюға мүмкіндік береді.

Бұл көрсеткіш стратегиялық жоспарлауды
жеңілдету құралы ретінде, сондай-ақ, белгілі бір
әлеуметтік мәселелер мен модельдерді терең
зерттеу үшін қызмет етуі мүмкін.

ЖПИ бүкіл әлемдегі жастардың өмір сапасын
бағалауға арналған. Ол білімге, денсаулық сақ-
тауға, тұрғын үйге, жұмыс орындарының 
сапасына, азаматтық және саяси өмірге 
қол жеткізу сияқты факторлармен 
байланысты мәселелер бойынша ел 
саясатын қамтамасыз етуге ұсыныстар 
береді. Ол 2030 жылға Тұрақты даму са-
ласындағы күн тәртібі сияқты басқа да 
жетекші жаһандық бағдарламаларды 
толықтырады, бұл прогресті және оны 
өлшеудегі тұтастық көзқарасқа ықпал етеді. 
Қазіргі уақытта жастардың әл-ауқаты туралы 
сенімді халықаралық салыстырмалы деректер 
жоқ.

Бұл индекс үш аспектіге негізделген: адам-
ның негізгі қажеттіліктері, әл-ауқаты және
мүмкіндіктерінің негіздері. Әр компонентке 
үштен алтыға дейінгі көрсеткіштер кіреді. 
Жастар прогресінің индексі - аталған үш 
аспекттің арифметикалық орташа мәні. Ин-
декс және оның аспектілері 0-100 балл 
ауқымында өлшенеді (2.1-сурет).
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

 2017 жылғы нәтижелерге сәйкес, 2.1 және
2.1-кестеде келтірілген мәліметтерден көріп
отырғанымыздай, индикаторлар бүкіл әлем бой-
ынша бір-бірінен айтарлықтай өзгеше. Жастар-
дың өмір сүру сапасына ең жоғары баға төменде 
елдерге

тиесілі, Швейцария жастардың мүмкіндіктерін
бағалау бойынша, Дания «әл-ауқат негіздері»
критерийі бойынша, Финляндия «Жастар үшін
мүмкіншіліктер» критерийі бойынша көшбас-
шылық танытуда. Рейтингтің төменгі орнында
Мозамбик орналасқан (2.2-кесте).

Қазақстан ТМД елдерінің көпшілігі секілді
ЖПИ рейтингісінде орта есеппен 63 орынды ала-
ды. Қазақстанның негізгі басымдылығы − бұл
адамның негізгі қажеттіліктерін қанағаттанды-
ру. Қазақстан «Негізгі қажеттіліктермен қамта-
масыз ету» көрсеткіші бойынша (мысалы, ауыз
су, электрмен жабдықтау сапасы, жетілдірілген
санитарияға қол жеткізу) Ресейден алдыңғы
орында. ЖПИ мәліметтері бойынша Қазақстан-
да жастардың білім алу мен жұмысқа орналасу
мүмкіндіктері жоғары, алайда азаматтық белсен-
ділік орташа деп бағаланады. Осы көрсеткіштің
қорытындысы бойынша жеке тұлға қауіпсіздігі,
қылмысты қабылдауы, жол-көлік оқиғалары 
салда-рынан өлім-жітім, сонымен қатар, жастар 
арасында өзін-өзі қол жұмсаудың жоғары 
деңгейін ұлғайтуға ықпалын тигізетін жастар 
денсаулығы саласының төмендеуі 
Қазақстанның ТМД елдерінен (Армения, Гру-
зия, Белоруссия, Қырғызстан, Украина) артта 
қалуына алып келеді.

2.1-сурет 
ЖПИ ЕСЕБІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ   

Тамақтану және негізгі медициналық көмек
• Ашығу
• Азық-түлік тапшылығы
• Ана өлімі
• Бала өлімі
• Жұқпалы дерттің өлімге жеткізуі

Су және тазалық сақтау
• Су құбырына қол жеткізу
• Жетілдірілген санитарлық-техникалық мүмкіндіктерге 
қол жеткізу
• Ауылдық жерлерде судың қолжетімділігі

Жеке тұлға қауіпсіздігі
• Кісі өлтіру оқиғалары
• Қылмыс қатынасы
• Зорлық-зомбылықпен кісі өлтіру деңгейі
• Жол-көлік оқиғалары салдарынан өлім-жітім көрсеткіштері
• Түнгі уақыттағы қауіпсіздік 

Негізгі қажеттіліктер

Әл-ауқат негіздері

Базалық білім алуға қол жеткізу
• Жастар арасындағы сауаттылық деңгейі
• Жас әйелдер арасындағы білімді адамдар саны
• Жас ерлер арасындағы білімді адамдар саны
• Бастауыш мектеп 

Ақпаратқа қол жеткізу
• Ұялы байланысқа қол жеткізу
• Интернет пайдаланушылар
• Баспасөз еркіндігінің индексі

Денсаулық
• ЖИТС/АҚТҚ өлімі
• Өзіне-өзі қол жұмсау деңгейі
• Атмосфералық ластанумен байланысты өлім саны

Экожүйенің тұрақтылығы
• Парниктік газдар шығарындылары
• Биологиялық әртүрлілік, тіршілік ету аймағы
• Ауа сапасы

Жеке адам құқығы
• Митингтерге қатысу
• Саяси құқықтар
• Сөз еркіндігі
• Жастардың сенім білдіруі

Жеке бостандық пен таңдау
• Діни сенім бостандығы
• Ерте неке қию
• Сыбайлас жемқорлық
• Өмірлік таңдау еркіндігі

Толеранттылық, бірлесу
• Көшіп келушілерге толеранттылық білдіру
• Гомосексуалистерге толеранттылықпен қарау
• Кемсітушілік және зорлық-зомбылық
• Қоғамдық қауіпсіздік

Білім алуға қол жеткізу
• Білім алу теңсіздігі
• Білім алу мен қамту деңгейі

Мүмкіншіліктер     

2.1-кесте   
ЖАСТАР ПРОГРЕССІНІҢ ИНДЕКСІ, 
ЕЛДЕР РЕЙТИНГІСІ    

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 

Норвегия
Финляндия
Дания
Исландия
Швецария
Канада
Нидерланды
Швецария
Ирландия
Жаңа Зеландия
Австрия
Австралия
Германия
Бельгия
Ұлыбритания
Словения
Жапония
АҚШ
Чехия
Испания
 

88,94
88,59
88,54
88,39
87,32
86,55
86,53
86,47
85,16
85,07
84,89
84,41
84,41
83,34
82,62
81,99
81,36
81,32
80,87
80,85

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. 

Португалия
Эстония
Франция
Корея
Словакия
Латвия
Польша
Кипр
Хорватия
Италия
Израиль
Чили
Коста-Рика
Греция
Литва
Уругвай
Венгрия
Болгария
Сербия
Маврикий
 

80,55
80,55
78,50
77,40
76,99
76,43
76,26
76,24
76,05
75,71
75,68
75,66
74,32
74,26
73,76
73,48
73,20
69,38
69,05
68,81

Орын                               Ел                       Рейтинг
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Ең алдымен, жастардың тұрғын үй мәселе-
лерін шешуге, өзіне-өзі қол жұмсау және елдің
жас азаматтары жасаған қылмыстарға назар
аудару қажет (2.2-сурет).

Жастар саясатындағы ЕҚЫҰ рөлі
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақта-

стық ұйымы (одан әрі - ЕҚЫҰ) әлемдегі ең ірі
аймақтық қауіпсіздік ұйымы. Ол Солтүстік
Америкада, Еуропа мен Орталық Азияда
орналасқан 57 елді біріктіреді.

ЕҚЫҰ жастардың рөлін күшейтуге және Ұй-
ымның бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз
етуге жұмылдыру жөніндегі міндеттемесі оның
негізін қалаушы құжат − Хельсинки Қорытынды
актісінде тұжырымдалған және кейінгі көптеген
ЕҚЫҰ шешімдерінде көрсетілген.
 2014 және 2015 жылдары қабылданған Ми-
нистрлік Кеңесінің екі декларациясында жас-

тардың саяси, жастар әлеуетінің экономи-
калық және әлеуметтік дамуына, сондай-ақ, 
ЕҚЫҰ-ның барлық үш өлшемі бойынша 
қызметіне үлес қосуға мүмкіндігі бар екендігі 
атап көрсетілген. Ұйым жастарды қорғауға 
және зорлық-зомбылық көрінісіндегі экс-

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71. 

Румыния
Аргентина
Панама
Черногория
Армения
Грузия
Эквадор
Албания
Македония
Ямайка
Беларусь
Малайзия
Бразилия
Перу
Колумбия
Тунис
Түркия
Қызғызстан
Парагвай
Украина
Мексика
Доминикан 
Республикасы
Қазақстан
Молдова
Россия
Таиланд
Боливия
Шри Ланка
Филлипины
Ливан
Никарагуа
 

68,19
67,98
66,91
66,53
66,67
66,25
64,85
64,66
64,40
64,07
63,89
63,37
63,36
63,28
63,25
62,71
62,38
62,37
62,29
62,08
61,94
61,07

60,88
60,87
60,84
60,66
60,52
60,24
60,06
58,46
57,32

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102. 

Марроко
Индонезия
Сальвадор
Монголия
Иран
Египет
Гондурас
Оңтүстік Африка
Непал
Ботсвана
Гватемала
Намибия
Гана
Индия
Бангладеш
Камбоджа
Сенегал
Руанда
Малави
Зимбабве
Пәкістан
Уганда
Танзания
Бенин
Камерун
Эфиопия
Буркина-Фасо
Лесото
Либерия
Мали
Мозамбик

57,09
56,92
56,05
55,65
55,17
54,26
54,06
53,56
53,27
53,12
52,91
49,63
49,47
48,61
47,85
47,14
46,60
44,18
41,27
41,03
40,09
39,44
37,64
37,61
36,90
36,19
36,07
35,38
34,45
34,30
35,53

Орын                              Ел                       Рейтинг

2.2-сурет 
ЖАСТАР ПРОГРЕССІНІҢ ИНДЕКСІ, 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ, 
2017 ЖЫЛ 

Тамақтану және негізгі медициналық көмек - 96,09
• Аштық - 100
• Азық-түлік тапшылығы - 96,85
• Жұқпалы дерттің өлімге жеткізуі - 98,35
• Бала өлімі - 87,74
• Жұқпалы ауру салдарынан өлім-жітім көрсеткіштері - 97,25

Су және тазалық сақтау - 70,63
• Су құбырына қол жеткізу - 61,37
• Жетілдірілген санитарлық-техникалық құрылғыларға
қол жеткізу - 97,14
• Судың қолжетімділігі (ауылдық жерлерде) - 77,11

Тұрғын үй жағдайы – 70,71
• Электр қуатының қолжетімділігі - 100
• Қолжетімді баспананың болуы - 32,43
• Электр қуатымен қамтудың сапалы - 59,13

Жеке тұлға қауіпсіздігі - 61,18
• Кісі өлтіру оқиғалары - 81,50
• Зорлық-зомбылықпен кісі өлтіру деңгейі - 75,00
• Қылмыс қатынасы - 50,00
• Жол-көлік оқиғалары салдарынан өлім-жітім көрсеткіштері - 60,42
• Түнгі уақыттағы қауіпсіздік - 50,79

 Жастар прогрессінің индексі – 63/102

 Жалпы ішкі өнім – 45/154

Негізгі қажеттіліктер – 74,12      

Әл-ауқат негіздері – 60,96     

Базалық білім алуға қол жеткізу - 98,80 
• Әйелдерге арналған білім беру - 99,68
• Жастарды білім алумен қамтудағы гендерлік тепе-теңдік - 92,67
• Орта біліммен қамту - 100
• Бастауыш мектеп - 99,57
• Сауаттылық деңгейі - 100     

Ақпаратқа қол жеткізу - 71,32 
• Интернет пайдаланушылар - 79,00
• Баспасөз еркіндігі - 45,45
• Ұялы байланыс пайдаланушылары - 93,22

Денсаулық - 46,62
• ЖИТС/АҚТҚ өлімі - 99,23 
• Өмір сүрудің орташа жасы - 47,62
• Өзіне-өзі қол жұмсау деңгейі - 16,95
• Жастар өлім-жітімі (жұқпалы аурулардан емес) - 17,32

Экожүйенің тұрақтылығы - 36,04 
• Ауа сапасы - 41,82
• Биологиялық әртүрлілік - 40,89
• Парниктік газдар шығарындылары - 46,30
• Атмосфералық ластанумен байланысты өлім саны - 36,21
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

тремизм мен терроризмнің алдын алу мен
жоюға, мәдениетаралық және конфессияара-
лық диалогты, білім беруді, толеранттылықты
және саяси өмірге қатысуды ынталандыруға
аса үлкен назар аударады.

ЕҚЫҰ Батыс Балқандағы, Шығыс Еуропа,
Оңтүстік Кавказ және Орталық Азиядағы өріс
құрылымдарымен жобалар мен іс-шаралар бой-
ынша жұмыс жүргізілуде:

Босния мен Герцеговинадағы Миссияның
жастар консультативтік тобы жастарға Мис-
сияның қызметін жүзеге асыру туралы
өздерінің ұстанымдарын айтуға мүмкіндік
береді.

Астанадағы Бағдарламалық Кеңсе қол-
дауымен жұмыс істейтін Орталық Азия
жастары желісі жыл сайын аймақтағы әртүрлі
елдердің студенттері ЕҚЫҰ құндылықтары мен
қағидаларына сәйкес өңірлік қауіпсіздікті
қамтамасыз ету туралы өздерінің көзқарастарын
білдіріп талқылайды.

Албаниядағы және Сербиядағы Миссия екі ел-
дің жастары үшін «жазғы мектептерді» ұйым-
дастырады, мәдениетаралық үнқатысуды ны-
ғайтады, алалаушылық пен таптауырындарға
қарсы тұру үшін өзара түсіністік пен ынтымақ-
тастықты тереңдетеді.

• Албания мен Сербиядан келген жастардың
өкілдеріне қарым-қатынас, ынтымақтастық және
диалог құру жөніндегі күш-жігерлерін қолдайды.

ЕҚЫҰ-ның келесі іс-шаралары шеңберінде
жастардың пікірлері тыңдалады:

• Министрлер Кеңесінің отырыстарында;
• Тұрақты кеңес отырыстарында;
• Демократиялық институттар мен адам

құқықтары жөніндегі бюросы, Аз ұлттар істері
жөніндегі Жоғарғы комиссары өткізетін іс-шара-

ларда;
• Адами өлшемдерді жүзеге асыру бойынша

шолу отырыстарында;
• Далалық операцияларда;
• ЕҚЫҰ Парламенттік Ассамблеясының іс-ша-

раларында;
• Жерорта теңізі мен Азияның байланыс топ-

тарында;
• ЕҚЫҰ-ның Қауіпсіздік күндері аясындағы

іс-шараларда.
Еуропалық Одақ бағдарламалары
Жалпы еуропалық аймақтағы ұйымдасты-

рылған жастар ортасына халықаралық ұйымдар-
дың, мәселен, Еуропа Кеңесі (ЕК) және ұлтүстілік
құрылымдар, атап айтқанда, Еуропалық Одақ
(ЕО), Еуропалық Парламент (ЕП) және басқа да
мемлекеттік құрылымдардың мақсатты іс-әре-
кеттерін жүзеге асырумен байланысты тәжіри-
белермен сипатталады.

Еуропалық тәсіл жастарды қоғамға интегра-
циялау, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілет-
тілігін арттыру, жастарға арналған «өмір сүру
алаңдары» ретінде қызмет атқаратын жастар
ұйымдарына құқықтық және әлеуметтік
қолдауды қамтамасыз ету үшін мемлекеттің
айқын жауапкершілігін білдіреді. Жастарды
жұмыспен қамту, жұмыссыздықпен күрес және
жастар жобаларын дамытуға ерекше назар
аударылады. Еуропалық Одақ пен Еуропа
Кеңесінде қабылданған нормативтік құ-
жаттардың жиынтығы құқықтық қолдау ретінде
қызмет атқарады.

Еуропалық Комиссияның Erasmus+ бағдарла-
масы жеті жылдық мерзімге арналған (2014-2020
жж.). ЕО-тың әр түрлі бағдарламалары мен құрал-
дарын, соның ішінде төрт халықаралық ынты-
мақтастық бағдарламаларын (Tempus, Erasmus
Mundus, Alfa және Edulink) біріктіреді. Бағдарлама
білімге, кәсіби дайындыққа бағытталған, жастар
және спорт бағдарламасы оннан астам әртүрлі
құралдарды қамтиды, оларға қатысу ережелері
түрлі елдердің өкілдері үшін әртүрлі болады.

Бағдарламаның құрылымдық бөліктері
құралдарға бөлінеді. Кейбір құралдарда тек қана
бағдарламаға енетін таңдаулы елдердің азамат-
тары мен ұйымдары (ЕО, Исландия, Лихтенштейн,
Македония, Норвегия, Түркия, Швейцария) қаты-
са алады. Басқа құралдар бағдарлама байқауына
серіктес елдердің (барлық басқа елдердің) өкіл-
деріне ашық түрде қатысуға мүмкіндік береді.

Erasmus+ бағдарламасының негізгі құрылы-
мы:

1 Негізгі қызмет түрі: Жеке тұлғаларды оқы-
туға арналған мобильділік:

• Бірлескен магистр дәрежесі (Key Action 1
Joint Master Degrees);

Жеке адам құқығы - 48,91 
• Минингтерге қатысу - 38,68
• Сөз еркіндігі - 25,00
• Саяси құқықтар - 12,5
• Жеке меншік құқығы - 30,00
• Жастардың парламентке қатысуы - 0,00
• Жастардың полицияға сенімі - 52,05    

Жеке бостандық пен таңдау 
• Сыбайлас жемқорлық - 11,25
• Ерте неке қию - 90,91
• Діни сенім бостандығы - 0,00
• Контрацепцияға сұраныс - 67,47
• Жастардың сыбайлас жесқорлыққа көзқарасы - 51,00  

Толеранттылық, бірлесу  
• Көшіп келушілерге толеранттылық - 30,00
• Діни төзімділік - 100 
• Гомосексуалистерге толеранттылық - 9

Жоғары білім алуға қол жеткізу - 66,03
• Білім алу теңсіздігі - 66,03
• Жоғары білім алу - 46,04
• Жоғары білім алудың орташа ұзақтығы - 44,42

Мүмкіншіліктер      
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• Кредиттік мобильділік (Key Action 1 Credit
Mobility);

• Жастар және жастармен жұмыс жасайтын
тұлғаларға арналған мобильділік (Key Action 1
Mobility of Young People and Youth Workers);

2 Негізгі назар аудару: Инновациялар және
озық тәжірибелермен алмасу мақсатында ын-
тымақтастық орнату:

• Жоғары білім беру саласы әлеуетін қалып-
тастыру (Key Action 2 Capacity Building in Higher
Education);

• Білім беру, оқыту және жастар саласындағы
стратегиялық әріптестік (Key Action 2 Strategic
Partnerships in the Field of Education, Training and
Youth);

• Білім Альянстары, кәсіби дағдылар Аль-
янсы (Key Action 2 Knowledge Alliances, 
Sektor Skills Alliances);

3 Негізгі қызмет түрі: Жүйелік реформаларды
қолдау

• Жастар саласындағы құрылымдық диалог
(Key Action 3 Structured Dialogue Youth);

• Спорт.
 «Structured Dialogue» жобасы (2.Құрылым-

дық диалог)10

«Құрылымдық диалог» − жастар саясаты сала-
сындағы еуропалық ынтымақтастықтың басым-
дықтарын іске асыру үшін жастар мен шешімдер
қабылдаушы тұлғалар арасындағы қарым-қаты-
нас орнату құралы болып табылады. Жоба жастар-
дың еуропалық саясатын қалыптастыру және оны
әзірлеу үдерісі барысында жастардың ой-пікірлерін
ескерілуін қамтамасыз етуге бағытталған.

«Құрылымдық диалог» − бұл азаматтық қоғам-
мен ынтымақтастықты кеңейтуге және жастардан
тікелей түрде ақпарат алуды көздейтін Еуропалық
Комиссия жүргізетін кеңес беру процесі.

«Құрылымдық диалог» ең басты іс-шара болып
табылатын Еуропалық жастар конференциясын
ұйымдастырады. Конференция ағымдық жылдағы
ЕО-та төрағалық ететін Еуропалық Одақ елімен жүр-
гізіледі.

Негізгі әдістер мен принциптер:
 • «Structured Dialogue» ұзақтығы 18 ай жұмыс

мерзіміне негізделген және осы кезеңде еуропа-
лық ынтымақтастықтың басым бағыттарына сәй-
кес келетін жалпы тақырыппен белгіленеді. Әрбір
төрағалық ететін ЕО ел өз төрағалығы мерзімінде
өзекті болып табылатын жалпы тақырыпқа сәй-
кес белгілі бір тақырыпты таңдай алады. Тақырып
ЕО Жастар істері жөніндегі Министрлер Кеңесімен
мақұлданады;

10 http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
11 http://ec.europa.eu/youth/tools/youth-in-action_en.htm

• «Structured Dialogue» − мүше мемлекеттер дең-
гейінде жастармен және жастар ұйымдарымен
бірлесе отырып, Еуропалық Одақ Төрағасы ұй-
ымдастырған ЕО жастар конференцияларында,
сондай-ақ, Еуропалық жастар апталығында кеңес
беруі тиіс.

Жобаның нәтижелігі жастар мен жастар ұйымда-
рының тікелей қатысуына байланысты. Әрбір 18 ай-
лық жобалық цикл барысында барлық ЕО елдерінде
ұлттық деңгейде жастар мен жастар ұйымдарының
консультациялары өткізіледі. Әр елде жобаға қаты-
су үшін ұлттық жұмыс топтары ұйымдастырылады,
олар:

• жастар ісі жөніндегі министрліктер өкілдері;
• ұлттық Жастар Кеңесі;
• жергілікті және аймақтық Жастар Кеңесі;
• жастар ұйымдары;
• жастармен жұмыс жасайтын қызметкерлер;
• барлық қоғам топтарындағы жас адамдар;
• әлеуметтанушылар, психологтар және жастар

саласындағы т.б. зерттеушілер.
 «Жастар қозғалыста» бағдарламасы («Youth in

Action Programme»)11

«Youth in Action Programme» бағдарламасы Еуро-
палық әртүрлілік мәнмәтініде бейресми білім беру
тәжірибесімен алмасу мақсатында 13-30 жас 
аралығындағы жастарға мүмкіндік беруге 
бағытталған.

2014 жылға дейін бағдарлама ЕО саясатын іске
асырудың негізгі құралы болды. Еуропадағы жастар
саясатының негізгі басымдықтары: еуропалық 
азаматтық, жастардың қатысуы, мәдени 
әртүрлілік және мүгедектігі бар жастарды тарту.

Бағдарламаны іске асыру жоспары 2007-2013
жылдарға арналған және бұрынғы 2000-2006 жж.
«Жастар» бағдарламасының қағидаттарына негіз-
делген. 2014 жылы «Жастар қозғалыста» бағдарла-
масы және тағы басқа жастар саясаты саласындағы
алты бағдарлама 2014-2020 жылдарға арналған
«Erasmus+» бағдарламасына біріктірілді.

Бағдарламаның мақсаты − жастардың арасын-
да еуропалық ынтымақтастық пен азаматтылық
идеяларын алға жылжыту және оларды болашақ
Еуропа қоғамдастығын құруға тарту, болып 
табыла-ды. «Жастар қозғалыста» 
бағдарламасының басым бағыттарының бірі - 
ерекше қажеттілігі бар жастарға арналған 
бағдарламалар бойынша (мысалы, мәдени, 
географиялық, әлеуметтік-экономикалық
жағдайлары жеткіліксіз немесе денсаулық жағдайы
шектеулі аймақтардағы жастарға) жобаларға қа-
тыстыру болып табылады. Бағдарлама «бағдар-
лама елдеріне» енетін Еуропалық Одаққа мүше
27 елге, Еуропалық экономикалық аймақтың
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

3 еліне (Исландия, Норвегия және Лихтенш-
тейн) және Еуропалық Одаққа мүшелікке үміткер 
(Түркия) елге бағытталған.

«Жастар қозғалыста» бағдарламасы Шығыс
Еуропа және Кавказ елдерімен (EECA): Армения,
Әзірбайжан, Беларусь, Грузия, Молдова, Ресей,
Украина елдерімен ынтымақтастықты қолдай-
ды.

Шығыс Еуропа және Кавказ елдерімен бағдар-
ламалық ынтымақтастықтың мақсаттары
(EECA):

• жастар арасындағы диалогты, төзімділік пен
ынтымақтастықты қолдау арқылы әлемдегі бей-
бітшілікті нығайтуға үлес қосу;

• ұзақ мерзімді және тұрақты ынтымақ-
тастықты дамыту;

• Еуропалық Одақ пен EECA елдеріндегі мемле-
кеттік емес және мемлекеттік құрылымдар ара-
сында жастар жұмысы және ноу-хау саласында
тәжірибе алмасу;

• EECA аймағындағы еріктілер секторын және
азаматтық қоғамды дамыту.

Еуропалық жастар форумы (ЕЖФ) − 1996
жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Еуропа-
дағы жастардың ұлттық кеңестері мен халықа-
ралық жастар кеңестерінің платформасы.

ЕЖФ 41 ұлттық жастар кеңесін және 63 ха-
лықаралық жастардың үкіметтік емес ұйымда-
рын біріктіреді, барлығы Еуропадан 104 ұйым.

Миссиясы: Форум жастар өмір деңгейін артты-
ру мақсатында жеке адам мен өз ұйымдарының
қажеттіліктері мен қызығушылықтарын қорғау
арқылы қоғам өміріне белсене қатысуға мүмкін-
дік беру бағыты бойынша жұмыс жасайды.

Мақсаттары:
• Жастар мен жастар ұйымдарының

қоғамға, сондай-ақ, шешімдер қабылдау процесі-
не қатысуы;

• Халықаралық ұйымдарға, атап айтқанда Еу-
ропалық Одаққа, Еуропа Кеңесіне және Біріккен
Ұлттар Ұйымының жастар мен жастар ұйымда-
рына қатысты саяси мәселелер шешіміне оң
ықпал етеді;

• Сенімді және барабар қаржыландыруды
қамтамасыз ету мәселелерін шешу процесіне
ұлттық және халықаралық деңгейдегі тәуел-
сіз жастар ұйымдарына жастардың қатысуын
қамтамасыз етеді;

• Еуропа жастарының арасында идеялар
мен тәжірибелер алмасу, өзара түсіністік, тең
құқықтар және мүмкіндіктермен алмасуға жәр-
демдесу;

• Мәдениетаралық өзара әрекеттестікті, де-
мократияны, өзара құрметті, әртүрлілікті, адам
құқықтарын, белсенді азаматтық ұстанымды

және ынтымақтастықты қолдау;
• Әлемнің басқа өңірлеріндегі жастардың жұ-

мысын дамытуға үлес қосу.
Жетекші шет елдердің тәжірибесін талдау

нәтижесі осы елдердегі жастар саясатын дамы-
туына бағытталған бірнеше мақсатты бағыттар-
дың, оның ішінде жастар ұйымдарының дамыған
желісі, түрлі мемлекеттік және жергілікті жастар-
ды қолдау бағдарламаларының (оқыту, қайта
даярлау, жұмысқа орналасу, кәсіптік бағдарлау,
қайта әлеуметтендіру, әлеуметтік өмір, еріктілерді
көтермелеу) бар болуымен ерекшеленетіні бай-
қалды.

Жастар саясатын іске асырудағы ұсынылған
халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, келесі
ұсыныстарды атап өтуге болады:

- Жастар прогресі индексінің негізгі көрсет-
кіштерін зерделеу және осы рейтингте Қазақстан
позициясын жақсарту жоспарын құру;

- Шет елдерде жастар саясатын жүзеге асы-
рудың тиімділігі көбінесе жастармен жұмыс
жасайтын мамандарды кәсіби даярлаумен
байланысты. Қазіргі уақытта Қазақстан Рес-
публикасының Кәсіптер мен мамандықтар
жіктеуішінде «Жастармен жұмыс жасайтын
маман» мамандығы жоқ. Мұндай маман-
дықтар мен кафедралардың ашылуы жастар-
мен жұмыс жасайтын кәсіби кадрларды дайын-
дауға мүмкіндік береді.

- Қазақстанда мемлекеттік бағдарламалар
мен жастарды қолдаудың көптеген жобалары
жүзеге асырылуда. Келешекте әртүрлі санаттағы
жастармен (шет елдерде қолданылатын) атау-
лы (нүктелі) жұмысты жалғастыру мақсатында
аталған бағдарламалардың күшті және әлсіз
жақтарын, тиімділігін айқындауға мүмкіндік бе-
ретін зерделеу ұсынылады;

- Бір жағынан мемлекет тарапынан реттелетін,
ал екінші жағынан айтарлықтай әртүрлі және
құрылымданған Жапониядағы жастар ұйымда-
рының (жапон жастары палатасы) қызмет ету
тәжірибесі қызығушылық тудырады;

- Мемлекет тарапынан жастардың әлеуметтік
осал топтарына деген назарын және Қазақстан
Республикасындағы Жастарды әлеуметтендіру
және жұмыспен қамту жөніндегі жол картасы
(NEET) енгізудін ескере отырып, қауіп-қатерге тап
болған жастармен жұмыс жасаудың «алдын алу
шаралары» бойынша Австрия Республикасын-
дағы тәжірибесі пайдалы болуы мүмкін;

- Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму
министрлігінің құрылымын қайта құруды ескере
отырып, біз Корея Республикасының Гендерлік
теңдік және отбасы министрлігінің қызметін зер-
делеу орынды деп есептейміз.
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3

3.1. Жастардың денсаулығына әсер 
          ететін әлеуметтік-маңызды аурулар

3.2. Жастардың салауатты
 өмір салты, спорттық-
 сауықтыру жұмыстары

3.3. Жастар арасында
 өзіне-өзі қол жұмсау
 және оның алдын алу 

3.4. Жастардың бос
 уақытын өткізуі

ӨСКЕЛЕҢ ҰРПАҚТЫҢ 
ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ БОС 
УАҚЫТЫ

3 ТАРАУ
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3.1. ЖАСТАР ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕР ЕТЕТІН
ӘЛЕУМЕТТІК-МАҢЫЗДЫ АУРУЛАР

Жас ұрпақтың денсаулығы мәселесінің өзек-
тілігі сөзсіз. Денсаулықтың нашарлығы өмір сүру
сапасын күрт төмендетеді, адамның қоғамға
белсене қатысу қабілеттілігіне әсер етеді. Ден-
саулық сақтаудың тиімді жүйесі дамыған қоғам
белгілерінің бірі болып табылады. Жастардың
денсаулығы адам дамуының маңызды құрамдас
бөлігі. Бұл келесі себептерге байланысты. Бірін-
шіден, жас адамдар ауруларының ерекше
профилі бар және олар туралы жастар
арасында ақпараттану деңгейін арттыру
арқылы алдын алуға болады. Екіншіден,
жастардың денсаулығының жағдайы көбінесе
болашақ өмірінің сапасын анықтайды. Осы
тұрғыдан алғанда, жастар денсаулығын ескеру
қажет, өйткені өмір салты, жаман әдеттер
(темекі шегу, алкогольді ішімдіктер, есірткілер)
орта және егде жастағы адамдардың
денсаулығына қатты әсер етеді.

Әлеуметтік-маңызды аурулар – әлеуметтік -
экономикалық жағдайлардан туындайтын, 
қоғамға зиян келтіретін және адамның 
әлеуметтік қорға-луын талап ететін аурулар.

Туберкулезбен сырқаттанушылық
2017-2018 жылдарға арналған Дүниежүзілік

Экономикалық Форумның Жаһандық бәсекеге

қабілеттілік индексінің Есебі бойынша мәлімет-
терге сәйкес, Қазақстан Республикасы «Тубер-
кулездің таралуы» («Tuberculosis incidence») фак-
торы бойынша 2017 жылы 2016 жылмен (137 ел 
арасында 137 орын) салыстырғанда 2 позицияға 

3.1-кесте  
АЛҒАШҚЫ РЕТ ТУБЕРКУЛЕЗ  ДИАГНОЗЫМЕН 
ТІРКЕЛГЕН 15-29 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ 
НАУҚАСТАРДЫҢ САНЫ, 2016-2017 ЖЖ.  

Дерек көзі: ҚР ДСМ

3 310
138
246
330
212
140
208
194
150
218
176
384
129
103
194
248
240

  2016 ж.   2017 ж.
2 685

112
204
241
179
102
152
144
133
169
132
400

87
93

153
192
192

Өңірлер 
Қазақстан Республикасы
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Батыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы

Қазақстан Республикасы

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Батыс-Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Астана қаласы

Алматы қаласы

3.1-сурет  
СӘЙКЕС ЖАСТАҒЫ 100 МЫҢ ТҰРҒЫНҒА 
ШАҚҚАНДАҒЫ ТУБЕРКУЛЕЗГЕ 
ШАЛДЫҚҚАНДАРДЫҢ САНЫ (15-29 ЖАС)  

Дерек көзі: ҚР ДСМ

74,8

76,1

106,8

63,1

137,0

81,4

70,8

54,9

76,0

104,7

102,7

69,2

61,3

85,8

58,1

103,3

48,6 
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көтеріліп, 90 орынды иеленді. 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің (бұдан әрі - ҚР ДСМ) мәліметтері 
бойынша, 2017 жылы 15-29 жас аралығындағы 
алғашқы рет (туберкулез) диагнозбен ауыратын 
науқастардың жалпы саны 2 685 адамды құрады. 
Оның ішінде 1350 ер адам және 1335 әйел.

2017 жылы 2019 жылмен салыстырғанда 15-
29 жас аралығындағы алғаш рет диагноз (тубер-
кулез) қойылған науқастардың саны төмендеген. 
Оңтүстік Қазақстан облысын қоспағанда, барлық 
өңірлерде бұл көрсеткіштің төмендеуі байқалады 
(3.1-кесте).

Жастар арасында туберкулез ауруының анық 
сипатын сәйкес жастағы 100 000 тұрғынға шаққан-
дағы есептеу нәтижесінен көруге болады (3.1 сур.).

2017 жылдың қорытындысы бойынша «сәйкес 
жастағы 100 мың тұрғынға шаққандағы туберку-
лезге шалдыққандардың саны» көрсеткіші бойын-
ша келесі өңірлерде жағдай күрделі сипат алуда: 
Атырау (137), Ақтөбе (106,8), Қызылорда (104,7), 
Маңғыстау (102,7) облыстары және Астана қаласы 
(103,3).

2017 жылы жастар арасында туберкулез ау-
руына шалдығудың төменгі көрсеткіштері Алматы 
қаласында (48,6), Шығыс Қазақстан (58,1), Павло-
дар (61,3), Алматы (63,1), Оңтүстік Қазақстан (69, 
2) облыстарында анықталған. 

Қатерлі ісікпен сырқаттанушылық 
2017 жылы 15-29 жас аралығындағы Қазақстан 

Республикасы халқының арасында алғашқы рет 
қатерлі ісік диагнозымен тіркелгендер саны 692 
адамды құрады.

2017 жылы 15-29 жас аралығындағы тұлғалар-
дың қатерлі ісік ауруларының саны (алғашқы рет 
анықталған диагнозбен) 2016 жылмен салысты-
рғанда 53 бірлікке (3.2-сурет) азайған.

Онкологиялық патологиямен сырқанттанушы-
лар арасында әйелдер саны басым (62,3 %) (3.3-су-
рет).

Қазақстан Республикасында орташа алғанда 
жастар арасында қатерлі ісік аурулары (алғашқы 
рет диагнозбен анықталғандар) халықтың 100 
мың тұрғынына шаққанда 17,3 бірлікті құрайды. 
Өңірлер бойынша жас адамдар арасындағы қа-
терлі ісік ауруын талдауда ең қолайсыз жағдай 
Астана қаласында байқалады (49 оқиға). Онкопа-
тологиямен ауыратын жастар саны келесі өңірлір-
де республикалық орташа көрсеткіштен жоғары: 
Қарағанды облысы (20,1 оқиға), Жамбыл облысы 
(20 оқиға) (3.4-сурет).

Психобелсенді заттарды пайдалану және ал-
коголизм 

2017 жылы психикалық белсенді заттардың 
қолданылуына байланысты психикалық бұзылу-
лар мен мінез-құлық бұзылулары бар 15-29 жас 
аралығындағы жастардың жалпы саны 4 256 
адамды құрады.

Осы санаттағы жастардың көбі Шығыс Қа-
зақстан облысында (1 168), Астана (608), Жамбыл 
(303) және Қызылорда облысында (296) тұрады 
(3.5-сурет).

Жасөспірімдер мен жастардың алкогольді 
тұтыну проблемасы қазіргі заманғы қоғам үшін 
өте маңызды, өйткені ол жас ұрпақтың денсау-
лығына, өмір сүру ұзақтығына, жұмыс қабілеттілі-
гіне және т.б. әсер етеді. Алкогольді ұзақ мерзімді 
және жиі қолданылу алкоголизмге әкелуі мүмкін. 
Алкоголизм − созылмалы ауру, ол алкоголді ұзақ 
уақыт қолданып, психикалық және физикалық 
денсаулығының бұзылуына, сондай-ақ әлеуметтік 
бейімсізденуге әкеліп соғатын алкогольге тәуел-
ділікпен сипатталады.

Қазақстан Республикасында 2017 жылы 18-29 
жас аралығындағы алғаш рет анықталған алко-

15-17 жас 18-23 жас 24-29 жас

3.2-сурет 
АЛҒАШҚЫ РЕТ ҚАТЕРЛІ ІСІК ДИАГНОЗЫМЕН 
ТІРКЕЛГЕН 15-29 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ 
САНЫ 

Дерек көзі: ҚР ДСМ

2016 ж.

2017 ж.

барлығы:

745

692

46                 425                     

    
 2

74 2016 ж.

54              333                         

  3
05 2017 ж.

Ерлер                    Әйелдер

3.3-сурет 
АЛҒАШҚЫ РЕТ ҚАТЕРЛІ ІСІК СЫРҚАТЫМЕН 
ТІРКЕЛГЕН 15-29 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ 
САНЫ, ГЕНДЕР БОЙЫНША, 2017 Ж. 

         Дерек көзі: ҚР ДСМ

431261 2017 ж.
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голизмнің саны 2 193 оқиғаға тең. Өңірлер бой-
ынша 100 мың тұрғынға шаққандағы алкоголизм 
оқиғаларының ең көп саны (18-29 жас) Шығыс Қа-
зақстан (305,3), Қызылорда (169,3) өңірлері мен 
Астана қаласында (110) тіркелген (3.6-сурет).

3.4-сурет
15-29 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАСТАРЫНЫҢ ҚАТЕРЛІ 
ІСІК АУРУЛАРЫ, 2017 Ж.

Дерек көзі: ҚР ДСМ

22

86

19

59

29

41

16

68

28

22

25

26

27

48

58

118

12

12,4

13,8

14,2

14,6

15,1

15,2

15

15,7

15,8

16,9

17,2

18,2

20

20,1

49

100 мыңға шаққандағы сырқаттанғандар 
саны
Онкопатологиямен сырқаттанғандар саны

Қостанай облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Атырау облысы

Алматы облысы

Ақтөбе облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Алматы қаласы

Қызылорда облысы

Батыс Қазақстан облысы

Маңғыстау облысы

Ақмола облысы

Павлодар облысы

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

Астана қаласы

Атырау облысы

Алматы қаласы

Ақмола облысы

Қарағанды облысы

Алматы облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Ақтөбе облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Батыс Қазақстан облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Жамбыл облысы

Шығыс Қазақстан областы

Астана қаласы

3.5-сурет
15-29 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ
ПСИХОБЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНУҒА
БАЙЛАНЫСТЫ ПСИХИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ БҰЗЫЛУЛАРЫНЫҢ ТАРАЛУЫ,
2017 Ж.

 Дерек көзі: ҚР ДСМ

73

81

88

123

139

140

144

166

198

209

231

262

296

330

608

1168 



ТА
РА

У 
3

Ө
С

К
ЕЛ

ЕҢ
 Ұ

Р
П

А
Қ

ТЫ
Ң

 Д
ЕН

С
А

УЛ
Ы

ҒЫ
 Ж

Ә
Н

Е 
Б

О
С

 У
А

Қ
Ы

ТЫ

35

Психикалық бұзылулар
2017 жылы 15-29 жас аралығындағы психика-

лық және мінез-құлық бұзылуларын алғаш рет 
анықтаған науқастардың жалпы саны 1,550 адам-

ды құрады, оның ішінде 957 ер адам, 593 әйел.
Жалпы жастар құрамындағы ақыл-ой мен мі-

нез-құлық бұзылыстарының ең көп оқиғалары 
ересек топтағы жастар (25-29 жас) арасында жиі 
кездеседі (3.7-сурет).

2017 жылы 15-29 жас аралығындағы ақыл-ой 
мен мінез-құлық бұзылыстарынан зардап шеккен 
жастардың ең көп саны Оңтүстік Қазақстан (254), 
Қарағанды (160), Ақтөбе (146), Қостанай (142) облы-
старында тіркелді (3.8-сурет).

2017 жылы республикадағы 15-29 жас ара-
лығындағы ақыл-ой мен мінез-құлық бұзылы-
старынан зардап шегетін жастардың саны сәйкес 
жастағы 100 000 тұрғынға шаққанда 41,2 оқиғаны 
құрайды. Бұл көрсеткіш Қостанай облысында ор-
таша көрсеткіштен екі есе жоғары (81,1). Келесі 
облыстарда бұл санаттағы жастар саны респу-
бликалық орташа көрсеткіштен жоғары: Ақтөбе 
(77,5), Павлодар (59,2), Қарағанды (58,2), Солтүстік 
Қазақстан (52,3), Атырау (44,6) облыстары, Астана 
қаласы (49,3) (3.8-сурет).

Адамның иммун тапшылығы вирусы (АИТВ)
ДДҰ деректері бойынша әлемде 2 миллионнан 

астам жасөспірім АИТВ-мен өмір сүреді. Тұрақты 
даму Мақсаттарының бірі (ТДМ 3) 2030 жылға қа-
рай ЖИТС, туберкулез, безгек, тропикалық ауру-
лар, гепатит, сумен берілетін аурулар және басқа 
да жұқпалы аурулардың эпидемиясын тоқтату 
болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін ау-
рудың жоғары деңгейін ескере отырып, аталған 
аурулармен күресу жолында барлық күш-жігерді 
жасөспірімдерге жұмсау керек [2].

2017 жылы Облыстық және қалалық ЖҚТБ орта-
лықтарының диспансерлік есебіне тіркелген 15-29 
жас аралығындағы Қазақстан Республикасының 
жастар саны 2542 адамды құрады. 2016 жылмен 
салыстырғанда ЖҚТБ-мен ЖҚТБ орталығында тір-
келген жастардың саны азайды (3.9-сурет).

Аймақтық тұрғыда 2017 жылы Облыстық және 
қалалық ЖҚТБ орталықтарының диспансерлік 

Алматы қаласы

Маңғыстау облысы

Атырау облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Алматы облысы

Қарағанды облысы

Ақмола облысы

Павлодар облысы

Қазақстан Республикасы

Ақтөбе облысы

Жамбыл облысы

Қостанай облысы

Батыс Қазақстан облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Астана қаласы

Қызылорда областы

Шығыс Қазақстан областы

3.6-сурет 
АЛКОГОЛЬ ТҰТЫНУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ 18-29 
ЖАСТАҒЫ ХАЛЫҚ АРАСЫНДА АҚЫЛ-ОЙ МЕН 
МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ БҰЗЫЛУЛАРЫНЫҢ ТАРАЛУЫ, 
2017 Ж. 

Дерек көзі: ҚР ДСМ

6,8

12,8

17,1

17,3

19,2

27,2

36,1

46,3

63,9

69,1

72,3

76,4

87,1

81,3

110

169,3

305,3 

15-19 жас

20-24 жас

25-29 жас

3.7-сурет 
15-29 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ АҚЫЛ-ОЙЫ 
МЕН МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫ, 2017 Ж.  

Дерек көзі: ҚР ДСМ

370              543           

    
    

63
7

2017 ж.
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есебіне тіркелген жастардың ең көп саны Шығыс 
Қазақстан (364), Қарағанды (337), Алматы (354) об-
лыстарында анықталған. 

2016 жылмен салыстырғанда Облыстық және қа-
лалық ЖҚТБ-ке қарсы күрес орталықтарында тіркел-
ген жастар санының артуы келесі өңірлерде байқала-
ды: Ақмола (69 адамнан 75 адамға дейін), Ақтөбе (42
адамнан 47 адамға дейін),  Атырау Солтүстік 
Қазақстан (136 адамдан 161 адамға дейін), Оңтүстік 
Қазақстан (208 адамнан 217 адамға дейін) 
облыстары, Алматы қаласы (345 адамнан 354 
адамға дейін) ) (3.2-кесте).

Өңірлер жіктелімінде АИТВ індетін жұқтырған
жастардың жалпы санындағы ең үлкен үлесі Қы-
зылорда (24,3) және Атырау (23,3) облыстарын-

Алматы қаласы

Алматы облысы

Батыс Қазақстан облысы

Ақмола облысы

Қызылорда облысы

Жамбыл облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Маңғыстау облысы

Қазақстан Республикасы

Атырау облысы

Астана қаласы

Солтүстік Қазақстан облысы

Қарағанды облысы

Павлодар облысы

Ақтөбе облысы

Қостанай облысы

3.8-сурет  
СӘЙКЕС ЖАСТАҒЫ (15-29 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ) 
100 000 ТҰРҒЫНҒА ШАҚҚАНДАҒЫ ПСИХИКАЛЫҚ 
ЖӘНЕ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ БҰЗЫЛУЛАРЫ БАР 
АДАМДАРДЫҢ САНЫ, АЙМАҚ БОЙЫНША, 
2017 Ж 

Дерек көзі: ҚР ДСМ

14,2

25,3

27,1

32,8

36,2

38

38,9

39

40,5

41,2

44,6

49,3

52,3

58,2

59,2

77,5

81,1 

3.9-сурет 
ОБЛЫСТЫҚ ЖӘНЕ ҚАЛАЛЫҚ ЖҚТБ 
ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ ДИСПАНСЕРЛІК 
ЕСЕБІНЕ ТІРКЕЛГЕН 15-29 ЖАСТАҒЫ 
ХАЛЫҚ САНЫ, 2016-2017 ЖЖ

Дерек көзі: ОҚ ЖҚТБ орталықтары 

2016 ж.

2017 ж.

Барлығы:

2542

2586

             1501                    
    

  1
08

5

2016 ж.

           1406                    
    

 1
13

6

2017 ж.

Ерлер                   Әйелдер

3.2-кесте  
ОҚ ЖҚТБ ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ ДИСПАНСЕРЛІК 
ЕСЕБІНЕ ТІРКЕЛГЕН ЖАСТАР САНЫ 
(15-29 ЖАС), 2016-2017 ЖЖ.

Дерек көзі: ОҚ ЖҚТБ орталықтары

69
42

304
31

400
74
60

365
170

19
24

186
136
208
345
153

2 586

2016 ж. 2017 ж.
75
47

290
38

364
71
54

337
135

18
28

166
161
217
354
187

2 542

Өңір 
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Павлодар облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Алматы қаласы
Астана қаласы
БАРЛЫҒЫ
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да тіркелген.
АИТВ жұқтырғандардың ең төмен таралуы Павло-

дар (10,9), Жамбыл (11,3) және Қостанай (11,5) облы-
старында (АИТВ-мен өмір сүретін адамдардың жалпы 
санынан) анықталған (3,10-сурет).

Жасөспірімдер арасындағы ерте жастағы жүк-
тілік және жасанды түсік тастау

Жастардың ұрпақ жаңғырту денсаулығына 
әсер ететін әлеуметтік проблемалардың бірі 
ерте жүктілік пен түсік тастау болып табылады. 
Жасөспірімдердің жас шамасы неғұрлым төмен 
болса, ерте жүктілік кезінде денсаулыққа қауіп 
төну жағдайы жоғары болады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің мәліметінше, 2017 жылы 15-18 

Павлодар облысы

Жамбыл облысы

Қостанай облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Қарағанды облысы

Алматы қаласы

Алматы облысы

Қазақстан Республикасы

Ақмола облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Батыс Қазақстан облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Маңғыстау облысы

Астана қаласы

Ақтөбе облысы

Атырау облысы

Қызылорда облысы

3.10-сурет  
ЖАСТАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫНДАҒЫ 15-29 ЖАС 
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ АИТВ-МЕН ӨМІР СҮРЕТІН  
ЖАСТАРДЫҢ ҮЛЕСІ 

Дерек көзі: ҚР ДСМ 

10,9

11,3

11,5

12,7

12,9

13,4

13,7

14,1

14,9

15,3

17,1

18,4

20,5

21,1

21,9

23,3

24,3

Қызылорда облысы

Батыс Қазақстан облысы

Ақтөбе облысы

Астана қаласы

Маңғыстау облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Алматы Қаласы

Жамбыл облысы

Павлодар облысы

Қостанай облысы

Ақмола облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Алматы облысы

Қарағанды облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

3.11-сурет  
15-18 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ 
ЖАСӨСПІРІМДЕРМЕН ЖАСАЛЫНҒАН 
ЖАСАНДЫ ТҮСІКТЕР САНЫ, 2017 ЖЫЛ

 Дерек көзі: ҚР ДСМ

32

38

43

54

57

62

69

70

75

79

81

103

130

155

196
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жас аралығындағы кәмелетке толмағандар ара-
сында 1 286 жасанды түсік жасалған (3.11-сурет).

2017 жылы Қазақстан Республикасында ерте 
жүктіліктің (15-18 жастағы) 3 443 оқиғасы тіркел-
ді (3.12-сурет).

Жастардың әлеуметтік маңызы бар аурулары-
ның алдын алу және емдеуде жастар денсаулық 
орталығының рөлі (бұдан әрі − ЖДО) жоғары. 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау ми-

нистрлігінің мәліметтеріне сәйкес республикада 
қалалық және аудандық алғашқы медицина-
лық-санитарлық көмек ұйымдарының базасын-
да жұмыс істейтін денсаулық сақтау мекеме-
лерінде; салауатты өмір салтын қалыптастыру 
үшін облыстық аудандық орталықтарында 96 
ЖДО жұмыс істейді (3.3 кесте).

2017 жылы ЖДО-на өтініш бергендердің жал-
пы саны 603 494 адамды құрады, оның ішінде 245 
715 адам ерлер мен 357 779 әйел.

Осылайша статистикалық деректерді тал-
дау негізінде Қазақстанның өскелең ұрпақ ден-
саулығының негізгі проблемалық аспектілері 
анықталды.

15-29 жас аралығында алғаш рет диагнозымен 
(туберкулез) анықталған науқастар жалпы саны-
ның төмендеуіне қарамастан, кейбір өңірлерде 
осы мәселе бойынша жағдайдың күрделігі байқа-
лады. 2017 жылға қарағанда Атырау облысының 
«Сәйкес жастағы 100 мың тұрғынға шаққандағы 
туберкулезге шалдыққандардың саны» көрсет-
кіші республикалық орташа көрсеткіштен 1,8 есе 
жоғары. Ақтөбе, Қызылорда, Маңғыстау және 
Астана қаласында бұл көрсеткіш республикалық 
орташа көрсеткіштен 1,4 есеге жоғары.

2017 жылы жастар арасында қатерлі ісік ау-
руына шалдығудың ең қолайсыз жағдайлары 
Астана, Қарағанды және Жамбыл облыстарында 

Жамбыл облысы

Ақтөбе облысы

Батыс Қазақстан облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан облысы  

Ақмола облысы

Маңғыстау облысы 

Атырау облысы

Алматы қаласы

Қостанай облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Қарағанды облысы

Қызылорда облысы

Астана қаласы

Алматы облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

3.12-сурет  
ЕРТЕ ЖҮКТІЛІК ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ 
САНЫ (15-18 ЖАС), 2017 Ж.  

2

40

44

61

67

97

128

135

173

177

201

234

245

324

672

843

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

3.3-кесте  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖДО САНЫ, 
2018 ЖЫЛДЫҢ I ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫ  

Дерек көзі: ҚР ДСМ

ЖДО саны
1

14
0
7
5

14
4
8
8
4
7
1
1
1
1

12
8

96

Өңірлер
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Түркістан облысы
Шымкент қаласы
Астана қаласы
Алматы қаласы
БАРЛЫҒЫ
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анықталған.
2017 жылы 2016 жылмен салыстырғанда Об-

лыстық және қалалық ЖҚТБ-ке қарсы кұрес ор-
талықтарында тіркелген жастардың жалпы саны
азайды.

Облыстық және қалалық ЖҚТБ орталықтары-
ның диспансерлік есебіне тіркелген жастардың
ең көп саны Шығыс Қазақстан (364), Қарағанды
(337), Алматы (354) облыстарында тіркелген.

2017 жылы АИТВ індетін жұқтырған жастар-
дың жалпы санындағы ең үлкен үлесі Қызылорда
және Атырау облыстарында тіркелген.

15-29 жас аралығындағы халық арасында
алкоголизм оқиғаларының ең көп саны келесі
өңірлерде тіркелді: Шығыс Қазақстан, Қызылор-
да облыстары, Астана қаласы.

Кәмелетке толмағандар арасында ерте жүк-
тілік пен түсіктің алдын алу мен жою 
мәселесіне назар аудару керек. 2017 жыл 
қорытындысы бойынша Оңтүстік Қазақстан, 
Алматы, Қараған-ды облыстарында осы 
мәселенің ең күрделі жағдайы орын алады.

3.2. ЖАСТАРДЫҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ, 
СПОРТТЫҚ-САУЫҚТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ

Жастардың салауатты өмір салты, спорт-
тық-сауықтыру жұмыстары Қазақстанның бола-
шақ дамуымен тікелей байланысты. Мемлекет
міндеттерінің бірі − жастарды өз денсаулығына
жауапкершілікпен қарауға және салауатты өмір
салтын насихаттауға ықпал ету.

Қазіргі заманда жастар денсаулыққа қауіп
төндіретін әртүрлі жағдайларға жиі душар бо-
лады. Мәселен, жұқпалы, паразиттік аурулар
қауіпі, технологияны шамадан тыс және дұрыс
пайдаланбау, зиянды орта − жастардың физика-
лық және психикалық денсаулығына теріс әсер
тигізеді.

Спортпен айналысу − жастар денсаулығын
нығайту механизмдерінің ең маңыздысы. Спорт-
пен тұрақты түрде айналысу жастарды тәрбие-
леп, салауатты өмір салтын ұстануға ынталан-
дырады, сонымен қатар жастардың физикалық,
эмоционалдық және психологиялық денсау-
лығының нығаюына әсерін етеді.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және
спорт министрлігінің (бұдан әрі − ҚР МКҚ)
мәліметтері бойынша, 2015 жылдан 2017 жылға
дейін елдің көптеген өңірлерінде спортпен
шұғылданатын жастардың санының арту үрдісі
байқалады (3.13-сурет).

  Спортпен шұғылданатын жастар санының аза-
юы Қарағанды (226 138 адамнан 155 633 адамға

Алматы қаласы

Астана қаласы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Павлодар облысы

Маңғыстау облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Қарағанды облысы

Батыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Атырау облысы

Алматы облысы

Ақтөбе облысы

Ақмола облысы

3.13-сурет  
ӨҢІРЛЕР БОЙЫНША ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУМЕН 
ЖӘНЕ СПОРТПЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН ЖАСТАРДЫҢ 
САНЫ (14-28 ЖАС), 2015-2017 ЖЖ.  

Дерек көзі: ҚР МСМ

2015 ж.           2016 ж.           2017 ж.

154 931

104 652

175 692

88 490

124 325

88 095

117 666

55 130

226 138

52 977

90 375

263 766

62 910

172 711

154 273

103 137

253 261

148 454

427 808

51 168

82 007

64 008

143 962

101 638

155 633

100 886

140 916

233 565

92 776

369 015

96 501

76 940

242 968

106 395

346 323

44 588

75 402

52 694

143 274

82 370

144 162

91 089

106 776

215 831

74 958

309 661

72 911

67 752
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дейін), Шығыс Қазақстан (263 766 адамнан 233 
655 адамға дейін), Ақтөбе (154 273 адамнан 96 
501 адамға дейін), Павлодар (124 325 адамнан 82 
007 адамға дейін), Ақмола (103 137 адамнан 76 
940 адамға дейін), Солтүстік Қазақстан (88 490 
адамнан 51 168 адамға дейін) және Маңғыстау 
(88 095 адамнан 64 008 адамға дейін) облыста-

рында тіркелген.
Оңтүстік Қазақстан (175 692 адамнан 427 808 

адамға дейін), Алматы (172 711 адамнан 369 015 
адамға дейін) және Қызылорда (154 931 адамнан 
242 968 адамға дейін) облыстарында спортпен 
шұғылданатын жастар санының айтарлықтай 
артқандығы байқалады.

Алматы облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Қостанай облысы

Батыс Қазақстан облысы

Атырау облысы

Астана қаласы

Оңтүстік Қазақстан

Алматы облысы

Жамбыл облысы

Қызылорда облысы

Павлодар облысы

Қарағанды облысы

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Маңғыстау облысы

3.14-сурет  
ӨҢІРЛЕР БОЙЫНША ЖАЛПЫ ЖАСТАР 
САНЫНАН ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ СПОРТПЕН 
ШҰҒЫЛДАНАТЫН ЖАСТАРДЫҢ % 
АРАҚАТЫНАСЫ, 2017 ЖЫЛ  

Дерек көзі: ҚР МСМ

88,3

84,2

81,4

71,8

68,5

66,3

61,0  

57,9

57,3

56,3

54,5

53,4

50,4

48,6

47,6

43,3

Алматы қаласы

Қостанай облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Алматы облысы

Жамбыл облысы

Қызылорда облысы

Ақтөбе облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Ақмола облысы

Қарағанды облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Астана қаласы

Атырау облысы

Маңғыстау облысы

Батыс Қазақстан облысы

Павлодар облысы

3.15-сурет  
ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ СПОРТПЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН 
МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАСТАР САНЫ, 
ӨҢІРЛЕР ТҰРҒЫСЫНАН, 2017 ЖЫЛ

Дерек көзі: ҚР МСМ

1470

1092

939

890

602

549

481

456

289

283

258

119

109

63

58

34
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ҚР МСМ мәліметтері бойынша 2017 жылы 
спортпен жүйелі түрде айналысатын жастардың 
саны екі жарым миллион адамнан асады − 14 
жастан 29 жасқа дейінгі жастардың жалпы са-
нының 63,6 % -ы (3.4-кесте).

ҚР МСМ деректері бойынша, спортпен шұғыл-
данатын жастардың көп бөлігі келесі өңірлер-
де тұрады: Алматы (88,3 %), Шығыс Қазақстан 
(84,2 %) және Қостанай (77,8 %) облыстары. Спорт-
пен айналысатын жастардың ең төменгі пайызы 
Ақтөбе (48,6 %), Солтүстік Қазақстан (47,6 %) және 
Маңғыстау (43,3 %) облыстарында байқалады 
(3.14-сурет).

ҚР МСМ деректері бойынша 2017 жылы дене 
шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айна-
лысатын мүмкіндігі шектеулі жастардың көп бөлігі 
Алматы қаласында (1 470 адам), Қостанай (1 092 
адам) және Алматы (890 адам) облыстарында тір-
келген (3.15-сурет).

2015 жылдан 2017 жылға дейінгі кезеңде 
еліміздің барлық өңірлерінде ұлттық спорт түр-
лерімен айналысатын жастар санының көбею 
үрдісі байқалады.

Аталған уақыт мерзімінде Ақтөбе, Маңғыстау 
облыстары мен Алматы қаласында ұлттық спорт 
түрлерімен айналысатын жастардың саны екі есе 
артты. Ең аз өсім Қарағанды, Атырау және Алматы 

облыстарында анықталған (3.16-сурет).
2017 жылдың қорытындысы бойынша респу-

бликада 459 балалар-жасөспірімдер спорт мек-
тебі жұмыс істеген және осы мектептерде 320
989 оқушы білім алған. Ең көп спорт мектептері
Оңтүстік Қазақстан (78) және Қарағанды (40) об-
лыстарында тіркелген. Оңтүстік Қазақстан (56 303
адам) және Алматы (28 935 адам) облыстарында
осы мектептерде оқитын жастардың саны басым
(3.5-кесте).

Жастар өміріндегі салауатты өмір салтын қа-
лыптастырудың және спорттық жұмыстың ма-
ңыздылығын асыра бағалау мүмкін емес. Жас
ұрпақ денсаулығын нығайтудағы маңызды
қадам − бұл профилактикалық шаралар, дене
шынықтыру және спорт болып табылады.
Мемлекеттік органдар, білім беру мекемелеріне
спортпен шұғылданатын жастар санының өсу
үрдісін қолдап, одан әрі дамытуға атсалысуы
қажет.

Апатты оқиғалардың, жарақаттардың, зор-
лық-зомбылықтың, психоактиві заттарды шектен
тыс пайдаланудың, АҚТҚ / ЖҚТБ мен туберку-
лездің салдарынан жастар денсаулығының дең-
гейі күрт төмендеуі мүмкін. Осы проблемаларды
болдырмау үшін жастар денсаулығын нығайтуға
бағытталған салауатты өмір салтын қолдау 
жүйесін құру – мемлекет міндеті болып табылады.

Дерек көзі: ҚР МСМ

3 995 896
152 538
198 482
418 074
137 752
277 473
140 413
245 934
291 441
185 077
180 394
147 728
150 350
107 497
700 905
224 069
437 769

2 538 538
76 940
96 501

369 015
92 776

233 565
100 886
140 916
155 633
143 962
101 638

64 008
82 007
51 168

427 808
148 454
253 261

Жастардың жалпы санындағы 
жүйелі түрде спортпен 

шұғылданатын жастар (14-28 жас), %

Жүйелі түрде спортпен 
шұғылданатын жастар 

(14-28 жас) саны

Жастар саны
(14 - 28 жас),

адам
Өңірлер

63,6
50,4
48,6
88,3
67,4
84,2
71,8
57,3
53,4
77,8
56,3
43,3
54,5
47,6

61
66,3
57,9

Қазақстан Республикасы 
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Батыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы 

3.4-кесте 
ЖАСТАРДЫҢ ЖАЛПЫ САНЫНДАҒЫ ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ СПОРТПЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН ЖАСТАР ҮЛЕСІ, 
% ШАМАДА, 2017 ЖЫЛ 
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3.3. ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚОЛ 
ЖҰМСАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ АЛДЫН АЛУ 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (бұ-
дан әрі - ДДСҰ) (WHO Global Suicide Report, 2014) 
мәліметтері бойынша, 2012 жылы Қазақстанда 5-14 
жас аралығындағы (100 мың тұрғынға шаққанда 
3,0) өзін-өзі өлтіру оқиғаларының саны бойынша 
әлемде 9-шы орынды алады. 15-29 жас аралығын-
дағы жастар арасында аталған оқиғаның таралуы 
бойынша 4-ші орында − 100 мың тұрғынға шаққанда 
30,8. Өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларының саны бой-
ынша алғашқы он елдің қатарына Ресей (100 мың 
адамға 27,3, 15 жастан 29 жасқа дейінгі жастағы), 
Литва (100 мың адамға 26,8, 15 жастан 29 жасқа дей-
інгі жастар) елдері де кіреді.

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы-
ның Құқықтық статистика және арнайы есепке 
алу жөніндегі Комитеті (бұдан әрі − ҚР БП ҚСжА-
ЕК) мәліметтері бойынша, 2017 жыл республика 
халқының арасында өзін-өзі өлтіру көрсеткіштерінің 
төмендеуімен сипатталады. Осылайша, 2016 жылы 
республикалық орташа көрсеткіш 100 мың тұрғынға 

Алматы қаласы

Астана қаласы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Павлодар облысы

Маңғыстау облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Қарағанды облысы

Батыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Атырау облысы

Алматы облысы

Ақтөбе облысы

Ақмола облысы

3.16 - сүрет  
ҰЛТТЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІМЕН АЙНАЛЫСАТЫН 
ЖАСТАР САНЫ, ӨҢІРЛЕР ТҰРҒЫСЫНАН, 
2015-2017 ЖЖ.

Дерек көзі: ҚР МСМ

2015 ж.           2016 ж.           2017 ж.

2 027

1 600

47 410

6 593

12 129

4 460

8 498

14 669

42 032

10 496

8 475

30 020

9 417

46 210

8 971

12 779

5 178

3 160

69 651

7 934

13 346

12 659

11 018

15 975

42 065

15 545

13 173

34 397

10 387

47 778

24 009

17 028

2 244

1 666

51 855

7 800

12 345

5 260

9 348

14 845

42 045

10 534

9 928

30 150

9 768

46 566

9 902

13 979

Дерек көзі: ҚР МСМ

459
28
29
30
11
35
25
33
40
31
21
18
27
27
78
10
16

320 989
13 742
18 610
28 935
11 016
25 885
11 639
21 565
28 612
18 588
17 892
12 543
23 043
12 028
56 303

7 416
13 172

БЖСМ-де
дене

тәрбиесімен 
және спортпен
шұғылданатын 
жасөспірімдер

саны

Балалар-
жасөспірім-

дер спорт
мектеп-
терінің 

саны
(БЖСМ)

Өңірлер

Қазақстан Республикасы 
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Батыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы

3.5-кесте
БАЛАЛАР-ЖАСӨСПІРІМДЕР СПОРТ
МЕКТЕПТЕРІНІҢ САНЫ / БЖСМ-ДЕ 
ДЕНЕ ТӘРБИЕСІМЕН ЖӘНЕ СПОРТПЕН
ШҰҒЫЛДАНАТЫН ЖАСӨСПІРІМДЕР 
САНЫ, 2017 ж.
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шаққанда 22,0 болса, 2017 жылы − 19,9 құрады. Ең
жоғары көрсеткіштер Ақмола (41,7), Шығыс Қа-
зақстан (35,6), Қостанай (35,2) облыстарында кез-
деседі.

3.17-суретте ұсынылған деректер 2015-2017
жылдары 14-28 жас аралығындағы адамдардың
өзіне-өзі қол жұмсау оқиғалары санының азаюын
көрсетеді.

Сонымен, 2015 жылы Қазақстан Республика-
сының 14-28 жас аралығындағы тұрғындардың
арасында өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларының 970
бірлігі тіркелген. 2016 жылы бұл көрсеткіш 899-ға
(-7,3 %) дейін төмендеді. 2017 жылы бұл көрсеткіш
едәуір төмендеп, 818 оқиғаны құрады, сонымен қа-
тар 2016 жылға қарағанда 9 % және 2015 жылмен
салыстырғанда 15,7 % азайғандығын айта кету қа-
жет. 2018 жылдың 6 айы ішінде жастар арасында
жасалған өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларының саны
(14-28 жас) 393 бірлікті құрады (3.17-сурет).

ҚР БП ҚСжАЕК деректеріне сәйкес жастар ара-
сында өзіне-өзі қол жұмсау талпыныстарының
саны азайған. 2015 жылы өзіне-өзі қол жұмсау тал-
пыныстарының саны 2 642 оқиғаны құрады. 2016
жылы 14-28 жас аралығындағы тұрғалармен 2 416
өзіне-өзі қол жұмсау талпыныстары жасалған, бұл
өткен жылмен салыстырғанда 8,6 %-ға аз. 2016 жыл-
мен салыстырғанда 2017 жылы бұл көрсеткіш тағы
да 40,6 %-ға (1 434 оқиға) азайғандығы байқалады.
2018 жылдың бірінші жартыжылдығында 809 өзі-
не-өзі қол жұмсау талпыныстары жасалды
(3.18-сурет).

ҚР БП ҚСжАЕК деректері бойынша, жас адамдар
арасындағы өзіне-өзі қол жұмсау оқиғалары жас
әйелдер арасындағы оқиғалар санына қараған-
да жоғары. Қазақстанда 2017 жылы 14 және 28
жас аралығындағы жас ер адамдар арасында
818 оқиға тіркелді, бұл көрсеткіш әйелдер
арасында 226 оқиғаға тең (3.19-сурет).

2017 жылы 15-17 жас аралығындағы жасөспірім-
дер арасында 108 адам өзіне-өзі қол жұмсаса,
266 адам өзіне-өзі қол жұмсауға талпынған. 
2012 жылдың осындай кезеңімен 
салыстырғанда кә-мелетке толмағандардың 
өзіне-өзі қол жұмсау санын 36,8 %-ға және 
өзіне-өзі қол жұмсауға талпынған
әрекеттерінің 43,4%-ға төмендеуі байқалады 
(2012 жылы 155 өзіне-өзі қол жұмсау оқиғалары 
және 470 өзінеөзі қол жұмсауға талпынған 
әрекеттер тіркелген) (3.20-сурет).

Ақмола (45,4), Батыс Қазақстан (31,6) және Ақтө-
бе (26,9) облыстарында 15-17 жас аралығындағы
жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсау оқиға-
ларының ең жоғары көрсеткіштері анықталған. Ең
төмен көрсеткіштер Қызылорда (2,9), Маңғыстау
(3,7), Алматы (7,8) облыстарында тіркелген.

Өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларының ең жоғары

3.17-сурет  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 2015-2017 ЖЖ. 
ЖАСТАР АРАСЫНДА ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚОЛ ЖҰМСАУ 
ОҚИҒАЛАРЫНЫҢ САНЫ (БІРЛІК) 

     Дерек көзі: ҚР БП ҚСжАЕК 

393

818

899

970

2018 ж.
6 айында

2017 ж.

2016 ж.

2015 ж. 

2015 ж.
2016 ж.
2017 ж.
2018 ж. 6 айы

3.18-сурет 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 2015-2017 ЖЖ. 
ЖӘНЕ 2018 ЖЫЛДЫҢ 6 АЙЫ ІШІНДЕ ЖАСТАР 
АРАСЫНДА ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚОЛ ЖҰМСАУ 
ТАЛПЫНЫСТАРЫНЫҢ САНЫ 

Дерек көзі: ҚР БП ҚСжАЕК 

809        2642              2416
    

    
  1

43
4

3.19-сурет  
2015-2017 ЖЖ. ЖӘНЕ 2018 ЖЫЛДЫҢ 6 АЙЫ 
ІШІНДЕ  14-28 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЕРЛЕР 
ЖӘНЕ ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДА ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚОЛ 
ЖҰМСАУ ФАКТІЛЕРІ  

             Дерек көзі: ҚР БП ҚСжАЕК 

2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж. 6 айы

728 672
592

296

242
227 226 97

Ерлер                Әйелдер
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деңгейі Қостанай облысында (87,7), Шығыс Қа-
зақстан облысында (67,5), Алматы қаласында (67,3), 
Павлодар облысында (66,3) тіркелген, ал ең төменгі 
көрсеткіштер Жамбыл (10,4), Қызылорда (11,8), Ал-
маты (14,3) облыстарында анықталған.

2018 жылдың 6 айы ішінде 15-17 жас аралығын-
дағы жасөспірімдер санатында 54 өзіне-өзі қол 
жұмсау оқиғасы және 126 өзіне-өзі қол жұмсауға 
талпынған әрекеттер тіркелген. 2017 жылы осындай 
кезеңмен салыстырғанда, өзіне-өзі қол жұмсау саны 
бірдей деңгейде қалып отыр, ал өзіне-өзі қол жұмса-
уға талпынған әрекеттер 18,7% -ға төмендеді (2017 
жылдың 6 айында 54 өзіне-өзі қол жұмсау оқиға-
лары және 155 өзіне-өзі қол жұмсауға талпынған 
әрекеттер тіркелген).

15-17 жас аралығындағы жасөспірімдер арасын-
да өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларының ең жоғары 

деңгейі Қостанай (23,6), Солтүстік Қазақстан (20,2),
Ақмола (15,1) облыстарында байқалады. Ал ең
төменгі көрсеткіштер Алматы қаласы (0), Жамбыл
(2,1), Ақтөбе (3,4) облыстары мен Астана қаласында
(3,4) анықталған.

Солтүстік Қазақстан (50,5), Павлодар (41,5),
Қостанай (33,7), Шығыс Қазақстан (33,7) облыс-
тарында 15-17 жас аралығындағы кәмелетке
толмағандар арасындағы өзіне-өзі қол жұмсауға
талпынған әрекеттердің ең жоғары көрсеткіш-
тері тіркелген (3.6-кесте).

15-17 жас аралығындағы жастар тобында өзі-
не-өзі қол жұмсау оқиғалары санының динами-
касында төмендеу үрдісі байқалады (2015 
жылмен салыстырғанда 28 %-ға төмен). 2015 
жылдың алты айында өзіне-өзі қол жұмсау 
оқиғаларың 75 бірлігі тіркелсе, 2018 жылдың 
осындай кезеңімен са-лыстырғанда 21 бірлікке 
азайған (2018 жылдың 6 айы ішінде өзін-өзі 
өлтіру оқиғасының 54 бірлігі тіркелді) (3.22-
сурет).

Осы проблеманың маңыздылығы мен өзектілігін
ескере отырып, өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу
бағдарламаларын әзірлеу қажет.

3.20-сурет  
15-17 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДА ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚОЛ ЖҰМСАУ 
ОҚИҒАЛАРЫНЫҢ САНЫ, 2012-2017 ЖЖ.  
(абсолюттік бірлікте)

             Дерек көзі: ҚР БП ҚСжАЕК 

2012 ж.

155

212

128 136
111 98

2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж.

3.21-сурет  
15-17 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДА ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚОЛ ЖҰМСАУ 
ТАЛПЫНЫСТАРЫНЫҢ САНЫ, 2012-2017 ЖЖ.  
(абсолюттік бірлікте)

             Дерек көзі: ҚР БП ҚСжАЕК 

2012 ж.

470
483

419
381

299
266

2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж.

3.6-кесте 
15-17 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДА ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚОЛ ЖҰМСАУ 
ОҚИҒАЛАРЫНЫҢ САНЫ 2017 Ж. 
6 АЙЫ - 2018 Ж. 6 АЙЫ (сәйкес жастағы халықты 
100 000 шаққандағы көрсеткіші)

             Дерек көзі: ҚР БП ҚСжАЕК 

26,5
13,5

3,9
8,2

13,5
6,3

18,0
4,3

13,5
0,0
0,0

12,4
5,0
8,4
2,0
6,7
8,0

15,1
3,4
6,5
8,2
4,5
2,1
9,0
4,3

23,6
11,8

7,4
12,4
20,2

9,8
0,0
3,4
8,0

2017 ж. 
6 айы ішінде, 

100 000 
шаққанда 

2018 ж. 
6 айы ішінде, 

100 000 
шаққанда

Өзіне-өзі қол жұмсау 
оқиғаларының саны 

Өңірлер

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы
Қазақстан Республикасы
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Өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу бағдарлама-
сын әзірлеуге дейін «Республикалық психиатрия,
психотерапия және наркология ғылыми-практика-
лық орталығы» (одан әрі − РППНҒПО) халықара-
лық ұйымдарымен бірлесіп келесі ғылыми зерт-
теулерді жүргізді:

1) «Қазақстан Республикасында өзіне-өзі қол
жұмсау және өзіне-өзі қол жұмсауға талпынған
әрекеттер саласындағы таралу, негізгі себептер мен
қауіп факторларын зерттеу және қорғауды зерттеу».
Бұл зерттеу ҚР Денсаулық сақтау министрлігі мен
ЮНИСЕФ Балалар қорының халықаралық сарапшы-
лары мен РППНҒО ұлттық сарапшыларының қаты-
суымен жасалған меморандумға сәйкес жүзеге асы-
рылды. Мерзімі: 2012-2013 жж.; Шығыс Қазақстан,
Ақмола, Батыс Қазақстан, Қостанай, Қарағанды
облыстарын қамтиды.

Зерттеу үш компоненттен тұрады:
- Өзіне-өзі қол жұмсаудың аяқталған жағдайла-

рын талдау;
- Өзіне-өзі қол жұмсауға талпынған әрекеттерге

эпидемиологиялық тексеру жүргізу − 12-29 жастағы
жастар тобындағы өзіне-өзі қол жұмсауға тал-
пынған әрекеттердің мониторингісі;

- Кәмелетке толмаған балалардың сұхбаттасуын
қамтитын қауіп-қатерлердің таралуы мен қауіп-қа-
тер факторларын бағалау, тәуекелге ұшыраған
адамдарға көмек көрсету.

Зерттеу нәтижелері:
- өзіне-өзі қол жұмсау мінез-құлқының негізгі се-

бептерін, қысқа және орта мерзімді қорғаныс фак-
торларын және өзіне-өзі қол жұмсау мінез-құлқы-
ның қауіпі анықталады;

- өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларын болдырмау-
дың алдын-алу шаралары мен механизмдерін ерте
және тиімді түрде сынақтан өткізу анықталды;

- өзіне-өзі қол жұмсау мінез-құлық деңгейін
төмендету бойынша қысқа, орта және ұзақ мерзімді
шаралар мен саясат бойынша ұсынымдар әзірленді.

2) «Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдер
арасында өзіне-өзі қол жұмсауды эпидемиоло-
гиялық тексеру» тақырыбында ҚР Президенті
жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-
демографиялық саясат жөніндегі ұлттық
комиссияның (2013-2014 жж.), балалар кардио-
логиясы және әлеуметтік даму ұлттық зерттеу
орталығының халықаралық сарапшылары мен
отандық сарапшыларының бірлескен зерттеуі.

Бұл зерттеулер себеп-салдар факторларының
биопсихоәлеуметтік моделінің шеңберінде Қа-
зақстан Республикасындағы жасөспірімдер ара-
сында өзіне-өзі қол жұмсау мінез-құлқын анықтауға
мүмкіндік берді. Өзіне-өзі қол жұмсау мінез-құлқы-
ның негізгі предикторлары және оның іске қосы-
латын механизмдері, сонымен қатар суицидтік мі-
нез-құлықтың алдын алу шаралары анықталды.

Өзіне-өзі қол жұмсау мінез-құлықтың қалыптасуы
биологиялық (генетикалық бейімділік, психикалық
бұзылулардың болуы және т.б.), психологиялық (эмо-
циялық, когнитивтік, мінез-құлықтық реакциялар
және т.б.) және әлеуметтік факторларға (әлеуметтік
орта, кәсіп, әлеуметтік жағдай, әлеуметтік-экономи-
калық мәртебе және т.б.) байланысты екендігін айта
кету керек. Осылайша, өзіне-өзі қол жұмсау процесі
динамикалық сипат алады және факторлардың
ешқайсысын алдын ала болжап, нақты анықталған
фактор ретінде қарастыруға болмайды.

Сонымен қатар балалар мен жасөспірімдер ара-
сында өзіне-өзі қол жұмсау әрекеттерін болдыр-
маудың негізгі принциптері мен халықаралық
озық тәжірибелері зерделенді:

1. SEYLE бағдарламасы − Еуропадағы жастар
өмірін сақтау және нығайту бағдарламасы.

2. WE-STAY − Еуропада жастарға академиялық
келеңсіздікке, оқудан қалуға жол бермейтін жұмыс.

3. SUPREME − интернет және бұқаралық ақпарат
құралдары арқылы өз-өзіне қол жұмсаудың алдын
алу және психикалық денсаулықты дамыту бағдар-

ламасы.
Бұл зерттеулер өз-өзіне қол жұмсау әрекеттері

мен ол туралы ойларды болдырмау үшін тиімді тәсіл
екендігін көрсетті.

РППНҒПО өткізген барлық зерттеулері 
негізінде БҰҰ Балалар Қоры «ЮНИСЕФ» (ДДҰ 
халықара-лық сарапшылары, ДДҰ Ғаламдық 
императивінің авторлары: «Өзіне-өзі қол 
жұмсауды болдырмау») қатысуымен 
жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсауды 
болдырмау жөніндегі көпқырлы бағдар-лама 
жасалды.

Кейінгі кезекте Бағдарламаны дамыту мақсатын-
да жетекші отандық сарапшылар, сонымен бірге БҰҰ
Балалар Қоры «ЮНИСЕФ» қолдауымен суицидоло-
гия саласындағы үздік халықаралық сарапшылар
тартылды.

3.22-сурет  
15-17 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДА ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚОЛ ЖҰМСАУ 
ОҚИҒАЛАРЫНЫҢ САНЫ 2015 Ж. 6 АЙЫ - 
2018 Ж. 6 АЙЫ ІШІНДЕ, (абсолюттік бірлікте)

Дерек көзі: ҚР БП ҚСжАЕК 

2015 ж. 6 ай 2016 ж. 6 ай 2017 ж. 6 ай 2018 ж. 6 ай

75
60 54 54
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

Жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмса-
уды болдырмау бағдарламасы жасөспірімдердің
жалпы психикалық денсаулығын жақсартуға және
өзін-өзі бұзатын мінез-құлықтың алдын алуға
бағытталған келесі компоненттерден тұрады:

1. Жасөспірімдердің ақпараттану деңгейін
арттыру: оқушылардың психикалық денсаулық
туралы хабардарлығын арттыруға, олардың про-
блемаларын шешу дағдыларын дамытуға және қа-
жеттілік туындаған кезде психологиялық қолдауды
іздестіруге бағытталған семинарлар. Жасөспірім-
дер арасында ақпараттық материалдар жинақта-
рын тарату қарастырылған.

2. Білім беру және денсаулық сақтау ұйымдары-
ның қызметкерлерін оқыту. 2015 жылдан бастап
барлық өңірлерде және республикалық маңызы
бар қалаларда бағдарламаның оқу компоненті
енгізілді. 2015 жылдан 2017 жылға дейін барлығы
11 695 білім беру (психологтар) және денсаулық
сақтау мамандары (жалпы практика дәрігерлері,
терапевттер, психиатрлар) оқытылды.

3. Қауіп-қатер тобындағы оқушыларды анықтау:
сауалнаманы толтыру арқылы психологиялық күй-
зеліс және өзін-өзі бұзатын мінез-құлыққа қауіп
төнген жағдайдағы оқушыларды ерте анықтауға
арналған бағдарлама.

Жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұм-
сауды болдырмау бағдарламасының барлық
білім беру және ақпараттық материалдары (буклет-
тер, парақшалар, плакаттар, клиникалық нұсқау-
лықтар, әдістемелік ұсыныстар және т.б.)
халықаралық сарапшылар қатысуымен бірлесе
әзірленген, қазақ және орыс тілдеріне ауда-
рылған және жергілікті жағдайлар мен
шынайылығына толығымен бейімделген.

Бағдарламаның пилоттық жобасы 2015 жылы
Қызылорда облысында іске қосылды. Жобаға 292
мектеп (8-10 сынып оқушылары) және 29 колледж
(бірінші курс студенттері) қатысты.

Қызылорда облысында жасөспірімдер ара-
сында хабардарлықты арттыру компонентімен 34
808 жасөспірім қамтылды, оның ішінде 33 195
жасөспірім сауалнамаға қатысты.

Сонымен қатар сауалнамада қауіп-қатер тобы-
на кіретін 1 128 жасөспірім анықталды, бірақ жар-
тылай құрылымдалған сұхбат жүргізгеннен кейін
осы топта тек 974 жасөспірім қалды, оның ішіндегі
30 адам ешқандай көмек түрін (заңды өкілдерінің
бас тартуына байланысты) қабылдамады.

Өзіне-өзі қол жұмсау мінез-құлқы бойынша қа-
уіп-қатер топтарын анықтау тиімділігінің артуы 12
есеге өсті.

Халықаралық сарапшылар берген деректерге
сәйкес, Қызылорда облысындағы кәмелетке тол-
мағандар арасында суицидтің алдын-алу бағдар-

ламасының орындалу тиімділігін бағалау төменде- 
гідей болды:

Бағдарлама іске асырылғаннан кейін 12 айдың
ішінде 3 748 оқушыны зерттеу негізінде нәтижелілік
бағалау жүргізілді.

2015 жылды 2016 жылмен салыстырғанда де-
прессия, мазасыздану мен күйзеліс шкаласының
нәтижелері бойынша ұлдар мен қыздар арасында
мазасыздық пен стресс белгілерінің айтарлықтай
төмендеуі байқалады. Ал депрессия балының
төмендеуі айтарлықтай байқалмаған.

Өзіне-өзі қол жұмсау ойларының белгілері бір-
шама жақсарды, бірақ бұл көрсеткіштердің төмен-
деуі тек қыздар арасында анықталған.

18 жасөспірім (0,5 %) алғашқы сауалнамаға дейін 
12 айдың ішінде өзіне-өзі қол жұмсауға әрекет
жасағанын айтты; алғашқы сауалнамаға дейін 12 ай 
ішінде өзіне-өзі қол жұмсаудың 4 әрекеті жа-
салып, оларға қажетті психологиялық көмек көр-
сетілген.

15 жасөспірім (0,4 %) алғашқы сауалнамадан
кейін 12 ай ішінде өз-өзіне қол жұмсауға талпы-
нып, олардың ешқайсысына медициналық көмек
қажеттілігі туындамаған.

Жасөспірімдер талқылау мақсатында әртүрлі
мәселелермен оқытушыларға жүгінген: 
эмоциялық проблемалар (546), депрессия (437), 
ауто-деструктивті ойлар немесе мінез-құлық 
(395), қиындықтармен немесе проблемалармен 
күресу жолдары (683), алкоголь немесе есірткіні 
пайдалану проблемалары (445), қорлау және 
зорлық-зомбылық (432), оқудағы проблемалар 
немесе қиындықтар (827).

Бағалау нәтижелері бойынша жасөспірімдердің
өзіне-өзі қол жұмсауды алдын алу бағдарламасына
қанағаттану деңгейінің жоғарлығы байқалады:

97,2 %-ы мектептегі жастар үшін психикалық
денсаулықты сақтау бағдарламаларының бар бо-
луы жақсы идея деп санайды;

95,3 %-ына бағдарлама материалдарында
қамтылған тақырыптар (жасөспірімдерге арналған
брошюра, плакаттар, дәрістер) қызықты болды;

97,3 % ы бағдарлама материалдарындағы ақпа-
рат (жасөспірімдерге арналған брошюра, 
плакаттар, лекциялар) анық және түсінікті тілде 
берілді деп санайды;

96 %-ы бағдарлама олардың эмоцияларын және
сезімдерін жақсы түсінуіне көмектесті деп жауап
берген;

95,6 %-ы аталған бағдарлама нәтижесінде қиын-
дық көрген достарға көмек көрсетуге ынталандыр-
ғандығын айтты;

94,5 %-ы қажет болған жағдайда көмек ала алаты- 
нына сенімді екендігін айтты;

95,8 %-ы сауалнаманы пайдалана отырып пробле-



ТА
РА

У 
3

Ө
С

К
ЕЛ

ЕҢ
 Ұ

Р
П

А
Қ

ТЫ
Ң

 Д
ЕН

С
А

УЛ
Ы

ҒЫ
 Ж

Ә
Н

Е 
Б

О
С

 У
А

Қ
Ы

ТЫ

47

малар туындауы мүмкін оқушыларды анықтау – 
бұл психикалық денсаулықты сақтау бағдарла-
масының қолайлы бөлігі болып табылады деп са-
найды;

97,7 %-ы мектеп психологы, мұғалім немесе мек-
теп қызметкерінің қиындықтар туындауы мүмкін
оқушыға көмек көрсетуге тырысатындығы дұрыс
әрі қажетті әрекет деп санайды;

93,5 % басқа мектептердің аталған бағдарла-
маға қатысуына кеңес берді.

Бағдарламаның тиімділігін тексеру үшін 8-10
сынып оқушылары мен колледждердің 1-ші курс
студенттері арасында психикалық денсаулық өл-
шемдері жүргізілді. Мұнда Бағдарламаны енгіз-
генге дейінгі және кейінгі кезеңдерде жастардың
өз-өзіне қол жұмсау мінез-құлқының өзгеру 
диапазоны көрсетілген. Бастапқы зерттеу тобына 
Бағдар-ламаны енгізгенге дейін 3 748 
жасөспірімнен кірді, ал Бағдарламаны енгізген 
уақытынан 1 жыл өткен-нен кейін сәйкес 
параметрлер бойынша 2 657-нің арасында 
қайталанған өлшем алынды, 1 091 адам келесі 
себептерге байланысты (көшіру, ауру, зерт-теу 
жүргізу уақытында жоқ болу және т.б.) зерттеу
жоспарына кірмей қалды.

Психобелсенді заттарды қолдану қаупі.
Бұл өлшеулер психобелсенді заттардың қолда-

нылуға қауіпті мінез-құлыққа ие жасөспірімдерді
анықтау үшін көпшілікпен танылған CRAFFT (Car,
Relax, Alone, Forget, Friends, Trouble) сауалнамасы
бойынша жүргізілді.

 Өз-өзіне қол жұмсаудың алдын алу бағдарла-
масын жүзеге асырғаннан кейін, жасөспірімдердің
жалпы популяциясында психобелсенді заттарды
қолдану қаупінің 2 есеге, ал тәуекелге қабілет-
ті жасөспірімдерде − 6,9 есеге төмендегендігі
анықталған.

Осылайша, өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу
бағдарламасы қауіпті мінез-құлыққа, психобел-
сенді заттардың қолданылуына айтарлықтай әсер
етеді.

- Депрессия, мазасыздық және күйзеліс дең-
гейінің өзгерістерін бағалау

Депрессия, мазасыздық және күйзеліс 
белгілерінің таралу деңгейі депрессия, 
мазасыздық және күйзеліс шкаласы арқылы 
өлшенді (The Depression, Anxiety, Stress Scale, 
Dass-21).

Көрсеткіштер бойынша:
Тәуекел тобындағы депрессия көрсеткіштері

45,9 % -ға төмендеді;
Тәуекел тобындағы мазасыздық 64 % -дан

астамға азайды;
Тәуекел тобындағы күйзеліс белгілері 53,1 % -ға

төмендеді.
Тəуекел тобында анықталған мұндай оңды өз-

герістер медицина қызметкерлері (психиатрлар

жəне жалпы практика дәрігерлері), білім беру пси-
хологтары тарапынан тəуекелге ұшыраған тұлға-
ларға көрсетілген көмекке байланысты болды.

- Өзіне-өзі қол жұмсау әрекетін ойлаудағы өз-
герістерді бағалау

Өзіне-өзі қол жұмсау әрекетін ойлау деңгейі
Пайкелдің (Paykel Suicide Scale) өзіне-өзі қол жұм-
сау шкаласының көмегімен зерттелді.

Жалпы популяциядағы жасөспірімдер арасын-
да өзіне-өзі қол жұмсау әрекетін ойлау көрсеткіші
36,8 %-ға, ал тәуекел тобында 80,6 %-ға төменден-
деген.

- Жалпы функционалдық мәртебе
Адамның күшті жақтарын және қиындықтар-

ды жеңе білу дағдыларын бағалайтын (Strenghts
and Difficulties Questionnaire (SDQ) сауалнама жүр-
гізілді.

Бағалау нәтижелері келесі параметрлердің өз-
геріске ұшырағандығын көрсетті:

Тәуекел тобындағы эмоциялық проблемалар
52,1 % -ға;

Жоғары белсенділік 31,9 %-ға төмендеген;
Мінез-құлық проблемалары 52,1 %-ға;
Құрбыластар арасындағы проблемалар

28,2 %-ға төмендеген.
Бүгінгі күні бағдарлама еліміздің 16 өңірінде

жүзеге асырылуда. 100 мыңнан астам жасөспірім-
дер арасында сұхбат жүргізілді және олар оңды
нәтижелерге қол жеткізді. Сауалнама жоғары
сезімталдықты және дәлдікті (жарамдылықты)
көрсетті, соның нәтижесінде өзіне-өзі қол жұмсау
мінез-құлқы бар жасөспірімдердің қауіп-қатер
тобы анықталды және оларға тиісті психологи-
ялық және медициналық көмек көрсетілді.

3.4. ЖАСТАРДЫҢ БОС УАҚЫТЫН ӨТКІЗУІ

Бос уақыт − құндылықтарды, білім мен мі-
нез-құлық дағдыларын белсенді түрде қалып-
тастыратын жастардың мәдени әлеуметтенуінің
маңызды шарты. Жастардың өз қалауы бойын-
ша ие болған бос уақыттың маңызды құрамдас
бөлігі ретінде жастардың бос уақыттағы қызметі
жасқа, білім деңгейіне, жастардың тұрғылықты
жеріне және жастардың әлеуметтік-экономика-
лық жағдайына байланысты түрлі бағыттар мен
нысандармен сипатталады.

«Жастар» ғылыми-зерттеу орталығының 
әлеуметтік сауалнамасының нәтижелері 
бойынша жастар жылына 1-2 рет театрлар мен 
концерттерге, ал кинотеатрге «жылына 3-6 рет» 
қана барады. Көп жағдайда жастар өз бос 
уақытын кафелерде, барларда, мейрамха-
наларда (айына 1 реттен аптасына 1 ретке 
дейін) өткізетін болса, тек аптасы-на 1 рет 
жаттығу залында шынығады (3.7- кесте).



ТА
РА

У 
3

Ө
С

К
ЕЛ

ЕҢ
 Ұ

Р
П

А
Қ

ТЫ
Ң

 Д
ЕН

С
А

УЛ
Ы

ҒЫ
 Ж

Ә
Н

Е 
Б

О
С

 У
А

Қ
Ы

ТЫ

48

 Жастар бос уақыттың едәуір бөлігін интернет 
желісіне жұмсайды. Сауалнама нәтижелері бойын-
ша жастардың 91 %-ы интернет желісін күнделікті 
пайдаланады: «күніне бірнеше рет» − 67,5 %, «күн-
делікті, күніне бір рет» − 23,5 % (3.23-сурет).

Жастар арасында ең танымал әлеуметтік 
желілер мен мессенджерлер: WhatsApp (85,1 %), 
Instagram (70 %), VKontakte (69,2 %). Әдетте, жастарда 
бірнеше әлеуметтік желіде жеке парақшалары бар 
және олардың барлығы қатарынан қолданылады 
(3.8 кесте).

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

9,8
44,1
52,4
43,3
33,7
16,8
64,6
50,9
59,8
37,6
31,0
20,3

19,6
23,1
27,3
36,9
22,4
24,1
12,7
32,1
15,9
13,5
38,1
26,2

24,8
13,2

9,6
10,7
17,9
25,1

8,9
7,7

10,6
13,3
16,0
17,1

27,6
10,9

5,1
4,6

16,7
23,4

6,9
4,3
8,4

12,3
8,7

15,4

12,3
5,4
2,8
1,9
6,0
7,2
3,8
2,3
2,9

11,0
3,3

12,1

4,3
1,3
0,7
1,1
1,8
1,7
1,5
0,5
0,8
9,9
1,0
3,1

1,8
2,2
2,4
1,8
1,6
1,9
1,8
2,3
1,8
2,6
2,0
6,0

Көп болса 
жылына 

1-2 рет
Айына 
1 рет

Аптасына 
1 рет

Аптасына 
1 реттен 

артық

Жауап 
беруге 

қиналамын
Жылына 

3-6 рет
ЕшқашанОрындар

Бар/Дәмхана/Мейрамхана
Кітапхана
Көрмелер
Хайуанаттар бағы
Ойын-сауық орталықтары
Кинотеатр
Компьютерлік клуб
Мұражай
Түнгі би клубы
Спорт залдары
Театр, концерт
Шіркеу/Мешіт

3.7-кесте 
«СІЗ КЕЛЕСІ ДЕМАЛЫС ОРЫНДАРЫНА ҚАНШАЛЫҚТЫ ЖИІ БАРАСЫЗ?» 
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ

Жоқ

Иә

Жауап беруге 
қиналамын

3.24-сурет 
«СІЗ ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ҚАНДАЙ ДА БІР 
ӘДЕБИЕТТІ ОҚЫП ЖАТЫРСЫЗ БА?», 
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ

Дерек көзі: «Жастар» 
ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

0,9                  66,9             
    

    
  3

2,2

3.8-кесте  
ЖАСТАР АРАСЫНДА ЕҢ ТАНЫМАЛ 
ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ РЕЙТИНГІСІ 

Дерек көзі: «Жастар» 
ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

%
85,1
70,0
69,2
29,5
13,0
12,4

6,4
2,3

1

Жауаптар нұсқасы
WhatsApp
Instagram
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Мой мир
Twitter 
Әлеуметтік желілерде жеке парақшам жоқ
Басқа

3.23-сурет  
«КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ СІЗ ИНТЕРНЕТТІ 
ҚАНШАЛЫҚТЫ ЖИІ ҚОЛДАНАСЫЗ?» 
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ

Дерек көзі: «Жастар» 
ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

67,5

23,5

5,1

1,7

1,6

0,6 

Күніне бірнеше рет

Күнделікті, күніне бір рет

Аптасына бірнеше рет

Айына бірнеше рет

Қолданбаймын

Жауап беруге қиналамын
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Бос уақытты өткізу түрі ретіндегі кітап оқу әу-
есқойлығы жастар арасында сирек таралған құ-
былыс − 32,2 % (3.24-сурет) Жас адамдар бос уақы-

тын кітап оқуға жұмсағаннан гөрі, көп жағдайда 
әлеуметтік желілерді, интернетті жиі таңдайды.

Өңірлерде демалыс инфрақұрылымының бір-

Дерек көзі: Жергілікті атқарушы органдар

657
468
542
270

-
-

688
637
397
686

36
547
586
296

-
42

267
196
245

95
-
-

275
287
171
292

16
254
254

31
-

1

376
238
268
155

-
-

388
323
209
371

4
278
319
215

18
25 

11
21
21
16

-
-

19
20
13
10

6
11

9
19

3
6

2
2
1
1
-
-

2
5
1
4
4
2
3
-

5
2

1
1
1
1
-
-

1
2
1
1
1
1
1
-

1
0

-
10

5
2
-
-

3
-

2
8
5
1
-

31
-

8

МҮ мен 
клубтар 

Мұра-
жайлар

Театрлар Филармо-
ниялар

БасқаКітапха-
налар

Мәдени 
мекемелердің 
жалпы саны 

Өңірлер

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Түркістан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы

3.9-кесте 
ӨҢІРЛЕР БОЙЫНША МӘДЕНИ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ, 2017 Ж.   

МҮ мен 
клубтар 

Мұра-
жайлар

Театрлар Филармо-
ниялар

БасқаКітапха-
налар

Мәдени 
мекемелердің 
жалпы саны 

Өңірлер

Дерек көзі: Жергілікті атқарушы органдар

651
469
541
270

-
-

687
634
397
686

51
537
589
296

-
43

261
197
245

95
-
-

275
286
171
292

22
254
253

31
-

1

376
238
268
155

-
-

385
321
209
371

11
268
323
215

18
25

11
21
21
16

-
-

21
20
13
10

7
11

9
19

3
7

2
2
1
1
-
-

2
5
1
4
4
2
3
-

5
2

1
1
1
1
-
-

1
2
1
1
1
1
1
-

1
0

-
10

5
2
-
-

3
-

2
8
6
1
-

31
-

8

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Түркістан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы

3.10-кесте 
ӨҢІРЛЕР БОЙЫНША МӘДЕНИ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ САНЫ, 2018 ЖЫЛДЫҢ 6 АЙЫ
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келкі дамымағаны байқалады. Мәдени және бос
уақыт өткізу орындарының ең көп көлемі Батыс
Қазақстан (687), Қостанай (686) және Ақмола
(651) облыстарында орналасқан (3.9, 3.10- кесте).

Сауалнама нәтижелеріне сәйкес өңірлер
тұрғысынан қарағанда жастарға арналған де-
малыс инфрақұрылымын дамытуындағы ай-
ырмашылықтар бар болғанымен, сауалнамаға
қатысқандардың 66,5 %-ы бос уақытты ұйым-
дастыру (мектеп оқушылары мен жастар 
сарайы, өнер мектептері, спорт сарайы, БЖСМ) 
жұмысына қанағаттанады. Олардың 25,6%-ы 
демалыс орнының жұмысына толықтай 
қанағаттанған.

Сонымен қатар, әрбір бесінші респондент
(20,5 %) өз қаласындағы немесе ауылындағы де-
малыс орталықтарының қызметіне қанағаттан-
байды. Респонденттердің 6,6 %-ы демалыс орын-
дарына бармайды, ал тағы 4,1 %-ы өз тұрғылықты
жерінде мұндай мекемелердің жоқтығын көрсет-
кен. Осылайша, сауалнамаға қатысқан жастар-
дың теріс жауаптар қосындысынан шыққан
31,2 %-ы бос уақытты дамыту деңгейіне қанағат-

танбайтындығы анықталады (3.25-сурет).
Қалалық және ауылдық жастардың бос уақы-

тын өткізу сапасы мен тиімділігіне қанағаттану
деңгейі айтарлықтай айырмашылықты көрсе-
теді. Корреляциялық талдаудың нәтижесі бойын-
ша, ауыл жастарының (55,3 %), қалалық (75,2 %)
жастарға қарағанда демалыс инфрақұрылымы-
ның нашар дамуы салдарынан демалыс мекеме-
лерінің сапасы мен жұмысына қанағаттанбау дең-
гейінің жоғарлығын көруге болады (3.26-сурет).

Сонымен, социологиялық деректерді талдау
негізінде келесі қорытындыларды шығаруға бола-
ды. Қазақстан жастарының көпшілігі бос уақыт-
ты өткізу саласында біршама өзгерістерді бастан
кешуде, қазіргі уақытта мәдени және техноло-
гиялық өзгерістер орын алуда. Жастар бос
уақытының көп бөлігін интернет желісінде
өткізгендіктен, бос уақыт пассивті түрімен
сипатталады. Жастар бос уақытты әңгіме-
лесумен өткізуді қалайды, алайда тек виртуал-
ды форматты таңдауда.

Толығымен қанағаттанбаймын

Қанағаттанбаймын деуге болады

Жауап беруге қиналамын

Толығымен қанағаттанамын

Мен демалыс орындарына бармаймын

Біздің тұрғылықты жерде демалыс 

3.26-сурет 
«СІЗДІҢ ҚАЛАҢЫЗДА / АУЫЛДА ОРНАЛАСҚАН 
ДЕМАЛЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ (ҮЙДІҢ, ОҚУШЫЛАР 
ЖӘНЕ ЖАСТАР САРАЙЛАРЫ, ӨНЕР МЕКТЕПТЕРІ, 
СПОРТ САРАЙЫ, ЖАСТАР СПОРТ МЕКТЕПТЕРІ, 
БЖСМ, СПОРТТЫҚ ОРТАЛЫҚТАР ЖӘНЕ Т.Б.) 
САПАСЫНА ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫНА 
ҚАНАҒАТТАНАСЫЗ БА?», СҰРАҒЫНА 
ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ, ТҰРҒЫЛЫҚТЫ 
ЖЕРІ БОЙЫНША

Дерек көзі: «Жастар» 
ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

30,1

45,1

14,4

2,6

5,6

0,2

19,7

35,6

16,5

8,5

7,9

9,5

Қала          Ауыл

орындары жоқ

Қанағаттанамын деуге болады

Толығымен қанағаттанамын

Қанағаттанбаймын деуге болады

Мен демалыс орындарына бармаймын

Толығымен қанағаттанбаймын

Біздің тұрғылықты жерде демалыс 

3.25-сурет  
«СІЗДІҢ ҚАЛАҢЫЗДА / АУЫЛДА ОРНАЛАСҚАН 
ДЕМАЛЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ (ҮЙДІҢ, ОҚУШЫЛАР 
ЖӘНЕ ЖАСТАР САРАЙЛАРЫ, ӨНЕР МЕКТЕПТЕРІ, 
СПОРТ САРАЙЫ, ЖАСТАР СПОРТ МЕКТЕПТЕРІ, 
БЖСМ, СПОРТТЫҚ ОРТАЛЫҚТАР ЖӘНЕ Т.Б.) 
САПАСЫНА ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫНА 
ҚАНАҒАТТАНАСЫЗ БА?», СҰРАҒЫНА 
ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ  

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

41

25,6

15,3

6,6

5,2

4,1

2,4

орындары жоқ

Жауап беруге қиналамын



4.3.  Ғылымдағы жастар:
 перспективалары
 және бастамалары

ЖАСТАРДЫҢ ӨМІРІНДЕГІ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

4 ТАРАУ

4

4.1. Білім беру саласындағы мемлекеттік
          саясаттың жүзеге асырылуы

4.2. Білім беру жүйесін
 жаңғыртудың негізгі 
 бағыттары:
 инновациялар, 
          оңтайландыру,
 перспективалар
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4.1. БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕ-
КЕТТІК САЯСАТТЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ

Білім әлеуметтік жүйенің негізгі элементі
ретінде отбасылық институтпен қатар тұлғаның
әлеуметтенуінде, оның әлеуметтік мәртебесін
айқындауда, қоғамның әлеуметтік құрылымын
жаңғыртуда және дамытуда маңызды рөл атқа-
рады.

Халықаралық қауымдастық білім жастардың
даму үрдісінде шешуші рөл атқаратындығын
мойындайды. Жастардың білім алу құқықта-
рын жүзеге асыру Тұрақты даму мақсаттарына
(Millennium Development Goals), Дүниежүзілік
жастар іс-қимыл бағдарламасының (World
Programme of Action for Youth, WPAY) міндеттерін
жүзеге асыруына, Дүниежүзілік экономикалық
форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік ин-
дексі шеңберінде (The Global Competitiveness
Index by the World Economic Forum) ұлттық эко-
номикалардың бәсекеге қабілеттілігінің жоғары
деңгейіне қол жеткізудің маңызды шарты және
БҰҰ-ның Адам дамуы индексі шеңберінде (The
Human Development Index, HDI) адам даму әле-
уетінің, Жастар дамуының жаһандық индексі
шеңберінде (Global Youth Development Index)
жастарды дамытудың маңызды көрсеткіші бо-
лып табылады.

Қазақстанда білім беру саласындағы мем-
лекеттік саясатты іске асыру Конституцияға,
Қазақстан Республикасының «Білім туралы»
Заңына негізделеді және Қазақстан Республи-
касы ішкі саясаты басымдықтарының бірі болып
табылады. Мемлекеттік білім беру саясатын іске
асырудың негізгі құралы – еліміздің азаматта-
рының өмір бойы қолжетімді және сапалы білім
алуға құқықтары мен мүмкіндіктерін іске асыру-
дың нақты механизмдерін ұсынатын Білім беруді
және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдар-
ламасы (БжҒДМБ).

Орта білім
Мектеп әр жастың өміріндегі маңызды кезең.

Бұл кезеңде адамның жеке адамгершілік құн-
дылықтары мен көзқарастары қалыптасады,
оның белсенді азаматтық негізі қаланады.

Қазақстандағы балалар мен жастарды орта
біліммен қамту деңгейі жоғары көрсеткішпен си-

12 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы 
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, 
М. Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018. – 434 б., 74 б. Қазақстан Республикасы білім беру 
жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 336 – 68 б. ISBN 978-601-7904-08-1
13 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 75 б. ISBN 978-601-7904-08-1
14 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 95 б. ISBN 978-601-7904-08-1

патталады. 2017 жылы орта білім берудегі жал-
пы білім беру коэффициенті 105,94 % -ды құрады
(4.1-кесте).

Қазақстанда орта білім беру ұйымдарының
ауқымды желісі балалар мен жастардың түрлі
оқыту қажеттіліктері мен мүдделерін қанағат-
тандыруға мүмкіндік береді. 2017 жылы еліміз-
де 7 047 күндізгі мемлекеттік, 125 жеке меншік,
75 кешкі, 100 мамандандырылған оқу орындары,
басқа да мемлекеттік органдарға ведомстволық
бағынышты 34 мектеп, 20 Назарбаев Зияткерлік
мектептері, 4 республикалық және 8 халықа-
ралық мектептер, әумесерлік мінез-құлқы бар
балаларға арналған 7 мектеп, ерекше режимде
ұстайтын 1 арнайы мектеп пен «НЗМ»12 АБҰ фи-
лиалының 1 халықаралық мектебі жұмыс істеді.
7 047 мектепте 2 972 319 адам білім алды.

Қазақстандағы орта білім беру жүйесі балалар
мен жастардың тілдік қажеттіліктерін ескеруге мүм-
кіндік береді. 2017 жылы қазақ тілінде 1 323 339
адамға білім беретін 3 746 мектеп, орыс пен қазақ
тілдерінде оқытатын 2 037 мектеп (1 253 924 адам),
орыс тілінде 1 237 мектеп (378 614 адам), өзбек
тілінде 13 мектеп (9 119 адам), 12 ұйғыр (6 033 адам)
және 2 тәжік тілдеріндегі (1 270 адам)13 мектептер
жұмыс жасаған. Сонымен қатар жалпы білім беретін
мектептердің 9 889 оқушысы «оралман»14 мәртебесі-
не ие. Оқыту бағдарламаларына бейімделуін жеңіл-
дету үшін оларға қазақ және орыс тілдерін меңгеру
бойынша қосымша сағаттар ұсынылады.

4.1-кесте 
ОРТА БІЛІММЕН ҚАМТУДЫҢ ЖАЛПЫ 
КОЭФФИЦИЕНТІ

Дерек көзі: ҚР БҒМ

2013 ж.
103,47

104,92
102,10

104,57
102,57

105,66
101,98

106,24
105,30

2014 ж.
103,55

2015 ж.
103,78

2016 ж.
105,76

106,42
105,48

2017 ж.
105,94

* – Орта білім берудегі жалпы білім беру коэффициенті 
негізгі орта және жалпы орта білім берудің бірінші 
кезеңінде оқитын студенттердің санына қарамастан 
(ББХСЖ 2,3) және техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарындағы (ББХСЖ-3) оқушылардың санына 
қарамастан, 11-17 жас аралығындағы жалпы халыққа 
қатынасы ретінде анықталады.

Қазақстан 
Республикасы
Оның ішінде:
әйелдер
еркектер
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Балалар мен жастардың денсаулық жағдайы-
на қарамастан сапалы білімге деген құқықтары 
елдегі күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін 
мектептерде құрылған инклюзивті білім шарт-
тарына сәйкес ішінара жүзеге асырылады. 2017 
жылы 7 047 мектептер арасындағы 3 873 мек-
тепте (55 %)15 инклюзивті білім беру жағдайлары 
жасалды, мүгедектігі бар балалар үшін сабақ бе-
ретін 2 445 мектеп жұмыс істейді.

Орта білім беру ұйымдары желісін аумақтық 
бөлудегі ерекшеліктері және жергілікті атқарушы 
органдардың қолдауы ауылдар мен моноқала-
лардағы балалар мен жастардың білім алу қа-
жеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік бе-
реді. 2017 жылы 7 047 мектептің 5 348-і ауылдық 
жерлерге тиесілі, онда 1 394 785 адам немесе 
республика бойынша жалпы білім беретін мек-
теп бітірушілерінің 46,9 % оқыды16. Халықты орта 
біліммен қамтуды қамтамасыз етуде маңызды 
рөл ШЖМ-ге тиесілі, олардың саны 2017 жылы 
204 412 адамды құрайтын контингенті бар 2 944 
бірлікті құрады17.

15 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 80 б. ISBN 978-601-7904-08-1
16 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 70-71 б. ISBN 978-601-7904-08-1
17 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 6 б. ISBN 978-601-7904-08-1
18 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы 
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. 
Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 434 б., 76 б.
19 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 187 б. ISBN 978-601-7904-08-1
20 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 186 б. ISBN 978-601-7904-08-1
21 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 192 б. ISBN 978-601-7904-08-1

Мектебі жоқ ауылдық жерлерде балалар тегін
тасымалдаумен немесе интернаттардағы орын-
дармен қамтамасыз етіледі. 2017 жылы мектеп-
ке тасымалдаудың жоқтығы мен мектеп-интер-
наттың болмауы себебінен 1 636 ауылдық елді
мекенде 26 742 мектеп жасындағы адамдар
мұқтаждық көрген. Осы мәселені шешу мақса-
тында ЖАО 22 819 оқушыны күнделікті түрде мек-
тепке бару және қайту тасымалын тегін ұйымда-
стырды, 3 244 бала үшін мектеп-интернаттарынан
орындар берілген18.

Жастардың сапалы және қолжетімді орта
білім алу құқықтарын жүзеге асыру үшін ма-
ңызды бірқатар аспектілердің оң 
динамикасына қарамастан, мақсатты 
мемлекеттік күш салуды талап ететін бірқатар 
мәселелер бар. Олардың ішінде орта 
мектептерде үш ауысымдық білім беруді жою 
мәселесін атап өту керек. 2017 жылы
республикада 130 мектеп жұмыс істеген 
және олардың ішінде 18,3 мың адам үшінші 
ауысымда оқыған (4.1-сурет)19. Ең маңызды 
міндеттердің бірі - бұл төтенше техникалық 
жағдайдағы мектептерді жою жөніндегі 
жұмыстарды аяқтау (2017 жылы 43 мектеп)20.

Орта білім беру ұйымдарының материалдық-
техникалық жабдықталуы - балалар мен 
жастарды оқыту мен тәрбиелеу үшін қолайлы 
жағдайлар жа-саудың маңызды шарты. 2017 
жылғы деректерге сәйкес күндізгі жалпы білім 
беретін 7 047 мектептердің 5 956-сында 
(84,5 %) спорт залдары болды, оның 663-і 
(11 %) бейімделген ғимараттарда орналасқан.
Мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін 648 
мектептің жеке кітапханалары жоқ. 2 663 (37,8 
%) мектепте тек ашық дәретханалар бар, 
олардың санының айтарлықтай төмендеуі 
байқалмады (2016 жылы 39,1 %, 2015 жылы 40,5 %) 
21.

Балалар мен жастарға қолжетімді қосымша
білім беруді кеңінен дамыту және қамтамыз ету
мәселесі ерекше назар аударуды қажет етеді. 2017
жылы Қазақстанда 287 327 қосымша білім беру ұйы-
мы құрылды, олар 947 327 адамды (31,1 %) оқы-

4.1-сурет  
1993-2017 ЖЖ. МЕМЛЕКЕТТІК КҮНДІЗГІ 
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДІҢ 
ЖЕЛІСІ МЕН КОНТИНГЕНТІ  

Дерек көзі: ҚР БҒМ АТО 

2005 ж.2001 ж.1993 ж. 1995 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж.2010 ж.

12,1 13,8

25,2

20,7

12,61 11,5

18,6 18,3

Контингент
Желі

84 99

24

112
84 87

127 130
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тып, 31 011 оқытушыларды жұмыспен қамтыды 22. 
Олардың ішінде 14-і апатты жағдайда болды, 217 
және 164 қосымша білім беру ұйымдары күрделі 
және ағымдағы жөндеуді талап етті 23. Жастардың 

22 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 240-246 б. ISBN 978-601-7904-08-1
23 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 247 б. ISBN 978-601-7904-08-1

қосымша білім алуға қол жеткізу сапасын жоғары-
лату және кеңейту жастардың көпқырлы, шығар-

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Батыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Астана қаласы

Алматы қаласы

4.2-сурет 
ЖЫНЫС ТҰРҒЫСЫНАН ҚОСЫМША БІЛІМ 
БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ КОНТИНГЕНТІ

Дерек көзі: ҚР БҒМ АТО 

Ұлдар                     Қыздар

20 887

29 741

33 193

21 677

34 555

41 110

43 998

33 034

28 150

21 637

73 677

32 472

22 469

43 340

16 255

20 003

16 603

29 149

23 046

14 894

34 753

34 895

41 927

29 071

22 005

19 041

44 979

27 551

20 521

37 698

14 406

20 590

Коллеждге оқуға түскендер

ЖОО-на оқуға түскендер

Жұмысқа орналасқандар 

Елден кеткендер 

Жұмысқа орналаспағандар

Оқытуға жатпайтындар

Әскери қызметке шақырылғандар

Жұмысқа орналасқандығы туралы
мәліметтері жоқтары

4.3-сурет 
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕГІ 
11-СЫНЫП ТҮЛЕКТЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

Дерек көзі: ҚР БҒМ АТО 

Барлық түлектер 127 414

22 465

76 509

11 041

4 158

5 243

114

537

7 347

«Алтын белгі» белгісі  

Бір сыныпта оқу курсын қайта өткізушілер 

4.4-сурет 
МЕМЛЕКЕТТІК КҮНДІЗГІ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН 
МЕКТЕПТЕРДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҮЛГЕРІМІ

Дерек көзі: ҚР БҒМ АТО 

4 502 

2 685 

1 215 058 523 853
Үздіктер Екпінділер
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машылық, жоғары интеллектуалды тұлғасын тәр-
биелеу міндетін жүзеге асырудың маңызды шарты
болып табылады.

Ауылдық жердегі, әлеуметтік осал топтарға
кіретін жастар және қыздар үшін қосымша білім
алуға қолжетімділікті арттыру міндеті ерекше. 2017
жылы ауылдық жерлерде қосымша білім беру ұй-
ымдарының саны 440 (34,1 %) болды. Жетім 
балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балалар, мүгедек балалар қатарындағы 12 
030 адам немесе мектепке дейінгі ұйымдарда 
орналасқан балалар мен жастардың жалпы 
санының 1,3 %-ы қосымша білім алуға тартылды 
24. Қосымша білім беру ұйымдарының 
контингентінде ұлдар санының басымдылығы 
анықталған. Бұл Оңтүстік Қазақстан (қазіргі 
Түркістан), Алматы, Шығыс Қазақстан облы-
старына тән (4.2-сурет) 25. Сәйкес жастағы халықтың
жыныстық жіктелімдегі өзара тең қатынас бұл құ-
былысты толығымен түсіндіруге мүмкіндік бермей-
тінін атап өткен жөн.

Орта білім беру сапасы жастардың өмір-
лік жоспарларын іске асыру барысында оқыту
аяқталғаннан кейін маңызды рөл атқарады. 2017
жылы жалпы білім беретін мектептердің 11-ші сы-
ныптарын 11 144 адам бітірді, оның ішінде 76 509
(60,0 %) жоғары оқу орнына, 22 465 (17,6 %) 
–колледжге, 11 041 адам (8,6 %) – жұмысқа 
орналасты, 4 158 (3,2 %) – елден кеткен, 537 (0,4 
%) – әскери қызмет атқаруға шақыртылған (4.3-
сурет). 5 243 (4,1 %) мектеп бітірушілер оқуын 
жалғастыра алмады және жұмыс таба алмады 26.

Оқушылардың жеке оқу жетістіктері білім беру
сапасының маңызды өлшемі болып табылады.
2017 жылы 523 853 және 1 215 058 адам күндізгі
мемлекеттік жалпы орта білім беру мектептерінің
оқушылары контингентінде үздік және жақсы көр-
сеткіштер көрсетті. 4 502 мектеп бітірушіге «Алтын
белгі» белгісі тағайындалды (4.4-сурет). Отандық
мектептердің оқушылары жыл сайын ұлттық және
халықаралық деңгейде білімнің әр түрлі салаларын-
да үздік оқу жетістіктерін көрсетеді. Әлемдік беделді
халықаралық жарыстардың қорытындысы бойын-
ша Қазақстан құрамасы әлемдегі 10-шы орынға ие27.
2015 жылы TIMSS жаратылыстану пәндері бойынша

24 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы 
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. 
Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 434 б., 81 б.
25 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 241 б. ISBN 978-601-7904-08-1
26 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 105 б. ISBN 978-601-7904-08-1
27 Білім берудің жаңа сапасы: 2017 жылдың қорытындысы және 2018 жылға жоспарлар https://primeminister.kz/ru/news/all/
novoe-kachestvo-obrazovaniya-itogi-2017-goda-i-plani-na-2018-god
28 http://timss2015.org/timss-2015/science/student-achievement/
29 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы 
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. 
Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 434 б., 173 б.

оқушылардың жетістіктерін халықаралық салыс-
тырмалы зерттеуге қатысқан 8-сынып 
оқушылары Сингапур (597 ұпай), Жапония (571 
ұпай), Англия (537 ұпай) елдерімен қатар үздік 
нәтижелер (533 балла) көрсеткен 28. Сонымен қа-
тар, Қазақстан орта білім беру ұйымдарынан 
шығып қалған және екінші оқу жылына қалған 
оқушылар саны бойынша дамыған елдермен 
қатарлас орынға ие (2017 жылы орташа
республикалық көрсеткіш 0,03 %, 2016 жылы ЭЫДҰ
елдерінде - 3,2 %) 29.

Қазақстандық мектеп оқушыларының жетістік-
теріне қарамастан қалалық және ауылдық мектеп
оқушылары нәтижелеріндегі айтарлықтай айыр-
машылықтарға назар аудару керек. Мәселен, 2017
жылы ОҚСБ шеңберінде 9-сынып оқушыларының
оқу жетістіктеріне мониторинг жүргізу нәтижелері
қалалық және ауылдық мектеп оқушылары ара-
сында 7 ұпай айырмашылықты көрсетті. Орта білім
беру жүйесінен шығу кезінде айырмашылық сақта-
лады: 2017 жылы қалалық және ауылдық мектеп-
тер түлектерінің ҰБТ қорытындысы бойынша  
айырмашылық 8,98 балды құрады.

Техникалық және кәсіптік білім беру
Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі

жастарды әлеуметтік интеграциялауда және қажет-
ті кәсіби дағдыларды дамыту арқылы бейімдеуде
маңызды рөл атқарады.

2017 жылы техникалық және кәсіптік білімі бар
жасы сай келетін жастарды қамту 17 %-ды құра-
ды. Техникалық және кәсіптік білім берумен қамту
бойынша республикалық деңгейден төмен көрсет-
кіштер Алматы (10,0 %), Оңтүстік Қазақстан (13,9 %),
Солтүстік Қазақстан (14,4 %), Жамбыл (14,5 %) және
Қызылорда (16,1 %) облыстарында анықталған
(4.2-кесте).

Жастар 9-сынып (311,0 мың адам немесе 63,6 %)
негізінде техникалық және кәсіптік білім алуға жиі
барды және көп жағдайда мемлекеттік ТжКБ ұй-
ымдарында оқиды (284,7 мың адам немесе 58 %).

Жастар үшін техникалық және кәсіптік білім
берудің қолжетімділігі ТжКБ ұйымдарының кең
желісімен қамтамасыз етіледі. 2017 жылы Қа-
зақстанда 824 кәсіптік білім беру ұйымы жұмыс
істеді, олардың ішінде 477-і мемлекеттік (57,9 %),
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347-і жеке меншік (42,1 %) ұйымдары. ТжКБ ұй-
ымдарының желісі негізінен колледждермен (454
мемлекеттік және 347 жеке меншік) қамтылған, ал
мемлекеттік емес жоғары колледждер (21) мен
училищелер (2) саны айтарлықтай көп емес.

Мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру жастарға
бюджеттік негізде техникалық және кәсіптік білім
алуға мүмкіндік береді. 2017 жылы ТжКБ ұйымда-
рында оқитын студенттер саны 489,2 мың адамды
құрады. Оның ішінде 263,3 мың адам мемлекеттік
тапсырыс шеңберінде оқытылды, бұл ТжКБ ұйымда-
ры санынан 53,8 %-н құрайды. 2017 жылы ТжКБ ұй-
ымдарына 154,4 мың адам қабылданды, оның 94,8
мыңы немесе 61,5 %-ы мемлекет тапсырысы шең-
берінде оқуға түскен.

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты үлестіру
әдісі ауыл жастарының (30 % квота), жетім ба-
лалардың (1 % квота), мүмкіндігі шектеулі
жастардың (1 % квота), «оралман» мәртебесіндегі
(4 %) жастардың ТжКБ ұйымдарының
қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар ТжКБ ұйымдары қалалық
аймақтарда (649) өте жиі кездессе, ауыл-дық
жерлерде (175) сирек орналасқан. Сол себепті
ұйымдар желісін дұрыс үлестіру мәселесіне назар
аудару қажет. Ауылдық жерлерде орналасқан кол-

30 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М.
Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 434 б., 92 б.

ледждер ауылшаруашылық бейінде қызмет атқа-
рады. 2017 жылы оларға 49 864 адам қабылданды, 
оның ішінде 36 836 адам ауыл шаруашылығы ма-
мандықтары бойынша білім алуда.

Арнайы білім беру қажеттіліктері бар адамдар 
үшін техникалық және кәсіптік білім берудің қол-
жетімділігі ТжКБ ұйымдарында инклюзивті білім 
беру жағдайын жасау арқылы қамтамасыз етіледі. 
2017 жылы ТжКБ-нің 824 ұйымдарында АББҚ бар 
206 адамға (25 %) кедергісіз мүмкіндік беріліп, оқу 
үрдісіне тартылған30.

Студенттердің тілдік қажеттіліктерін қазақ, орыс 
және аралас тілдердегі ТжКБ ұйымдарының желісі 
жүзеге асырады. 2017 жылы 824 ТжКБ ұйымының 
531-і орыс және қазақ тілдерінде, 223-і қазақ тілін-
де, 70-і орыс тілінде білім берген. 2017 жылы ТжКБ 
ұйымдары контингентінің жартысынан көбі қазақ 
тілінде оқытылды (291,8 мың адам немесе 59,6 %).

Студенттердің қажеттіліктерін ескере отырып, 
ТжКБ ұйымдары әр түрлі оқыту түрлерін ұсынады: 
күндізгі (803), сырттай (391) және кешкі (24). ТжКБ 
ұйымдары контингентінің көп бөлігі күндізгі бөлімде 
оқиды (426,4 мың адам немесе 59,6 %) және сәйкесін-
ше аз көлемде сырттай бөлімде (59,6 мың адам не-
месе 12,2 %) және кешкі (3,2 мың адам немесе 0,6 %).

4.2-кесте 
ӨҢІРЛЕР БОЙЫНША 14 ЖӘНЕ 24 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ 
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІММЕН ҚАМТЫЛУ ҮЛЕСІ

Дерек көзі: ҚР БҒМ

14 және 24 жас аралығындағы 
халықтың саны (адам) 

ТжКБ ұйымдарында 14 және 24 жас 
аралығындағы білім алушылар 

саны (адам)    

ТжКБ 
қамтылғандар

(%)

01.01.2017 ж. бойынша 

106 457
285 330
128 307

93 724
181 983
178 652

948 37
196 872
130 700
119 965
101 646

99 128
76 312

511 893
256 660
135 781

2 698 247

19 875
28 631
25 109
17 398
32 556
25 816
18 348
36 335
21 026
20 739
19 123
18 286
10 996
71 127
66 224
26 353

457 942

18,7
10
19,6
18,6
17,9
14,5
19,3
18,5
16,1
17,3
18,8
18,4
14,4
13,9
25,8
19,4
17,0

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы
Қазақстан Республикасы

Аймақтар
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Техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарға 
еңбек нарығының қажеттілігін ескере отырып, 
жастарға техникалық (191), ауылшаруашылық (175) 
колледждерде және көпсалалы кәсіптік білім беру 
мекемелерінде (258) мамандықтар бойынша (213) 
және біліктіліктердің (693) кең ауқымы бойынша 

оқыту ұсынылады. Орта буын мамандықтарында 
оқитын студенттердің үлесі (76,4 %) жұмыс маман-
дықтарында оқитын студенттердің үлесімен (23,6 %) 
салыстырғанда жыл сайын анағұрлым жоғары дең-
гейге қалып отыр (4.5-сурет).

Жастардың техникалық және кәсіптік білім 
беру құқықтарын іске асыруда ҚР БҒМ ҚР ЕХӘҚМ 
бірлесіп жүзеге асырылатын Нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы 
шеңберіндегі «Барлығына тегін ТжКБ» жобасы 
маңызды рөл атқарады. 9 және 11 сынып оқушы-
ларының, жетім балалардың, қиын өмірлік жағдайға 
тап болған жастар санының жобаға қатысушылары-
на мемлекеттік қолдау көрсету ретінде оқу ақысы, 
біржолғы ыстық тағам, шәкіртақы және жол ақысы 
төленеді. Жоба еліміздің 318 колледжінде, оның 
ішінде 33 жеке меншік ТжКБ ұйымдарында жүзеге 
асырылуда. Мобильдік оқыту курстары еліміздің бес 
өңірінде: Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Павлодар және 
Қостанай облыстарында ұсынылған. 2017 жылы 21 
мыңға жуық адам оқи бастады, оның ішінде 13 595 
адам тұрмысы төмен, көпбалалы отбасылардан, 
589-ы жетім балалардан, 1551-і алдыңғы жылда-

4.5-сурет 
МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША ТЖКБ 
СТУДЕНТТЕРІНІҢ ҮЛЕСІ

Жұмысшы 
мамандықтары

Орта буын 
мамандықтары

81,5 80,6 80,4 76,4

2015 ж. 2016 ж. 2017 ж.2014 ж.

          Дерек көзі: ҚР БҒМ АТО 

18,5 19,4 19,6 23,6

4.3-кесте 
2017 ЖЫЛЫ ТЖКБ ҰЙЫМДАРЫ ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУЫ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР

Дерек көзі: ҚР БҒМ 
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17 636
4 041
9 301
7 910
4 961
5 963
6 009
4 450
5 550
6 535
4 848
2 994
5 307

10 034
15 739

5 246

10 927
1 959
6 814
6 012
3 448
4 104
4 213
2 756
2 166
5 020
3 043
2 028
3 620
7 996
9 663
3 722

405
557
560
533
575
573
432
291
339
500
355
195
747
553

2 955
270

474
119

62
148

49
46
34

124
296

11
102

71
33
69

181
17

147
115
363
269
401
382
249

65
350
182
264
303
352
480
251
132

9
12
32

7
47
60
23
35

250
24
10
49
92

102
175

21

323
71

273
228
146
219
256
251
156

86
167
111
232
283
301

80

5 351
1 208
1 197

713
295
579
802
928

1 993
712
907
237
231
551

2 213
1 004

Оңтүстік Қазақстан облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Алматы облысы
Ақмола облысы
Қостанай облысы
Ақтөбе облысы
Маңғыстау облысы
Жамбыл облысы
Астана қаласы
Батыс Қазақстан облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Павлодар облысы
Қарағанды облысы
Алматы қаласы
Қызылорда облысы

Өңірлер
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

ры мектеп бітірушілерінен және 5 575 басқа топтан
шыққан жастардан тұрады31.

Техникалық және кәсіптік білім беру сапасы-
ның негізгі көрсеткіші - түлектерді жұмыспен қамту
көрсеткіші болып табылады. 2017 жылы ТжКБ ұй-
ымдары 17636 түлектерін шығарды, оның ішінде 10
927 адам немесе 62,7% жұмысқа орналастырылды
(4.3-кесте).

ТжКБ ұйымдарының түлектерін жұмыспен
қамтуға және еліміздің жұмыс күші тапшы өңір-
леріндегі еңбек нарығын толықтыруына елеулі
үлес қосқан «Мәңгілік ел жастары – индустрияға)»
(«Серпін») жобасын атап өту қажет. Жобаның мақ-
саты – жұмыс күші мол аймақтардағы жастарды
жұмыс күші тапшы аймақтардағы сұранысқа ие ма-
мандықтар бойынша оқытып, білім беру көші-қонын
ынталандыру.

ТжКБ жүйесінде «Серпін» жобасы 7 облыста – Ақ-
мола, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қоста-
най, Қарағанды, Павлодар, Солтүстік Қазақстан об-
лыстарындағы 37 оқу орнында жүзеге асырылуда,
онда 2276 адам оқиды. 2017 жылы бітіріп шыққан-
дардың саны 1 019 адамды құрады, олардың ішін-
де 698 адам жұмысқа орналастырылды (65 %), 76
адам жоғары оқу орындарында және колледждерде
(8 %) білім алуды жалғастыруда, 98-і (9 %) ҚР Қару-
лы Күштер қатарында, 34-і (4 %) әртүрлі себептер
бойынша (денсаулық жағдайына, отбасын құруға
байланысты және т.б.) тұрғылықты жерлерде, 119
адам (10,6 %) жұмысқа орналастырылмаған.

«Барлығына тегін ТжКБ» және «Серпін» жобала-
рын іске асыру ТжКБ ұйымдарының санын көбейту-
ге ықпал етті. Соңғы 5 жылда ТжКБ ұйымдарының
контингенті өсу динамикасын көрсетеді, бұл жұмыс
мамандықтары мен орта буын мамандықтар бойын-
ша мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік
тапсырыс көлемінің ұлғаюымен қатар жүрді (4.6-су-
рет).

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру

Қазақстан Республикасының Конституциясы
азаматтарға конкурстық негізде жоғары білім алуға
кепілдік береді. Айта кету керек, бұл құқық конститу-
циялық тәртіпте әлемнің 43 елінде ғана бекітілген 32.

2017-2018 оқу жылында Қазақстанда 130 ЖОО
жұмыс істеген. 2017-2018 оқу жылының басында
жоғары оқу орындарының контингенті 496 209

31Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы 
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. 
Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 434 б., 84 б.
32 https://www.worldpolicycenter.org/data-tables/policy/does-the-constitution-guarantee-citizens-the-right-to-higher-education
33 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы 
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. 
Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 434 б., 101 б.
34 Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы. Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ - Астана, 2018. – 
336 – 290 б. ISBN 978-601-7904-08-1

адамды құрады. Ең көп оқушылары бар өңірлерге
Алматы қаласы (131 292 адам), Оңтүстік Қазақстан
облысы (79 423 адам), Астана (52 369 адам) және Қа-
рағанды (42 629 адам) областары кіреді (4.4-кесте).

Мамандарды даярлауға бөлінетін мемлекеттік
тапсырысты жүзеге асыру жастарға конкурстық
негізде тегін жоғары білім алуға мүмкіндік береді.
2017 жылы соңғы 5 жылмен салыстырғанда білім
гранттарының рекордтық саны бөлінді (бакалаври-
ат – 37 932, магистратура бағдарламалары – 10 004,
PhD докторантурасы – 1 285) 33. 2017-2018 жылда-
ры мемлекеттік білім беру гранттары бойынша
137 841 адам немесе университет контингентінің
28,9 % еліміздің жоғары оқу орындарына оқуға
түсті. Қалған 358 368 адам ақылы негізде жоғары
оқу орындарында білім алады34.

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты үлестіру
тәсілі ауыл жастарының, жетім балалар мен мү-
гедектердің, оралман мәртебесіне ие жастардың
жоғары білім алуына қол жеткізуге мүмкіндік береді.
2017-2018 оқу жылында 16 901 адам немесе оқуға
қабылданғандар санынан 12,3 %-ы квота бойынша
ЖОО түсті: 14 973 адам (88,6 %) ауыл жастары, 941
адам Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ жастар, ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған 640 адам, 18 жастан үлкен
І және І топтағы мүгедектер – 175 адам, бала кезінен
мүгедек – 159 адам және жеңілдіктері мен кепілдік-
тері бойынша соғыс мүгедектеріне теңестірілген

4.6-сурет 
2013-2017 ЖЖ. ТжКБ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ 
КОНТИНГЕНТІ

Контингент, 
мың адам

Мемлекетік 
тапсырыс, %

561 940 531 453 499 477 489 149 489 198

2015 ж. 2016 ж. 2017 ж.2014 ж.2013 ж.

Дерек көзі: ҚР БҒМ АТО 

43,5 46,3 48,5 50,1 53,8
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13 адам. Қабылданған шараларға қарамастан, АББҚ 
бар адамдар үшін тең дәрежедегі ЖОО қолжетімділі-
гі осал болып табылады.

Жоғары оқу орындарына ақылы негізде қол-
жетімділікті кеңейту мақсатында жас адамдарға 
ҰБТ-ны және шекті деңгейден өтпегендер үшін 
«шартты түрде оқуға қабылдау» мүмкіндігі беріледі. 
2017 жылы 5 177 мектеп бітірушісі осы мүмкіндікті 
пайдалана отырып, оның 462 адамы «шартты түрде 
оқуға» түсті.

Жоғар білім беру деңгейінде жастарға қазақ, 
орыс, ағылшын және басқа тілдерде оқуға мүмкіндік 
беріледі. 2017-2018 оқу жылында қазақ тілінде оқи-
тын оқушылар саны 318 896 адамды құрады, немесе 
64,3 % ЖОО контингенті. Қалғандары орыс тілінде 
(158 267 адам немесе 31,9 %), ағылшын тілінде (18 
659 адам немесе 3,8 %), неміс (34 адам) және басқа 
тілдерде білім алды.

Жоғары білім беру жүйесінің сапасы мен тиімділі-

35 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы 
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. 
Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 434 б., 194 б.
36 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы 
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. 
Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 434 б., 156 б.
37 http://egov.kz/cms/ru/law/list/U1600000168
38 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы 
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. 
Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 434 б., 158 б.

гін мониторингілеудің негізгі құралы – бұл 
студенттердің ОЖСБ. 2017 жылы тестілеуге 
республиканың 104 жоғары оқу орнынан 101 
мамандық бойынша білім алатын 42 592 студент 
қатысты. Республикадағы орташа балл 100-ден 81,25 
баллды құрады. 50 баллдан төмен балл жинаған 
оқушылар саны 5 721 (13,4 %) адамды құрайды. 50-
ден төмен балл жинағандардың арасында (4 142 
адам) қазақ тілінде оқитын студенттердің саны орыс 
тілінде оқитын студенттер санынан 2 есе жоғары (2 031 
адам) 35.

Жоғары білім беру жүйесінің тартымдылығы
негізінен оны интернационалдандыру деңгейімен
анықталады. 2017 жылы ең көп шетелдік студенттер 
АҚШ-та – 1 миллионнан астам халықаралық сту-
дент немесе әлемдегі жалпы санының 24 %, Ұлы-
британияда – 11 % және Қытайда – 10 % тіркелген.
Қазақстанда 2017 жылы шетелдік студенттер саны
13 898 адамды немесе барлық ЖОО-ның контингені-
нен 2,8 %-ын құрайды. Олардың ішінде 7 288 адам –
ТМД елдерінен келген иммигранттар, ал 6 070-ы
шетел мемлекеттерінің азаматтары. ТМД елдерінен
келген шетелдік студенттердің ең көп бөлігі 
Өзбекстан (3 683 адам), Түркменстан (1 320 адам), 
Ресей (1 075 адам) және Қырғызстан (1 026 адам) 
азаматтары. Шетел студенттерінің контингентін 
алыс шет елдерден келген Үндістан азаматтары (3 
290 адам), Қытай (1 290 адам), Ауғанстан (506 
адам), Моңғо-лия (439 адам) және Түркия (236 адам) 
азаматтары құрайды.

Жоғары оқу орындарының материалдық-техни-
калық жабдықтауы, жастар денсаулығын сақтау
және дамыту үшін қажетті инфрақұрылымның бар
болуы жоғары білім берудің маңызды шарты бо-
лып табылады. Алайда, 2017 жылы Қазақстанда
17 354 студент (20,3 %) жатақханамен қамтамасыз
етілмеген. Жатақхана орындарына ең үлкен қа-
жеттілік Астана (32,6 %) және Алматы (16,5 %) қала-
ларында байқалады, бұл негізінен резидент емес
студенттердің үлкен ағымы есебінен пайда болған
құбылыс36. Студенттердің студенттік спорт клубта-
ры қызметімен қамтылуы 55,8 % немесе 278,6 мың
адамды құрайды 37. Қазақстанның барлық ЖОО-ры
78,8 миллион дана қорымен қамтылған жеке кітап-
ханаларға ие 38.

2017 жылы еліміздің жоғары оқу орындары 127
084 маман дайындап шығарды. Мамандардың ең
көп саны келесі бағыттарда анықталған: «Білім» (36

4.4-кесте 
2017-2018 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ЖОҒАРЫ ОҚУ 
ОРЫНДАРЫ МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ САНЫ 
ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

Өңірлер
Тәуелсіз оқу

орындарының
саны,бірлік

130
4
6
3
3
4
3
9
7
3
2

12
4
2
7

13
40

ЖОО 
контингенті, 

адам

496 209
9 441

21 829
9 342

12 046
31 392
20 874
42 629
20 534

9 973
5 167

79 423
14 537

6 027
29 334
52 369

131 292

Қазақстан Республикасы
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Батыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы
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085 адам немесе 28,4 %), «Техникалық ғылымдар
және технологиялар» (26,316 адам немесе 20,7 %)
және «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және
бизнес» (21 255 адам немесе 16,7 %) 39.

2017 жылы жоғары және жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру жүйесінде магистратура, рези-
дентура және PhD бағдарламалары бойынша
оқитын студенттердің саны артуда. 2017-2018
жылдары магистранттардың саны 34 609
адамды құрады. Олардың ішінде 19 431 адам
ғылыми-педагогикалық бағыттағы, 15 178-і
мамандандырылған магистратура бағытында
оқыды. Докторанттар саны да артып, 2017
жылы 3 603 адамды құрады. Олардың ішінде
ең көп бөлігі PhD докторантурасында (3 490
адам), ал қалған 113 адам профильді
докторлық бағдарлама шеңберінде оқыды.

Магистранттар контингентінде ғылыми және
педагогикалық кадрларды даярлауға арналған
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде білім
алатындардың үлесі жоғары. 2017-2018 жылдары
16 565 адам немесе 47,8 % контингент бюджеттік
негізде оқыды.

2017-2018 оқу жылында магистратура мен PhD
докторантура бағдарламасы бойынша оқу бітірген-
дердің саны ұлғайған. Магистратура деңгейінде 18
268 адам оқуды бітіріп, олардың 99,7 %-ы магистрлік
диссертацияны қорғап толығымен аяқтаған. Док-
торлық деңгейде түлектер саны 742 құрады,
олардың тек 249 адамы немесе 34,5 % дипломдық
жұмысты қорғап шықты. Бұл жағдай жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру жүйесінде PhD
докторларын даярлауға қойылатын жоғары
талаптарға байланысты.

4.2. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ЖАҢҒЫРТУДЫҢ
НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ: ИННОВАЦИЯЛАР,
ОҢТАЙЛАНДЫРУ, ПЕРСПЕКТИВАЛАР

Білім беруді модернизациялау білім беру 
жүйесінің тұрақты даму тетіктерін құруды көздейді. 
Қазақстанда білім беру жүйесін жаңғыртудың 
негізгі бағыттары – бұл білім беру процесін 
жетілдіру, білім беру қызметтерінің тиімділігі мен 
қолжетімділігін арттыру, білім беру мекемелерін 
оңтайландыру болып табылады 40. Қазақстандағы 
білім беру жүйесін жаңғыртудың негізгі 
векторлары 2015 жылдың қыркүйегінде БҰҰ 
Бас Ассамблеясының пленарлық мәжілісінде 
қабылданған 2015-2030 жылдарға арналған 
Тұрақты даму мақсаттарына сәйкес келеді (4.7-
сурет). БҰҰ-мен бекітілген 17 ТДМ

39 ҚР ҰЭМ СК
40 Н. Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай жиырма қадам»
41 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М.
Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 434 б., 135 б.

4-ші ТДМ барлығын қамтитын және әділ сапалы
білім беруді және өмір бойы білім алу мүмкіндігін
ынталандыруды қамтамасыз ету .

Қазақстанда тұрақты даму қағидаттары мен
тәсілдері «Рухани жанғыру» бағдарламасында
көрініс тапты. Бағдарлама мәдени ашықтығы-
ның, ресурстарды прагматикалық пайдаланудың,
қоршаған ортаны қорғаудың, болашақты ұтымды
жоспарлаудың және т.б. маңыздылығын атап көр-
сетеді. Бағдарламада көзделген және болашақ ұр-
пақ үшін адамгершілік және қолайлы жағдайларды
жақсартуға бағытталған шараларды тиімді жүзеге
асыру тұтастай елдің тұрақты дамуындағы маңыз-
ды фактор болып табылады.

Қазақстандық орта білім беру жүйесін жаң-
ғыртудың стратегиялық маңызды бағыт-
тарының бірі жаңартылған мазмұнды енгізу
болып табылады. Мектептегі білімнің жаңа
мазмұны - оқуға белсенділік, оқушылардың
функционалдық сауаттылығын дамыту, тәуелсіз
іздеу дағдылары, сыни талдау және бағалау. Орта
білімнің жаңа мазмұны күтілетін нәтижелерге
және сыни бағалауға негізделген. 2017
жылдың қыркүйек айынан бастап мектеп
оқушыларының 42 %-ы, атап айтқанда 1, 2, 5
және 7-сыныптар білім берудің жаңартылған
мазмұнына ауыстырылды 41. Ағымдағы оқу
жылынан бастап 3, 6 және 8 сынып оқушылары
жаңартылған мазмұнға ауысу процесінде. 2019
жылдан бастап 10-11 сыныптарда ғылыми-жа-
ратылыстану циклінің 4 пәні («Физика», «Химия»,
«Биология», «Информатика») ағылшын тілінде оқы-
туға көшу бойынша дайындық жұмыстары жүр-
гізілуде. 2017-2018 оқу жылында пилоттық режим-
де 153 мектепте ғылыми-жаратылыстану циклінің
пәндерін ағылшын тілінде оқыту басталды.

2018 жылы Қазақстан Республикасының 
Парламенті Қазақстан Республикасының Үкіметі 
мен Халықаралық Қайта құру және Даму банкі 
арасын-дағы «Орта білім беруді 
модернизациялау» жоба-сын жүзеге асыру 
туралы Келісімді ратификаци-ялады. Жобаның 
негізгі мақсаты - орта білім беру жүйесінің 
сапасын көтеру, реформаларды қолдау, білім 
берудегі қолжетімділікті және теңдікті артты-ру. 
Жоба жаңартылған білім мазмұнын жүзеге асы-
руға көмектеседі. Жобаның негізгі бағыттарының
бірі - ауылдық мектептер мен ШЖМ оқушыларының
білім беру материалдарына қолжетімділігін артты-
ру, мультимедиялық құралдармен жабдықтау және
ауылдық педагогтардың әлеуетін арттыру арқылы
оқушылар үлгерімін жақсарту болып табылады. Не-
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гізгі артықшылық ретінде 2,5 миллионнан астам 
оқушының білім сапасы мен теңдігін қамтамасыз 
ету міндетін орындау алдыңғы орынға шығады. 
Институционалдық деңгейде жоба елдегі әр мек-
тептің, әсіресе ауылдық мектептердің әлеуетін 
жақсартады, олардың жұмысының деңгейін артты-
рады және орта деңгейдегі білім сапасын жүйелік 
деңгейге көтереді. Ұлттық деңгейде жоба еліміздің 
орнықты дамуына ықпал ететін адам капиталын 
нығайтуға көмектеседі.

2012 жылы Қазақстан ТжКБ жүйесін жаңғырту-
ды Тәуелсіз Мемлекеттер Елдері арасында бірінші 
бастаған ел болды. Колледж оқушыларына бір оқу 
орнының ішінде бірнеше қолданбалы біліктілікті 
игеруге мүмкіндік берілді. Заңнама бойынша жұ-
мысшы мамандығын тегін алу құқығы белгілен-
ді. Қазақстан Республикасының Турин үдерісіне 
қатысу шеңберінде ТжКБ білім беру бағдарлама-
ларының мазмұнын жаңарту үшін жаңа тәсілдер 
әзірленуде.

2017 жылдан бастап 318 колледжде шәкіртақы, 
жол ақысы және біржолғы ыстық тамақ түрінде 
тегін алғашқы біліктілікті және әлеуметтік қолда-
уды қамтамасыз ететін «Барлығына тегін ТжКБ» 
жобасы іске асырылды. 2017-2018 оқу жылындағы 
ТжКБ ұйымдарында 21 мың адамға арналған «Бар-

42 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы 
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. 
Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 434 б., 60 б.

лығына тегін ТжКБ» жобасы бойынша мемлекеттік 
тапсырыс берілді. Бұл 2016 жылға қарағанда 24,8 
мың орынға артық.

2017 жылдан бастап, 318 колледжде стипендия, 
саяхат және біржолғы ыстық тамақ түрінде тегін 
алғашқы біліктілікті және әлеуметтік қолдауды 
қамтамасыз ететін «Барлығы үшін бос МӘС» жо-
басы іске асырылды. 2017-2018 оқу жылындағы 
ТжКБ ұйымдарында 21 мың адамға арналған 
«Бәрімізге арналған тегін ТжКБ» жобасы бойынша 
мемлекеттік тапсырыс орналастырылды. Бұл 2016 
жылға қарағанда 24,8 мың орынға артық 42.

130 типтік оқу бағдарламалары жаңартылып, 53 
білім беру бағдарламасы әзірленді. ТжКБ маман-
дықтары мен мамандықтарының жіктеуіші қайта 
қаралды. 500 бірлік шетел әдебиеті мемлекеттік 
және орыс тілдеріне аударылды, 288 колледждің 
кітап қоры толықтырылды. WorldSkills халықара-
лық стандарттар бойынша жаңа білім беру бағдар-
ламалары енгізілуде. 2017 жылғы 1 қыркүйектен 
бастап 260 біліктілік талаптарына сәйкес 3 модуль-
дік бағдарлама іске қосылды, онда 3 біліктілікке 
дейін иелену құқығы қабылданады. Техникалық 
және кәсіптік білім берудің МЖМББС өзгертілді, бұл 
колледждерге білім беру бағдарламаларын 80 %-ға 
дейін өзгертуге мүмкіндік берді.

4.7-сурет 
БІЗДІҢ ӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТУ: 2030 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ КҮН ТӘРТІБІ 
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ТжКБ жүйесіндегі педагогикалық кадрлар біліктілі-
гін арттыру үшін модульдік бағдарламалар әзірленді
және енгізілді. 2017 жылы осы бағдарламалар бойын-
ша 5 200 профессор-оқытушылар құрамы, соның ішінде
300 колледж менеджері біліктілігін арттырудан өтті. Ин-
новациялық басқару тәсілдері бар менеджерлер пулы
дайындалды.

Дуалды білім беру жүйесінің элементтерін енгізу бой-
ынша жағымды үрдіс байқалады. 2017 жылы дуалды
білім беру жүйесі 460 колледжде кәсіпорынның қаты-
суымен 80 мамандық және 165 біліктілік бойынша жү-
зеге асырылды. Контингент 31 607 оқушыны құрады.
ТжКБ жүйесін жоспарлау және қаржыландыру тиімділі-
гін арттыру үшін жан басына шаққандағы нормативтік
қаржыландырудың жаңа әдістемесі бекітілді 43.

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бе-
руді жаңғырту үрдісі үштілді оқытуды кезең-кезеңмен
енгізу, жоғары оқу орындарының академиялық және
басқарушылық дербестігін кеңейту, интернационали-
зациялау үдерістерін ынталандыру арқылы жүреді.

Оқуды үш тілде жүзеге асыру шеңберінде оқыту
тілі бойынша бөлу келесідей жүргізіледі: оқу пән-
дерінің 50 %-ы - қазақ тілінде немесе орыс тілінде,
20 % - екінші тілде (орыс немесе қазақ тілінде) және
30 % - ағылшын тілінде. 2017 жылы 76 жоғары оқу ор-
нында 30 мың оқушы 2,5 мың арнайы топта барлық
мамандықтар бойынша үш тілде білім алды 44.

Соңғы 10 жылда Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрлігі ЭЫДҰ сарапшылары-
ның ұсыныстарына сәйкес жоғары оқу орындары-
ның академиялық және басқарушылық еркіндігін
кеңейтуге бағытталған жұмысты жүргізуде. Жоғары
оқу орындарының білім беру бағдарламаларының
мазмұнын анықтаудағы академиялық тәуелсіздігі
бакалавриат деңгейінде 65 %-ға дейін, магистрату-
раның 70 %-на дейін, докторантураның 90 %-на дейін
кеңейтілген. Оқу нәтижелерінің негізіне және өз құ-
зыреттеріне негізделген жоғары оқу орындарында
жеке білім беру бағдарламаларын жасауға мүмкін-
дік беретін даярлау бағытының шеңберінде Ұлттық
біліктілік шеңберіне қатысты жаңа білім беру бағдар-
ламалары әзірленуде. 28 ЖОО-да университеттің
басқару жүйесін орталықсыздандыруына, ЖОО-ның
ашықтығы мен жұртшылық өкілдерімен есеп беруге 
жәрдемдесетін қадағалау кеңестері бар.

Жаңғыртудың маңызды векторы ретінде жоға-
ры және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүй-
есін интернационалдандыру болып табылады. Бұл
процесс студенттер мен оқытушылар құрамының

43 Қазақстаның білім беру жүйесінде не болып жатыр // https://www.zakon.kz/4903879-chto-proishodit-v-sisteme-obrazovaniya.
html
44 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М.
Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 434 б., 161 б.
45 J. Knight (2012) Internationalization: Three Generations of Crossborder Higher Education http://www.iicdelhi.nic.in/
ContentAttachments/Publications/DiaryFiles/53511July92012_IIC%20Occasional%20Publication%2038.pdf

кіріс және шығыс ұтқырлығын, бірлескен білім беру
бағдарламаларын әзірлеуді, жаппай ашық онлайн
курстарды (MOOCs), бірлескен зерттеу жобаларын
қамтиды.

Интернационалдандыру саласындағы мемлекет-тік 
саясаттың негізгі бағытының бірі - бұл студенттердің 
академиялық ұтқырлығын дамыту болып табылады. 
Жалпы, 2017 жылы жоғары оқу орында-ры 2 495 
студентті шетелге оқытуға жіберді, бұл 2016 жылғы 
көрсеткіштен 2,6 есеге жоғары. Оның ішінде 1 763 адам 
бюджеттен тыс қорлар есебінен шетелге шықса (71 %), 
қалған 732 адам (29 %) бюджет қара-жаты есебінен 
оқуға барған. Көптеген студенттер (73,3 %) Еуропаның 
жоғары оқу орындарында оқуда, ал ТМД және Азия 
елдерінде  24,1 %-ы .

Қазақстанда жоғары оқу орындарында оқитын
шетелдік студенттердің үлесі әлдеқайда төмен.
Сонымен қатар, ұтқырлығындығы келушілер мен 
кетушілер теріс сальдосы жаһандық үрдіс болып 
табылады және бұл құбылыс әлемнің көптеген
елдерінде байқалады. Жастардың көп бөлігі өз 
отанында жоғары білім алудан гөрі, шетел оқу 
орындарын таңдайды. ЮНЕСКО статистика 
институтының бағалауы бойынша 2017 жылы 
баланстық белгі 709 519 адамды құрады 45. 
Дж.Найттың айтуынша, Қазақстандағы жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі 
интернационалдандырудың бірінші кезеңінен екінші 
кезеңге өту үрдісінде (4.8-сурет). Үшінші кезеңге көшуді 
қамтамасыз ету үшін - Орталық Азиядағы білім беру 
орталығы ретінде Қазақстанның 2025 жылға дейінгі 
Стратегиялық даму жоспарының мақсаттарында - 
интернационалдан-дыруды дамытудың бірыңғай ұлттық 
стратегиясын қалыптастыруды белгілеу қажет.

Қазақстандық білім беру жүйесін дамытудың
мақсаты білім беру секторын цифрландыру, білім беру 
жүйесінің инклюзивті сипатын қамтамасыз ету және 
бейресми білім берудің маңыздылығын мойын-даумен 
байланысты.
 Қазақстанда білім беру қызметтер секторын
цифрландыру 1997 жылдан бастау алған 
автоматтандыру үдерістерімен байланысты. 2017 
жылдан бастап цифрландыру міндеті «Цифрлық 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының аясында 
іске асырылып, ерекше мәнге ие болды. Бүгінгі таңда
Қазақстан желілік сауаттылықты дамытуға, білім беру 
ұйымдарының кеңжолақты интернетті, инте-рактивті 
жабдықтарды, робототехника кабинеттерін жабдықтау 
деңгейін арттыруға, білім берудің мазмұнын 
автоматтандыруына, ұлттық IT-кадрлар
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даярлауға бағдарланып, цифрлық білім беруді бас-
қару жүйесін жетілдіріп жатыр.

Бүгінгі күні білім беру жүйесіне ену тұжырымдама-
сы кеңейді. Қазіргі жағдайда инклюзивті білім барлық
оқушыларға білім берудің тең мүмкіндіктерін қамтама-
сыз етеді, бұл олардың арнайы білім қажеттіліктері мен
жеке мүмкіндіктерін ескере отырып жүзеге асырыла-
ды. Басқа сөзбен айтқанда, инклюзия – бұл барлық
балалар үшін оның ішінде денсаулығы мен әлеуметтік
ортаға бейімделу қиындықтары бар тұлғаларға қол-
жетімді білім болып табылады. 2017 жылы мемлекет-
тік білім беру саясатында инклюзивтілік қағидаттарын
алға жылжыту мақсатында Қазақстан Республикасы-
ның инклюзивтік білімін мониторингілеудің Бірыңғай
негізі әзірленді, ол білім берудің барлық деңгейлерінде
мектепке дейінгі білімнен жоғары білімді қамтудың
нақты тетіктерін ұсынып, инклюзивті білімге мони-
торинг жүргізудің көрсеткіштерін және оларды 
есептеу әдісін анықтайды.

Білім беру саласының өзгеру қарқыны өте жоғары
және бүгінгі күні білім беру жүйесі теңдесіз мәселеге
тап болды: ресми академиялық немесе акаде-
миялық дәреже жұмыс берушілер үшін 
маңыздылығын жоғалтуда. Жұмыс берушілер 
кәсіби біліктілігі және белгілі бір дағдылары бар 
мамандарға үлкен қы-зығушылық танытады. 
Қазіргі жағдайдағы бұл өз-герістер бейресми 
біліммен байланысты. Еуропада бейресми білімнің 
маңыздылығы туралы түсінік 1999 жылдан бастап 
қалыптасып келеді 46.

Бейресми білім беру жүйесі өмір бойы білім
алу (Life long Learning, LLL) және өздігімен үйрену
(Life wide Learning, LWL) Тұжырымдамасы арқылы
кеңінен дамыды. Оқыту стратегиясы ретінде бұл
ұғымдар ЮНЕСКО мен Еуропа Кеңесінің күш-жігері
арқасында шамамен он үш жыл бұрын пайда болды
және жеке кәсіби дамуында қол жеткізген білімді әрі
қарай жетілдіріп, жаңа іскерлік дағдыларды игеруді
мақсат қойған тұлғалар үшін маңызды білім беру
жүйесі болып табылады.

Қазақстан бейресми білім берудің оңтайлы үлгісі
мен біліктілікті тану процестерін жүйелендіру тетік-
терін іздеу жолында. Шетелдік тәжірибеден айыр-
машылығы - біздің елде бейресми және өздігінен
білім беру тұжырымдамалары құқықтық мәртебеге
ие емес. 2016 жылы ҚР Еңбек және халықты әлеу-
меттік қорғау министрлігі және Дүниежүзілік банктің
бірлескен «Еңбек ресурстарын дамыту және жұмыс
орындарын ынталандыру» жобасы іске қосылды.
Жоба шеңберінде 2019 жылы бейресми және 
бейресмиден кейінгі (риясыз) оқытуды тану үшін 
баға-лау құралдары әзірленеді, оқытуды танудың 
кезең-дері, рәсімдері мен әдістемесі анықталады.

46 1999 жылғы 6 қыркүйектегі ЮНЕСКО мәдениет және білім беру Комитетінің баяндамасы // http://docs.cntd.ru/
document/902018841

4.3. ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАСТАР: ПЕРСПЕКТИВА-
ЛАРЫ ЖӘНЕ БАСТАМАЛАРЫ

Қазақстан Республикасында ҚР Ұлттық эконо-
мика министрлігінің Статистика комитетінің дерек-
тері бойынша 2017 жылы 386 ұйым ғылыми-зерттеу
және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстармен
айналысқан. Бұл көрсеткіш өткен жылмен са-
лыстырғанда (2016 жылы - 383 ұйым) 3 есеге
артық. Елдің басты ғылыми орталығы Алматы
қаласы болып қала береді. Мұнда ҒЗЖТК
жүзеге асыратын ұйымдардың ең көп саны
шоғырланған (4.5-кесте).

Ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысатын
қызметкерлер саны 2017 жылы 22 081 адамды
құрады. Жас ғалымдар (35 жасқа дейін) ғылыми
қызметкерлер контингентінің 30 % -ын құрайды.
Жаратылыстану ғылымдары, техника және техноло-
гия салаларында ғалымдар санының айтарлықтай
ұлғайғаны байқалады.

Ғалымдардың көпшілігі 25-34 жастағы жас тобы-
на жатады және олардың үлесі 26 % құрайды. Соңғы
жылдардағы жалпы контингенттегі ғалымдардың
осы жас топтарының саны мен үлесі бірте-бірте

4.8-сурет 
ДЖ. НАЙТ БОЙЫНША ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДІ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛДАНДЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ

Дерек көзі: J. Knight (2012) Internationalization: 
Three Generations of Crossborder Higher Education

Бірінші кезең 1

Екінші кезең 2

Үшінші кезең 3

ПОҚ және студенттердің академиялық 
ұтқырлығы 
Шетелдік жоғары оқу орындарына білім алу 
үшін студенттердің ұтқырлығын арттыру
Оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына арналған оқытушылық ұжым

Бағдарлама мен провайдерлердің ұтқырлығы
Білім беру бағдарламаларының және олардың 
провайдерлердінің ұтқырлығы 

Білім беру хабтары
Шетелдік студенттерді, зерттеушілерді, білім 
беру бағдарламаларын, оқыту провайдерлерін, 
оқыту мақсатында ғылыми-зерттеу 
компанияларын, білім тәжірибесі мен 
инновацияларды дамытуға тарту 
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артып келеді. 2013 ж. осы жастағы қызметкерлер 
санының біршама төмендеуіне қарамастан, соңғы 
алты жылда оның жалпы контингентіндегі үлес 
саны жоғары мәнге (26,4 %) жетті (4.6-кесте).

2017 жылы еліміздің жоғары оқу орындарында 
және ғылыми-зерттеу институттарында 25 жасқа 
дейінгі және 26-34 жас аралығындағы 5 915 ғылы-
ми қызметкерлер бар. Олардың ішінде әйелдердің 

үлесі 52,8 % -ды (3 124 адам) құрайды. Философия 
ғылымдарының докторлар (PhD) (56,2 % немесе 144 
адам) және профиль бойынша докторлар санының 
(69,2 % немесе 9 адам) басым бөлігі 26-34 жас ара-
лығындағы әйелдер қауымына тиесілі. Жас ерлер 
мен әйелдердің ғылым кандидаттарының және 
ғылым докторларының қатынасы әртүрлі екенін 
атап өту маңызды. 26-34 жас тобында ғылым кан-
дидаттары арасында әйелдердің үлесі 45,8 % (114 
адам), ғылым докторлары арасында - 23,5 % (8 адам) 
(4.7-кесте).

Зерттеу жұмысымен айналысатын философия 
ғылымдарының докторлары (PhD) саны біртін-
деп артып келеді. 2017 жылы 35 жасқа дейінгі 
255 ғылым докторы ғылыми жұмыстармен айна-
лысқан. Жас ғалымдар санының артуына PhD док-
торлық бағдарлама шеңберінде ғылыми кадрларды 
даярлауға мемлекеттік тапсырыстың көлемі және 
талантты жастарды ғылыми қызметке тартуға 
бағытталған уәкілетті орган қабылдаған шаралар оң 
әсерін тигізді. Қабылданған шаралардың көмегімен 
болашақта жас ғалымдар санының өсуі, олардың 
ғылыми өнімділігі мен ұтқырлығы күтілуде.

2018 жылдан бастап Дүниежүзілік банк пен ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетінің 
қолдауымен «Докторлық диссертацияларды (PhD) 
зерттеу және оқытуды қолдау гранттары» бағдар-
ламасы жүзеге асырылуда. Бағдарлама шетелдік 
ғалымдармен бірлескен зерттеулерді 12 айға дей-
ін қаржыландыруды көздейді. Шетелде бірлескен 
зерттеу тәжірибесін алған ғалымдар кейіннен өз 
елінде өткізілетін зерттеулердің сапасын айтар-
лықтай жақсартады деп күтілуде.

4.9-сурет 
«OPEN BADGES» ЖҮЙЕСІ

Open Badges электрондық белгілері – дағдылар мен 
қабілеттерді растайтын сандық шағын сертификаттар. Бұл 
белгішелерді өз түйіндемеңде, жеке сайтында,  
https://openbadges.org арнайы платформасында немесе 
әлеуметтік желі профилінде орналастыруға болады. Open 
Badges - бейресми білім беру нәтижелерін танудың заманауи 
механизмі ретінде қарастырылады.
Олардың пайда болуын бейнеойындармен 
байланыстырады. Ойындағы бағалау жүйесі 
түпнұсқасының іске қосылуы 2005 жылы Xbox 360 
Gamerscore жүйесін енгізген Microsoft-қа тиесілі. Бүгінгі күні 
әр түрлі платформалар мен ұйымдар «Critical Thinker» сыни 
ойлау, «Communicator» коммуникация және осы тәрізді тағы 
басқа дағдыларды дамытқандығы үшін белгілерді алу 
мүмкіндігін ұсынады. Сонымен қатар, бейресми білім беруді 
тану үшін стандарттау секторы дамып келеді.

4.5-кесте 
2014-2017 ЖЖ. ҒЗЖТК ЖҮЗЕГЕ АСЫРҒАН 
ҰЙЫМДАРДЫҢ САНЫ  

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2014 ж.

392
11
14
13

9
9

11
31
13

6
7

17
11

3
30
59

148

2015 ж.

390
11
14
11
10

7
11
32
14

8
5

19
9
4

30
53

152

2016 ж.

383
9

14
10
11

8
11
33
13
10

7
19
10

5
35
55

133

2017 ж.

386
11
16
11
10

8
11
29
14

8
6

19
11

5
34
62

131

Қазақстан Республикасы
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Батыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы

Өңірлер
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Дүниежүзілік банктің «Өндірістік инновациялар-
ды ынталандыру» жобасы шеңберінде «Қазақстан 
университеттерінде технологиялар трансферті 
кеңсесінің әлеуетін арттыру» компоненті бойынша 
қазақстандық ғалымдарға ағылшын тілін оқытуды 
ұйымдастыру қарастырылған. Тренинг 2018 жыл-
дың қарашасында басталып, бір жарым жылға со-
зылады. Қысқа мерзімді перспективада 5 000-ға 
жуық ғалым ағылшын тілі бойынша оқытылады. 
Тренинг нәтижелері бойынша Қазақстандағы ағыл-
шын тілінің дағдыларын оның ішінде жас ғалымдар 
арасында жетілдіру міндеті қойылуда.

Ғалымдарға Web of Science, Science Direct және 
Scopus платформаларына қолжетімділік, сонымен 
қатар осы дерекқорлармен индекстелетін журнал-
дарға ағылшын тілінде ғылыми мақалаларды жа-
риялауды үйрету курсымен қамтамасыз етілген. 
Жаратылыстану ғылымдары саласында мұндай 
жарияланымдар саны жыл сайын өсіп келеді.

Назарбаев Университетін құру жас ғалымдарды 
даярлау үдерісіне маңызды инвестиция болып сана-
лады, ал оның студенттері мен ПОҚ ғылым саласын-
да айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді.

олардың 
ішінен

4.7-кесте 
2017 ЖЫЛЫ ЖАС БОЙЫНША ҒЗЖТК ЖҰЗЕГЕ АСЫРҒАН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР САНЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ  

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

Олардың ішінен, жас:

Есептік жыл соңында ҒЗЖТК жүзеге асырған 
қызметкерлер саны, барлығы
олардың ішінен зерттеуші мамандар
олардың ішінен әйелдер
олардың ішінен академиядық дәрежесі барлары  
профиль бойынша доктор
олардың ішінен әйелдер
философия докторы (PhD)
олардың ішінен әйелдер
ғылым докторы
олардың ішінен әйелдер
ғылым кандидаты 
олардың ішінен әйелдер
магистр
олардың ішінен әйелдер

2 192

1 627
723

1 627
42
29

8
2

366
116
539
234

25
21

3 469

2 698
1 304
1 846

133
54
17

5
587
233

1 030
497

79
57

3 871

2 961
1 793
2 096

66
33
59
37

358
196

1 369
843
244

48

1 083

909
477

1 001
4
1

37
17
32
21

239
151
192
111

4 937

3 869
2 203
2 650

57
26

250
127
177

59
1 265

757
901
587

2 304

1 865
1 007
1 026

-
-

72
37

-
-

47
22

907
508

5 824

4 735
2 521
2 938

13
9

256
144

34
8

249
114

2 386
1 386

1 909

1 180
603
377

-
-
-
-
-
-

1
-

376
226

22 081

17 205
8 991

11 290
354
141
589
316

1 818
648

4 541
2 446
3 988
2 421

2 071

1 762
567

1 383
85
19

7
3

662
152
627
235

2
1

25
 ж

ас
қа

 д
ей

ін

65
 ж

ас
 ж

ән
е 
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ан

 ж
оғ

ар
ы

25
-3

4 
ж

ас

25
-2

8 
ж

ас

35
-4

4 
ж

ас

45
-5

4 
ж

ас

55
-6

4 
ж

ас

55
-6

2 
ж

ас

35
 ж

ас

Ба
рл

ы
ғы

олардың 
ішінен

олардың 
ішінен

4.6-кесте 
ЖАС БОЙЫНША ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН ӨҢДЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗГЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР 
САНЫНЫҢ ЖІКТЕЛІМІ    

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Жыл

20 404
23 712
25 793
24 735
22 985
22 081

Барлығы

Олардың ішінен жас бойынша:

3 749
4 735
5 175
5 257
5 099
4 937

35-44 жас

3 941
4 520
4 734
4 546
4 233
3 871

45-54 жас

3 437
3 958
4 267
3 889
3 592
3 469

55-64 жас 

1 515
1 911
2 170
2 035
1 894
2 071

65 жас және 
одан жоғары

2 648
2 818
2 912
2 636
2 211
1 909

25 жасқа 
дейін

5 114
5 770
6 535
6 372
5 956
5 824

26-34 жас

25,1
24,3
25,3
25,8
25,9
26,4

%
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ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ  

5 ТАРАУ

5

5.1. Жастар еңбек нарығындағы 
          тенденцияларға шолу 

5.2. Жастардың елдің әлеуметтік-
 экономикалық дамуына
 қатысуы

5.3. Жастар кәсіпкерлігін
 дамыту 

5.4. Жас отбасылар мен
 жастардың осал топтарының
 әлеуметтік ахуалы

5.5. «Жастарға мейірімді мекен» -
 Қазақстан жастарының даму индексі 
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ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ  

5 ТАРАУ

5

5.1. Жастар еңбек нарығындағы 
          тенденцияларға шолу 

5.2. Жастардың елдің әлеуметтік-
 экономикалық дамуына
 қатысуы

5.3. Жастар кәсіпкерлігін
 дамыту 

5.4. Жас отбасылар мен
 жастардың осал топтарының
 әлеуметтік ахуалы

5.5. «Жастарға мейірімді мекен» -
 Қазақстан жастарының даму индексі 

5.1. ЖАСТАР ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДАҒЫ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРҒА ШОЛУ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі Статистика комитетінің экономика
салалары бөлінісінде жұмыспен қамту жөніндегі
деректері экономикада жұмыспен қамтылған-
дар саны 2 038,8 мың адам ең көп саны − 335,9
мың адам (16,5 %) көтерме және бөлшек сауда,
сондай − ақ автомобильдер мен мотоциклдерді
жөндеу саласында жұмыс істейтінін көрсетеді.
276,7 мың адам (13,6 %) ауыл, орман және балық
шаруашылығында жұмыс істейді. 229,2 мың адам.
(11,2 %) білім берумен қамтылған. Өнеркәсіп сала-
сында 221,7 (10,9 %) мың адам.

2017 және 2018 жылдардың ұқсас кезеңдерін-
дегі деректерді талдау ауыл, орман және балық
шаруашылықтарында жұмыс істейтіндер саны-
ның елеулі азаюын, сондай-ақ құрылыс сала-
сында олардың елеусіз төмендеуін қоспағанда,

5.1-кесте
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША 15-28 ЖАСТАҒЫ ЖҰМЫСПЕН
ҚАМТЫЛҒАНДАР

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2017 ж.
II тоқсан

мың адам

2 030,1
341,9
217,7

55,0
118,5

31,7
12,5

151,6
314,1
130,6

44,5
49,1
62,9
29,6
69,3
66,9

128,0
213,1

97,3
48,8
64,8

-

-

2 038,8
276,7
221,7

48,3
129,4

30,0
14,1

149,5
335,9
137,1

45,0
52,4
60,7
43,9
61,0
73,3

133,6
229,2
109,8

38,4
70,7

-

-

2018 ж.
II тоқсан

Экономикада жұмыспен қамтылған, барлығы
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Өнеркәсіп
Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу
Өңдеу өнеркәсібі
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау
Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау
Құрылыс
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу
Көлік және қоймалау
Тұру және тамақтану бойынша қызметтер
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру қызметі
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру
Білім 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Өзге қызметтерді ұсыну
Үй қызметшісін жалдайтын және өзі тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер өндіретін үй 
шаруашылықтарының қызметі
Аумақтық ұйымдар мен органдардың қызметі

Экономикалық қызмет түрлері

1) 15 және одан жоғары жастағы халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу деректері бойынша. Жоғарғы жас шегі ҚР 
"ҚР Мемлекеттік жастар саясаты туралы" Заңына сәйкес көрсетілген, 29 жасқа толмаған тұлғаларды қамтиды 
(28 қоса алғанда).
2) Деректер жаңа жұмыспен қамту стандарттарына сәйкес қалыптастырылған (19-шы МКСТ ХЕҰ).

5.1-сурет  
15 - 28 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТЫЛҒАН ХАЛЫҚ САНЫ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

мың адам

2 030,10

2 036

2 000,40

2 024,60

2 038,80

2017 ж. II тоқсан

2017 ж. III тоқсан

2017 ж. IV тоқсан

2018 ж. I тоқсан 

2018 ж. II тоқсан 
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

барлық салалар бойынша 15-28 жастағы эконо-
микада жұмыс істейтін адамдар санының өсуін
көрсетеді. Бұл үрдістер жастардың ауылдық жер-
лерден қалаға кетуімен түсіндіріледі (5.1-кесте).

Жастардың әлеуметтік-экономикалық жағдай-
ын зерделеу еңбек нарығының негізгі индикатор-
ларын талдаумен байланысты, олардың ішінде
жұмыспен қамтылғандардың, жұмыссыздардың,
жұмыс күшінің және 15-28 жас аралығындағы
жұмыс күшінің құрамына кірмейтін адамдардың
саны.

Қазақстанның жас тұрғындарын жұмыспен
қамту және жұмысқа орналастыру саласындағы
үдерістерді талдау және қорыту осы есептің ма 
ңызды бағыттарының бірі болып табылады. 
Зерттеу барысында жұмыссыздық, өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған жастар және NEET 
санатындағы жастар сияқты қоғамның әлеуметтік 
мәселелері де көрініс тапты.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі Статистика комитетінің мәлімет-
теріне сәйкес, 2018 жылдың II тоқсанында еңбек
нарығындағы 15 - 28 жас аралығындағы жұмыс
күшінің саны 2 121,2 мың адамды құрады, оның
ішінде жұмыспен қамтылған халық – 2 038,8 мың
адам.

Жұмыспен қамтылған халық санының динами-
касы 2017 жылдың IV тоқсанымен салыстырғанда
жұмыспен қамтылғандар санының өсуін көрсе-
тетін оң үрдіс бар екенін көрсетеді (5.1-сурет).

Жұмыспен қамтылған жастар арасында 1 583,1
мың адам немесе 74,6 % – жалдамалы қызметкер-
лер, 455,6 мың адам (21,5 %) - өзін-өзі жұмыспен
қамтығандар.

Жұмыс күшінің құрамына кірмейтін адамдар-
дың саны 1 363,9 мың адамды құрайды.

Жұмыссыздық. 2017 жылдың соңынан бастап 
жұмыссыздар саны баяу қысқаруда. 2018 жылдың 

II тоқсанының соңына қарай жұмыссыздар 
саны 82 мың адамды құрады (5.2; 5.3-сурет).

«Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу 
нәтижелеріне сәйкес, сұралған жастардың 42 % 
- ы тұрақты түрде жұмысқа орналасу проблема-
ларымен бетпе-бет келгенін көрсетеді (5.4-сурет). 
Сонымен қатар, респонденттердің жасы үлкен 
болған сайын, осындай жолмен жауап беретін-
дердің саны соғұрлым көп: 14-18 жас санатының 
арасында мұндай адамдар – 31,2 %, 19-23 жас 
аралығында – 44,1 % және 24-28 жас аралығында 
– 48,5 % құрайды.

Респонденттердің пікірлеріндегі жынысы мен 
әртүрлі этникалық топтарға қатыстылығы бойын-
ша айырмашылықтар анықталған жоқ. Сонымен 
қатар, білімі жоқ (10 %) және ғылым кандидаты, 
докторы, PhD докторы (59,4 %) ғылыми дәрежесі 
бар респонденттердің пікірлерінде айтарлықтай 
айырмашылық бар. Мұндай айырмашылықтар 
көбінесе Жамбыл (60,2 %), Қызылорда (59,3 %) 
және Маңғыстау (56,0 %) облыстарының жастары 
арасында байқалады.

«Жастар» ҒЗО-ның әлеуметтік зерттеу деректері 
бойынша ауыл жастарының 47,5 % - ы және қала 
жастарының 38,1 % - ы жұмысқа орналастыру про-
блемаларымен тұрақты бетпе-бет келеді.

Сұралғандардың 30,5 %- ы жастар мамандық 

5.2-сурет  
15-28 ЖАСТАҒЫ ЖҰМЫССЫЗ ХАЛЫҚ

   Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

мың адам

86,6

84,7

86,0

83,7

83,8

2017 ж. II тоқсан

2017 ж. III тоқсан

2017 ж. IV тоқсан

2018 ж. I тоқсан

2018 ж. II тоқсан

2017 ж. I тоқсан

2017 ж. II тоқсан

2017 ж. III тоқсан

2017 ж. IV тоқсан

2017 ж.

2018 ж. I тоқсан

2018 ж. II тоқсан

5.3-сурет
ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ
ДЕҢГЕЙІ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

3,9

4,1

4,0

4,1

3,9

4,0

3,9
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бойынша жұмысқа орналасуда қиындықтарды 
бастан кешіруде, ал кәсіби дағдыларды талап 
етпейтін жұмыс табу қиын емес. Сауалнамаға 
қатысқан жастардың 29,9 % - ы алты немесе үш 
ай бойы (29,5 %) жұмыс табатынына сенімді. Тек 
13,9 % мамандығы бойынша қысқа мерзімде жұ-
мыс табатынына сенімді (5.5-сурет).

5.6-суретте көрсетілгендей, мамандық бойын-
ша жұмысқа орналасу мәселесі жастардың жоға-
ры жас санатын толғандырады. Бұл мәселе әсіре-
се үш өңірдің жастары арасында өткір: Ақмола 
(47,4 %), Солтүстік Қазақстан (46,2 %) облыстары 

мен Астана қаласы (49,6 %).
Өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың саны 

еңбек нарығының маңызды индикаторы болып 
табылады. 2018 жылдың II тоқсанында 15-28 жас 
аралығындағы халық саны 455,6 мың адамды 
құрады (5.2-кесте).

Өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастардың жас 
құрылымында айтарлықтай динамика байқал-

Иә, жастар үнемі жұмысқа орналасуда 
қиыншылыққа тап болады

Жастар мамандығы бойынша жұмысқа 
орналасуда қиналады. Арнайы кәсіби 
дағдыны қажет етпейтін жұмыс табу 
қиын емес

Мен оқып жүрмін, жұмыс іздеген жоқпын 
және жұмыс іздеу тәжірибем жоқ

Менің қаламдағы / ауылымдағы жастарда 
жұмысқа орналасу мәселесі жоқ

Жауап беруге қиналамын

5.4-сурет 
«СІЗДІҢ ҚАЛАҢЫЗДЫҢ/АУЫЛЫҢЫЗДЫҢ 
ЖАСТАРЫНДА ЖҰМЫС ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА 
ОРНАЛАСУДА ҚИЫНШЫЛЫҚТАР БАР МА?» 
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ 

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

42,2

30,5

16

8,5

2,7

 Жаңа жұмыс табу-жас адам үшін үлкен мәселе, 
ең жақсы жағдайда жарты жыл ішінде жұмыс 
табамын

Жұмыс іздеу белгілі қиындықтар тудырады, 
бірақ үш ай уақыт ішінде мен жұмысқа орнала-
самын

Мен оқып жүрмін, жұмыс іздеген жоқпын және 
жұмыс іздеу тәжірибем жоқ

Мен мамандығым бойынша жұмысты қысқа 
уақыт ішінде таба аламын

Жаңа жұмыс табу – бұл жастар үшін үлкен 
мәселе,  ең жақсы жағдайда жарты жыл ішінде 
табылуы мүмкін

Жауап беруге қиналамын

5.5-сурет 
СҰРАҚҚА ЖАУАПТАРДЫ БӨЛУ «ЕГЕР СІЗ 
ЖҰМЫССЫЗ БОЛСАҢЫЗ, СІЗДІҢ ОЙЫҢЫЗША, 
СІЗ ҮШІН ҚОЛАЙЛЫ ЖҰМЫС ТАБА АЛАСЫЗ БА» 
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ

29,9

29,5

21,9

13,9

0,2

4,6

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

5.2-кесте  
2013 – 2018 ЖЫЛДАРДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БОЙЫНША 15-28 ЖАС 
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ӨЗ БЕТІНШЕ ЖҰМЫСПЕН АЙНАЛЫСУШЫЛАР

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

ХЕҰ стандарттарына сәйкес өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың құрылымы.

мың адам

2014 ж.2013 ж. 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж. II тоқсан
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
Ерлер
Әйелдер
Қала халқы
Ауыл халқы

722,1
403,7
318,4
210,2
511,9

667,3
359,8
307,5
208,1
459,2

581,6
328,0
253,6
185,5
396,1

513,0
298,6
214,4
159,3
353,7

492,5
276,1
216,4
161,8
330,7

455,6
252,7
202,9

*
*

* Мәлімет жоқ
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майды. 2018 жылдың бірінші жартыжылдығында 
16-24 жастағы өзін-өзі жұмыспен қамтығандар са-
нының аз ғана өсуі байқалды: 2018 жылдың I тоқ-

санында 184 423 адамнан 2018 жылдың II тоқса-
нында 185 605 адамға дейін. Осы кезеңде 15 жас 
аралығындағы жұмыспен қамтылғандар саны 191 
адамға қысқарды (5.7-сурет).

5.6-сурет 
«ЖАСТАР МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ЖҰМЫСҚА 
ОРНАЛАСУДА ҚИЫНДЫҚТАРДЫ БАСТАН 
КЕШУДЕ. КӘСІБИ ДАҒДЫЛАРЫ ЖОҚ ЖҰМЫС 
ТАБУ ҚИЫН ЕМЕС» СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ 
ҮЛЕСТІРІМІ

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

17,1

14-18 жас 19-23 жас 24-28 жас

34,3 37,0

5.7-сурет 
ЖАСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗ БЕТІНШЕ 
ЖҰМЫСПЕН АЙНАЛЫСУШЫЛАР 
(15 ЖАС ЖӘНЕ 16-24 ЖАСТАР), 
2013 – 2018 ЖЫЛДАРДА.

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

15 жас 16-24 жастар

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.
I тоқсаны

2018 ж.
II тоқсаны

1 301

2 919

837

442

407

449

258

299 738

287 489

213 217

195 257

183 912

184 429

185 605

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Батыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Астана қаласы

Алматы қаласы

Шымкент қаласы

5.8-сурет 
ҚР ӨҢІРЛЕРІ БОЙЫНША 15-28 ЖАС 
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ӨЗ БЕТІНШЕ ЖҰМЫСПЕН 
АЙНАЛЫСУШЫЛАР

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2018 ж.
I тоқсаны

2018 ж.
II тоқсаны

мың адам

24

9,4

35,1

7,9

32,2

75,3

6,2

31,7

37,3

3,9

9,2

8,2

100,9

43,4

4,3

12,8

12,8

21,1

11,4

40,6

5,2

30,5

64,0

5,0

31,2

42,1

4,7

10,5

7,9

93,8

48,4

4,5

16,2

18,6
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Жастардың әлеуметтік-экономикалық жағдай-
ын талдауда NEET санатына ерекше назар аудару
керек. ХЕҰ-ның аңықтамасына сай осы санатқа 
белгілі бір жағдайларға әлеуметтік, экономикалық 
және саяси сипатта емес оқитын, жұмыс істейтін 
және біліктілігін арттыратын жастар жатады.

Халықаралық тәжірибе мен жастарға қатысты
ҚР заңнамалық нормаларын ескере отырып, NEET
санатына кіретін 14-29 жас аралығындағы 
мындай жастар жатады:

1) жұмыссыз (жұмыс күшінің бір бөлігі ретінде),
оқымайтын және біліктілігін көтермейтін жастар;

2) экономикалық белсенді емес жастар (үй
шаруашылығын жүргізумен, мүгедектігі бар ба-
лаларды, ауру туыстарын күтумен айналысатын
тұлғалар, 1 жастан 3 жасқа дейін балалары бар

жас аналар және т. б.).
Қазіргі уақытта NEET санатындағы жастар са-

нын есептеуді ҚР ҰЭМ Статистика комитеті жүр-
гізеді және «Халықтың жұмыспен қамтылуын
іріктеп зерттеу сауалнамасы» (Айлық кезеңі) 
жалпы мемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын пайдалана отырып, 
халықты іріктеп зерттеу негізінде еңбек 
нарығының индикаторларына негізделеді. Нақты 
адамды жұмыспен қамтылған немесе жұмыссыз 
халыққа жатқызу статистикалық нысанға сәйкес 
және респонденттердің жауаптарына сүйене 
отырып анықталады, халық жұмыспен 
қамтылғандарға немесе жұмыссыздарға және 
жұмыс күшінің құрамына кірмейтін адамдарға 
жұмыс күшінің құрамына қатысу мәртебесі 
бойынша жіктеледі.

NEET санын ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 
мынандай формула бойынша есептейді:

 

онда:
А - жұмыссыз жастар саны (мың адам);
В - жұмыс күшінің құрамына кірмейтін жастар

саны (мың адам);
С - оқу немесе біліктілігін арттыру себебі бой-

ынша жұмыс күшінің құрамына кірмейтін жастар
саны(мың адам);

D – жастардың жалпы саны (мың адам).
2018 жылдың II тоқсанында NEET жастар үлесі

республика бойынша 7,7 % - ды құрады, бұл 2017
жылдың соңғы тоқсанымен салыстырғанда 0,6 % - 
ға аз. Жастардың осы санаты ең жоғары дәре-
жеде Қарағанды (12,9 %), Түркістан (11,3 %) және
Солтүстік Қазақстан (10,0 %) облыстарында көр-
сетілген (5.3-кесте).

«Жастар» ҒЗО-ның 2017 жылғы зерттеулері (10
фокус-топтық пікірталас, NEET өкілдерімен 10 те-
рең сұхбат) халықтың осы санатының құрылы-
мында 6 топқа бөлуге мүмкіндік берді.

Айта кету керек, NEET санатындағы жастардың
әлеуметтік сипаттамаларының аймақтарда өзін-
дік ерекшелігі бар.

2014 жылы «Жастар» ҒЗО өткізген жастар 
арасынан 2500 респондент пен сараптамалық 
сұх-баттың нәтижелері елордада NEET 
жастарының келесі әлеуметтік сипаттамаларын 
көрсетуге мүм-кіндік береді:

1. Көбінесе үй шаруашылығымен айналысатын
және балаларды тәрбиелейтін әйелдер. 55,2 %
оқымайды, жұмыс істемейді және жас балалар-
дың болуына байланысты жұмыс іздестірумен ай-
налыспайды. Сұралған жастардың 59,2 % - ы үшін
бұл ереже әлеуметтік мақұлданады.

2. Жұмыс тәжірибесі (43,5 %) және қажетті
білімі (37%) жоқ, өз таңдауын таппаған жастар
(34 %) және шақыру бойынша жұмыс (21,6 %) 
атқаратындар.

3. Респонденттердің 4,0 % - ы «мен оқымаймын,
жұмыс істемеймін, жұмыс іздеймін» және 4,3 % 
- ы «мен оқымаймын, жұмыс істемеймін және 
жұмыс іздеймін» деген жауапты таңдады. 
Осылайша, сауалнамаға қатысқан жастардың 
8,3 % NEET санатында болды, бұл ресми стати-
стика деректеріне сәйкес келеді (2014 жылы 
Астанадағы NEET үлесі 7,9 %-ды құрады).

4. 1 жылдан 2 жылға дейін жұмыс істемейтін
жастар (56,8 %).

5. Жұмысқа орналастыру және жұмыспен

5.3-кесте
ҚР ӨҢІРЛЕР БӨЛІНІСІНДЕ  NEET ЖАСТАРДЫҢ   
(15-28) ҮЛЕСІ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

12,9
11,3
10,0

9,2
8,7
8,3
8,2
7,7
7,5
7,2
6,5
6,2
6,2
6,1
6,0
4,9
4,6
3,3

2018 ж. II тоқсаныАймақтар 
Қарағанды облысы
Түркістан облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Шымкент қаласы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Қазақстан Республикасы
Атырау облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы
Ақтөбе облысы
Павлодар облысы
Ақмола облысы
Алматы облысы
Қостанай облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Батыс Қазақстан облысы

Администратор
Штамп
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қамту саласында мемлекеттік және басқа да 
қолдау шаралары туралы нашар ақпараттанды-
рылған жастар (73,7 %).

Қазіргі уақытта жастардың осы санатын есеп-
теу әдіснамасына байланысты мәселе ашық 
күйінде қалып отыр. Жалпы, жастардың осы са-
натын статистикалық есептеудің жалпы әлемдік 
тәжірибесі әртүрлі, алайда ХЕҰ ұсынған есептеу 
әдісі басым болып қала береді. «Жастар» ҒЗО-
ның зерттеулері осы Әдістеменің елдегі контексті 
толық көлемде ескермейтінін көрсетеді. Осылай-
ша, NEET жастардың жекелеген санаттары есепке 
алынбаған.

 
5.2. ЖАСТАРДЫҢ ЕЛДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНА ҚАТЫСУЫ

Жастар кез келген елдің өркендеуінде басты 
орынға ие және инновациялық үдерістің негізгі ре-
сурсы ретінде қарастырылады. ҚР 2020 жылға дей-
інгі «Қазақстан 2020: болашаққа жол» мемлекеттік 
жастар саясаты тұжырымдамасында аға ұрпақтың 
жасампаздық істер эстафетасын жалғастыру, ұлт-
тық бәсекеге қабілеттілік шегін одан әрі көтеру, 
ХХІ ғасырда Қазақстанды өркендету мен тануды 
қамтамасыз ету міндеті тұр [15]. 

Жастардың елдің әлеуметтік-экономикалық 

өміріне қатысуының маңыздылығы жоғары және 
мемлекет пен қоғам тарапынан ерекше көңіл бөлу-
ді талап етеді. 

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіп-
керлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған 
бағдарламасы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 919 қаулысы).

Бағдарламаның негізгі мақсаты-өз бетінше 
жұмыспен айналысушыларды, жұмыссыздарды 
және біліктілігі жоқ өзге де тұлғаларды, соның ішін-
де жастарды үш бағыт бойынша өнімді жұмыспен 
қамтуға тарту: 1) жаппай оқыту және кәсіпкерлік не-
гіздері мен қажетті кәсіптер бойынша дағдыларды 
дарыту; 

5.4-кесте  
ӨНІМДІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ЖӘНЕ ЖАППАЙ 
КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ 2017-2021 
ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫН 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

Дерек көзі: ҚР ЕХӘҚМ

2018 ж.
40 008 121
45 038 436

2017 ж. 
40 008 121
45 038 436

Республикалық бюджеттен
Жалпы сипаттағы 
трансферттер есебінен

5.5-кесте 
ӨНІМДІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ЖӘНЕ ЖАППАЙ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ 2017-2021 ЖЫЛДАРҒА 
АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ (01.01.2018 - 01.10.2018 КЕЗЕҢ БОЙЫНША АҚПАРАТ)

Дерек көзі: ҚР ЕХӘҚМ

Қысқа мерзімді кәсіптік оқыту Жастар 
практикасыАймақтар

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Түркістан облысы
Алматы қаласы
Астана қаласы
Шымкент қаласы
Қазақстан Республикасы

1 475
2 289
5 160
1 375
2 555
4 100
1 500
2 200
1 625
1 605
1 555
1 200
1 710
5 440
1 000

700
1 760

37 249

Жоспар Жолданды Аяқталды Жұмысқа орналастырылды Адам

1 689
2 466
5 520
1 411
2 433
4 169
1 616
2 965
1 649
1 547

946
1 223
1 666
5 458
1 264

625
1 760

38 407

1 378
1 785
4 371

993
1 711
2 580
1 043
1 910
1 473
1 071

669
981

1 463
3 648

583
327

1 734
27 720

1 169
1 142
3 197

480
936
932
415
787

1 306
473
130
522

1 048
2 045

78
76

959
15 695

611
2 205
1 587

994
1 291
2 306
1 515
1 120

629
2 307
1 133

569
440

4 033
1 040

712
2 079

24 571
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2) жаппай кәсіпкерлік үшін жағдай жасау; 
3) жұмысқа орналасуға жәрдемдесу және ең-

бек ұтқырлығын қолдау арқылы еңбек нарығын 
дамыту.

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметтеріне 
сәйкес, 2018 жылы республикалық бюджеттен 
67 392 995 теңге, жалпы сипаттағы трансферт-
тер есебінен 45 311 093 теңге бөлу жоспарланған 
(5.4-кесте).

«2017-2021 жылдарға арналған нәтижелі жұ-
мыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасын» 01.01.2018-01.10.2018 жж. 
кезеңінде іске асыру қорытындысы 5.5-кестеде 
көрсетілген.

«Жастар практикасы» жобасы жастарды жұ-
мыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шарасы 
болып табылады. 

«Жастар практикасы» жобасына арналған жұ-
мыссыздар қатарына білім беру ұйымдарының 
түлектері білім беру бағдарламаларын іске асыра-
тын техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейін-
гі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
алған кәсібі (мамандығы) жоқ, жасы 29-дан аспаған 
жастар жатады.

ҚР ЕХӘҚМ деректеріне сәйкес, ай сайынғы 
жалақы жобасының қатысушыларына, жастар 
практикасына жіберілген, 25 АЕК (шегерусіз са-
лықтарды, міндетті әлеуметтік аударымдарды, 
пайдаланылмаған еңбек демалысы үшін өтемақы-
ларды және банк қызметтерін). 2018 жылы Жастар 
тәжірибесі бойынша еңбекақы 71 900 теңгені құрай-
ды. Барлық әлеуметтік аударымдарды есепке ала 
отырып, жастар тәжірибесіне қатысушылар 60 684 
теңге алады.

«Мәңгілік ел жастары-индустрияға» («Сер-
пін-2050») жобасы еңбек күші мол өңірлерден 
жастардың елдің еңбек тапшы өңірлеріне қажетті 
мамандықтар бойынша оқыту арқылы оқу көші-қо-
нын ынталандыру мақсатында іске қосылды.

2018 жылы 9 облыстың 26 ЖОО-да (Ақмола, 
Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қа-
зақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Сол-
түстік Қазақстан облыстары) жоба шеңберінде 12 
344 адам оқиды. 5.6-кестеден көрініп тұрғандай, 
еліміздің жоғары оқу орындарында студенттерді 
оқытуға бөлінген мемлекеттік білім беру тапсы-
рыстарының көлемі соңғы төрт жылда үш еседен 
астам ұлғайды. Сонымен қатар, сұранысқа ие ма-
мандықтар бойынша бағыттар тізімі кеңейді.

5.6-кесте 
ЕЛІМІЗДІҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДІ ОҚЫТУҒА БӨЛІНГЕН МЕМЛЕКЕТТІК 
БІЛІМ БЕРУ ТАПСЫРЫСТАРЫНЫҢ КӨЛЕМІ

Дерек көзі: Жергілікті атқарушы органдар

2014-2015 оқу жылы 2015-2016 оқу жылы 2016-2017 оқу жылы 2017-2018 оқу жылы
Педагогикалық 
мамандықтарға 

1 050 грант

5 000 грант, оның ішінде 
1 500 – педагогикалық 

мамандықтар 
3 000 – техникалық 

300 – ауыл шаруашылығы 
ғылымдары 

200 – ветеринария

3 162 грант, оның ішінде: 
1 000 – педагогикалық 

мамандықтар 
1 717 – техникалық 

345 – ауыл шаруашылығы 
ғылымдары, 

100 – денсаулық сақтау

3 793 грант, оның ішінде 
1 550 – педагогикалық 

мамандықтар 
1 898 – техникалық 

345 – ауыл шаруашылығы 
ғылымдары

5.7-кесте 
2018 ЖЫЛҒЫ 1 МАУСЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ 
ҰЙЫМДАРЫНЫҢ КҮНДІЗГІ ОҚУ НЫСАНЫ ТҮЛЕКТЕРІН ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Дерек көзі: Жергілікті атқарушы органдар

Жұмысқа 
орналастырылды

Оқуды 
жалғастырады

ҚР ҚК 
қатарында 

қызмет етеді
Жұмысқа 

орналаспағандар

281 адам, оның ішінде: 
182 – оқу аймағында қалды 
99 басқа аймақтарда жұмыс 
істейді

106 адам 44 адам

Әр түрлі себептермен 
(денсаулық жағдайы бойынша, 

отбасы құру және т. б.) 
тұратын жеріне оралды.

8 адам 41 адам
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

Техникалық және кәсіптік білім беру. Жоба 7 
өңірдің (Ақмола, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, 
Қостанай, Қарағанды, Павлодар, Солтүстік Қазақстан 
облыстары) 37 ТжКБ оқу орнында іске асырылуда, 
онда 2 276 адам оқиды. 2018 жылы күтілетін түлек-

тер 716 адамды құрайды, оның ішінде Ақмола облы-
сында – 22, Шығыс Қазақстан облысында-146, Батыс 
Қазақстан облысында − 113, Қарағанды облысын-
да-111, Қостанай облысында − 23, Павлодар облы-
сында − 174, Солтүстік Қазақстан облысында − 127.

5.8-кесте 
«ДИПЛОММЕН АУЫЛҒА» ЖОБАСЫН ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ, 2017 ЖЫЛ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ

Облысы

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
БАРЛЫҒЫ:

1 068 211,9
357 368,0
697 714,1
173 578,0
833 690,5
803 189,5

1 291 875,0
597 748,5
490 104,0

1 824 245,6
663 617,0
511 309,3
656 829,8

1 020 085,0
10 989 566,13

381
447
550
112
318
452
500
351
275
200
544
434
325
905

5 794

331
114
211

52
270
241
408
184
161
559
198
166
215
303

3 413

60 514,50
70 998,00
87 356,40
17 788,96
50 825,60
71 791,14
79 415,00
54 777,02
43 678,07
31 765,50
86 403,52
68 773,70
51 619,00

143 739,00
919 445,41

СаныСаныСомасы, мың теңге Сомасы, мың теңге

Көтерме жәрдемақы Бюджеттік кредиттер
2017 жыл

5.9-кесте 
«ДИПЛОММЕН АУЫЛҒА» ЖОБАСЫН ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША АҚПАРАТ 
2018 ЖЫЛҒЫ ҚАҢТАР-СӘУІРДЕГІ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША

100
45

121
3

105
86

107
68
53
71

207
46
71

251
1 334

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ

Облысы

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
БАРЛЫҒЫ:

350 321,0
137 722,0
430 737,5

10 822,5
361 397,5
303 202,0
365 817,6
238 580,5
187 195,3
247 214,2
705 948,0
150 720,5
232 883,0
898 137,0

4 620 698,60

192
116
340

10
101
154
309

0
48

0
178
101
188
598

2 335

32 324,10
19 481,00
57 240,40

1 683,50
17 340,10
25 925,90
52 020,25

0,00
8 080,80

0,00
29 966,30
17 003,40
31 649,95

100 673,30
393 389,00

СаныСомасы, мың теңге СаныСомасы, мың теңге

Көтерме жәрдемақы Бюджеттік кредиттер
2018 жылдың қаңтар – сәуір айлары
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«Дипломмен ауылға»
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назар-

баевтің тапсырмасына сәйкес 2009 жылы іске асы-
рылатын «Дипломмен ауылға!» жобасы жастарды
қолдаудың маңызды тетігі болып табылады.

ҚР ҰЭМ мәліметінше, 2017 жылы «Дипломмен
ауылға», 919 445 41 мың теңгеге 5 794 көтерме жәр-
демақы бөлінді. 10 989 566,13 мың теңге сомасына
3 413 бюджеттік кредит берілді (5.8-кесте).

2018 жылдың қаңтар-сәуір айларында рес-
публикалық бюджеттен тұрғын үй сатып алу 
үшін бюджеттік кредиттер «Дипломмен ауылға» 
жобасы шеңберінде 1 334 маманға 4,6 млрд. 
теңге бөлінді, 2 335 маман 393,4 млн. теңге (5.9 
кесте).

«Жасыл ел»
 Мемлекет басшысы Н. Назарбаевтың баста-

масын іске асыру мақсатында, ҚР Үкіметінің 2005 
жылғы 25 маусымдағы № 632 қаулысымен «Жасыл 
ел» бағдарламасы бекітілді және кеңінен өрістетілді.

Егер 2005 жылы «Жасыл ел» жастар еңбек отряд-
тарының қызметімен қамтылған елді мекендердің 
саны 35-36 қала мен кентті құраса, 2018 жылға қарай 
бұл сан алты есеге жуық өсті және Қазақстанның бар-
лық аумағында 243 географиялық объектіні құрай-
ды. Кең ауқымды аумақтық қамту тек қала ғана емес, 
ауыл жастарын тартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ 
шалғайдағы ауылдық аймақтарда көшпелі отрядтар-
ды құрмай, жұмысты ұйымдастыру.

«Жасыл ел» бастамасын іске асыруға қатысатын 
жастардың негізгі контингенті - оқушы (студенттер, 
орта және арнаулы орта оқу орындарының оқушы-
лары), жұмыссыз жастар, балалар үйлері мен ин-
тернаттардың тәрбиеленушілері). «Жасыл ел» МТҰ 
қозғалысы еңбекке қабілетті жастардың барлық 
санаттарын қамтуға тырысады.

2018 жылы 16 аймақтың 14-і бойынша жұмысқа 
орналастырылған жастар контингенті туралы айта 
кету керек, республика бойынша жұмысқа орнала-
стырылған 22 243 адамның 13 883-і ауыл тұрғында-
ры, 8 360-ы қалалық, 6 748-і жоғары оқу орындары-
ның оқушылары, 7 615-і колледж оқушылары және 
4 081-і жалпы білім беретін мектеп оқушылары, 3 
799-і жұмыссыз жастар. Жастардың мәртебесі: 2 
397-көп балалы отбасынан шыққан жастар, 2 482-
аз қамтылған отбасынан шыққан жастар, 89-интер-
нат үлгісіндегі мекемелерде тұратын (жетім) және 
25-мүгедек жастар.

Көгалдандыру жұмыстарына және абаттанды-
руға маманданған ұйымдармен жоспарлы ынты-

мақтастық жастар еңбек жасақтарының қызметін
неғұрлым сауатты жоспарлауға алып келді. Мәсе-
лен, өңірлерде отырғызу жұмыстарын жүргізу
кестелерінің маусымдық ерекшеліктерін есепке
алуға байланысты жұмыс маусымы қараша
айына дейін кеңейтілді, сондай-ақ Ақтөбе
облысында жыл бойы жұмыс маусымы енгізілді.
Жастарды оқу кезінде жұмысқа орналастыру
мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін көптеген
өңірлерде оқу процесін бұзбайтын, сарбаз-
дардың жұмысқа шығуының арнайы кестесі
енгізілді. Мұндай тәжірибе ағаш отырғызуға,
аймақтарда ағаш отырғызудың ерекшеліктерін
сақтауға  және оқушы жастардың демалыс 
кезеңінде ғана емес, жұмысқа орналасуына 
мүмкіндік берді.

2016-2017 жылдары «Жасыл ел» МТҰ қызметінің
бағыттарының бірі «Нұрлы жол» Мемлекеттік ин-
фрақұрылымдық даму бағдарламасы аясында
салынып жатқан нысандардың құрылысында сар-
баздардың жұмысы болды.

Өзара іс-қимыл жолымен «Жасыл ел» өңірлік

5.10-кесте
«АЛДАҒЫ 5 ЖЫЛДА СІЗ НЕНІ ҚАЛАЙСЫЗ?»
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

30,4
27,3
22,8
17,4
15,4
14,1
13,9
12,9
12,8
12,1

8,7

8,1
7,9

7,4
4,7
4,9
3,7
0,3
0,2
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1

Сапалы білім алуға
Табысты мансап құру
Лайықты жұмыс табу
Тұрғын үй сатып алуға
Диплом немесе білім бітіргені туралы куәлік алу
Мамандық бойынша жұмыс табу
Шығармашылық жағынан ашылу
Қызықты жұмыс табу
Өз бизнесімді ашу
Өзінің екінші жартысын, өмір серігін табу
Өз жұмыс орнын ауыстыру, лауазымдық
жоғарылатуды алу
Өз таныстарымның қатарын кеңейту
Айналадағы адамдардың, әріптестердің 
арасында және т.б. арасында танылу 
Балалы болу
Спортта табысқа жету
Жақсы іскерлік серіктестерді табу
Жауап беруге қиналамын
Басқа
Көлік сатып алу
Балаларды ақылы мектепке жіберу үшін 
материалдық тәуелсіздік 
Саяхат, әлемді көру
Жапонияға магистратураға түсу
Жеке үй салу
Жазылып кету
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

өкілдіктері облыстық және қалалық әкімдіктер-
мен, облыстардың жұмыспен қамтуды үйлестіру
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасымен,
қалалар әкімдіктерінің «Жұмыспен қамту ор-
талығы» КММ, «Қалалар әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі» ММ, 
«Қалалар мен облыстардың табиғи ресурстар 
және табиғат пай-далануды реттеу басқармасы» 
ММ әртүрлі меншік нысанындағы 
кәсіпорындармен «Жасыл ел» жастар еңбек 
жасақтарының қызметі мәселелері бойынша
олармен жұмыс орындарын құру.

2018 жылы республика бойынша жұмыс бе-
рушілердің жалпы саны 410 кәсіпорын.

«Жасыл ел» жастар еңбек отрядтарының
қызметі бойынша іс-шараларды іске асыруға
және іс-шараларға қатысуға 48 697 адам
тартылды, «Жасыл ел» МТҰ өңірлік штабтары 420
іс-шара өткізді.

Жастардың қоғамның әлеуметтік-экономи-
калық өміріне қатысуы олардың болашаққа 
арналған жоспарларымен тығыз байланысты.

«Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу
нәтижелеріне сәйкес, алдағы бес жылға арналған
жастар жоспары сапалы білім алумен (30,4 %), 
табысты мансапқа (22,8 %) және лайықты 
жұмысқа (22,8 %) байланысты. Ұсынылған 
нұсқалардың ішінен үшке дейін таңдау 
мүмкіндігі бар, келесі үштікте жастар: тұрғын 
үй сатып алу (17,4 %), диплом немесе білім алу 
туралы куәлік алу (15,4 %) және мамандық 
бойынша жұмыс табу (14,1 %) (5.10-кесте).

5.3. ЖАСТАР КӘСІПКЕРЛІГІН ДАМЫТУ

Жастар кәсіпкерлігін дамыту-Қазақстандағы
шағын және орта бизнесті дамытудың басым
бағыттарының бірі. Шет елдердің тәжірибесі
бойынша ол экономиканың негізгі қозғаушы күші
болып табылады және елдің дамуының иннова-
циялық жолына жылдам көшуіне ықпал етуі тиіс.
Жастар бизнесінің ерекшелігі тұтыну сұраныста-
рына тез жауап беру-ерекше қызмет көрсету 
немесе жекелеген нарықтық сегменттер үшін 
ұсақ сериялы, бірегей өнім шығару болып 
табылады. Жастар, әдетте, ойлаудың 
креативтілігімен ерек-шеленеді,бұл 
кәсіпкерлік қызметке, бизнестің бәсекеге 
қабілеттілігіне оң әсер етеді.

Қазіргі уақытта Қазақстанда жастар кәсіпкер-
лігін қолдаудың бірқатар бағдарламалары бар:

- Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға
арналған «Еңбек» бағдарламасы, бағдарлама-
ның басты мақсаттарының бірі жұмыссыз және
өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастарды қолдау
болып табылады.

- «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қол-
дау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы;

- «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту коры аясында
«Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін, «Жұмыс
істеп тұрған кәсіпкерлер үшін» және «Бизнестегі
әйелдер үшін» бағдарламалары қарастырылған;

- «Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы;
- Жастар бастамаларының қоры, оның қызмет

бағытына жастар кәсіпкерлігін қолдау кіреді.
Сондай-ақ жастар кәсіпкерлігін мынадай ұй-

ымдар ынталандырады:
- Қазақстанның Даму Банкі;
- Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік;
- «Қазагроқаржы» - Ауыл шаруашылығын

қаржылай қолдау қоры;
- «KaznexInvest» экспорт және инвестициялар

жөніндегі Ұлттық Агенттік;
- Қазақстандық Индустрияны Дамыту Институты.
Халықаралық бағдарламалар арасында Дүни-

ежүзілік Банктің «Zhasproject» жобасын, Еуропа-
лық Қайта Құру және даму банкінің жобаларын,
Microsoft BizSpark бағдарламасын бөліп көрсе-
туге болады.

Жастар кәсіпкерлігін қолдау үшін елде екі тіл-
де «Бизнес аумағы сіздің дамуыңыз үшін» 
ақпараттық және кеңес беру сайты жұмыс 
істейді [6]. Сайт ая-сында «Жастар бизнесі» атты 
айдарлармен жеке опция ұйымдастырылды:

- Жастар кәсіпкерлігін қолдау бағдарламалары;
- Жастар кәсіпкері мектебі;
- Жас кәсіпкерлер қауымдастығы;
- Жастар кәсіпкерлігін қолдаудың халықара-

лық тәжірибесі;
- Жастар кәсіпкерлігі бойынша халықаралық

ұйымдар;
- Жетістік тарихы - жастардың жеке ісін құру

және құру тәжірибесін баяндайтын айдар.
ҚР Президентінің тапсырмасы бойынша 2017

жылдан бастап жастардың алғашқы жұмыс ма-
мандығын тегін алуға жағдай жасалуда. Екінші
ақпарат көздерінің Контент-талдауы көрсеткен-
дей, 2018 жылдың 1 мамырына 56 мың жас осы
бағдарламаны мемлекеттік қолдау шараларын
қолданды [15].

Шығыс Қазақстан облысында жастарды кәсіп-
керлік негіздеріне тегін кешенді оқыту бойынша
Қазақстандағы жалғыз әлеуметтік-білім беру жо-
басы «Авангард плюс» жас кәсіпкерлер мектебі
жұмыс істейді. Мектеп ШҚО КП Іскер әйелдер
кеңесі төрағасының бастамасымен құрылған
және қоғамдық негізде жұмыс істейді [16].

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері 
бойынша 29 жасқа дейінгі тіркелген жеке 
кәсіпкер-лер саны 124 027 адамды құрады (5.9-
сурет).

Жастар кәсіпкерлігін дамыту-Қазақстандағы
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шағын және орта бизнесті дамытудың басым 
бағыттарының бірі. Шет елдердің тәжірибесі 
бойынша ол экономиканың негізгі қозғаушы күші 
болып табылады және елдің дамуының иннова-
циялық жолына жылдам көшуіне ықпал етуі тиіс. 
Жастар бизнесінің ерекшелігі тұтыну сұраныста-
рына тез жауап беру-ерекше қызмет көрсету не-
месе жекелеген нарықтық сегменттер үшін ұсақ 
сериялы, бірегей өнім шығару болып табылады. 

Жастар, әдетте, ойлаудың креативтілігімен ерек-
шеленеді,бұл кәсіпкерлік қызметке, бизнестің 
бәсекеге қабілеттілігіне оң әсер етеді.

Қазіргі уақытта Қазақстанда жастар кәсіпкер-
лігін қолдаудың бірқатар бағдарламалары бар:

- Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» бағдарламасы, бағдарлама-
ның басты мақсаттарының бірі жұмыссыз және 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастарды қолдау 
болып табылады.

- «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қол-
дау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы;

- «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту коры аясында 
«Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшіні, «Жұмыс 
істеп тұрған кәсіпкерлер үшін» және «Бизнестегі 
әйелдер үшін» бағдарламалары қарастырылған;

- «Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы;
- Жастар бастамаларының қоры, оның қызмет 

бағытына жастар кәсіпкерлігін қолдау кіреді.
Сондай-ақ жастар кәсіпкерлігін мынадай ұй-

ымдар ынталандырады:
- Қазақстанның Даму Банкі; 
- Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік; 
- «Қазагроқаржы» - Ауыл шаруашылығын 

қаржылай қолдау қоры;
- «KaznexInvest» экспорт және инвестициялар 

жөніндегі Ұлттық Агенттік;
- Қазақстандық Индустрияны Дамыту Институты.
Халықаралық бағдарламалар арасында Дүни-

ежүзілік Банктің «Zhasproject» жобасын, Еуропа-
лық Қайта Құру және даму банкінің жобаларын, 
Microsoft BizSpark бағдарламасын бөліп көрсе-
туге болады.

Жастар кәсіпкерлігін қолдау үшін елде екі тіл-
де «Бизнес аумағы сіздің даму үшін» ақпараттық 
және кеңес беру сайты жұмыс істейді [6]. Сайт ая-
сында «Жастар бизнесі» атты айдарлармен жеке 
опция ұйымдастырылды:

- Жастар кәсіпкерлігін қолдау бағдарламалары; 
- Жастар кәсіпкері мектебі; 
- Жас кәсіпкерлер қауымдастығы; 
- Жастар кәсіпкерлігін қолдаудың халықара-

лық тәжірибесі; 
- Жастар кәсіпкерлігі бойынша халықаралық 

ұйымдар; 
- Жетістік тарихы - жастардың жеке ісін құру 

және құру тәжірибесін баяндайтын айдар.
ҚР Президентінің тапсырмасы бойынша 2017 

жылдан бастап жастардың алғашқы жұмыс ма-
мандығын тегін алуға жағдай жасалуда. Екінші 
ақпарат көздерінің Контент-талдауы көрсеткен-
дей, 2018 жылдың 1 мамырына 56 мың жас осы 
бағдарламаны мемлекеттік қолдау шараларын 
қолданды [7].

5.9-сурет 
01.07.2018 Ж. ЖАҒДАЙ БОЙЫНША 29 ЖАСҚА 
ДЕЙІНГІ ТІРКЕЛГЕН ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕР САНЫ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

124 027
БАРЛЫҒЫ27 334 96 693

Қала                Ауыл

5.11-кесте  
 01.07.2017 Ж. - 01.07.2018 Ж. АРАЛЫҒЫНДАҒЫ 
29 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ ТІРКЕЛГЕН ЖЕКЕ 
КӘСІПКЕРЛЕР САНЫ

Дерек көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

120 067
4 633
6 563
9 899
4 972
7 498
4 441
4 571
9 172
5 957
4 895
5 705
3 852
2 665

-
14 619
16 927
13 698

-

124 027
4 639
6 797
9 837
5 455
7 706
4 669
5 236
9 252
5 475
5 444
6 189
3 725
2 377
8 079

-
14 204
18 074

6 869

Қазақстан Республикасы 
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Батыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Түркістан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы
Шымкент қаласы

01.07.
2017 ж.

01.07.
2018 ж.
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

Шығыс Қазақстан облысында жастарды кәсіп-
керлік негіздеріне тегін кешенді оқыту бойынша
Қазақстандағы жалғыз әлеуметтік-білім беру жо-
басы «Авангард плюс» жас кәсіпкерлер мектебі жұ-
мыс істейді. Мектеп ШҚО КП Іскер әйелдер кеңесі
төрағасының бастамасымен құрылған және қоғам-
дық негізде жұмыс істейді [8].

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері 
бойынша 29 жасқа дейінгі тіркелген жеке 
кәсіпкерлер саны 120 067 адамды құрады (5.11-
сурет).

Статистика комитетінің мәліметінше, 2018
жылы (01.07.2018 ж.жағдай бойынша) 29 жасқа
дейінгі тіркелген жеке кәсіпкерлер саны 3 960 ЖК-ге
артты. Жас ЖК санының төмендеуі Алматы, Қоста-
най, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында
және Астана қаласында тіркелген (5.11-кесте).

Жастар кәсіпкерлігін дамыту – мемлекеттік
жастар саясатының басым бағыттарының бірі.

«Атамекен» Қазақстан Ұлттық Кәсіпкерлер 
палатасы кәсіпкерлікті дамыту мақсатында 
кәсіп-керлікке оқыту жөніндегі жобаларды іске 
асырады және қатысады.

«Бастау Бизнес» кәсіпкерлік негіздеріне оқыту
жөніндегі жоба өнімді жұмыспен қамтуды және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жыл-
дарға арналған бағдарламасы шеңберінде 14 об-
лыста, 80 ауданда 2017 жылдың ішінде сәуір-
қараша аралығында (6 ағын) іске асырылды.
2017 жылы 15 000 адам оқытылды. 2017 жылы
«Бастау Бизнес» жобасына жастар өкілдері
белсенді қатысты. 30,7 % - өкілдері 17-ден 29
жастағы жас санатындағылар.

Бизнес ашқандар санының 22 % (713 адам)
жастар санатына жатады (17-ден 29 жасқа дейін).

2018 жылдың бірінші жартыжылдығында 2
оқыту легі іске асырылды, 12 645 адам оқытылды,
оның 24,8 % – ы (3 134 адам) - жастар.

«Бизнестің жол картасы 2020» - «Қаржылай емес
қолдау шаралары» бірыңғай бағдарламасының
төртінші бағыты аясында «Бизнес-мектеп» компо-
ненті іске асырылуда.

2017 жылы «Бизнес-мектеп» компоненті бойын-
ша оқыту жүргізілді:

- «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша 19 076
адам. Оның ішінде 18 жастан 29 жасқа дейін –
4 962;

- «Бизнес-Өсу» жобасы бойынша 19 076 адам,
оның ішінде 18-29 жас аралығында – 421;

- «Тәлімгерлік принциптерін қолдана отырып жо-
балық оқыту» бойынша 1 100 адам, оның ішінде
18-29 жас аралығында – 249 адам.

«Жас кәсіпкер мектебі» жобасы бойынша 1 035
тыңдаушы оқытылды. «Бизнес-мектеп» компо-
ненті бойынша 2018 жылдың бірінші жарты жыл-
дығында:

- «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша 10 541 
адам. Оның ішінде 18 жастан 29 жасқа дейін – 
2 708; 

- «Бизнес-Өсу» жобасы бойынша 1 161 адам, 
оның ішінде 18-29 жас аралығында – 211; 

- «Тәлімгерлік принциптерін қолдана отырып 
жобалық оқыту» бойынша 224 адам, оның ішінде 
18-29 жас аралығындағы 58 адам.

3. «Атамекен» ҰКП ат саласын дамыту бойын-
ша Жол картасының 24-тармағы аясында өткізіл-
ген және жоспарланған технологиялық конкур-
стар, хакатондар, жарыстар, АКТ саласындағы 
олимпиадалар туралы «Startup Bolashak Менің 
Арманым» жобасының ақпараттық серіктесі бо-
лып табылады.

10 маусым 2018 жылы Астана қаласында фе-
стиваль форматында осы байқаудың ¼ финалы 
өтті. Осы байқауда 10 000 қатысушыны қамти 
отырып, бүкіл елден 5 000-ға жуық стартап жо-
басы жарияланды. 

Жастар кәсіпкерлігін дамытуда үкіметтік емес 
ұйымдар маңызды рөл атқарады. Студенттік 
кәсіпкерлікті дамыту жастарды әлеуметтік-эко-
номикалық өмірге белсенді тартуға мүмкіндік бе-
реді және шағын және орта бизнеске жол ашады.

 

ENACTUS-өмірді қайта құру және тұрақты әлемді 
қалыптастыру үшін кәсіпкерлік күшін пайдаланатын 
бизнес көшбасшыларының, студенттік және акаде-
миялық көшбасшылардың қауымдастығы болып 
табылатын коммерциялық емес ұйым. ENACTUS жо-
басының негізгі идеясы кәсіпкерлікті дамыту үшін сту-
денттік, академиялық және бизнес-көшбасшылардың 
күш-жігерін біріктіру, компаниялар қызметінің эконо-
микалық тиімділігін және адамдардың өмір сүру сапа-
сын арттыруға, жастарды әлеуметтік-экономикалық 
өмірге тартуға мүмкіндік беретін бірегей идеяларды 
енгізу болып табылады.

ENACTUS өкілдіктері 36 елде, оның ішінде Қа-
зақстанда да жұмыс істейді. Қазіргі уақытта ENACTUS-
тың 70 000-нан астам белсенді студенттері бар. 

Қазіргі таңда ENACTUS Kazakhstan-да 108 жоба-
мен жұмыс істейтін Қазақстанның 50 түрлі ЖОО-ның 
3000-нан астам белсенді студенттері бар. 26 Сәуір 2018 
жылы Астанада ENACTUS Kazakhstan National EXPO 
2018 студенттік стартаптар мен инновациялардың 
Ұлттық кубогы өтті. 

Стартаптар мен инновациялардың Ұлттық студент-
тік кәсіпкерлік кубогы шеңберінде келесі іс-шаралар 
өтті: 
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ENACTUS Студенттік кәсіпкерліктің I Еуразиялық
форумы;

ENACTUS Kazakhstan бизнес-серіктестерінен жыл
сайынғы бос орындар жәрмеңкесі және арнайы кон-
курстар.

Чемпионатқа 60 қазақстандық ЖОО-ның 700-
ден астам студенті қатысты. Чемпионат аясында
студенттер digital, ауыл шаруашылығы, қаржы,  
Әлеуметтік сала және т. б. саласында 100-ден 
астам өз жобаларын ұсынды.

«Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу
мәліметтеріне сәйкес, жастар арасында республика-
да жастар кәсіпкерлігін дамыту туралы ақпараттану
мәселесі өзекті болып отыр . Сұралған жастардың
төрттен бір бөлігі (25,7 %) жастар кәсіпкерлігі туралы
ештеңе білмейді. (5.10-сурет).

«Сіз таяу үш жылда өз ісіңізді ашуды, кәсіпкер-
лікпен айналысуды жоспарлайсыз ба?»сұралғандар-
дың 51,3 % - ы теріс жауап берді, респонденттердің
32,3 % бұл туралы ойланбаған. Бұл сұраққа қала

жастарының 17 % - ы және ауыл жастарының14,5 % 
- ы оң жауап берді. 

«Иә, жоспарлаймыз» (16,5 %) жауабының нұсқа-
сын таңдаған респонденттер арасында сауда сала-
сында өз бизнесін ұйымдастырғысы келеді (34,3 %), 
қызмет көрсету саласында 20,1 %.

Сұралған жастардың 47,5 % - ы тікелей қаржылық 
қолдау жастар кәсіпкерлігін қолдаудың ең тиімді 
нысаны болып табылады деп санайды. Сауална-
маға қатысқандардың әрбір бесінші және әрбір 
төртіншісі - тиісінше 25,3 % және 21,0 %. Сауалнамаға 
қатысқандардың 22,5 % - ы қалалық және 16,4 % - ы 
ауыл жастарына білім беруді қолдау көрсетті.

Жас адамдарды кәсіпкерлік істе тәуелсіздік тар-
тады: материалдық және жеке. Кәсіпкер жұмысы-
ның ең тартымды жақтарының үштігіне респондент-
тер кірді:

- сүйікті ісімен айналысу мүмкіндігі-50,1 %; 
- табыстың жоғары деңгейі-36,8 %; 
- салыстырмалы еркін (ыңғайлы) кесте-22,9 %.
Мемлекет барлық жерде жастарды қолдайтыны-

на қарамастан, жастар кәсіпкерлігін дамытудың не-
гізгі тежеуші факторларының бірі болып табылады. 
5.12-кестеде «Қандай Мемлекеттік бағдарламалар 
мен жобалар, бизнесті қолдау бойынша қандай ұй-
ымдардың қызметі туралы сіз естідіңіз, білесіз бе не-
месе қатысушы болып табылдыңыз ба (ынтымақта-
сыңыз, жүгініңіз)?». «Жастар» ҒЗО әлеуметтік зерттеу 
нәтижелеріне сәйкес, респонденттердің 7,8 % - дан 
14,4 % - ға дейін жастар кәсіпкерлігін дамыту бағдар-

5.11-сурет 
«ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ БӨЛІГІНДЕ ЖАСТАРДЫҢ 
ӨЗ БИЗНЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ҮШІН НЕҒҰРЛЫМ 
АРТЫҒЫРАҚ ҚАЛАЙТЫН САЛАЛАР» 
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ

  Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
әлеуметтік зерттеулер нәтижелері

Оқимын
Жұмыс істеймін
Оқымаймын, жұмыс істемеймін, жұмыс іздеудемін
Оқимын және жұмыс істеймін
Оқымаймын, жұмыс істемеймін, жұмыс іздемеймін

Сауда

32,7
32

31,4

56,7

35,3

Қызмет 
көрсету 
саласы

16,8
24

18,6

30

29,4

Жастар кәсіпкерлігі туралы еш нәрсе білмеймін

Жастар кәсіпкерлігін дамыту баяу жүріп 
жатыр, бұл үдерісті жылдамдату керек

Жастар кәсіпкерлігін дамыту жылдам 
қарқынмен жүріп жатыр

Мемлекет жастар кәсіпкерлігін дамытуға 
жақсы жағдай жасап отыр

Елдегі жастар кәсіпкерлігі дамымаған

Қазақстанда жастар кәсіпкерлігін дамыту 
қажет емес

Жауап беруге қиналамын

Басқа 

5.10-сурет
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖАСТАР 
КӘСІПКЕРЛІГІНІҢ ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҚАНДАЙ 
ПІКІРДЕСІЗ?» СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ 
ҮЛЕСТІРІМІ

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

25,7

22,4

18,8

11,7

8,1

3,8

9,4

0,3



ТА
РА

У 
5

Ж
А

С
ТА

РД
Ы

Ң
 Ә

Л
ЕУ

М
ЕТ

ТІ
К-

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
Л

Ы
Қ

 Ж
А

ҒД
А

Й
Ы

 

80

«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

ламалары туралы ақпаратты иеленетінін атап өтті.
«Қазақстанда жастар кәсіпкерлігінің қандай

мәселелері бар, жас кәсіпкерлер қандай мәселе-
лерге тап болады деп ойлайсыз?», сондай-ақ, қаржы
қаражатының жетіспеушілігі (бастапқы капиталдың
болмауы) жастар ісін дамытуға кедергі келтіретін
ең өзекті мәселе болып табылатынын анықтады:
респонденттердің 55,7 % - ы осы нұсқаны таңдады.
Бес мәселеге мыналар кірді:

- жоғары жалдау ақысы – 32,4 %;
- салық салудың жоғары деңгейі -23,9 %;
– бизнесті жүргізу, салық есептілігін тапсыру

тәжірибесінің болмауы-22,0 %;
- несие ресурстарының қол жетімсіздігі-21,9 %.
 
5.4. ЖАС ОТБАСЫЛАР МЕН ЖАСТАРДЫҢ

ОСАЛ ТОПТАРЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК АХУАЛЫ

«Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қа-
зақстан Республикасының Заңына сәйкес, ер-
лi-зайыптылардың екеуi де жиырма тоғыз жасқа
толмаған отбасы не баланы (балаларды) жиырма
тоғыз жасқа толмаған ата-ананың бiреуi тәрби-
елейтін толық емес отбасы жас отбасы болып
табылады.

Мемлекет отбасының экономикалық тәуел-
сіздігі мен отбасы әл-ауқатын арттыру, мемлекет-
тік жәрдемақы төлеу, жеңілдікті несиелер беру,
білім беру мекемелерін, мәдени мекемелерді,
дене шынықтыру мен спортты дамыту, денсау-
лық сақтау саласын дамыту, ата-аналардың отба-
сылық міндеттерін жұмыспен біріктіруге жағдай
жасау арқылы қамқорлық көрсетеді.

Жас отбасына қатысты мемлекеттік саясат-
тың негізгі бағыттарының бірі баланың тууымен
байланысты. Әлеуметтік қолдау үш жасқа дей-

інгі балаларға арналған босануға байланысты
демалыс және ата-аналар демалысын, босануға
арналған бір реттік жәрдемақы, айлық балаға
жәрдемақы, аз қамтылған отбасылардағы екі
жасқа дейінгі балаларға арналған тегін тамақта-
ну, денсаулық жағдайына байланысты табиғи
түрде емізе алмайтын аналарға тегін сүт жәр-
демін қамтиды.

Сонымен қатар, 2018 жылдан бастап Қа-
зақстанда қаржылық көмек көрсетудің үш ны-
санын біріктіретін мақсатты төлемдер негізінде
бірыңғай жеңілдіктер енгізілді: балаларға жәрде-
мақы (ересек жасқа дейін), қамтамасыз етілме-
ген отбасының әр мүшесіне ақы төлеу және көп
балалы ата-аналарға көмек.

Мемлекеттің назарын аударатын маңызды
мәселелердің бірі - тұрғын үй мәселесі. Жыл сай-

5.12-кесте 
«ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСТАР КӘСІПКЕРЛІГІН ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ТУРАЛЫ ЖАСТАРДЫҢ 
АҚПАРАТТАНУЫ» СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

2017-2021 жылдарға арналған Нәтижелі 
жұмысбастылық пен жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы
«Бизнестің жол картасы - 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
Атамекен «ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы»
АҚ «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры
Жастар корпусын дамыту жобасы 
(Дүниежүзілік банкпен бірлесіп)
 

2,0

2,3

1,6
1,3
2,0

8,0

16,5

12,6
14,4

7,8

67,8

45,4

53,4
50,9
73,5

22,3

35,9

32,6
33,5
16,8

Аздап 
естігенмін

Жақсы білемін, 
бірақ қатыспағанмын

Білемін, 
қатысқанмын

Ештеңе 
білмеймін, 

естімегенмін

5.12-сурет 
БАЛА ТУЫЛҒАН КЕЗДЕ ЖАС ОТБАСЫЛАРДЫ 
ҚОЛДАУ

Бала туғанда берілетін біржолғы 
белгіленген жәрдемақы

Бала туылған кезде мемлекет тарапынан 
қолдау көрсету

Баланың бiр жасқа толғанға дейiн 
төленетін ай сайынғы әлеуметтік 
жәрдемақы 

Бала 3 жасқа толғанға дейін күтуге 
арналған демалыс
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ын бұл мәселені шешу мақсатында мемлекет
баспана сатып алу үшін жағдай жасайды және
іске асырады.

«7-20-25» бағдарламасы бойынша несие сый-
ақысының жылдық мөлшерлемесі 7% құраса,
бастапқы жарна 20% -дан аспайды және ай сай-
ынғы төлем төлеу ауыртпалығын төмендету үшін
несие мерзімі 25 жылға дейін ұзартылған.

Бағдарлама арқылы Астана, Алматы, Ақтау
және Атырау қалаларында тұратын азаматтар 25
млн теңгеден аспайтын, ал қалған қалалардағы
халық 15 млн теңгеден аспайтын жаңа салынған
тұрғын үй құрылыстарынан баспана ала алады.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
және даму министрлігінің (бұдан әрі - ҚР ИДМ)
ақпаратына сәйкес, «Нұрлы жер» бағдарламасы-
ның басталған сәттен бастап 19 мың пәтер сатыл-
ды, оның ішінде 28 жасқа дейінгі қатысушыларға
34% немесе 6 мыңнан астам пәтер берілді.

«Нұрлы жер» бағдарламасы халықтың әлеу-
меттік жағынан қорғалмаған топтары үшін жал-
дамалы тұрғын үйді салуға қолдау көрсетеді.
Жылына 4 мыңға жуық пәтер салу жоспарланып
отыр.

Жер телімдерін инженерлік коммуникациялар-
мен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабыл-
данды. Жыл сайын жеке тұрғын үй құрылысына
40 мыңнан астам жер учаскелерін беру жоспар-
ланып отыр.

1 шаршы метрге 220-260 мың теңге бағалық
параметрлері үшін мемлекеттік субсидиялар
есебінен жеке құрылыс салушылардың тұрғын үй

құрылысын ынталандырды. Тұрғын үйдің шама-
мен 50% Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы
сатылады.

Жастардың осал топтарымен жұмыс істеу
2017 жылдан бастап Қазақстан Республикасы

аумағында Қазақстан Республикасының Білім
және ғылым министрлігі Дүниежүзілік банктің
гранттық қолдауымен Жастар корпусын дамы-
ту жобасын (бұдан әрі - Жоба) жүзеге асырады.

Жоба мақсаты - жастарды, әсіресе осал топтар
арасында өмірлік дағдыларды дамыту арқылы
әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыру
және әлеуметтік пайдалы қызметке тарту. 2017
жылы жоба пилоттық режимде іске қосылды
және 2020 жылға дейін жалғасады, жоба бүкіл
Қазақстан бойынша 8 500 жасты қамтиды.

Жобаның қызметі үш компонент бойынша
ұйымдастырылады: (i) қауымдастық мүддесі
үшін қоғамдық пайдалы қызмет көрсетуді үй-
рету және өмірлік маңызы бар дағдыларды да-
мытуға қолдау көрсету; (ii) мемлекеттік жастар
саясатын жүзеге асырудың институционалдық
дамуын қолдау; (iii) жобаны басқару, мониторинг
және бағалау.

Жобаның 1-компонентін үш ұйымның консор-
циумы құрған Үйлестіру агенттігі жүзеге асыра-
ды: «Қазақстанның жастар конгресі», «Ұлттық
волонтерлік желі» ЗТБ және «Жасыл ел» Жастар
еңбек жасақтарының республикалық штабы»
ЖМ.

 Бұл компонент төрт қосалқы құрамдас бөлікті
қамтиды:

1. әлеуметтік жобаларды іске асыру үшін
жастар топтарына 1 000 000 теңгеге дейінгі грант-
тар мен әлеуметтік стипендияларды ұсыну;

2. өмірлік дағдыларды дамыту мен жобалар-
ды басқаруға жастарды оқыту;

3. жастардың осал топтарымен жұмыс істеу;
4. тиімді ақпараттық-түсіндіру кампаниясын

іске асыру және кері байланыс пен проблемалар-
ды шешу механизмін енгізу.

Жоба қатысушылары - 14-тен 29 жасқа дейінгі
жастар (оқушыларды қоспағанда) өмірлік дағды-
лар мен жобаларды басқару бойынша үш сатылы
тренингтен өтіп, алты айға әлеуметтік жобаларын
іске асыратын, сонымен қатар ЖОО түлектері 
60 000 теңге, ал қалған қатысушылар 40 000 
теңге көлеміндегі ай сайын стипендия алады. 
Бұдан басқа, барлық қатысушылар өз жобаларын 
жүзеге асыру барысында тәлімгерлерден қолдау 
алады. Жоба жастардың осал топтарын тарту-
ға бағытталған: 1) жұмыс істемейтін, оқымай-
тын немесе кәсіптік даярлықтан өтпеген; 2) жұ-
мыс істейтін, бірақ кедейлік шегінен төмен 
азаматтарды қолдау.

2017 жылы жоба Алматы, Қарағанды, Пав-

5.13-сурет
7-20-25 БАҒДАРЛАМАСЫ

Дерек көзі: Ұлттық банкі

Несиелік мөлшерлеме 7%

Бастапқы жарна 20% аспауы керек

Қатысушылар несиені 25 жылға
дейін ала алады

Қазақстандықтар несиені
2018 жылдың II тоқсанында ала алады

Ірі қалалар үшін (Алматы, Астана, Атырау,
Ақтау) баспананың ең жоғарғы сомасы 25 млн.
тг. дейін

Басқа өңірлер үшін 15 млн.тг. дейін

Ұлттық Банк бұл шартта кем дегенде 1 трлн
теңге тартатын және банктер ұсынатын жаңа
ипотекалық несиелерді өтеуге жіберетін
арнайы комиссия құратын болады.

7-20-25 ИПОТЕКАСЫ



ТА
РА

У 
5

Ж
А

С
ТА

РД
Ы

Ң
 Ә

Л
ЕУ

М
ЕТ

ТІ
К-

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
Л

Ы
Қ

 Ж
А

ҒД
А

Й
Ы

 

82

«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

5.13-кесте 
«НҰРЛЫ ЖЕР» МЕМЛЕКЕТТІК ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Дерек көзі: ҚР ИДМ

Өңірлер

Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс-Қазақстан облысы
Алматы қаласы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Жалпы саны

818
18
75

185
1 955

2
653

7
155
221
156
151
198
972

5 566

Барлығы Барлығы

299
6
9

50
526

1
114

2
64
92
42
41
26

248
1 520

14-28 
жастағы

14-28 
жастағы

37
33
12
27
27
50
17
29
41
42
27
27
13
26
27

үлес салмағы 
(14-28), %

үлес салмағы 
(14-28), %

27
1

13
1 337

37
211

91
1 717

3
0

1
357

15
53

36
465

11
0

8
27

41
25

40
27

2017 жыл 2018 жыл (1-жартыжылдық)

«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасы 
бойынша баспаналы болған жастардың (14-28 жастағы) үлесі 

5.14-кесте 
«НҰРЛЫ ЖЕР» МЕМЛЕКЕТТІК ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Дерек көзі: ҚР ИДМ

«Қазақстанның Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Батыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Маңғыстау облысы
Қызылорда облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Павлодар облысы
Шығыс-Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы
Жалпы саны

151
248
116
351
651
171
130
639
133
180
398
407
268

82
21

213
4 159

29
43
33
61

131
35
34

149
36
31

110
56
81

9
7

61
906

19,2
17,3
28,4
17,4
20,1
20,5
26,2
23,3
27,1
17,2
27,6
13,8
30,2
11,0
33,3
28,6
21,8

199
882
285
309
222

99
103
293
730

5
189
467

73
62

275
370

4 563

39
261

54
64
50
21
28
71

150
2

47
92
15

6
38
77

1 015

19,6
29,6
18,9
20,7
22,5
21,2
27,2
24,2
20,5
40,0
24,9
19,7
20,5

9,7
13,8
20,8
22,2

«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасы 
бойынша баспаналы болған жастардың (14-28 жастағы) үлесі*

*  несие беру көздеріне қарамастан тікелей сатып алуға мүмкіндік беретін қарыздар

Барлығы Барлығы14-28 
жастағы

үлес салмағы 
(14-28), %

14-28 
жастағы

үлес салмағы 
(14-28), %

2017 жыл 2018 жыл (1-жартыжылдық)
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лодар және Оңтүстік Қазақстан облыстары
аумағында іске асырылды, жобаға 589 кіші
жобалар немесе 2 000 қатысушы кірді.
Пилоттық жылдың соңында 536 кіші жоба
табысты іске асырылды және аяқталды, оның
ішінде осал жастардың үлесі шамамен 40%
құрайтын 1813 адам қатысты. Жоба шеңберінде
өмірлік дағдылар мен жобаларды басқару
бойынша оқу бағдарламалары әзірленді:
тәлімгерлер үшін 5 оқу құралы, қатысушылар
үшін 5 және тәлімгерлерді оқытуға арналған 2
қосымша материал. Жоба шеңберінде 188
тәлімгер және 1000-нан астам қатысушы дайын-
далды. Сонымен қатар, мүмкіндігі шектеулі жан-
дарға және бала күтіміне байланысты демалыста
отырған қатысушыларға онлайн-білім беруге қол
жеткізілді. Тренингтердің барлық жаттығулары
мен тапсырмалары онлайн курсқа бейімделді,
материал видео және үй тапсырмалары арқылы
ұсынылды. Курстың соңында соңғы сынақтан
өту мүмкіндігі бар.

Жоба озық цифрлық технологияларды қол-
данады. Жоба қатысушылары мен тәлімгерлері
веб-сайтында және дербес шоттарында есеп беру
үшін электронды тіркеуден өтіп ЭСҚ-мен куәлан-
дырылады.

2017 жылы жобада 27 қала, 67 аудан, 119 ауыл
қатысты. Пилоттық аймақтарда, оның ішінде 37

тігін цехы, 27 тіл мектебі, 76 демалыс клубы, 79
спорт клубы, 36 балалар орталықтары, 9 нау-
байхана мен ірімшік қайнату цехы, 9 жылыжай,
сүт және ет өнімдерін өндіру бойынша 37 цех, 29
компьютерлік курстар, 38 сұлулық салондары
мен массаж бөлмелері, 10 психологиялық қол-
дау бөлмесі, 5 кондитерлік цех, 6 автотракторлық
цехтар ашылды.

Жобаға 2018 және 2019 жылдарға арналған ке-
лесі аймақтарды анықтау процесі сараптамалық
сауалнама, қоғамда көрсетілетін мемлекеттік  
қызметтердің жалпы шолуы және осал 
топтардың аймақтық бөлінуін әлеуметтік-
экономикалық талдау арқылы жүзеге асы-
рылды. Деректерді талдау статистикалық 
әдістерге негізделген, материалдардың кең 
ауқымы деректер көзі ретінде пайдаланылды, 
оның ішінде ҚР Ұлттық экономика министр-
лігінің Статистика комитетінің ресми деректері, 
түпнұсқалық сараптама деректері және 
жастар әлеуметтік зерттеулерінің нәтижелері 
туралы қосымша деректер. Осылайша, жо-
баны іске асыру үшін келесі географиялық ұсы-
ныстар анықталды:

2018 жылы - Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қа-
зақстан, Жамбыл, Қызылорда, Қостанай және
Ақтөбе облыстары.

2019 жылы - Астана, Алматы, Маңғыстау, Аты-

5.15-кесте 
ӨҢІРЛЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ 2020 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ БАҒДАРЛАМАСЫ

Дерек көзі: ҚР ИДМ

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Батыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Маңғыстау облысы
Қызылорда облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Павлодар облысы
Шығыс-Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы
Жалпы саны

25
222

50
61

124
3

62
12

138
6
3
3
1

140
531
590

1 971

5
67
13
17
31

- 
19

- 
26

3
- 
- 
- 

31
113
117
442

20,0
30,2
26,0
27,9
25,0

0
30,6

0
18,8
50,0

0
0
0

22,1
21,3
19,8
22,4

3
22
11
11

7
1

291
11
12

1
5
0
1
3

38
24

441

1
2
- 
2
- 
- 

81
- 
- 
- 
- 
0
- 
- 
3
5

94

33,3
9,1

0
18,2

0
0

27,8
0
0
0
0
0
0
0

7,9
20,8
21,3

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы бойынша баспаналы 
болған жастардың (18-28 жастағы) үлесі (оның ішінде Жас отбасы)*

*  несие беру көздеріне қарамастан тікелей сатып алуға мүмкіндік беретін қарыздар

«Қазақстанның Тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Барлығы Барлығы18-28 

жастағы
үлес салмағы 

(18-28), %
18-28 

жастағы
үлес салмағы 

(18-28), %

2017 жыл 2018 жыл (1-жартыжылдық)
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

рау, Ақмола, Батыс Қазақстан облыстары.
2018 жылы жобаның екінші кезеңі басталды,

онда Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қоста-
най, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан об-
лыстарының жастары қатысты. Жоба аясында
әлеуметтік маңызы бар жастарды тартуға
арналған 1 395 ауылда кең ауқымды ақпарат-
тық-түсіндіру науқаны өткізілді, оның ішінде
30 550 үй шаруашылықтарының мақсатты
аудиториясы арасында ауылдық округтер мен
үй айналымы деңгейінде жобамен 1 016
ақпараттық кездесу өткізілді. Ақпараттық
жұмыстардың нәтижелері бойынша гранттық
байқауға 2 684 жоба (немесе 9 878 адам)
жіберілді, олардың ішінде жастар арасында 65
пайызы жастардың осал топтары. 2018 жылы 1
027 жобаның 3 508 қатысушысы жобаға кірді,
олардың 2 254 (64 %) қатысушылары осал
топтардан болды. Сонымен қатар конкурстық
негізде 191 тәлімгер таңдалды. 2018 жылдың
мамыр-маусым айларында 6 000-нан астам
жасөспірімдерге тамыз-қыркүйек айларында 300
бағыттылық семинарлары өткізілді: 160 тре-
нерлер үшін 16 тренинг және 3000-нан астам 
қаты-сушыға 120-дан астам тренинг.

2018 жылы жобаның шеңберінде 6 өңірде 251
жоба ауылдың дамуына, 135-і салауатты өмір
салты мен спорт, 117-і мәдениет пен бос уақытқа,
238-і білім беру отбасылық құндылықтар мен
дәстүрлерді қолдау бойынша 27 жоба, 26-ы ерік-
тілікті, 19-ы патриоттық және азаматтық 
белсенділікті, 17-і экология мен көгалдандыру, 
10-ы туризмді дамытуға бағытталған.

 Жоба халықаралық озық тәжірибелерді ірік-
теп, жұмыс барысына пайдаланды:

- жобаның әр қатысушысының қалауын ескеру
құқығын беретін кері байланыс пен мәселені
шешу механизмін жүзеге асыратын тегін байла-
ныс орталығы жұмыс істейді;

- зерттеу мақсатында деректерді әрі қарай 
талдау және пайдалану үшін жобаға 
қатысушылар туралы барлық ақпаратты 
жинайтын CRM жүйесі бар;

- мониторинг және бағалау, олардың бастапқы
және соңғы зерттеулерін қолдану арқылы жоба-
ның әр кезеңін талдауға мүмкіндік береді.

Жоба шеңберінде Дүниежүзілік банктің бас-
шылығымен Қазақстанда алғаш рет әсерді баға-
лау жүргізілуде. Зерттеу барысында Қазақстан-
ның жастарына осы жобаның әсер ету деңгейін
өлшейді.

Жобаның 2-компонентін іске асыру шеңберін-
де 2017 жылы NEET санатындағы жастармен жұ-
мыс істеу механизмдерін зерделеу, жастардың
қоғамдық қызметке деген оң көзқарасын қалып-
тастыруға бағытталған видео-нұсқаулықтарды

шығару және жоғары оқу орындарында және
ТжКБ ұйымдары студенттерінің өмірлік дағды-
ларын жақсарту, сонымен қатар жастардың Қа-
зақстандағы қоғамдық қызмет пен волонтерлік
қызметке қатысуын арттыру бойынша тапсырма-
лар орындалды. (Анықтама үшін: барлық ма-
териалдар мен бейнелер Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
ресми сайтын-да және YouTube арнасында бар).

Жоба жастардың позитивтік дамуына 
арналған бірегей алаң болып табылады және 
өз кезегінде психоәлеуметтік құзыреттілік 
негізі ретінде өзін-өзі ақпараттандыру, өзін-өзі 
реттеуді жетілдіруге, сонымен қатар өздерінің 
құқықта-рын қорғауға және өз денсаулығына 
қамқорлық жасауға бағытталған жаңа тәжірибе 
мен өмірлік маңызы бар дағдыларды дамытуға 
ықпал етеді. Қазақстан жастарына оң әсер 
еткеннен басқа, жобадан кейін оны одан әрі 
пайдалану үшін білім беру әлеуетін жақсартады: 
өңірлерде жастармен жұмыс жасайтын 
сарапшылар, материалдар мен тәжірибе 
жинақталады.

Жасөспірімдермен жұмыс жасау
Әдетте, отбасылар экономикалық, материал-

дық, эмоционалдық және әлеуметтік қолдаудың
маңызды (немесе әлеуетті) көзі болып табыла-
ды және жастар болашағы жиі ата-аналарының
қамқорлығына байланысты болады. Керісінше,
отбасылық факторлар стресстік және сырқаттар-
дың негізгі себебі болуы мүмкін, ал ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған жастардың көпшілігі
әлеуметтік үй-жайсыздық пен панасыздықты
бастан кешіреді. «Отбасымен» байланыс ұзақ
мерзімді игілік үшін маңызды қорғаныс факторы
болып табылатыны дәлелденген.

ҚР БҒМ мәліметінше 2017 жыл қорытын-
дысы бойынша Қазақстанда жасөспірімдерді
бейімдеуге арналған 20 орталық жұмыс істеген.
2017 жылы орталықта 7 539 жасөспірімдер ор-
наластырылған. Оның ішінде 937 (12,4 %) ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған, 6 306 (83,6
%) үйсіз және панасыз, 207 (2,7 %) девиантты
мі-нез-құлықты балаларға арналған арнайы
оқу орындарына және ерекше режимде
ұстайтын ұйымдарға жіберілді, 89 (1,1 %) -
қиын өмірлік жағдайларға түскен жасөспірім-
дер қамтамасыз етілген. Жасөспірімдер са-
нынан 7 231 бала орналастырылды, оның 
ішінде 6 274 жасөспірімдер басқа 
отбасыларға берілді, 578 - жетім және ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
арналған ұйымдарға, 124 - қамқорлыққа 
жіберілді, 21 адам патронатқа беріліп, 132 - 
арнайы мектепке жіберілді, басқа 
облыстардың бейімделу орталықтарына 41 
адам ауыстырылды, 13 адам басқа елдердің
бейімделу орталықтары үлгісінде құрылған
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ұйымдарға жіберілді және 48 - қонақ үй үлгісінде-
гі отбасыға ауыстырылды.

2018 жылдың бірінші жартыжылдығының қо-
рытындысы бойынша елімізде жасөспірімдерге
арналған 19 бейімделу орталығы жұмыс істей-
ді, өйткені Солтүстік Қазақстан облысындағы
бір бейімделу орталығы ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған балаларға арналған орталыққа
айналды. 2018 жылдың бірінші жартыжылдығын-
да 3 697 жасөспірімдер бейімделу орталықта-
рынан өтті, оның ішінде: ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған 531 (14,4 %), 3 081 (83,3 %) үйсіз
және панасыздар, девианттық мінез-құлықтары
бар балаларға арналған арнайы оқу орындары-
на жіберілді және режимде ұстайтын ұйымдарға
- 65 (1,8 %), қиын өмірлік жағдайдағы 20 (0,5 %)
жасөспірім орналастырылды. Жасөспірімдер
санынан 3 326 бала, оның ішінде: 2 933 (88,2 %)
басқа отбасыларға, 223 (6,7 %) жетім және ата- 
анасының қамқорлығынсыз қалған балалар-
ға арналған ұйымдарға, 60 (1,8 %) қамқорлық-
қа, 7 (0,2 %) - басқа өңірлердің бейімделу орта-
лықтарына, 54 (1,6 %) адам - басқа елдердің 
бейімделу орталықтары үлгісінде құрылған 
ұйымдарға, 18 (0,5 %) – патронатқа, 27 (0,8 %) - 
қонақ үй үлгісіндегі отбасыға орналасты-
рылды.

Еліміздегі барлық 19 бейімделу орталықта-
рында орталық тәрбиеленушілеріне кеңес беру,
психологиялық, ақпараттық, әлеуметтік және
құқықтық көмек көрсетуге бағытталған отба-
сылық қолдау қызметі бар.

 Отбасылық институтты нығайту және ажыра-
суға жол бермеу үшін Отбасы күнін, Ана күні мен
Балаларды қорғау күніне арналған іс-шаралар
арқылы отбасы құндылығын арттыру қажет.

Отбасылық және тұрмыстық өмір салтын
насихаттайтын бұқаралық ақпарат құралда-
рын жандандыру, отбасы, ана мен әке болу құн-
дылығын әлеуметтік маңызы бар мамандық
ретінде көтеру және отбасылық және басқа да
рөлдердің беделін арттыру туралы.

Отбасылық және тұрмыстық өмір салтын, ана
мен әке болу құндылығын әлеуметтік маңызы
бар мамандық ретінде көтеру, отбасылық және
туысқандық рөлдердің беделін арттыру бойынша
насихаттайтын бұқаралық ақпарат құралдарын
жандандыру қажет.

Жас отбасылар мен жастармен жұмыс істейтін
мекемелер пайдаланатын оқу-әдістемелік мате-
риалдардың ақпараттық базасын құру («Жастар-
ды отбасылық өмірге дайындау», «Баланың
туылуына дайындық», «Отбасындағы психоло-
гиялық көңіл-күй») қажеттілігі маңызды болып
табылады.

Жасөспірімдердің қазіргі әл-ауқатына және

болашақ ересек өмірге сәтті өтуіне үлес қосатын
жаңа дағдылар мен білімге ие жастарға бағыт-
талған жобаларды іске қосу қажет. Жобалар даму
мүмкіндіктерінің кең спектрін қамтуы және әр
түрлі осал жастар топтарының қажеттіліктерін
қанағаттандырудың әртүрлі тәсілдеріндегі ба-
сымдықтарын шоғырландыру керек.

Жастардың осал топтарымен жұмыс істеу
үшін орталықтарды құру қажет және монито-
ринг жүргізу, одан әрі табысты жұмыс істеу үшін
барлық қауқарсыз топтарды және олардың қа-
уымдастығындағы жастардың бағдарламаларын
ескере отырып, деректер базасын құру қажет.

Спортпен, кәсіби бағдармен, музыкамен, би-
мен, академиялық байытуымен немесе жұмыс
күшін дайындаумен байланысты түрлі іс-шара-
ларды өткізу қажетттілігі туындап отыр.

5.5. «ЖАСТАРҒА МЕЙІРІМДІ МЕКЕН» - 
ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАРЫНЫҢ ДАМУ ИНДЕКСІ

Қазіргі жас ұрпақ адамзат тарихындағы ең үлкен
болып табылады. 2016 жылғы жастар дамуының
жаһандық индексін есепке ала отырып, әлем халқы-
ның 24,2 % -ы немесе 1,8 млрд адам жастар болып
табылады. Жастарды қоғамның әлеуметтік-саяси
және әлеуметтік дамуындағы қозғаушы күш ретін-
де мойындай отырып, көптеген елдердің үкіметтері
өздерінің әлеуетін дамыту және іске асыру үшін
қолайлы жағдайлар жасауға тырысады. Жасалған
мақсатты және жүйелі шараларды қамтамасыз ету,
бүкіл әлемдегі жастардың дамуына тең жағдайлар-
ды қамтамасыз ету, осы саладағы өзгерістердің ди-
намикасын зерделеу үшін үкімет жастардың әл- 
ауқатын бағалау үшін заманауи социомет-
риялық әдістерге мұқтаж. Өлшеу құралдарын 
пайдалану ұлттық контексте әлдеқайда маңыз-
ды, бұл өңірлердегі жастардың жағдайын баға-
лауға мүмкіндік береді.

Қазақстанда жастар дамуының деңгейін баға-
лау әдістемесі алғаш рет біздің еліміздің Жаһандық
даму индексіне қатысу аясында пайдаланылды.
2013 жылы Қазақстан жастар белсенділігінің бес
негізгі бағыты: білім беру, денсаулық сақтау және
әл-ауқат, жұмыспен қамту және мүмкіндіктер,
жастардың азаматтық және саяси өмірге қатысуы
бойынша «орташа» деңгейіндегі елдермен қатар 27-
ші орынды иеленді.

АНЫҚТАМА: Жастар дамуының жаһандық ин-
дексі - әлемнің түрлі елдеріндегі жастардың даму
динамикасын бағалау үшін Британ Достастық Хат-
шылығы әзірлеген көрсеткіштер жиынтығы. Бұл
тұрғыда «жастар дамуы» тұжырымдамасы жастар-
дың мәртебесін жоғарылатуға, жүзеге асыру және
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

олардың мүмкіндіктерін кеңейтуге, олардың өмір-
лік құзыреттілігі мен дағдыларын қалыптастыруға,
қоғам өміріне белсенді қатысуға ықпал етеді.

2016 жылы Қазақстан Республикасының Білім
және ғылым министрлігі «Жастар» ғылыми-зерттеу
орталығымен бірлесе отырып, өңірлердегі жастар-
дың даму деңгейін бағалау мақсатында «Жастарға
мейірімді мекен» атты жастар дамуының индексі
жобасын ұсынды.

Жобаның мақсаты - жастар саясатының барлық
институттарының қызметін үйлестіруді қамтамасыз
ету, еліміздің барлық қалалары мен аймақтарында
жастар саясатын жүзеге асыру тиімділігін арттыру
болып табылады. Индекс жастар саясатының жеке-
леген институттарының және өңірлердегі жастарға
қызмет көрсететін қызметтердің жауапкершілігін
анықтау міндетін шешпейді.

Бүгінгі күні жоба Қазақстан Республикасы-
ның Қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен
«Жастар» ғылыми-зерттеу орталығымен пилот-
тық зерттеу режимінде жүзеге асырылады. 
Апробация кезеңінен кейін бұл жоба тұрақты 
негізде барлық аймақтарда жүргізілетін болады.

«Жастарға мейірімді мекен» ЖДИ халықаралық
көрсеткіштердің есептеу әдістемесінің негізінде әзір-
ленген. Өңірлерде жастарды дамытуға бағытталған
жағдайларды бағалау 33 көрсеткішті (субиндек-
стер) пайдалана отырып, 7 бағыт бойынша жүзеге
асырылады: 25 индикатор орталық мемлекеттік
органдардың ресми статистикасы бойынша 

есептелсе, 8 индикатор «Жастар» ҒЗО жүргізілген 
әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша қарасты-
рылады (5.16-сурет).

Көрсеткіштерді таңдау келесі критерийлер бой-
ынша жүзеге асырылды:

• нақты анықтаманың болуы;
• сенімді деректер көзінің болуы;
• барлық өңірлерде ақпарат жинау кезінде дерек-

тердің қол жетімділігі;
• түсіндіруге бірыңғай көзқарас;
• жастармен жұмыс жасайтын мамандар, лауа-

зымды тұлғалар және жалпы жұртшылық үшін ин-
дикаторлар мазмұнының анықтығы.

Индекс шеңберінде жастардың даму деңгейі төрт
деңгей бойынша қарастырылды: ең қолайсыз, қолай-
сыз, біршама қолайлы және ең қолайлы (5.15-сурет).

2017 жылы индексті пилоттық есептеу шеңберін-
де аймақтардағы жастарды дамыту «Азаматтық
қатысуы» доменінен басқа, барлық облыстарда
жүргізілді. Есепті кезеңде қажетті әлеуметтік дерек-
тердің болмауына байланысты бұл домен Индексті
есептеген кезде есепке алынбады.

Білім беру
«Білім беру» субиндексі арнайы орта және жоға-

ры білімі бар жастарды қамту деңгейін, білім сапасы-
на қанағаттануын және білім беру бағдарламаларын
іске асыруға бөлінген қаражаттың үлесін көрсететін
4 көрсеткішті қамтиды. Білім беру субиндексінің ор-
таша республикалық мәні 43 балл болды. Осылайша,
өңірлерде жастардың сапалы білім алуға жағдайла-
ры «біршама қолайлы» деп бағаланады. Облыстық
тұрғыда Қызылорда (73 балл) және Астана (62 балл)
облыстарында жоғары сапалы мамандандырылған
орта және жоғары білім алу үшін қолайлы жағдайлар
жасалғандығы байқалады. Оңтүстік Қазақстан (13
балл), Жамбыл (17 балл), Қостанай (22 балл), Ақтөбе
(25 балл) және Маңғыстау (28 балл) облыстарында
ең төменгі көрсеткіштер анықталған.

Денсаулық және салауатты өмір салты

5.14-сурет 
ЖДИ ҚҰРЫЛЫМЫ: САНДЫҚ ЖӘНЕ 
САПАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР 

i − индикатор
stat − статистикалық мәліметтер 
soc − әлеуметтік зерттеулердің нәтижелері 

7.
Қауіпсіздік

3 i / 2 stat + 1 soc 

1.
Білім беру 

4 i / 3 stat + 1 soc

2.
Денсаулық 

және салауатты 
өмір салты

 8 i / 7 stat + 1 soc

3.
Жұмыспен 
қамту және 
әлеуметтік 

мүмкіндіктер
8 i / 6 stat + 2 soc

4.
Саяси 

қатысуы
 4 i / 3 stat + 1 soc

5.
Азаматық 
қатысуы

2 i / 1 stat + 1 soc 

6.
Бос уақыт

4 i / 2 stat + 2 soc

5.15-сурет 
ШКАЛА БОЙЫНША ЖАСТАРДЫ ДАМЫТУ 
ДЕҢГЕЙЛЕРІ 

ең қолайсыз

0-24
балдар

қолайсыз

25-49
балдар

біршама 
қолайлы

50-74
балдар

ең қолайлы

75-100
балдар



ТА
РА

У 
5

Ж
А

С
ТА

РД
Ы

Ң
 Ә

Л
ЕУ

М
ЕТ

ТІ
К-

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
Л

Ы
Қ

 Ж
А

ҒД
А

Й
Ы

 

87

Бұл домен Қазақстандық жастардың физикалық
және психологиялық денсаулығын анықтайтын 8
көрсеткішті қамтиды. Аталған домен үшін 
орташа республикалық көрсеткіш 63 балл және 
басқа 6 доменмен салыстырғанда ең жоғары 
болып табылады. Алматы облысы (85 б.) сала-
уатты өмір салтын сақтау және жастардың 
үйлесімді психологиялық дамуы үшін қауіпсіз 
орта болып анықталады. Жастар өлім-жітімінің, 
психикалық бұзылулар мен алкогольге тәуел-
діліктен зардап шеккен жастар санының 
аздығы жағынан Алматы облысының көрсет-
кіші жоғары болуда. ШҚО жастардың физикалық 
және психологиялық денсаулығын сақтау үшін 
құрылған жағдайларды бағалау нәтижесінде
қауіп-қатер аймағына жатқызылды. Бұл жағдай
басқа аймақтармен салыстырғанда жастар денсау-
лығына байланысты (9 %) Қазақстан Республикасы-
ның Қарулы Күштерінде қызмет етуге жарамсыз деп
танылған жастар санының басым болуымен байла-
нысты. Жастар арасында алкоголизм мәселесі
Шығыс Қазақстан облысында (республика бойын-
ша 0,07 %-ға қарағанда 0,29 % құрайды) еліміздің
басқа өңірлеріне қарағанда жиі кездеседі.

Жұмыспен қамту және әлеуметтік мүмкіндіктер
Жастардың еңбек әлеуеті 8 көрсеткішпен өл-

шенді. Қарағанды облысында жұмыспен қамту
және әлеуметтік қызметтер көрсету мәселелері (22
б.) байқалады. Облыста NEET санаты жастарының
(12,4 %) үлесі жоғары. Батыс Қазақстан облысын-
да (66 б.) кәсіпкерлікті дамытуға және жастардың
экономикалық тұрақтылығына қолайлы жағдай
жасалған.

Саяси қатысу
Жастардың әлеуметтік-саяси процестердегі

қызметі 4 көрсеткішпен бағаланды. «Саяси қаты-
су» суб-индексінің мәні басқа суб-индекстермен
салыстырғанда минималды болды. 13 аймақтағы
жастардың саяси белсенділігінің дамуына жа-
салған жағдайлар «қолайлы» (49 баллдан жоғары
емес) деп сипатталады. Жастардың саяси қаты-
суының «ең қолайлы» деңгейі Батыс Қазақстан
облысында (73 балл) байқалады, бұл негізінен об-
лыстың жергілікті өкілді органдарына сайланатын
жас депутаттардың үлкен үлесіне (4 %) байла-
нысты. Ақтөбе облысында жастардың саяси 
қатысу деңгейі өте төмен (16 балл).

Бос уақыт
Жастардың бос уақытын ұйымдастыру және

олардың шығармашылық әлеуетін дамыту үшін
өңірлерде жасалған жағдайлар 4 көрсеткішпен
өлшенді. «Бос уақыт» суб-индексінің ең кіші мәні
Қостанай облысында (14 балл) және Алматы қа-
ласында (17 балл) анықталған, бұл жастардың
дене шынықтырумен айналысу деңгейінің төмен
болуына байланысты. Елдің солтүстік аймақта-

рында, атап айтқанда Павлодар (86 балл) және
Солтүстік Қазақстан облысында (81 балл) жастар-
дың бос уақытын өткізу үшін жақсы жағдайлар
жасалуда. Павлодар облысында орта мектеп жа-
сындағы жасөспірімдердің (14-18 жас) қосымша
білім алумен қамтылу деңгейі орташа республика-
лық көрсеткіштен екі есеге жоғары.

Қауіпсіздік
Республика бойынша жастардың қауіпсіздік

деңгейі «біршама қолайлы» (50 балл) деп баға-
ланады. Жастар қауіпсіздігі индексінің көрсет-
кіштерін талдау жастар қауіпсіздігі тұрғысынан
Алматы мен Қызылорда облыстары «ең қолайлы»
болып табылады (75 балл). Ақтөбе облысы жастар
қауіпсіздігі үшін «ең қолайсыз» аймақ (29 балл)
болып табылады. Мұнда әрбір үшінші жас адам
(38,6 %) өзінің жеке қауіпсіздігіне сенімді емес
екендігін білдірген.

Осылайша, жастардың қоғамдық-саяси өміріне
қатысу деңгейі төмен болып есептеледі. Жастар-
дың төмен белсенділігі әлеуметтік дезинтеграци-
яға, ақыр соңында әлеуметтік алшақтыққа алып
келуі мүмкін. Өңірлердегі жастар үшін мәдени-де-
малыс инфрақұрылымының әлсіз дамуы байқала-
ды. Өңірлердегі жастардың бос уақытын сапалы
ұйымдастыру жастардың шығармашылық әлеу-
етін дамытуға, олардың әлеуметтік белсенділігін
арттыруға және жастар арасында өзін-өзі ұйым-
дастыру үдерісін күшейтуге ықпал етуі тиіс.

Осылайша, жастардың әлеуметтік-экономика-
лық жағдайының талдауы келесідей қорытынды
жасауға мүмкіндік береді:

Қазіргі уақытта еңбек нарығындағы 15-28
жастағы жұмыспен қамтылған жастардың үлесі
республика бойынша 2 121,2 адам санынан 96,1 %
- ды құрайды. Жастар жұмыссыздық деңгейі 3,9 %
деңгейінде.

Барлық жұмыспен қамтылған халықтың
74,6 % - ы-жалдамалы қызметкерлер, 21,5 % - ы-өз
бетінше жұмыспен қамтылғандар. Жұмыспен
қамтылған жастардың ең көп үлесі көтерме және
бөлшек сауда және автомобильдер мен мотоцикл-
дерді жөндеу саласында 16,5 % - ды; Ауыл, орман
және балық шаруашылығында 13,6 % - ды; білім
беруде 11,2 % - ды және өнеркәсіпте 10,9 % - ды
құрайды.

Тұтастай алғанда, ауыл, орман, балық шару-
ашылықтарынан басқа, экономиканың барлық
салалары бойынша жұмыспен қамтылғандар
санының өсуі және құрылыс саласында шамалы
төмендеу байқалады. Айта кету керек, бұл үр-
дістер жастардың ауылдық жерлерден қалаға 
кету үрдісін нақты көрсетеді.

«Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу-
лердің нәтижелері бойынша сұралған жастардың
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

42% - ы тұрақты түрде жұмысқа орналасу 
мәселелерімен бетпе-бет келеді, олардың 48,5% -
ересек жастағы респонденттер. Ең өткір мәселе
еліміздің үш облысында тұр: Жамбыл – 60,2 %, 
Қызылорда – 59,3 % және Маңғыстау – 56,0 %. 
Сауалнамаға қатысқандардың 31 % - ы кәсіби дағ-
дысыз жұмыс табу қиын емес екенін, негізінен 
мамандық бойынша жұмыс іздегендердің 
қиындықтарын бастан кешіреді.

Ресми деректер бойынша республика бойын-
ша NEET жастарының үлесі 7,7 % - ды құрады, бұл
2017 жылдың төртінші тоқсанымен салыстырған-
да 0,6 % - ға аз. Жастардың осы санаты ең көп
дәрежеде Қарағанды (12,9 %), Түркістан (11,3 %)
және Солтүстік Қазақстан (10,0 %) облыстарын-
да, ең аз Қостанай (4,9 %), Шығыс Қазақстан
(4,6 %) және Батыс Қазақстан (3,3 %) облыста-
рында көрсетілген.

2018 жылдың 1 шілдесіне жеке кәсіпкерлік

қызметпен айналысатын жас азаматтар саны
120 067 адамды құрайды.

Жастар кәсіпкерлігінің мәселелері мемлекет-
тік және өңірлік деңгейде кеңінен қолдау табуда.
Осыған қарамастан, сұралған жастардың көпшілі-
гі кәсіпкерлік істерге қызығушылық танытпайды:
51,3 %-ы оларға жұмыс істеуді жоспарламай-
ды және 32,3 %-ы бұл туралы ойланбаған. «Иә
жоспарлап отырмыз» деп жауап берген 16,5 %
- ның 34,3 %-ы сауда саласын және 20,1 %-ы
қызмет саласын таңдайды. Жастардың кәсіп-
керлікке деген пассивті қызығушылығының
негізгі себептері, жастарды кәсіпкерлік қызметке
тартуға және жұмыссыз жастарды қолдауға
бағытталған бағдарламалық құжаттар туралы
ақпараттың жеткіліксіздігі деп есептеуге
болады. Сұралған жастардың пікірінше, өз
бизнесін ашуға кедергі келтіретін негізгі қиын-
дықтар қаржы қаражатының жетіспеушілігіне
байланысты.

5.16-кесте 
ЖАСТАРДЫҢ АЛТЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЛАСЫ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕРІНЕ СӘЙКЕС 
НЕГІЗДЕЛГЕН «ЖАСТАРҒА МЕЙІРІМДІ МЕКЕН» ЖДИ

ӨҢІРЛЕР

Астана қаласы
Алматы қаласы
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Батыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Қазақстан Республикасы

0,62
0,60
0,49
0,25
0,47
0,42
0,56
0,47
0,17
0,48
0,22
0,73
0,28
0,46
0,44
0,13
0,43

0,61
0,85
0,47
0,55
0,78
0,73
0,35
0,66
0,78
0,50
0,48
0,78
0,79
0,57
0,41
0,70
0,63

0,44
0,42
0,45
0,52
0,50
0,59
0,36
0,66
0,62
0,22
0,56
0,46
0,33
0,43
0,33
0,45
0,46

0,37
0,33
0,43
0,16
0,49
0,47
0,40
0,73
0,26
0,30
0,28
0,35
0,61
0,44
0,42
0,31
0,40

0,31
0,17
0,71
0,40
0,48
0,54
0,60
0,52
0,45
0,73
0,14
0,51
0,34
0,86
0,81
0,28
0,49

0,37
0,36
0,61
0,29
0,75
0,70
0,59
0,49
0,42
0,62
0,59
0,75
0,42
0,61
0,57
0,72
0,50
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6.3.  Жастарды әскери-патриоттық 
         тәрбиелеу

ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ 
ҮРДІСТЕРДЕГІ ЖАСТАР 

6 ТАРАУ

6

6.1. Жастардың саяси және 
          азаматтық өмірге қатысуы 

6.2. Жастардың наразылық 
          белсенділігінің деңгейі
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

6.1. ЖАСТАРДЫҢ САЯСИ ЖӘНЕ АЗАМАТ-
ТЫҚ ӨМІРГЕ ҚАТЫСУЫ

Қазіргі таңда жастар елдің қоғамдық-саяси
өміріне, саяси жүйенің дамуы мен қазақстандық
қоғамның демократиялануына қатты ықпал
етеді. Тарих көрсеткендей, жастардың саяси
және азаматтық өмірге қатысу сипаты азамат-
тық қоғамның дамуы мен саяси үрдістердің ерек-
шеліктерін анықтайды.

ҚР МҚІСЖҚА деректері бойынша, 2018 жыл-
дың 1 қаңтарында 29 жасқа дейінгі әкімшілік
мемлекеттік қызметкерлердің саны 23 601 адам
немесе нақты қызметкерлердің санынан (98 499
адам) 24 %-ды құрады.

29 жасқа дейінгі әкімшілік мемлекеттік қыз-
меткерлердің жалпы құрылымында – 53 % ор-
талық мемлекеттік органдарға жатады (12 538
адам), 47 % жергілікті мемлекеттік органдарда
қызмет етеді (11 063 адам) (6.1-сурет).

2017 жылдың нәтижелері бойынша, жергілікті
атқарушы органдардағы жас мемлекеттік қыз-
меткерлердің ең көп саны Оңтүстік Қазақстан
(1 193 адам), Алматы (1 054 адам), Шығыс Қа-
зақстан (981 адам), Қостанай (919 адам) об-
лыстарында байқалған. Қызылорда облысы
(355 адам) мен Астана қалаларында (280 адам)
қатысу деңгейі төмен (6.2-сурет).

2018 жылдың басында 29 жасқа дейінгі 
барлық деңгейдегі әкімдер мен олардың 
орынбасарларының саны 150 адамды құрады. 
Олардың көп бөлігі Алматы облысында (26), 
азырақ бөлігі Алматы қаласы (6) мен 
Қызылорда облысында (3) қызмет жасайды 
(6.1-кесте).

Барлық деңгейдегі мәслихаттардағы 29 жасқа
дейінгі мемлекеттік қызметкерлердің саны 148
адамды құрады. Жастардың көбі Қостанай (21),
Алматы (19) облыстарының мәслихаттарында

істейді. Алматы қаласының Мәслихатында (2) 
жастар аз жұмыс істейді (6.2-кесте).

Қоғамның саяси өміріне жастардың белсенді 
қатысуының көрсеткіштерінің бірі - олардың са-
яси партиялар қызметіне араласуы.

Барлығы

ОМО

ЖМО

6.1-сурет
2018 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚАҢТАРЫНДАҒЫ
ЖАҒДАЙ БОЙЫНША 29 ЖАСҚА 
ДЕЙІНГІ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР БОЙЫНША ДЕРЕКТЕР

Дерек көзі: ҚР МҚІСЖҚА

  23601              1253
8 

    
11

063

2018 ж.

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

Батыс Қазақстан облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Алматы қаласы

Астана қаласы

6.2-сурет  
2018 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚАҢТАРЫНДАҒЫ ЖАҒДАЙ 
БОЙЫНША, АЙМАҚТЫҚ ТҰРҒЫДАН АЛҒАНДАҒЫ 
29 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ ӘКІМШІЛІК МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ 

Дерек көзі: ҚР МҚІСЖҚА

822

739

1 054

396

981

679

608

821

919

355

394

691

621

1 193

510

280
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 Жергілікті атқарушы органдардың деректері-
не сәйкес, 6 саяси партия аймақтарда қызмет етеді:

• «Нұр Отан» партиясы;
• «Бірлік» саяси партиясы;
• «Ақ жол» Қазақстан демократиялық парти-

ясы;
• «Ауыл» халықтық-демократиялық патриот-

тық партиясы;
• Қазақстан коммунистік халық партиясы;
• Жалпыұлттық социал-демократиялық партия.

Мемлекеттің жастар ұйымдарының жетек-
шілерінің бірі «Нұр Отан» партиясының «Жас 
Отан» жастар қанаты болып табылады. 2018 
жылдың тамыз айындағы есеп бойынша «Жас 
Отан» ЖҚ мүшелерінің саны 164 115 адамды 
құрады.

2017 жылы келесідей іс-шаралар жүзеге асы-
рылған болатын: «Сәтті қадам» жобасы, «КТК 
ұлттық лигасы» жобасы, «Nurintech» жобасы, 
«Жастар Отанға» жобасы.

Жастардың азаматтық белсенділігі жастар-
дың қоғамдық ұйымдар қызметінің қатысуымен 
жүзеге асырылады. Биліктің жергілікті атқа-
рушы органдарының деректеріне сәйкес, 2018 
жылдың 1 жартыжылдығындағы жағдай бойын-
ша, Қазақстан Республикасында 933 үкіметтік 
емес жастар ұйымдары қызмет етеді (6.4-кесте).

Батыс Қазақстан (89), Қарағанды (86), Жам-
был (85) облыстарында ең көп жастар ұйымда-
ры тіркелген. Маңғыстау (20) және Шығыс Қа-
зақстан (26) облыстарында біршама жастар 
бірлестіктері ғана жұмыс атқарады.

6.1-кесте  
29 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ 
ӘКІМДЕР МЕН ОЛАРДЫҢ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ 
САНЫ, 2017 ЖЫЛ

Дерек көзі: ҚР МҚІСЖҚА

Саны 
15

8
26

7
7
5

12
12
13

3
7
7

12
13

0
3

150

Өңір
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы
Барлығы  

6.3-сурет  
2018 ЖЫЛДЫҢ ТАМЫЗ АЙЫНДАҒЫ ЖАҒДАЙ 
БОЙЫНША «ЖАС ОТАН» ЖҚ МҮШЕЛЕРІНІҢ 
САПАЛЫҚ ҚҰРАМЫ 

Дерек көзі: «Жас Отан» ЖҚ

46 902

73 584

41 657

1 970

16-18 жас

19-25 жас

26-29 жас

29 жастан 
үлкен

6.2-кесте  
ҚР СЕНАТЫ МЕН ПАРЛАМЕНТ МӘЖІЛІСІ, 
БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ МӘСЛИХАТ 
АППАРАТТАРЫНДАҒЫ 29 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ САНЫ, 2017 ЖЫЛ

Дерек көзі: ҚР МҚІСЖҚА

Саны 
14

7
19

7
11
14

5
16
21

3
11

3
4

12
0
2

149

Өңір 
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы
Барлығы   



ТА
РА

У 
6

Қ
О

ҒА
М

Д
Ы

Қ-
С

А
ЯС

И
 Ү

РД
ІС

ТЕ
РД

ЕГ
І Ж

А
С

ТА
Р 

92

«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

Дерек көзі: Жергілікті атқарушы органдар

«Жас Отан» ЖҚ*
ҚКХП ЖҚ
ЖСДП ЖҚ
«Ауыл» ХДПП
«Бірлік» саяси партиясы
«Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы
«Жас Отан» ЖҚ*
ҚКХП
«Ауыл» ХДПП
«Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы
«Жас Отан» ЖҚ*
«Жас Отан» ЖҚ*
ҚКХП ЖҚ
ЖСДП
«Ауыл» ХДПП
«Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы
«Жас Отан» ЖҚ*
ҚКХП
«Ауыл» ХДПП
«Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы
«Жас Отан» ЖҚ*
«Жас Отан» ЖҚ*
«Жас Отан» ЖҚ*
ҚКХП ЖҚ
«Жас Отан» ЖҚ*
ҚКХП ЖҚ
ЖСДП ЖҚ
«Ауыл» ХДПП 
«Жас Отан» ЖҚ*
«Жас Отан» ЖҚ*
«Жас Отан» ЖҚ*
«Жас Отан» ЖҚ*
ҚКХП ЖҚ 
«Жас Отан» ЖҚ*
НДП «Нұр Отан»
«Жас Отан» ЖҚ
КДП «Ак жол»
МК «Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы
«Ауыл» ХДПП
ЖСДП
«Жас Отан» ЖҚ*
«Жас Отан» ЖҚ*
ҚКХП ЖҚ
ЖСДП ЖҚ
«Ауыл» ХДПП
«Бірлік» саяси партиясы
«Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы

6 094
700
235

42
112
383

3 259
50
30
30

19 100
5 044
1 224

556
72

500
16 750

1 963
1 706
1 620

12 354
14 733
17 003

2 103
7 434

32
1 971
1 088 

10 146
3 528

10 227
10 389

1 380
5 500
1 658

11 672
58

2 000
968

87
14 200

6 054
Общее 

саны 
 12 000

Саяси партияларға 
мүшелік ететін 

жастардың саны
Саяси партияларӨңір

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы
Атырау облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы
Мангыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы

Түркістан облысы
Шымкент қаласы

Астана қаласы
Алматы қаласы 
 

6.3-кесте 
ӨҢІРЛІК ТҰРҒЫДАН АЛҒАНДАҒЫ 2018 ЖЫЛДЫҢ 1 ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНДАҒЫ 
САЯСИ ПАРТИЯЛАРДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ (18-28 ЖАС) САНЫ ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ

*«Жас Отан» ЖҚ деректері бойынша 
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«Қазақстан жастары конгресі» ассоциациясы 
формасындағы заңды тұлғалар бірлестігі.

2017 жылы «Қазақстан жастарының конгресі» 
ЗТБ Атырау облысында «Қазақстан жастары 
конгресінің күндері», «Шанхай ынтымақтастық 
ұйымының» жастар форумы, Мүмкіндіктері шек-
телген жастар арасындағы шығармашылық 
фестиваль, Республикалық «Асар» үшжақты 
серіктестік форумы және т.с.с. халықаралық, 
республикалық және облыстық маңызы бар 10-
нан астам жоба мен іс-шара өткізді. 2017 жылы 
ұйымдастырылған «Қазақстан жастарының кон-
гресі» ЗТБ жобаларына 5 мың адам тікелей, 350 
мың адам балама жолдармен қатысты. Жобалар 
мемлекеттің барлық аймақтарында жүзеге асы-
рылды.

2018 жылдың бірінші жартыжылдығында Қа-
зақстанның 11 аймағында 2000 адамның тікелей, 
100 000 қатысушының жанама қатысуымен 6 үл-
кен жоба өткізілді.

ҚР жастар ұйымдарының көлемділерінің бірі
«Бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер
ұйымы» РҚБ болып табылады. 6,5 жыл қызмет етіп,
көптеген жобаларды жүзеге асырды. Ұйымның  
республиканың барлық аймақтарында тұрақты 
өкілдері бар. ҰБДҚ деректері бойынша, бүгінгі 
таңда мемлекеттің 1,6 миллион оқушысы осы 
ұйымға мүшелік етеді.

Ұйым мақсаты – білім беру ұйымдарындағы
әлеует пен тәрбие жұмысының деңгейін дамыту;
білім беру ұйымдарындағы оқушылардың қоғам-
дық, әлеуметтік, мәдени және танымдық қызметін
белсендендіру, сонымен қатар өзін-өзі басқаратын
ұйымдардағы балалар мен жасөспірімдердің әлеу-
меттік тәжірибесін арттыру.

2017 жылы келесідей іс-шаралар жүзеге асырыл-
ды: «Жас Ұлан әлемінде игі істер» республикалық ак-
циясы, «Бірге өмір сүру» интернационалдық отбасы-
лардың жастар фестивалі, «Көшбасшылық мектебі»
ұйымының белсенділері үшін семинар-тренингтер,
«Жас Ұлан әлемінде» республикалық байқауы, UIB-
де білім грантын алу үшін «Жас Ұлан» белсенділері

6.4-кесте  
2018 ЖЫЛДЫҢ 1 ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНДАҒЫ 
ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН 
ЖАСТАРДЫҢ ҮКІМЕТТІК ЕМЕС 
ҰЙЫМДАРЫНЫҢ САНЫ 

Дерек көзі: Жергілікті атқарушы органдар

Саны 
40
33
67
73
26
85
89
86
77
65
20
36
64
62
35
30
45

933

Өңір  
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Түркістан облысы
Шымкент қаласы
Астана қаласы
Алматы қаласы
Барлығы 
  

6.5-кесте  
ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ЖАСТАР РЕСУРСТЫҚ 
ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ САНЫ (2018 ЖЫЛДЫҢ 
1 ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 
БОЙЫНША)

Дерек көзі: Жергілікті атқарушы органдар

Саны 
20
14
20

8
20
12
14
19
20

9
8

13
15
15

1
1
1

210

Өңір 
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Түркістан облысы
Шымкент қаласы
Астана қаласы
Алматы қаласы
Барлығы   
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

арасындағы байқау, «Ұланымыз ұлы елдің» респу-
бликалық форумы.

Жастардың ресурстық орталықтары маңыз-
ды жұмысты ұйымдастырады, онда жастар түрлі
сұрақтар бойынша қажетті консультациялық көмек-
ті ала алады.

Жергілікті атқарушы органдарының деректеріне
сәйкес, 2018 жылдың 1 жарты жылдығының нәти-
желері бойынша республикада 210 ЖРО қызмет
атқарады (6.5-кесте).

Жастар саяси көшбасшылардың қы -
зығушылығын әрқашан тудырған, себебі олар-
дың саяси белсенділігі саяси күрестің шешімін
анықтаған жағдайлар тарихта аз емес. ХХ ғасырдың
соңы − ХХІ ғасырдың басында жастардың саяси
үрдістердегі атқаратын рөлі Солтүстік Африка мен
Таяу Шығыс елдерінің наразылық білдірулерінде
анық байқалған. Олардың нәтижесінде осы елдерді
басқарған саяси билік құлатылып, жастар «бархат-
тық революцияның» басты қозғаушы күшіне айнал-
ды [17-19].

Жастардың саяси және азаматтық өмірге қа-
тысу себептері мен факторларын зерттеу, осы үр-
дістердегі жаңа беталыстарды анықтау – осы 
облыстағы заманауи тұжырымдамалық тәсіл-
дер мен ғылыми зерттеулерді зерделеумен бай-
ланысты. Қазақстандық ғалымдардың әлеумет-
тік зерттеулерінің нәтижелері Қазақстан жас-
тарының саяси қызметтің түрлі формаларына 
елігу деңгейін, саяси институттардың қызметіне 

қатысуын, саясатқа деген қызығушылықтарын, 
әлеуметтік желілерде күнделікті әлеуметтік-саяси 
тақырыптар бойынша пікірталасқа түсуін, 
еріктілікке қатысуын және т.б анықтады. 
Қатысудың дәстүрлі түрлерін сақтай отыра, 
жастар белсенділіктің институционалдық емес 
түрлерін дамытуда [20-23].

Жастар белсенділігінің формаларының бірі мем-
лекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруға қаты-
суы болып табылады. «Мемлекет жастарының осы
бағдарламаларды жүзеге асыруға қатысу деңгейі
жас азаматтардың осы бағдарлама мақсаттары,
жастар дамуы үшін берілетін мүмкіндіктері мен
оларға қатысу шарттары жайлы ақпараттануымен
тікелей байланысты». Қазақстанда жүзеге асы-
рылатын жастарды қолдау бойынша мемлекеттік
бағдарламалар мен жобалардың ішінен әлеуметтік
сауаланамада 12-сі ұсынылды, солардың ішінде
мемлекет жастар үшін келесі жобалар барынша
таныс болды: «Болашақ», «Дипломмен ауылға»,
«Жасыл ел», «Бизнестің жол картасы – 2020», «Нұр-
лы жер» және «Жастар практикасы». Қалған алты
бағдарлама бойынша жастардың түрлі деңгейдегі
хабардар болуы олар жайлы ешқашан естімегендер-
ден артық болды. Сауаланамада көрсетілген қалған
алты бағдарлама бойынша ешқандай ақпарат ал-
мағандар саны 50 %-дан асқан емес (6.6-кесте).

«Дарын» Мемлекеттiк жастар сыйлығы
«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығын 1992

жылдың 11 тамызындағы № 666 қаулысымен
Үкімет жемісті ғылыми, шығармашылық, қоғамдық

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері

36,0
51,9
48,6
47,4

30,8

46,1
53,7
36,7
30,3
32,4
17,7
17,9

12,3
19,5
18,2
15,9

9,7

17,0
18,7
11,4

9,1
10,7

7,3
7,5

3,3
1,5
4,6
1,8

0,9

1,4
0,8
0,8
0,4
1,5
0,6
1,1

48,4
27,1
28,6
34,9

58,7

35,6
26,8
51,1
60,2
55,4
74,4
73,5

Естуім 
бар

Жақсы 
білемін, 

бірақ 
қатысқан 

жоқпын

Білемін, 
қатыстым

Ештеңе 
білмеймін, 

естіген 
жоқпын

Мемлекеттік бағдарламалар, жастар жобалары

«Жастар практикасы»
«Дипломмен ауылға»
«Жасыл Ел»
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы
«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасы
«Болашақ» халықаралық стипендиясы
«Дарын» Мемлекеттiк жастар сыйлығы
Серпін-2050
Баршаға арналған тегін кәсіптік-техникалық білім беру
«Жастар корпусын дамыту» жобасы
Жастар кадрлық резерві

6.6-кесте 
«ЖАСТАРДЫ ҚОЛДАУ БОЙЫНША ҚАНДАЙ ЖОБАЛАР ЖАЙЛЫ ЕСТІДІҢІЗ, 
БІЛЕСІЗ НЕМЕСЕ ҚАТЫСТЫҢЫЗ?» СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ
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қызмет пен спорттағы жоғарғы жетістіктер үшін та-
лантты жастарды мемлекеттік қолдау мақсатында
бекіткен болатын.

Қазіргі таңда сыйлықты белгілеу сұрақтарын
2015 жылдың 28 шілдесіндегі № 597 қаулысымен
Қазақстан Республикасының Үкіметі реттейді.
   ҚР Үкіметінің 2017 жылдың 13 шілдесіндегі 
№427 қаулысы бойынша сыйлық жыл сайын 
беріледі. Сыйлық келесі номинациялар бойынша 
беріледі: әдебиет, ғылым, дизайн мен бейнелеу 
өнері, журналистика, классикалық музыка, 
қоғамдық қызмет, спорт, театр мен кино, 
эстрада, халық шығармашылығы.

Сыйлық алуға халықаралық және республика-
лық байқау, фестиваль мен көрме лауреаттары,  
республикалық және халықаралық спорттық 
жарыстардың жүлдегерлері болып табылатын, 
сонымен қатар қызметі инновациялық болып, 
сәйкес өріс пен жалпы қоғам дамуына септесетін 
29 жасқа дейінгі Қазақстан Республикасының 
азаматтары үміткер бола алады.

Сыйлықты ізденуге үміткерлерді ұсыну орталық,
жергілікті және өзге де мемлекеттік органдар, қоғам-
дық бірлестіктер және өзге де заңды тұлғалармен
жүзеге асырылады.

2018 жылдың 30 наурызында ҚР Қоғамдық
даму министрлігі «Дарын» мемлекеттік жастар
сыйлығына байқау жариялаған болатын. Комиссия
271 үміткердің өтінімін қарастырды, соның ішінде

41 − «Театр және кино» номинациясы бойынша,
15 − «Журналистика» номинациясы бойынша, 18 −
«Әдебиет» номинациясы бойынша, 37 − «Спорт» но-
минациясы бойынша, 21 − «Эстрада» номинациясы
бойынша, 17 − «Классикалық музыка» номинациясы
бойынша, 20 − «Халық шығармашылығы» номина-
циясы бойынша, 17 − «Дизайн және бейнелеу өнері»
номинациясы бойынша, 48 − «Ғылым» номинациясы
бойынша, 37 − «Қоғамдық қызмет» номинациясы
бойынша.

«Түлектер тақтасы» жобасы
Жоба мақсаты – хабарландыру жолымен қажетті

мамандықты таңдау үшін мемлекеттің білім беру ме-
кемелерінің түлектеріне кәсіби бағдар беру. «Түлек-
тер тақтасы» жобасы жастарды еңбек нарығының
қажеттіліктері, ЖОО мен колледждерге түсу мүмкін-
діктері жайлы жедел хабарлауға арналған.

Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасының
әлеуметтік-экономикалық және саяси үрдістері
оның интеллектуалдық әлеуетімен тығыз байла-
нысты. Дегенмен Қазақстаннан кетіп жатқан білім
ауқымы өсіп барады. Бұған статистикалық деректер
мен жеке зерттеудің нәтижелері дәлел бола алады.
Қазіргі таңда Ресей мен Қытайда білім алып жатқан
Қазақстандық студенттердің фокус-топтық пікірта-
ласының нәтижесі көрсеткендей, олардың кетіп
қалуының себептерінің бірі – білім беру саласын-
дағы мемлекеттік жастар бағдарламалары жай-
лы ақпараттандырудың нашарлығы. Осы орайда,

Дерек көзі: ҚР ҚДМ

-
275
628
159
606

40
183

-
425
293
120
372
323
911

-
203

4 538

-
-

3
3
7
2
4
-

4
3
2
4
2

17
-
-

51

мектептер

-
20
38
20
83

2
28

-
21
31
15
34
23
94

-
83

492

колледждер

«Түлектер тақтасы»  жобасын жүзеге асырушы білім беру ұйымдарының саны

жоғары білім беру мекемелері
Өңір

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы
Барлығы 

 6.7-кесте 
«ТҮЛЕКТЕР ТАҚТАСЫ» ЖОБАСЫ (2018 жылдың 1 тамызындағы жағдай бойынша)
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

«Серпін - 2050» бағдарламасын тиімді жүзеге асыру
қазақстандық жастардың шетелге кетуін азайтар
еді.

Оған қоса, саяси және азаматтық қатысудың
формалары жаңа сапалық сипаттарға ие болға-
нын айта кету керек. Жеке зерттеулер жастардың
саяси қатысуының төмендеп бара жатқан деңгейін
белгілеген. Сарапшылардың айтуынша, тұлғаның
өзін-өзі іске асыруына байланысты сұраныс қалып-
таса бастап, жас қазақстандықтардың тарапынан
шығатын бастамалар нақты және сындарлы болып
келеді.

Аталған нәтижелер Қазақстан жастары үшін ба-
рынша қызығушылықты спорттық ұйымдар туды-
ратынын көрсетеді. Әрине, жастардың қоғамның
саяси өміріне қатысуын олардың қоғамдық ұй-
ымдарға ресми тіркелуі негізінде ғана қарастыруға
болмайды. Жаңа дәуір жастары еріктілік арқылы
жүзеге асырылып жатқан азаматтық белсенділіктің
жаңа формаларына жеткілікті дәрежеде еліктіріл-
меген. Осылайша, «Жастар» ҒЗО әлеуметтік зерттеу-
леріне сәйкес, сұралған жастардың 82,6 %-ы еріктілік
қызметімен айналыспайтындығын мәлімдеген.

Осыған орай, жастарды қоғамдық өмірге қаты-
суға түрткі болатын ынталандыруды зерттеу қы-
зықты болып табылады (6.4-сурет).

Сауалнама нәтижелері көрсеткендей, жастардың
жастар ұйымдарының қызметіне қатысуы ынталар-
дың кешенімен анықталады: қоғамға пайдалы болу
тілегі, өмірде тәжірибе алу, жоғары әлеуметтік мәр-
тебеге иелену, мансап баспалдағында жоғары
шығу. «Азаматтық қатысу: қоғамдық қызығушы-
лықтарды қозғайтын әлеуметтік маңызы бар

шешімдерді қабылдауға азаматтардың тікелей
немесе жанама әсер ететін үрдістер. Әсер ету
басқарудың түрлі дең-гейлерінде әлеуметтік-саяси
шешімдерді ойластыру, қабылдау, жүзеге асыру
және бағалау үрдістеріне қосылу жолымен де,
құқықтарды қорғау, жағдайды өзгерту, тікелей
немесе жанама түрде мемлекеттік билік органда-
рынан шешім қабылдауды талап етуге бағытталған
азаматтық позиция немесе бастама жолымен де
жүзеге асырыла алады. «Азаматтық қатысу»
мағыналық түрде азаматтарға өзекті мәселелерді
шешу барысында өзінің қызығушылықтарын
қорғау және өз құқықтарын жүзеге асыруға
мүмкіндік беретін заманауи азаматтық қоғамның
маңызды негізгі сипаттамасы болып табылады...»
[24, 33 б].

Басқа сөзбен айтқанда, біз жастардың саяси
және қоғамдық өмірге қатысу арасындағы шека-
раның жойылғанын байқап отырмыз. Оған қоса,
жастардың қатысу деңгейі азаматтық қоғам мен
билік институтының тиімділігі мен өз мүмкіндіктерін
жүзеге асыру мүмкіндігіне байланысты.

6.2. ЖАСТАРДЫҢ НАРАЗЫЛЫҚ
БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ ДЕҢГЕЙІ

Жастардың саяси белсенділігін зерттеудің негіз-
гі теориялық-әдістемелік тәсілдерін зерттеу оның
пайда болуының себептерін, факторларын және
формаларын анықтаудың маңызы жайлы шешім қа-

6.8-кесте  
«ҚАНДАЙ ДА БІР ҰЙЫМ МҮШЕСІ БОЛЫП 
ТАБЫЛАСЫЗ БА?» СҰРАҒЫНА 
ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ 

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері

%
9,7
5,9
3,7
3,1
3,1

1,3
1,1

45,2

28,9

Жауап нұсқалары
Спорттық ұйым
Жастар ұйымы
Мәдени-ұлттық бірлестік
Саяси бірлестік, партия
Қызығушылықтар бойынша клуб 
(автокөлік, жануарларды қорғау және т.б.)
Ғылыми, шығармашылық бірлестіктер
Діни бірлестіктер
Жоқ, мүше емеспін, себебі менің қоғамдық 
қызметке қатысатын уақытым жоқ
Жоқ, мүше емеспін, себебі бұл мені 
қызықтырмайды

6.4-сурет  
«СІЗДІ ЖАСТАР ҰЙЫМДАРЫНА ҚАТЫСУҒА 
НЕ ЫНТАЛАНДЫРАДЫ?» СҰРАҒЫНА 
ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері

Жауап беруге қиналамын

Мансап баспалдағында жоғары шығу

Басқарушы лауазымды иелену тілегі

Жоғары әлеуметтік мәртебе иелену ұмтылысы

Жұмыс тәжірибесін жинақтау

Қоғамға, адамдарға пайдалы болу тілегі

23,8

11,6

11,6

13,5

31,8

37,2
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былдауға мүмкіндік береді. Наразылық белсенділігі 
жастардың қажеттіліктерін, олардың шешілмеген 
мәселелерін және билік органдарының қандай да 
бір шешімдерін немесе іс-әрекеттерін жас азамат-
тардың қабылдамау немесе жаратпауын көрсетеді.

Жаппай наразалық акциясы кенеттен пайда бол-
майды, оған деген алғышарттар қашан да кездеседі. 
Бұл елді мекеннің даму деңгейіне қанағаттанбау, 
билік органдарына сенім білдірудің төмен деңгейі, 
болашаққа төмен баға беру, әлеуметтік белгісіздік, 
қоғамдағы көптеген өсектер, жастардың басқа ел-
дерге көшіп кетуі және т.б. 

2018 жылы «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы 
өткізген зерттеу нәтижелеріне сәйкес, жастардың 
84,1 %-ы қандай да бір деңгейде өзінің тұрғылықты 
орнының дамуымен қанағаттанады («Толығымен 
қанағаттанамын» және «Қанағаттанамын» жау-
аптарының қосындысы). Сәйкесінше, жастардың 
14,3 %-ы қандай да бір деңгейде тұрғылықты ай-
мақтағы даму деңгейімен қанағаттанбайды (6.5-су-
рет).

Мемлекет аймақтары арасында, өз елді ме-
кенінің дамуымен барынша қанағаттанбайтын 
(«мүлдем қанағаттанбаймын» және «қанағаттанбай-
мын» жауаптарының қосындысы) жастар тұратын 
облыстар арасында Қостанай (28,6 %), Қызылорда 
(28,6 %), Алматы (25,4 %), Батыс Қазақстан (22,9 %) 
облыстары көш бастайды.

 Жастарды бұқаралық наразылық акциясына 
шығуға итермелейтін негізгі себептер: медициналық 
мекемелердің қызметкерлерінің салғырттығы мен 

біліксіздігі; тамақтану өнімдері, жанар-жағармай 
материалдары, дәрі-дәрмектерге бағалардың өсуі; 
жұмыстан шығып кету; әділетсіз сот шешімдері; ең-
бекақы, шәкіртақы, жәрдемақының кешігуі, тұрғын 
үй мәселесі (6.9-кесте).

Әрбір оныншы респондентті медициналық ме-
кемелердің қызметкерлерінің салғырттығы мен 
біліксіздігі алаңдатуы - жастардың қазақстандық 
дәрігерлердің өз құзыреттік міндеттерін адал түрде 
емес орындайтындығына кезіккендігінің дәлелі. 
Бұған тағы бір дәлел, өз қаласы мен ауылындағы 
медициналық қызмет деңгейін бағалауға қатысты 
жауаптар болып табылады. Осылайша, медицина-
лық қызмет көрсетудің сапасымен «толығымен 
қанағаттанғандар» сұралған жастардың 22,8 %-ын 
ғана құрайды. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Ко-
дексінің 371 бабына сәйкес, «Салғырттық, яғни 
мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік 
берілген адамның не оған теңестірілген адамның 
не лауазымды адамның не жауапты мемлекеттік 
лауазымды атқаратын адамның өз мiндеттерiн 
қызметiне адал қарамауы немесе ұқыпсыз қарауы 
салдарынан орындамауы немесе тиісінше орында-

6.5-сурет
«СІЗДІҢ ЕЛДІ МЕКЕНІҢІЗДІҢ ЖАЛПЫ
ДАМУЫМЕН ҚАНШАЛЫҚТЫ ҚАНАҒАТТАНАСЫЗ?»
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМі

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

Жауап беруге қиналамын

Мүлдем қанағаттанбаймын

Қанағаттанбаймын

Қанағаттанарлық

Толығымен қанағаттанамын

1,6

1,9

12,4

49,2

34,9

6.9-кесте  
«ҚАНДАЙ МӘСЕЛЕ СІЗДІ БҰҚАРАЛЫҚ 
НАРАЗЫЛЫҚ АКЦИЯСЫНА ШЫҒУҒА 
МӘЖБҮРЛЕЙ АЛАДЫ?» СҰРАҒЫНА 
ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ 

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

54,8

9,9

9,8

8,7
8,5
7,9

7,6
7,4
6,7
6,2
6,1

5,9
5,5
5,3
4,1

Мені ашық наразылық білдіруге ештеңе 
мәжбүрлей алмайды 
Медициналық мекемелердің қызметкерлерінің 
салғырттығы мен біліксіздігі
Азық-түлік, жанар-жағармай, дәрі-дәрмек 
бағасының қымбаттауы
Жұмыстан қысқартылу/босатылу
Әділетсіз сот шешімдер
Еңбекақы / шәкіртақы / жәрдемақы 
төлемдерінің уақытылы түспеуі
Тұрғын үй мәселесі
Экологиялық жағдайдың нашарлауы
Биліктің іс-әрекетімен қанағаттанбау
Айғақсыз айыппұлдар
Коммуналдық қызметтердің тарифтерін 
жөнсіз өсіру
Несие мен ипотека бойынша төлемдерді өсіру
Мектеп / колледж / ЖОО-дағы мәселелер
Этникалық негіздегі құқық бұзушылықтар 
Қабылданып жатқан реформалармен 
келіспеушілік
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

мауы, егер бұл азаматтардың немесе ұйымдардың
құқықтары мен заңды мүдделерiне не қоғамның
немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдде-
лерiне елеулі зиян келтіруге әкеп соқса». Оған қоса,
жас қазақстандықтарды денсаулық сақтау қызмет-
керлерінің біліксіздігінің мәселелері алаңдататыны
жайлы қорытындыға келуге болады. Бұл мәселе тек
жастарды емес, барлық мемлекет азаматтарын
алаңдатады [25]. Мысалы, Қазақстан Республика-
сының денсаулық сақтау вице-министрі Л. Актаева
атап өткендей, «2017 жылдың өзінде емделушілер-
ден 3,5 мың шағым түскен. Олардың 50 %-ы меди-
циналық көмек сапасы бойынша. Аталған сұра-
ныстарды қарастыру нәтижесінде 430 әкімшілік
хаттама құрылып, әкімшілік жауапкершілікке 299
физикалық тұлға, 8 құзыретті тұлға, 23 заңды тұлға
тартылды. Әкімшілік жауапкершілік әкімшілік ай-
ыппұлдарды салуды болжамдайды, олар 8 млн. 891
мың теңгеден артық соманы құрады» [26]. Аталған
қорытынды «Стратегия» әлеуметтік және саяси зерт-
теулер орталығының әлеуметтік зерттеулерінің нәти-
жесін растайды, онда респонденттердің жауапта-
рынан дәрігерлердің біліктілігінің төмендігі (35,2 %),
дәрі-дәрмектің (67 %) және медициналық қызмет-
тердің (41,5 %) қымбаттылығы, медициналық меке-
мелердегі жемқорлық пен кезектер (38,3 %) сияқты
мәселелер анықталған болатын [21].

Аймақтық тұрғыдан алғанда, медициналық ме-
кемелердегі қызметкерлердің салғырттығы мен
біліксіздігі Қызылорда (24 %), Ақтөбе (21 %), Қоста-
най (17 %) облыстары мен Алматы қаласы (16 %)
жастарын барынша алаңдатады.

Азық-түлік, жанар-жағармай, дәрі-дәрмектің
бағасының қымбаттауы, жұмыстан айырылу мәсе-
лелері көп жылдан бері жастарды жаппай нара-
зылыққа итермелейтін себептер болып табылады.

Қазақстандық жастарды наразылық акцияла-
рына қатысуға итермелейтін себептер бестігінде сот-
тың әділетсіз шешімдері қосылған болатын. Көбіне
мұндай мәселелерге 19 бен 28 жас аралығындағы
жастар тап болады. Сот шешімдерінің әділетсізді-
гінің мәселесін аталған ведомство басшыларының
өздері де қозғайды. «Бір іс бойынша біреуіне бес
жыл берсе, екіншісіне шартты түрде екі жыл беріп,
сот залынан босатып жібереді. Бәрінде заңды сұрақ
туындайды: неге біреуін қамап, екіншісін босатты.
Неге ондай жөнсіздікке жол беріледі? Адамдар
анықтық жоқ жерде әділдік туралы қалай айта ала-
ды?» деп Қазақстан Жоғарғы сот басшысы Ж. Аса-
нов белгілеп айтты [27].

Әлеуметтік зерттеулердің нәтижелері көрсеткен-
дей, сұралған жастардың жартысынан көбі оларды
ашық түрде наразылық білдіруге ештеңе итермелей
алмайтынын айтты. Бұл жастардың көпшілігінің
(92 %) қандай да бір дәрежеде өз өмірлерімен қа-

нағаттануымен байланысты болуы мүмкін – «Сізді 
өзіңіздің сүріп жатқан өміріңіз қанағаттандырады 
ма?» сұрағына 54,5 %-ы толығымен қанағаттанамыз, 
37,5%-ы қанағаттанбағаннан гөрі, қанағаттанамыз 
деп жауап берді (6.6-сурет).

Оған қоса, біздің пікірімізше, аталған сауалнама 
нәтижелері 44,2 % жастарды қандай да бір мәселе-
лер ашық түрде қарсы шығуға итермелей алатын-
дығын жоққа шығармайды. Егер жұмысбастылық 
тұрғысынан қарайтын болсақ, әсіресе «қатарынан 
оқитын және жұмыс істейтіндердің (қосымша жұ-
мыс)» арасында сұралған жастардың тек 47,7 %-ы 
«ашық түрде наразылыққа шығуға итермелей ал-
майды» деп жауап берді. Сәйкесінше, сұралғандар-
дың жартысынан көбі олай есептемейді. 

6.6-сурет  
«СІЗДІ ӨЗІҢІЗДІҢ СҮРІП ЖАТҚАН ӨМІРІҢІЗ 
ҚАНАҒАТТАНДЫРАДЫ МА?» СҰРАҒЫНА 
ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

1,2

0,8

6,1

37,5

54,5 

Жауап беруге қиналамын

Мүлдем қанағаттандырмайды

Қанағаттандырмайды

Қанағаттандырады

Толығымен қанағаттандырады

6.7-сурет 
СІЗДІҢ АУЫЛЫҢЫЗДА/ҚАЛАҢЫЗДА 
НАРАЗЫЛЫҚ АКЦИЯСЫНЫҢ ТУЫНДАУ 
ЫҚТИМАЛДЫҒЫ БАР МА?

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

2,3

11,3

35,3

37,2

14,1 

Әрине, иә

Иә

Жоқ

Мүлдем

Жауап беруге қиналамын
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«Жастар» ҒЗО 2016 жылдың 4 тоқсанында жүр-
гізген зерттеу деректерімен салыстыратын болсақ,
екі жыл бұрын респонденттердің шамамен осындай
бөлігі кейбір мәселелер оларды наразылық акци-
яларына қатысуға итермелей алады деп санаған.
Дегенмен бұл жылдары жастардың қатысуымен
ешқандай наразылық акциялары Қазақстанда
болған жоқ. Сондықтан бұл жауаптар нақты емес,
оларды жастардың әлеуметтік мәселелерді шешу-
мен қанағаттанбауының бір белгісі, қоғамда пісіп
жеткен қарама-қайшылықтарды тауып, бекітудің
әдісі ретінде қарастыруға болады. Мәлімделген на-
разылық нақты іс-әрекетке айналуы шарт емес.

«Сіздің ауылыңызда/қалаңызда наразылық ак-
циясының туындау ықтималдығы бар ма?» сұрағы-
на 37,2 % ондай ықтималдық бар екенін жоққа
шығарған жоқ. Жастардың 35,3 %-ы «Жоқ шығар»
деп жауап берсе де, толығымен наразылық іс-қи-
мылдарды жоққа шығармайды (6.7-сурет).

Мемлекет жастарының 11,3 %-ы наразылық ак-
цияларының туындауын болжамдаса, 2,3 %-ы олар-
дың болу мүмкіндігіне сенімді.

Жалпы алғанда, аталған сауалнама нәтиже-
лері алаңдаушылықты тудырады, себебі 37,2 %-ы
ғана өздерінің тұрғылықты орындары бойынша
наразылық акциясының пайда болу мүмкіндігінің
жоқтығына сенімді. Қойылған сұраққа жауап беруге
қиналған жастарды естен шығармау керек.

Жұмысбастылық тұрғысынан қарайтын болсақ,
«қатарынан оқитын және жұмыс істейтін (қосым-
ша жұмыс)» жастарда наразылық күтімі әлдеқайда
жоғары (17,5 %). Тек қана жұмыс істейтін (14,6 %), жұ-
мыс іздейтін (14,1 %), оқымайтын, жұмыс істемейтін
де, іздемейтін (12,6 %) және тек қана оқитын (12,1 %)
сұралған жастар да өздерінің ауылдары/қалаларын-
да наразылық акцияларының пайда болу ықтимал-
дығы нақты бар немесе бар болуы мүмкін екендігін
айтты.

Аймақтық тұрғыдан қарайтын болсақ, өздерінің
елді мекендерінде наразылық акцияларының ықти-
малдығын келесі аймақтардың тұрғындары жоғары
бағалайды: Ақтөбе облысы («Сіздің ауылыңызда/
қалаңызда наразылық акциясының туындау ықти-
малдығы бар ма?» сұрағына «Әрине, иә» және «Иә»
жауаптарының қосындысы 26,5 %-ға тең), Атырау
облысы (қосынды көрсеткіш мәні 26,1 %) және Қы-
зылорда облысы (25,3 %). Қосынды көрсеткіш мәні
20 %-дан Алматы қаласы (22,5 %) мен Қарағанды
облысында (24,1 %) асады.

Республика бойынша жастар тарапынан нара-
зылық туындауының ықтималдығын төмен ба-
ғалайтын аймақтар қатарына Солтүстік 
Қазақстан облысы (0 %), Астана қаласы (қосын-
ды көрсеткіш 1,7 %) және Қостанай облысы (2,2 %) 
жатады. Ауылда тұратын жастар бұқаралық

наразылықтың қауіпін қала жастарына қараған-
да төмен бағалайды (10,3 % бен 16 %).

Зерттеу аясында жастардың заманауи әлеумет-
тік-экономикалық және саяси жағдайларға беретін
баға деңгейін анықтау қажет. Қазақстандағы эко-
номикалық жағдайдың деңгейін 76,4 % респондент
«жақсыға», 8 %-ы «өте жақсыға» бағалаған. Оған
қоса, 55,8 % жағдайдың жақсаруын, 36,4 %-ы жағдай-
дың тұрақтылығын болжаса, тек 3,1 % ғана жағдай
нашарлайды деп есептейді. Респонденттердің ба-
сым көпшілігі Қазақстанның дұрыс бағытта дамып
жатқанына сенімді: 29,9 % – дұрыс және 62,6 % –
дұрыс шығар [28, 169 б.].

«Жастар» ҒЗО өткізген әлеуметтік зерттеу нәти-
желеріне сәйкес, «толығымен қанағаттанған»
және «қанағаттанған» жастар 61,9 %-ды құрай-
ды. Сұралғандардың 18,2 %-ы елдегі мемлекеттік
жастар саясатының жүзеге асырылуымен қанағат-
танбайды («қанағаттанбаймын» және «мүлдем
қанағаттанбаймын»). Жас азаматтардың 12,7 %-ы
«мемлекеттік жастар саясаты жайлы ештеңе біл-
мейді» [28, 146-147 б.] (6.8-сурет).

Қазақстандық жастардың 28,9 %-ы мемлекеттік
органдар «Әрине, біледі және осы мәселелерді шешу
үшін қолдан келгеннің бәрін жасауда» деген пікірде.
«Білсе де, жастар мәселелерін шешпейді» деп жа-
уап берген 39,4 % сұралған жастар қызығушылық

Толығымен қанағаттанамын

Қанағаттанамын

Қанағаттанбаймын

Мүлдем қанағаттанбаймын

Ештеңе білмеймін

Жауап беруге қиналамын

6.8-сурет  
«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЖАСТАР 
САЯСАТЫНЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫМЕН 
ҚАНАҒАТТАНАСЫЗ БА?» СҰРАҒЫНА 
ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

16,5

45,4

14,1

4,1

12,7

7,2
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

тудырады. Әрбір бесінші (20,6 %) жас Қазақстандық
мемлекеттің жастардың шынайы мәселелері жайлы
білмейтіндігін мәлімдесе, 4,7 %-ы мемлекет жастар
мәселелері жайлы мүлдем білмейтіндігіне сенімді
(6.9-сурет). Жалпы, жастар олардың мәселелерін
мемлекет шешетіндігінде сенімді емес деген қоры-
тындыға келеміз.

Осылайша, Қазақстан Республикасының Білім
және ғылым министрлігінің «Мемлекеттің страте-
гиялық ресурсі ретінде студент-жастардың саяси 
мәдениетін қалыптастыру» жобасы аясында 2017 
жылы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ саясаттану 
және саяси технологиялар кафедрасы өткізген 
фокус-топтардың нәтижелері жастар арасындағы 
туындап жатқан қарама-қайшылықтар мен мәсе-
лелерді анықтаудың тиімді жолдарының жоқты-
ғын көрсетті. Жастардың пікірінше, «жастар 
саясаты саласында үкімет қабылдайтын шешімдер 
әдетте жағдаятты, салдарды ескерусіз дұрыс 
ойластырылмаған». Жастар Қазақстанда «сөзбен 
емес, іспен» жастардың қызығушылықтарын
білдіретін» қоғамдық ұйымдар аз деп те ойлайды.

Сауалнама нәтижелерін талдап, жастар мемлекет-
тен жұмыспен, тұрғын үймен қамту, сапалы білімнің
қолжетімділігі мәселелерін шешуді күтіп отыр деген
шешімге келуге болады.

Заманауи қоғамда дәстүрлі ғана емес (митингтер,
ереуілдер, пикеттер, бұқаралық шерулер), флэшмоб,
хэппенинг, перформанс сияқты жаңа формалар да
кең өріс алып жатқандығы бәріне мәлім. Қазақстан-
дық жастар жайлы сөз қозғайтын болсақ, тәжірибе
көрсеткендей, олар өз мәселелерін шешу барысын-
да наразылық іс-әрекеттеріне көп жүгіне бермейді.
Соңғы кездері сарапшылардың айтуынша, нараз-
ылық белсендігіне септесетін маңызды фактор ақпа-
раттық технологиялардың, әлеуметтік желелілердің
дамуы болып табылады. Оған қоса, сауалнама нәти-

желеріне сәйкес, жастардың 9,8 %-ы ғана өз аккаунт-
тары мен әлеуметтік желілерде парақшаларының 
жоқтығын мойындайды.

Алайда, әлеуметтік желілер көбіне болып жатқан 
оқиғалар жайлы қоғамды хабарландыру, қоғамдық 
ойға әсер ету үшін қолданылатын жаңа технология-
лар ғана болып табылады. Басқа сөзбен айтқанда, 
әлеуметтік желілер маңызды, бірақ анықтауыш фак-
тор болып табылмайды.

Осылайша, жастардың наразылық белсенділігі 
бірінші кезекте әлеуметтік-экономикалық мәселелер-
мен байланысты болуы мүмкін. Наразылықтардың 
өздері тұрақсыздық белгісі емес, қоғамдағы көңіл 
толмаушылықты заңды түрде білдіру үшін институ-
ционалдық шарттардың бар болуының көрсеткіші 
болып табылады. Наразылық сипаты көбіне қандай 
да бір қоғамның саяси жүйесінің түрі, саяси құн-
дылықтары мен саяси мәдениеттің деңгейіне сәйкес 
келеді. 

Әрине, наразылық акцияларының ықтимал-
дығын бағалау нәтижелері бойынша ғана наразылық 
белсенділігінің деңгейі жайлы қорытынды жасауға 
болмайды. Оған қоса, әлемдегі наразылықтардың 
тәжірибесі бұрын бейсаясатты болып көрінген жастар 
қозғалтушы күш болып табылатындығын көрсетеді. 
Бейсаясатты жағдайдан наразылыққа өту өте қысқа 
уақыт аралығында жүзеге асырылған. Сондықтан 
жастар мәселелерін елемеу, оларды шешуді ұзаққа 
созу наразылық әлеуетін өсіре береді.

Әдетте жастар мәселелерін анықтау үшін өт-
кізілетін әлеуметтік сауалнамалар өзекті мәселе-
лерді жедел түрде анықтай алмай қалуы мүмкін. Сон-
дықтан жастарды мазалайтын маңызды сұрақтар 
жайлы ақпарат алудың қосымша жолдарын, олар-
дың билік органдарымен байланысып, өз өзекті мәсе-
лелерін шешу үшін қолданатын коммуникацилық 
арналарын зерттеу қажет.

Негізгі арналар ретінде ақпараттық ресурстар-
ды зерделеуге болады: үкімет, министрліктердің 
блогтары, әлеуметтік желілері. Бұл технологиялар 
жастардың көңіл-күйін зерттеудің балама дерек көзі 
болып қана қоймай, жастар ортасында туындаған 
қарама-қайшылықтар мен мәселелерді уақытылы 
анықтауға мүмкіндік берер еді. 

Саяси әлеуметтену институттарының тиімді жұ-
мысын ұйымдастыру, жастар үшін қабылданған 
реформаларды ары қарай жүзеге асыру бойынша 
жұмыс жүргізу; жастар құқықтары мен бостан-
дықтарын қорғауды қамтамасыз ету; жастардың 
саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыру; жастар 
мен мемлекеттік билік органдарының арасындағы 
диалогты құру, жастардың радикалдану мәселе-
лерін анықтау, жастардың қызығушылықтарын 
білдірудің легитимді құрылымдары мен тетіктерін 
дамыту қажет.

6.9-сурет 
«СІЗДІҢ ПІКІРІҢІЗШЕ, МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК 
ОРГАНДАРЫ ШЫНАЙЫ ЖАСТАР МӘСЕЛЕЛЕРІ 
ЖАЙЛЫ ХАБАРДАР МА?» СҰРАҒЫНА 
ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ 

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

Әрине, біледі және осы 
мәселелерді шешу үшін 
қолдан келгеннің бәрін 
жасауда

Білсе де, жастар 
мәселелерін шешпейді

Білмейтін шығар

Мүлдем білмейді

Жауап беруге қиналамын

28,9

39,4

20,6
4,7 6,5
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6.3. ЖАСТАРДЫ ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ 
ТӘРБИЕЛЕУ

Қазіргі заманғы қоғамың басты құндылықтары-
ның бірі болып патриоттық табылады. Ол тек Отанға 
деген махаббат, өз елін мақтан тұту, оны білу және 
түсінуге деген ұмтылыс, оны жақсарту ретінде ғана 
емес, өз мемлекеті үшін белгілі бір іс-әрекеттерді жа-
сауға дайындығымен түсіндіріледі. 

Патриоттық құндылығының өлшемдерінің бірі 
– жастардың әскери-патриоттық тәрбиесі. Әске-
ри-патриоттық тәрбие – мемлекеттік органдардың, 
қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдар қызметінің 
мақсатқа бағытталған және үйлестірілген жүйесі.

Әскери-патриоттық тәрбие жүйесін ұйымдасты-
ру мен жұмыс істетудің басты әлеуметтік институты 
болып мемлекет табылады.

2017 жылы Қазақстан Республикасының Қорға-
ныс министрлігі жастардың әскери-патриоттық тәр-
биесіне бағытталған республикалық деңгейдегі 130-
дан астам іс-шара өткізді. Іс-шаралардың көпшілігі 
елдің Қарулы күштерінің әскери бөлімдері мен 
бөлімшелерінде өткізіледі, олардың ішіне Ұлы Отан 
соғысы ардагерлерімен кездесу, батылдық сабақта-
ры, Ашық есік күндері мен өзге де іс-шаралар кіреді. 

Қазақстандағы әскери-патриоттық тәрбие екі 
тағайындалуы бар білім беру технологиясы ретінде 
орын тепкен: 

1. Жастардың кәсіби бағдарын әскери қызмет
жағына қарай насихаттау;

2. Әскери қызметкерлерге ғана емес, барлық
мемлекет халқына қажетті мінез қасиеттерін  
ұластыру.

2017 жылдың нәтижелері бойынша Қазақстан
Республикасында әскери-патриоттық бағыттағы
943 клуб, 1 265 үйірме, 67 секция мен 71 кадеттік
сыныптар қызмет етті. Осы ұйымдарға мүше, әскер-
ге дейінгі жастағы жастардың жалпы саны 64 874
адамды құрады (6.10-кесте).

Жыл сайын мектеп қабырғаларында батылдық
сабақтары өткізіледі. 2017 жылы Отан қорғаушылар
күнінің аясында 50 000 оқушының қатысуымен 
3 600 мектепте батылдық сабақтары өткізілді.

Ұлттық әскери-патриоттық орталықтағы әске-
ри-патриоттық жұмыстың қызметін үйлестіру мақ-
сатында барлық аймақтарда бөлімшесі бар «Жас
Сарбаз» республикалық қозғалысы құрылды. Өзге
мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдарымен
бірлесе отырып, соңғы екі жылда 110 000 адам қа-
тысуымен жастардың әскери-патриоттық тәрбиесі
бойынша 992 түрлі іс-шаралар өткізілді. ҚР БҒМ,
қоғамдық қорлардың қолдауымен 101 кадеттік сы-
нып ашылды, онда 3 000-ға жуық бала оқытылуда.

Өткізілген іс-шаралардың ең ауқымдысы жыл
сайын өткізілетін «Айбын» әскери-патриоттық
жиын болып табылады. Оған 55 000 оқушының қа-

Дерек көзі: ҚР ҚМ

71
27

154
108

78
98

181
45

119
86

119
210

81
433

24
512

2 346

3 539
1 035
4 199
6 220
2 033
3 034
8 614
1 296
2 198
2 433
3 117
4 617
1 954
9 274

449
10 835
64 847

Осы ұйымдарға мүше, 
әскерге дейінгі жастағы 
жастардың жалпы саны

Әскери-патриоттық бағыттағы клуб, 
үйірме, секция мен кадеттік 
сыныптардың жалпы саны

Аймақ

Астана қаласы
Алматы қаласы
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан
БАРЛЫҒЫ

6.10-кесте
ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ БАҒЫТТАҒЫ КЛУБ, ҮЙІРМЕ, СЕКЦИЯ МЕН КАДЕТТІК СЫНАПТАРДЫҢ
ЖАЛПЫ САНЫ, 2017 ЖЫЛ 
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

тысуымен 2 000-нан астам клуб қатысады. Соңғы
үш жылда «Айбын» әскери-патриоттық жиынының
соңғы кезеңінде 3 110 бала қатысты.

Жас патриот үлгісін қалыптастыруда жыл сай-
ынғы «Жас ұлан» республикалық әскери өлеңдер
фестивалі ерекше орын алады. Өткен жылы
фестивалдің іріктеу кезеңіне 3 000-нан астам 
оқушы қатысты. Фестиваль финалына 
356 жас орындаушы қатысты.

2017 жылы ҚР Қорғаныс министрлігінің дерек-
тері бойынша Қазақстан Республикасының жоғары
білім беру мекемелерінде 14 800 студент оқитын 30
әскери кафедра жұмыс істейді.

2018 жылдың бірінші жартыжылдығында
«Жастар» ҒЗО өткізген әлеуметтік зерттеу нәтиже-
лері бойынша, қазіргі заманғы Қазақстан жастары
үшін патриоттық эмоционалдық алаңдаушылықпен
байланысты – Отанға деген махаббат – 32,4 %, жас
респонденттердің ширегінен көбіне патриот болу
өз елінің ұлы жетістіктерімен мақтану дегенді біл-
діреді – 27,3 %, әрбір бесінші жас адам патриоттар
Отан игілігіне қызмет ету керек деп ойлайды – 20,3 %
(6.11-кесте).

Зерттеу аясында жастардың әскерге қатынасы
жас қазақстандықтардың Қарулы күштерге қатыс-
ты сезімдерін анықтау жолымен өлшенді. Әлеумет-
тік зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жас азамат-
тар Қарулы күштерге қатысты көбіне мақтанышты

сезінеді – 28,6 %. Жастардың төрттен бірі өз жауап-
тарында құрметті белгілеген болатын - 25,6 %, ал әр-
бір бесінші қазақстандық (21,3 %) Қарулы күштерге
сенім артатынын мәлімдеген.

Зерттеу нәтижелерінен көріп тұрғанымыздай,
таңдалған ұстаным құрмет, сенім, мақтанышпен
байланысты жағымды сезімдерден көрініс таба-
ды. Нәтиже жанама түрде қазақстандық жастар
арасындағы патриоттықтың жоғарғы деңгейіне
сілтейді. Егер оларға әскерге тәнті болатын 4,3 %
респондентті қосатын болсақ, нәтижесінде жас
адамдардың 79,7 %-ы әскер институтына жағымды
көзқараста (6.12-кесте).

ҚР Қорғаныс министрілігінің деректері бойынша
2017 жылы ҚР Қарулы күштер қатарында қызмет
өтеп жүрген жастар саны (18-29 жас) келесідей
болды:

- офицерлер қатарынан – 6 613 адам;
- келісім шарт бойынша әскери қызметкерлер

қатарынан – 17 895 адам;
- жедел әскери қызмет қызметкерлері қата-

рынан – 12 000 адам.
Патриоттық тақырыптағы тәрбиелік іс-шара-

ларға жастардың қатысу деңгейі бойынша алынған
деректер өте қызықты болып шықты. Қатысқан-
дардың саны нашар ақпараттандыру себебінен
қатыспағандардың санынан тек 3 %-ға ғана артық
болды (49,7 % қарсы 46,9 %).

Осындай іс-шаралардың қатысушыларының
құрамы негізінен оқу үрдісі барысындағы (мектеп-
терде – 36 %, колледж, ЖОО – 9,7 %) және осындай
іс-шараларға қатысушылардың өзінен (4,0 %) тұра-
ды.

Қазіргі замандағы Қазақстандағы патриоттық
тәрбие негізінен түрлі деңгейдегі білім беру мекеме-

6.11-кесте  
«СІЗДІҢ ОЙЫҢЫЗША, ҚАЗАҚСТАН ПАТРИОТЫ 
БОЛУ ДЕГЕН НЕ?» СҰРАҒЫНА 
ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ  

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

32,4

27,3
20,3
13,4

12,9

12,8
12,5

12,0
9,2

6,8
3,7

3,7
2,0

Отанды, соның ішінде туған қаланы, 
ауылды жақсы көру 
Мемлекеттің ұлы жетістіктерімен мақтану
Отан игілігі үшін еңбектену
Мемлекеттің өзге азаматтарымен тату-тәтті 
өмір сүру
Мемлекет заңдарын ұстану, заңға бағынып, 
салықты уақытылы төлеу
Қажет болған жағдайда, қару ұстап, елді қорғау
Қазақ тілін, дәстүрлерін және Қазақстан 
тарихын білу 
Елдің ұлы болашағына сену
Шетелге барғанда, Қазақстан жайлы 
мақтанышпен айту, Қазақстан туралы әңгімелесу
Елде болып жатқан жағдайлар үшін жауапты болу
Отандық қазақстандық өнімдерді сатып алу 
(азық-түлік, киім және т.б.)
Отаннан алыста болғанда, оны аңсау
Әскери қызметті орындау

6.12-кесте  
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРУЛЫ 
КҮШТЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ ҚАНДАЙ СЕЗІМДЕРДІ 
БАСТАН КЕШІРЕСІЗ?» СҰРАҒЫНА 
ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ   

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

28,6
25,6
21,3

5,3
5,3
4,3
3,0
0,5
0,1
6,3

Мақтаныш
Құрмет
Сенім
Сенімсіздік
Немқұрайлық
Таңдану
Түңілу
Қорқыныш
Басқа
Жауап беруге қиналамын
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лерінің қабырғаларында шоғырланған (6.10-сурет).
Зерттеу барысында респонденттерге жастар
арасындағы патриоттықты тәрбиелеу бойынша
шаралар туралы пікірін білдіру ұсынылған болады.
Сұралғандардың пікірінше, жастар арасындағы
патриоттықты асыру үшін келесідей шаралар
қажет: Қазақстан халқының тарихын, әдет-
ғұрыптары мен дәстүрлерін үйрену – 18,4 %, орта
буындағы мектептерде алғашқы әскери дайындық
сабақтарын өткізу – 15,2 %, тұрғылықты мекен-
жай бойынша балалар клубтарының жұмысын
дамыту – 11,2 % (6.13-кесте).

Осылайша, Қазақстан жастарының санасын-
дағы патриоттық түсінігі бірінші ретті эмоционал-
дық алаңдаушылықтармен байланысты болып
табылады. Елдің Қарулы күштеріне қатысты
сұралған жастардың басым көпшілігі жағымды
сезімдерді – мақтаныш, таңдану, сенім,
құрметті сезінуде. Әскер институты жағымды
эмоцияларды тудыратын жастардың саны 

онымен қанағаттанбайтындар санынан бес есе асады.
Жалпы, Қазақстан жастары әскерде қызмет ету-ді 

абырой санайды. Әскерде қызмет ету абыройлы деп 
санайтын жас қазақстандықтардың саны оны
абыройлы деп санамайтындардың санынан 4 есе
асады – 68,2 %, (17,7 %-ға қарсы).

Қазақстан жастарының басым бөлігі мемлекетте
патриоттық тәрбиеге бөлінетін назардың деңгейін
жеткілікті деп табады, бірақ патриоттықты дамыту
бойынша тәрбиелік іс-шараларға қатысу дәрежесін
орташа деп бағалауға болады. Қазіргі замандағы
Қазақстандағы патриоттық тәрбие негізінен түрлі
деңгейдегі білім беру мекемелерінің қабырғаларын-да 
шоғырланған және жаппай/топтық сипатқа ие.

Жастар арасындағы патриоттықты арттыруға
қажетті шаралар ішінен жастар келесі үш шараны 
ерекшеледі: Қазақстан халқының тарихын, әдет-
ғұрыптары мен дәстүрлерін үйрену, орта буындағы 
мектептерде алғашқы әскери дайындық са-
бақтарын өткізу, тұрғылықты мекен-жай бойынша
балалар клубтарының  жұмысын дамыту.

Иә, мектепте сыныбыммен қатысқанмын

Иә, өзім жеке қатысқанмын

Жоқ, қатысқан жоқпын және әскери-патриоттық 
тақырыпты іс-шаралар туралы ешқашан естіген 
емеспін

Жауап беруге қиналамын

6.10-сурет  
«ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТАҚЫРЫПТАҒЫ БАЙҚАУ, 
ЖАРЫС, ОЛИМПИАДА, КОНЦЕРТ ЖӘНЕ ӨЗГЕ 
ДЕ ІС-ШАРАЛАРҒА ҚАТЫСЫП КӨРІП ПЕ ЕДІҢІЗ?» 
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ 

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

36

9,7

4

23,4

23,5

3,4

Иә, колледж / институт / университетте 
тобыммен қатысқанмын

Жоқ, қатысқан емеспін, бірақ жастардың 
қатысқанын көргенмін / естігенмін

6.13-кесте  
«СІЗДІҢ ПІКІРІҢІЗШЕ, ЖАСТАР ПАТРИОТТЫ 
БОЛУ ҮШІН НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?» 
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ 

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО 
жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері

18,4

15,2

11,2

11,1

9,5

7,0

6,2
5,9
5,1

2,3

Қазақстан халқының тарихын, әдет-ғұрыптары 
мен дәстүрлерін үйрену
Орта буындағы мектептерде алғашқы әскери 
дайындық сабақтарын өткізу
Тұрғылықты мекен-жай бойынша балалар 
клубтарының жұмысын дамыту
Тұрақты түрде спорттық жарыстар, байқаулар, 
олимпиадаларды өткізіп тұру
Жазғы каникул кезінде оқушылар үшін 
әскери-патриоттық лагерьлерді ұйымдастыру
Балалар мен жасөспірімдер мемлекеттік тілде, 
қазақстандық және қазақ авторларының 
әдебиетін оқу керек
Қазақ тілін үйрену
Жастарды әскерде қызмет етуге міндеттеу
Ұлттық батырлар туралы қазақ тілінде 
мультфильмдер мен балалар бағдарламаларын құру
Балабақшаларда әнұранды үйрету
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

7.3.  Жастар субмәдениеттері

ЖАСТАРДЫҢ МОРАЛЬДЫ-
АДАМГЕРШІЛІК ЖӘНЕ 
ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ ҰСТАНЫМДАРЫ

7 ТАРАУ

7

7.1. Жастар және дін

7.2. Қазақстан
 жастарының
 құндылықтық
 бағдары
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7.1. ЖАСТАР ЖӘНЕ ДІН

2017 жылдың маусым айында қабылданған
Қазақстан Республикасының дін саласындағы
мемлекеттік саясаттың 2017 – 2020 жылдарға
арналған тұжырымдамасының аясында екі
бағыттаушы қағидасы анықталған, олардың
біріншісі – Қазақстан Республикасының мем-
лекет құрылымының зайырлылық негіздерін
нығайту, екіншісі – діни экстремизмнің, әсіресе
жастар арасында таралуына тосқауыл қою бой-
ынша алдын алу жұмыстарын ілгерілету [29].

Кез келген қоғамда жастар қоғамдық да-
мудың барлық салаларында оның болашағын
анықтайтын басты ресурс болып табылатын-
дықтан, қазіргі заманғы қазақстандық жастар-
дың зайырлылық және діни құндылықтары-
ның ара қатынасы, олардың діншілдік деңгейі,
жастардың қоғам өміріндегі діннің орнын баға-
лауы туралы сұрақ орасан зор өзектілікке ие
болады. Қойылған сұрақтарға жауап беру мақ-
сатында мемлекеттің зайырлы бастауларын
нығайту мен орташа және ұзақ мерзімді келе-
шегіне қазақстандық мемлекеттің зайырлығын
сақтаудағы жастардың орнын анықтауға септігін
тигізеді.

2018 жылы «Жастар» ғылыми-зерттеу орта-
лығы қазақстандық жастардың өзекті мәселе-
лері бойынша жүргізген әлеуметтік сауалнамасы
бойынша жастардың 69 %-ы өздерін діншілмін
деп санайтындығын көрсетті. Олардың ішінде
діни ұстанымдарға беріліп кеткен, өз өмірлерін-
де діни нормаларды ұстанатын дағдыланған
діндарлар 6,4 %-н құрады. Қалған жастар діншіл
болғанымен, діни салтпен өмір сүрмейді және
діни нормаларды сирек ұстанады (26,5 %) немесе
діншіл болса да, діни өмірге қатыспайды (36,1 %).
Осылайша, діншіл жастардың 69 %-нан 62,6 %-ы
діни тәжірибеге беріліп кетпеген. Жастардың
үштен біріне жуығы, 28,2 %-ы өздерін діншіл емес
адамдар қатарына жатқызды. Діншіл еместер
тобы дінді құрметтейтін, бірақ діншіл еместер-
ден (15,2 %), дінге немқұрайлы қарайтындардан
(8,0 %), діншіл болмаса да, кейде діни іс-шара-
ларға қатысады, мысалы, діни орындарға бара-
ды, сонымен қатар жастар арасында мардымсыз
орынды атеистер алады – бар болғаны 1,6 %.

Зерттеушілер адам мен қоғам өміріндегі діннің
орнын түсіну деңгейлерін ерекшелейді. Бірінші
деңгейде дін парыздар, міндетті нормалардың
жиынтығы ретінда адам мен Құдайдың қа-
рым-қатынасын анықтайды. Бұл деңгейде діннің
теологиялық түсінігі үстемдікке ие болып, адам
өмірінің барлығы діни ұстанымдарға бағынады.
Екінші деңгейде дін өз халқының этникалық мә-

дениетінің бір бөлігі ретінде анықталады, сәй-
кесінше, мәдени құраушысына көп көңіл бөлінеді.
Үшінші деңгейде дін рухани құндылықтардан,
этикалық ережерден тұруымен қабылданады,
демек діннің рухани құраушысы ерекшеленеді.

Өзінің секуляризация және деприватизация
тұжырымдамасында әлеуметтанушысы
Х.Казанова [30, 17 б.] зайырлы мемлекеттегі
ха-лық арасында дін әдетте халық мәдениеті
мен тарихының бөлігі, сонымен қатар мо-
ральдық ұстанымдардың жиынтығы ретінде
түсіндіреді.

Әлеуметтік сауалнама деректеріне сүйенетін
болсақ, қазақстандық жастар да дінді өз этносы
мәдениетінің бір бөлігі және моральдық 
нормалар ретінде қабылдайды, бұл зайырлы 
мемлекеттегі дін орнына сәйкес келеді. Себебі 
зайырлылық дінге қарсы қоймайды, ол бір 
мемлекет пен қоғамда түрлі дүниетанымдарға 
ие діндарлар мен діндар еместердің бірге өмір 
сүруінің формасы болып танылады [31, 17 б.].

Бұл тезис жастардың өмірдегі басты құн-
дылықтар жайлы сұрағына жауаптармен дәлел-
денеді. Олардың арасында басым көпшілігі: 
отбасылық бақыт - 70,9 %, материалдық әл-
ауқат - 30,2 %, денсаулық - 64,3 %, адал достар – 
23,7 %, мансап – 14,4 %, қызықты жұмыс – 
14,0 % құндылықтарын таңдаған. Сауалнамада 
жастар көрсеткендей, алдағы бес жылға 
қойылатын негізгі мақсаттар – бұл сапалы 
білім, 30,4 %, табысты мансап – 27,3 %, лайықты 
жұмыс – 22,8 %, тұрғын үй - 17,4 %.

Осылайша, қазақстандық жастардың құн-
дылықтары зайырлы мемлекет тұрғындарына
сай келетін – отбасы, материалдық әл-ауқат,
денсаулық, достар, мансап, жұмыс, ал өмірлік
мақсаттар арасында – білім, мансап, жұмыс құн-
дылықтары алдыңғы орынға қойылған.

Айта кететін жайт, этникалық тұрғыдан қа-
растырғанда, орыс ұлты өкілдерінің жастары
арасында өздерін діншілдер атаған жастар аз -
55,5 %, ал қазақ этносына жататын жастар 
арасында бұл көрсеткіш әлдеқайда жоғары – 
71,7 % діншілдер, сонымен қатар өзге этнос 
өкілдерінің жастары арасында діншіл 
жастардың пайызы жоғары. Сәйкесінше, 
орыс этносы өкілдерінің арасында 
атеистердің пайызы жоғары – 2,4 %, қазақтар 
арасында – 1 %, өзге этнос өкілдерінің жастары 
арасында – 3,7 %. Сонымен қатар қазақ ұлты 
өкілдерінің жастары тек діни жораларды
сақтай отыра неке қию мүмкіндігін барынша көп
белгілеген (6,2 %). Орыс ұлты жастарынан мұндай
жолға тек 2,3 %-ы барады.

Қазақ ұлты респонденттерінің басым көпшілігі
өздерін ислам дініне жатқызды - 96,7 %. Сұралған
орыс өкілдері жастарының 88,9 %-ы өздерін пра-
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вославтар қатарына жатқызса, 4,9 %-ы мұсыл-
ман, 1,3 % - католик, 0,9 % - протестант болып
шықты.

Заманауи зайырлы мемлекеттің басты сипаты
толеранттық болып табылады, оның ішінде дін-
ге немқұрайлы қараудан бастап, басқа дін өкіл-
дерін құрметтеуге дейін түрлі сипатқа ие болатын
деңгейлердегі діни толеранттықтың орны ерек-
ше. Басқа ұлт өкілдерін қазақстандық жастар-
дың көпшілігі құрметтейді - 36,3 %, 10,7 %-ында
қызығушылық тудырса, 35,8 %-ы немқұрайлы
қарайды, 8,3 %-ын жақтырмайды. Сәйкесінше,
жастар арасында түрлі деңгейдегі діни толерант-
тық басымдыққа ие.

Осылайша, жалпы алғанда, қазақстандық
жастардың көбі діншіл болғандығына қара-
мастан, олар діннің мәдени және моральдық
түсінігіне аса үлкен назар аудара отырып, қа-
зақстандық қоғамның зайырлы негіздерін
нығайтуға айтарлықтай үлес қоса алады.

Ендігі кезекте жастар арасындағы туындап
отырған жағымсыз беталыстарды көрсететін
және жастармен жұмыс істеу барысында жетіл-
діруді қажет ететін әлеуметтік сауалнамалардың
нәтижелеріне тоқталайық.

Біріншіден, өзге діндерді, мәдениеттерді зерт-
теу - бұл діни толеранттықты қолдаудың және
ашық зайырлы дүниетанымды қалыптасты-
рудың маңызды қыры болып табылады, ол өз
діни дүниетанымының түсінігін ғана емес, басқа
діни жүйелер жайлы көріністі қамтуы мүмкін.
Жас адам өзге діндерге қызығушылық таныту
арқылы басқа дүниетанымдар мен діни жүй-
елердің құндылықтарын, құқықтарын жоққа
шығаратын радикалды діни идеологияға тар-
тылуы мүмкін. Бұл қатынаста әлеуметтік зерттеу
деректері көрсеткендей, қазақстандық жастар
басқа этностарға қарағанда өзге діндерге аз қы-
зығушылық білдіреді – 7,7 %, өзге діндермен қы-
зығатын орыс өкілдері – 19,0 %, өзге өкілдер
арасында – 14,2 %. Жалпы алғанда, басқа
діндерге қызығушылық танытатын барлық
этностардың өкілдері мардымсыз пайызды
құрайды.

Екіншіден, қала және ауыл аймақтарында
тұратын барлық топтағы түрлі дінді ұстанатын
басқа этнос жастарының арасында діншілдік
деңгейінің өсімі байқалуда. Респонденттердің
57,3 %-ы жастар арасындағы діншілдік 
өсімі анықталған. Әсіресе діни өсім 
батыс облыстарында – Ақтөбе (76,5 %), 
Атырау (81,2 %) облыстарында айқын, онда 
жастар арасында діни экстремизмді тарату 
мәселесі өте өткір болып тұр.

Үшіншіден, жоғарыда аталған әлеуметтанушы
Х. Казанова қазіргі заманғы қоғамдағы діннің
деприватизациясын белгілейді, ол діннің қоғам

өміріне қайта оралып, қоғамдық кеңістікте үлкен
рөл ойнайтындығымен сипатталады. Сауална-
маға сәйкес, қазақстандық жастардың бірша-
ма бөлігі (қосынды 23,8 %) діншіл жастардың
қоғамда белгілі бір шиеленісті тудырып, өз еркі
мен діни жораларын мәжбүрлейді деп белгіледі.
Керісінше, жастардың 15,1 %-ы діншілдер қоғам-
дық қатынастарға үндестік әкеледі деп ойлайды.
Жартысынан азы, соның ішіндегі 41,9 % жастар
діншіл жастардың қазақстандық қоғам жағдай-
ына еш ықпал етпейтіндігіне сенеді. Бұл деректер
өз өмірлерін діни нормаларға бойсұндырған діни
жастардың қоғамда кең таралып, өмірге деген өз
көзқарастарын, құндылықтарын ендіріп жатқан-
дығына дәлел болады. Респонденттер діншіл
жастардың өз тәртіптерін мәжбүрлеуі мен шие-
леністі белгілегендіктен, діншілдер өздерінің  
зайырлы құрдастары арасында насихат жұмы-
сын жүргізіп жатқандығын көруге болады.

Төртіншіден, жастардың айтарлықтай бөлігі
діни экстремизмді өздерінің аймақтарындағы
өзекті мәселелер қатарына жатқызды. Әсіре-
се 17 %-ы діни экстремизм мәселесі өте өзек-
ті, 18,2 % - өзекті деп белгілеген, қосынды мәні
25,2 %-ға тең. Аймақтық тұрғыдан жастар ара-
сындағы діни экстремизмді аймақтық деңгейде
өзекті мәселе ретінде Атырау облысының жаста-
ры (72,5 %), екі есе аз мөлшерде Ақтөбе (34,7 %)
мен Маңғыстау (24,0 %), Батыс Қазақстан облысы
(32,9 %), Астана қаласы (25,6 %) жастары белгіле-
ген болатын.

Діни экстремизм қазақстандық қоғам үшін
ғана емес, барлық әлем қауымдастығы үшін өзек-
ті мәселе болып табылады. Діни экстремизмді
зерттейтін отандық және шетелдік зерттеушілер
белгілегендей, жастар радикалды діни идеялар-
дың ықпалына тез беріледі. С. Бейсембаев діни
экстремизм үшін қамауда отырғандар арасында
«Стратегия» әлеуметтік және саяси зерттеулер»
орталығы өткізген зерттеу нәтижелерін өз жұмы-
сында көрсеткен. Ол діни экстремизм үшін сот-
талғандардың көп бөлігі (14 адамнан 9-ы) 19 бен
29 жас аралығындағы жастар екендігін атап өт-
кен [33, 6 б.]. Шетелдік ғалымдар Дж. Бартлет пен 
К. Миллер исламдық радикалдану бойынша
зерттеу жүргізе отырып, бір мақсатты топ ретінде
жас мұсылмандарды алды, себебі олар радикал-
дық идеяларды тарату үшін жағымды әлеуметтік
орта болып табылады [34,6 б.] деп қорытынды-
лаған.

Соңғы онжылдықта ғылыми әдебиетте ради-
калданудың түрлі теориялары кең етек жайды,
онда радикалданудың негізгі факторлары, ради-
калдану сатылары мен оның салдары анықтал-
ды. Жастар арасында радикалдану үрдісін іске
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қосатын және оны радикалдық ислам ағымда-
рына тартатын факторларды анықтауға назар ау-
дару қажет, себебі, біріншіден, бұл факторлардың
қазақстандық қоғам үшін өзектілігін анықтау,
екіншіден, осы білім негізінде қазақстандық
жастар арасында діни радикалдық идеяларды
таратудың алдын алуы бойыша тиімді бағдарла-
маларды құру, үшіншіден, исламның радикалдық
ағымдарына тартылған жастарды дерадикалдау
үшін бағдарламаларды жетілдіру қажет.

Исламдық радикалдандыру саласындағы
белгілі сарапшы К. Викторович дағдарыс нәти-
жесінде тұлға әлдеқайда осал және радикалды
көзқарасқа бейім деп санайды [6, 6 б.]. Бұл эконо-
микалық дағдарыс (жұмысын жоғалту, әлеумет-
тік мобильділіктің болмауы), әлеуметтік / мәдени
(тұлғалық дағдарыс, қоғамды жатырқау, нара-
зылық пен реніш сезімі, қорлау), саяси (ре-
прессия, саяси кемсітушілік, азаптау), 
отбасыдағы жақын адамның қайтыс болуымен 
байланысты жекебасының дағдарысы, 
қылмыс пен виктимизация,
психологиялық мәселелер пайда болуы 
мүмкін.

Британдық жастар арасындағы радикалдану-
ды болдырмау бойынша алдын алу бағдарлама-
ларын бағалау бойынша үлкен зерттеу авторлары
А. Хиршфилд, К.Кристман, Л.Вилксс, М. 
Роджерсон, К.Шарат [35, 26 б.] зерттеу 
нәтижелері бойын-ша жастарды 
радикалдандыруға әкелуі мүмкін қауіпті 
факторларды анықтады. Бастапқы фак-
торлардың қатарында әлеуметтік алшақтық,
әлеуметтік оқшаулану мен маргиналдану; өзін-өзі
анықтау мәселелері; дағдарыспен байланысты
өмірдегі белгілі бір кезең; бұқаралық ақпарат
құралдарының және Интернеттің әсері; қыл-
мыстық ортаға тартылу; Құранды түсінбеушілік;
әлеуметтік-экономикалық депривация; психо-
логиялық мәселелер. Сәйкесінше, 
радикалдандыру үрдісі тек таза теологиялық 
факторлармен ғана емес, сондай-ақ назар 
аударуды қажет ететін әлеуметтік-
психологиялық мәселелердің кешенімен де 
туындайтын құбылыс.

Жоғарыдағы сауалнама көрсеткендей, қа-
зақстандық жастар қауіпті факторлар тобына
кіретін белгілі бір әлеуметтік мәселелерді бастан
кешіруде. Біріншіден, қазақстандық жастар жұ-
мыспен қамтылу бойыша қиындықтарға тап
болады. Атап айтқанда, жастардың 42,2 %-ы
тұрақты жұмыспен қамтылу мәлесінде қиын-
шылықтар көрсе, 30,5%-ы мамандық бойынша
жұмыс таба алмайды, ал 8,5 %-ы ғана жұмысқа
орналасу барысында қиындық көрмейді. Бұл
жұмыстан айрылған жағдайда жаңа жұмыс табу
үшін қажетті уақыт туралы сұраққа берліген
жауаптармен дәлелденеді. Қысқа мерзім ішін-
де жастардың тек 13 %-ы жұмыс таба алады,

жастардың 59,4 %-ының пікіріне сәйкес, жұмыс
іздеу орташа есеппен 3-тен 6 айға дейін алады.
Сондай-ақ, жұмыспен қамту мәселесі белгілі бір
қала мен ауыл жастарының өзекті мәселелерінің
бірі болып табылады. Бұны жас
респонденттердің 63,8 %-ы (өте өзекті және
өзекті) белгілеген болатын, жастардың тек 10,4
%-ы үшін ғана жұмыспен қамтылу мәселесі
өзекті емес. Аймақтық тұрғыдан қарағанда,
жұмыспен қамту мәселесін ерекше атап өткен
респонденттердің басым бөлігі Ақтөбе (53,1
%), Атырау (58,0 %), Маңғыстау (73,3 %),
Оңтүстік Қазақстан облыстарында (51,4 %)
(қазіргі Түркістан облысы), сондай-ақ Астана
қ. (73,4 %) тұрады.

Келесі облыстардағы респонденттер төмен
табысты айрықша өзекті мәселе ретінде
анықтады: Атырау (62,3 %), Ақтөбе (43,9 %),
Алматы (52,2 %), Шығыс Қазақстан (45,6 %),
Павлодар (51,4 %), Оңтүстік Қазақстан (45,5 %)
облыстары мен Астана қ. (74,4 %).

Өз қаласының / ауылының ең өзекті мәселе-
лерінің бірі ретінде жастар жоғары білімнің қол
жетімсіздігін көрсетті - 63,7 %. Жастардың тек
14,0 %-ы үшін бұл мәселе өзекті және өте өзекті
емес. Жалпы айтқанда, бұл мәселе барлық ау-
дандарға, әсіресе батыс аймақтары үшін өзекті.
Атырау облысында жастардың 58 %-ы, Батыс
Қазақстан облысындағы респонденттердің
41,4 %-ы, Маңғыстау облысындағы жастардың
50,7 %-ы, Ақтөбе облысында – сұралғандардың
36,7 %-ы, Алматы облысындағы жастардың
45 %-ы, Павлодар облысында - 40,5 % бұл мәсе-
лені «өте өзекті» деп атады. Астана қаласындағы
жастар үшін де бұл мәселе өзектілердің біріне
жатады - 63,2 %, Алматыда жоғары білімнің қол-
жетімдік мәселесі сауалнамаға қатысқан жастар-
дың 32,6 %-ы үшін мейлінші өзекті.

Жұмыспен қамту және білім беру мәселелері
жастардың 36,6%-ының болашаққа сенімді емес
екендігін көрсетіп отыр.

Жұмыспен қамтылудағы қиындықтар,
табыстың төмен деңгейі, жоғары білім алу
мәселе-лері, әлеуметтік маргинализацияға,
тіптен жатсынуға, өмірлік дағдарысқа әкеліп,
К. Викторовичтің айтуынша, адамды
«когнитивті түрде ашық», яғни баламалы
көзқарастарға, соның ішінде радикалдық
діни идеяларға сезімтал қылады.

Оған қоса, сауалнамаға сәйкес, жастар дінде
тәртіпті (26,7 %), өмірдің қиын кезеңінде қолдау -
21,6 %, өмірдің мағынасы мен мәнін - 33,5 %, үміт,
жақсыға сенім - 28,3 % табуға болады деп есеп-
тейді. Сәйкесінше, өмірдің қиын кезеңінде басты
тірекке айналуы мүмкін, діни іздеу жолында жас
адам ҚМБД мешіті имамына емес, әсіресе 
интернет кеңістігінде белсенді болып 
табылатын радикалды ислам идеологиясының
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

уағыздаушысына жолығуы мүмкін.
Жастарды радикалды исламдық қозға-

лыстарға тартудың тағы бір қауіпті факторын
атап өту қажет. Қазақстандық зерттеуші С.
Бейсембаев қылмыс пен радикалды ислам
идеологиясына тартылу арасындағы арақаты-
насты анықтаған болатын [4, 10 б.]. Оған қоса,
діни экстремизм мен терроризм үшін сотталған
тұтқындармен сұхбаттасқан соң, ол барлық
қылмыстардың жалпы сипаттамасын ерекше-
леді – бұл қылмыстық субмәдениеттің, оның
зорлық-зомбылық культының, оның өмірлік
заңдарының және ережелерінің және тіпті
тілдерінің әсері. Шетелдік зерттеушілер де
қылмыскер жастарды қауіп тобына жатқыза-
ды. Сауалнамаға сәйкес, Ақтөбе, Атырау, Маң-
ғыстау, сондай-ақ Солтүстік Қазақстан облыс-
тары мен Астана қ. респонденттері жастар
арасындағы қылмысты өзекті мәселе ретінде
атап өтті.

Қазақстан жастарының еріктілік қызметке
және түрлі жастар ұйымдарына қатысуының
төмен пайызына назар аудару қажет. Сауална-
маға қатысқан жастардың 82,6 %-ы еріктіліктің
ешқандай түріне қатыспайды және жастар ұй-
ымдары туралы білмейді. Бұл қазіргі заманғы
жастардың төмен әлеуметтік белсенділігін,
әлеуметтік үрдістерге қатыспауын көрсетеді, ал
бұл әлеуметтік маргиналдану қаупіне әкеледі.

Осылайша, жастар ортасында радикалды діни
идеологияға қатысудың қауіпті факторлары бар:
жұмыспен қамтылу қиындықтары, жоғары білім
алу қиындығы, табыстың төмендігі, әлеуметтік
белсенділіктің төмендігі, қоғамға тартылудың
нашарлығы.

Қазақстандық жастар арасында радикалды
діни идеологияны таратуға жол бермеу үшін мем-
лекет, атап айтқанда Қазақстан Республикасы-
ның Қоғамдық даму министрлігі, халықтың діни
сауаттылығын арттыру және «Kazislam» пор-
талы арқылы радикалды идеяларды 
насихаттауға қарсы шығу мақсатында 
блогерлік және ақпа-раттық-насихаттау 
жұмысын жүргізе бастады, радикалды діни 
идеологияға тартылғандар үшін
дерадикалдандыру орталықтары, атап айтқанда
«Ақниет» қоғамдық қоры қызмет етеді.

Мемлекеттің бастауымен түрлі мақсатты
топтар арасында діни экстремизмге қарсы тұру
бойынша алдын алу жұмыстары мен 
радикалды идеологияға тартылып 
кеткендерді оңалту жұмыстары жүзеге 
асырылуда. Сонымен қатар ҚАЖК жүйесінің 
тұтқындарымен жұмыс негізінде
дерадикалданудың басты себебі – бұл кеңестік
тарихы бар діни және теологиялық білімнің жет-
кіліксіздігіне, әсіресе діни экстремизм айыбымен
жазасын өтеп жатқандардың көпшілігі кеңестік

отбасылардан шыққандығына байланысты екен-
дігі анықталған. Дегенмен, Мысыр, Марокко, 
Сауд Аравиясы сияқты мұсылман елдерінде діни 
дәстүрлері тереңге кетеді және ислам теологиясы 
жайлы білімдері мол, алайда оларда да радикал-
дық діни теология кең етек жайған. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Қазақстан Республикасының дін саласын-

дағы мемлекеттік саясатының 2017 - 2020 жыл-
дарға арналған тұжырымдамасы. //http://adilet.
zan.kz/rus/docs/U1700000500

2. Cazanova J. Public Religions in the Modern 
World. - Chicago and London: The University of 
Chicago Press, 1994.- 320 pp.

3. Kosmin B. Keysar A. (ed.) Secularism & 
Secularity. Contemporary International Perspectives, 
Institute for the Study of Secularism in Society and 
Culture, 2007. – 168 pp.

4. Beissembayev S. Religious Extremism in 
Kazakhstan: From Criminal Networks to Jihad//
Central Asia Fellowship paper. – 2016ю - № 15. – 21 
pp.

5. Bartlett J., Miller C.The Edge of Violence: 
Towards Telling the Difference between Violent and 
Non-Violent Radicalization //Terrorism and Political 
Violence. 2012. 24:1 - 21 Bartlett J., Miller C.The Edge 
of Violence: Towards Telling the Difference between 
Violent and Non-Violent Radicalization //Terrorism 
and Political Violence. 2012. 24:1 – 21

6. Wictorowicz Q. Joining the Cause: al-Muhajiroun 
and Radical Islam. Analytical Paper. Department of 
International Studies, Rhodes Colledge, 2004. – 29 pp.

7. Process Evaluation of Preventing Violent 
Extremism Programs for Young People. – Youth 
Justice Board for England and Walles, 2012. – 111 pp.

 
7.2. ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАРЫНЫҢ 

ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ БАҒДАРЫ 

Қазіргі заманғы қоғамда жастардың құндылық 
жүйесін зерттеудің өзектілігі артып келеді, себебі тәу-
елсіз және егеменді Қазақстанның болашағы жас 
ұрпаққа, олардың дүниетанымдық көзқарастарын-
дағы басымдықтарға байланысты.

Жастар өміріндегі құндылықтардың иерархиясы 
2017 жылмен салыстырғанда ішінара өзгерді. Отба-
сы, денсаулық, достық, әлі де құндылықтар рейтин-
гінде жетекші позицияларды иеленсе де, пайыздық 
көрсеткіште олардың мәні айтарлықтай төмендеді. 
Сондай-ақ, жас респонденттер ойын-сауық пен билік 
сияқты құндылықтарға аз көңіл бөле бастады.

Керісінше, махаббат; материалдық игіліктер; 
білім мен білім алу; қызықты жұмыс, мамандық; 
өзін-өзі көрсету, құрметтеу; мансап өсуі; адамдарға 
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көмектесу – бұл барлық санаттағы Қазақстанның
жастары үшін өткен жылмен салыстырғанда үлкен
маңызға ие бола бастады. Ал сенім мен дін өз құн-
дылығын шамамен 2 %-ға жоғалтты.

Орташа алғанда, барлық үш жас тобындағы (14-
18 жас, 19-23 жас, 24-29 жас) жастар жауаптарының
басымдықтары бойынша орналастырсақ, бұл келе-
сідей түрге ие болады (орташа мәндер):

1) Отбасы (80,7 %) (2017 жылы - 82 %)
2) Денсаулық (52,2 %) (2017 жылы - 57 %)
3) Достық (28,5 %) (2017 жылы – 34 %)
4) Махаббат (16,2 %) (2017 жылы – 15 %),
5) Материалды қамтамасыз етілген өмір (16 %)

(2017 жылы – 15 %)
6) Білім, білім алу (14,8 %) (2017 жылы – 14 %)
7) Сенім, дін (10,3 %) (2017 жылы - 12 %)
8) Қызықты жұмыс, мамандық (11,1 %) (2017

жылы – 10 %)
9) Рухани тыныштық (8,9 %) (2017 жылы – 9 %)
10) Өзін-өзі көрсету, құрметтеу (7,7 %) (2017 жылы

– 5 %),
11) Мансап, қоғамдағы жоғары орын (6,4 %) (2017

жылы -6 %)

12) Адамдарға көмектесу (4,3 %) (2017 жылы – 4 %)
13) Ойын-сауық (4 %) (2017 жылы – 5 %)
14) Билік (3,5 %) (2017 жылы – 4 %)
15) Қоғамдық тану,  бедел (2,1 %) (2017жылы – 2 %)
16) Шығармашылық (2 %), өзгеріссіз
17) Менің балаларым, олардың бақыты мен ден-

саулығы (0,1 %)
Айта кететін жайт, жасөспірімдердің жастары

ұлғайған сайын, өмірдегі тірек ретіндегі отбасы
және денсаулық құндылықтарының 
маңыздылығы неғұрлым артады. Барлық жас 
топтары арасында қоғамдық құрметке ие болу 
құндылығы мейлінше маңызды рөл атқарады. 
Жастары өскен сайын, олар өзімшіл және / 
немесе прагматикалық болып кетеді, осылайша, 
достық құндылығы жас өткен сайын азаяды.

Өздерінің құндылықтарын бағалай отыра, қа-
зақстандық жастар отбасыны барлық үш жас 
топтарының арасында абсолютті құндылық деп 
ата-ды. Оған қоса, бір беталыс байқалады: жас 
адамдар үлкейіп есейген соң, өз 
құндылықтарының иерар-хиясында отбасы 
институтына көбірек мән береді.
Респонденттердің 80,7 %-ына сәйкес, қазақстандық

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

8,5
78,9

5,1
2,8

34,5
8,1

45,8
21,8

9,0
15,4
11,0

1,2
5,8
5,8
7,4
2,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
1,6

12,1
83,4

3,2
3,0

22,0
9,5

56,3
10,5
12,1
16,0
21,6

2,0
3,4
9,5
5,5
0,8
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,2

14 пен 18 жас 
аралығы

10,1
79,8

3,5
4,6

29,0
9,1

54,4
12,3
12,3
17,2
15,4

3,0
3,8
7,6
6,3
2,8
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,3

19 бен 23 жас 
аралығы 

Жас бойынша топтар

24 пен 28 жас 
аралығы

Сіз үшін өмірдегі басты 
құндылық не болып табылады?

Сенім, дін
Отбасы
Кез келген жағдайда рахат алу, демалу 
Билік
Достық
Рухани тыныштық
Денсаулық
Білім, білім алу
Қызықты жұмыс, мамандық
Махаббат
Материалды қамтамасыз етілген өмір
Қоғамдық тану, танымалдылық, бедел 
Адамдарға көмектесу
Өзін-өзі көрсету, құрметтеу
Мансап, қоғамдағы жоғары орын
Шығармашылық 
Басқа
Бейбіт өмір сүру
Барлық жақтан тұрақтылық
Менің балаларым, олардың бақыты мен денсаулығы
Мақсатқа жету
Жауап беруге қиналамын

7.1-кесте 
«СІЗ ҮШІН ӨМІРДЕГІ БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ НЕ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ?» 
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРЫНЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ
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жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесіне отбасы 
жауапты (мейірімді, адал, жауапты болу және т.б.). 
Сонымен қатар, мектеп, мемлекеттік органдардың, 
діни институттардың, құрдастардың жастарды қол-
дау, дамытудағы рөлі аталып өтілді.

Сауалнамаға қатысқан жастардың арасында 
сенім, дін құндылық ретінде маңызды болып табы-
лады және олардың Қазақстан жастарының ара-
сында тұрақты өсу беталысы байқалады (7.2-кесте). 

Респонденттердің көпшілігі дәстүрлі діншілдер, 
яғни «кейде» немесе «өте сирек» діни салт-жоралар-
ды орындайды. «Діни қауымдастық өміріне қаты-
сып, діни нормаларды ұстанатын» діншілдер қатары 

(2017-дағы 10 %-ға қарсы 16,2 %) өсіп барады, бірақ 
олардың саны өзін «діншіл, бірақ діни практикаларға 
қатыспайтындарға» қарағанда әлі күнге дейін аз 
(2017-дағы 37,1 %-ға қарсы 43 %).

Сонымен қоса, «дін рухани-адамгершілік тәрби-
еге көмектеседі» деп есептейтін адамдардың үлесі 
(2017-дағы 40 %-ға қарсы 47,2 %) «бұл үдерістерден 
гөрі отбасы, білім беру және мемлекет маңызды» 
деп санайтындарға (2017-дағы 23 %-ға қарсы 19 %) 
қарағанда біршама көп. Сонымен қатар қазіргі және 
келешектегі жас ата-аналар діни білім беруге, жастар 
арасында діни ағымдардың өсуіне арналған баспа 
және электронды БАҚ-тарға аса үлкен мән бермей-

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

14,5

33,6

35,9
1,8

3,5
5,5
1,1
0,0
0,0
4,1

14,2

33,8

41,3
2,6

3,4
2,8
1,7
0,0
0,0
1,2

14 пен 18 жас 
аралығы

19,9

31,5

34,2
3,3

3,5
4,3
1,0
0,0
0,2
2,2

19 бен 23 жас 
аралығы

Жас бойынша топтар

24 пен 28 жас 
аралығы

Өзіңізді діншілмін деп есептейсіз бе?

Мен – діншілмін, діни қауымның өміріне араласамын, 
діни нормаларды сақтаймын 
Мен – діншілмін, бірақ діни нормаларды сирек сақтаймын 
және діни орындарға тек қана мейрам күндері барамын 
Мен – діншілмін, бірақ діни өмірге араласпаймын 
Мен діншіл емеспін, бірақ кейде ғибадатханаларға барып, 
діни нормаларды ұстанамын
Мен – дінге сенбеймін, бірақ діншілдерді құрметтеймін 
Мен дінге немқұрайлы қараймын
Мен дінге қарсымын, атеист
Басқа
Агностик
Жауап беруге қиналамын

7.2-кесте 
«СІЗ ӨЗІҢІЗДІ ДІНШІЛМІН ДЕП ЕСЕПТЕЙСІЗ БЕ?» СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

45,8
27,3

18,4

0,0
0,4
8,1

46,9
28,0

20,3

0,0
0,1
4,7

14 пен 18 жас 
аралығы

48,8
26,9

19,6

0,2
0,2
4,5

19 бен 23 жас 
аралығы

Жас бойынша топтар

24 пен 28 жас 
аралығы

Сіздің ойыңызша, Құдайға сену, діни орындарға, 
ғибадатханаларға бару қазақстандық жастардың 

рухани-адамгершілік тәжірибесіне септігін тигізеді ме?

Иә, міндетті түрде себеп болады
Кейбір жағдайларда көмектеседі (жастар арасындағы 
қылмыс, маскүнемдік, нашақорлық және т.б.)
Жоқ, жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесіне отбасы, 
білім мен мемлекет ықпал етуі керек
Басқа
Адамның өзіне байланысты 
Жауап беруге қиналамын

7.3-кесте 
«СІЗДІҢ ОЙЫҢЫЗША, ҚҰДАЙҒА СЕНУ, ДІНИ ОРЫНДАРҒА, ҒИБАДАТХАНАЛАРҒА БАРУ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘЖІРИБЕСІНЕ СЕПТІГІН ТИГІЗЕДІ МЕ?» 
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ
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ді. Себебі дәстүрлі БАҚ көздерінде қауіпті жарияла-
нымдар шықпайтындығын айтады (7.3-кесте).

Осылайша, аймақтар бойынша құндылықтар-
дың корреляциясы келесідей сипатқа ие болды:

Қандай да бір аймақ басқараларға қарағанда
өздерінің құндылықтарының иерархиясында ба-
рынша жоғары немесе мейлінше аз басымдылық
беретін позицияларды қарастырайық.

Отбасы – Қазақстанның барлық өңірлеріндегі
жастар үшін абсолютті құндылық. Тек Қазақстанның
екі өңірінде отбасылық институтының құндылығы
салыстырмалы түрде төмен - Маңғыстау (37,3 %)
және Батыс Қазақстан (50 %) облыстарында.

Сенім, дін. Құндылық ретінде олар Түркістан
(21,1%), Маңғыстау (16 %) облыстары, Шымкент
(15,8 %), Атырау (14,5 %) және Ақтөбе (12,2 %) об-
лыстарындағы жастар арасында жоғары бағала-
нады. Шығыс Қазақстан (2,9 %) және Солтүстік
Қазақстан (3,8 %) облыстарының жастары дінге
аса үлкен мән бермейді.

Билік. Ақмола облысының жастары билік құн-
дылығын (17,1 %) басқалармен салыстырғанда жиі
белгілесе, Жамбыл облысының жастары (10,6 %)
билікті жоғары бағалайды.

Шығыс Қазақстан (41,2 %) және Батыс Қазақстан
облыстарында (40 %) альтруисттік жастардың ең
көп бөлігі өмір сүреді, онда достық құндылығы өте
жоғары. Бірқатар облыстардағы жастар достықты
құндылық ретінде өте төмен бағалайды: Ақмола
облысы (18,4 %), Шымкент қ. (13,2 %) мен Солтүстік
Қазақстан облысының (13,2 %) жастары.

Рухани тыныштықты Солтүстік Қазақстан об-
лысының жастары жоғары бағалайды (24,5 %), ал
Астана қ. мүлдем елемейді де (1,7 %). Оларға рухы
бойынша Алматы (3,8 %) мен Ақтөбе (5,1 %) облыс-
тарының жастары жақын. Шығыс Қазақстан
жастарының позициясы назар аударуға тұрарлық,
мұнда «денсаулық» құндылық ретінде жоғары
емес (18,4 %), ал қалған облыстарда орташа мәнді
52 %-ды құрайды. Денсаулықты бәрінен де
Павлодар (70,3 %), Шымкент (69,3 %) пен Ақтөбе
(64,3 %) облыстарының жастары жоғары
бағалайды.

Білім, білім алу құндылықтарын Батыс Қа-
зақстан (30 %) мен оған географиялық жақын ор-
наласқан Қызылорда (22 %), Ақтөбе (19,4 %) мен
Астана қ. (19,7 %) барынша жоғары бағалайды.
Мейлінше, бұл құндылықты Солтүстік Қазақстан
(ең төмен көрсеткіш – 1,3 %), Маңғыстау (6,7 %) мен
Қарағанды (8,3 %) облыстарының жас респон-
денттері төмен бағалайды.

БҚО жастары қызықты жұмысты бәрінен артық
бағаласа (22,9 %), керісінше Маңғыстау (1,3 %), Ақмо-
ла (5,3 %), Атырау (5,8 %) облыстарындағы респон-
денттер үшін бұл мүлдем құндылыққа ие емес.

Ең арманшыл жастар Ақмола облысы (26,3 %)

мен Алматы қ. (24,8 % ) тұрады. Дәл осы аймақтар-
да басқа аймақтармен салыстырғанда «махаббат»
құндылығы жоғары бағаланады. Таза прагматизмге
сүйене отыра, Түркістан (7,4 %), Қызылорда (8,8 %),
Павлодар (9,5 %) облыстарындағы респонденттер
махаббат сезімдерін аса қадірлемейді.

Қазақстанда материалды қамтамасыз етілген
өмірді солтүстік және оңтүстік астаналардағы жас
адамдар барынша жоғары бағалайды – Астана қ.
(29,9 %), Алматы (27,3 %) облысы мен Алматы қ.
(24,8 %). Атырау (5,8 %), Түркістан (6,2 %), Маңғыстау
(6,7 %), Жамбыл (9,8 %) облыстарындағы жастар
материалды қамтамасыз етілген өмірге филосо-
фиялық көзқараспен қарайды.

Қоғам ортасында құрметке ие болу, танымал-
дылық, абырой құндылықтары Шығыс Қазақстан
(7,4 %), Қостанай (6,6 %) облыстарындағы жастар
арасында жоғары бағаланады. Бұл құндылықтар
Атырау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары
мен Алматы, Шымкент қаласының жастары өмірін-
де аса үлкен орынды алмайды.

Адамдарға көмектесу құндылық ретінде Атырау
(11,6 %), Маңғыстау (8 %), Ақмола (7,9 %) облыста-
рында жоғары бағаланады. Шығыс Қазақстан мен
Солтүстік Қазақстан облыстарындағы жас респон-
денттер бұл құндылыққа мүлде назар аудармайды.

Өзін-өзі көрсету, құрметтеу Алматы (14,4 %),
Батыс Қазақстан (14,3 %) облыстарының жастары
үшін барынша құндылықты. Аймақтар арасында
бұл екі құндылыққа Жамбыл (2,4 %), Батыс Қа-
зақстан (4,4 %) облыстары мен Астана қ. (2,6 %)
мейлінше аз баға береді.

Мансап, қоғамдағы жоғары орын Шымкент,
Қостанай (14,3 %), Алматы (10,5 %) облыстарының
жастары үшін маңызды болып табылады. Бұл Ақтө-
бе мен Солтүстік Қазақстан облысының жастары
үшін мүлдем қызықсыз. Қызылорда (1,1 %) мен
Атырау (1,4 %) облыстарының жастары да аталған
құндылықтарды өздерінің қызығушылықтарының
қатарына жатқызбайды.

Шығармашылық пен шығармашылықпен айна-
лысуды өмірлік құндылық ретінде Батыс Қазақстан
(5,7 %), Қостанай облыстары (4,4 %) мен Алматы қ.
(4,6 %) жас респонденттері жоғары бағалаған. Со-
нымен қатар Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қы-
зылорда облыстарының сұралған жастары бұған
ешқандай мән бермейді.

Құндылық санатында бақытты («Балаларым,
олардың бақыты мен денсаулығы») жастар мүл-
дем қарастырмайды: респонденттердің бірде-біреуі
оны 1 % деңгейінде де бағалаған жоқ. Мансап құн-
дылығы, қоғамдағы жоғары лауазым, сондай-ақ
материалдық қамтылған өмір құндылықтары
адамдарға көмектесуге деген ниеттен басым. Қоғам
құрметіне ие болу, атақ-даңқ, абырой, қоғамдағы өзі
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жайлы пікір сияқты санаттар жас адамдардың құн-
дылық иерархиясында төменгі орын алады.

Жас респонденттердің достық пен махаббат 
сияқты санаттарға берген жоғары құндылығы 
жастар арасындағы қарым-қатынастың 
жағымды, романтикалық үлгісі басым 
екендігінінің дәлелі. Тиісінше, болашақ 
отбасылық қарым-қатынас модельдері
жағымды тәжірибе мен жеке-тұлғалық қарым-қа-
тынастарға бағытталады.

Зерттеудің нәтижесі бойынша қазақстандық
жастардың қазіргі некелері көбінесе ерлі-зайыпты-
лардың еркін таңдауына, өз сезімдеріне және жеке
шешіміне негізделеді деген қорытынды жасай ала-
мыз. Атап айтқанда, «сүйікті адаммен бірге болу
ниеті» (47,3 %) жастардың барлық жас топтарында
басымдылыққа ие және «балалы болу ниеті» (15,2 %)
өз отбасыларын құруда үлкен сұранысқа ие. Деген-
мен, отбасын құруға себеп ретінде баланы (немесе
балаларға мақсатталған себептерді) таңдау жастар
үшін екінші орында тұрса да, «жалғыздықтан қорқу,
қартайғанда жалғыз қалмау» мен «ата-аналардан
тәуелсіздікте болу» жауаптарынан жоғары.

Осылайша, болашақ ата-ана, тәрбиеші ретінде
өзін-өзі бейнелеу «бала мен ата-ана» қатынастары-
ның маңызды интеграциялық көрсеткіші ретінде
қазақстандық жастардың құндылық жүйесінде
маңызды орын алады.

Өткізілген зерттеудің нәтижелері отбасының не-
гізгі құндылық ретінде өте маңызды екенін көрсе-
теді. Оған қоса, Қазақстандағы отбасылық инсти-
туттың дамуының трансформациялық сипатын 
атап өтуге болады, ол қазақ отбасына дәстүрлі 
ұрпақты болу мінез-құлқының жандануын, бір 
отбасыда бір баладан артық болмауы керек 
дегендерден (3,6 %) көпбалалалы отбасын 
қалайтындардың (орта есеп-пен үш жастық 
топтарда – 8 %) басымдығын көр-сетеді. 
Жоспарланған балалар санына қарамастан,
респонденттер «ата-әжелер өздерінің балаларымен
және немерелерімен бірге тұратын» отбасын қа-
лайды. Шын мәнінде бұл үш ұрпақ бір шаңырақтың
астында тұратын көпұрпақты отбасы түрі: әжесi
мен атасы, олардың ересек балалары мен немере-
лерi. Отбасының бұл түрін таңдауда қазақстандық
жастардың егде жастағы ұрпақтын нормативті құн-
дылықтарын кіші ұрпаққа беру ниеті байқалады.
Бұл, өз кезегінде, басты этноұлттық құндылықтар
отбасы институтының үш немесе төрт ұрпақтың
жақын ұрпақаралық қарым-қатынасына сүйенетін
рухани-адамгершілік дамудың тұтас кеңістігі негізін-
де жатқандығын көрсетеді. Осылайша, олардың
түсінігінде болашақ балалар отбасында, ұрпақтарда
және қоғамда өзінің жеке, әлеуметтік және азамат-
тық сәйкестігін дамытуға әсер ететін орындарын
таба алады.

Сұралғандар арасында мұндай жауаптардың

бар болуы және олардың құндылықтар жүйесін-
дегі орны, жалпы отбасы кейпі «Қазақстан 2020:
болашаққа бағдар» 2020 жылға дейінгі Қазақстан
Республикасының мемлекеттік жастар саяса-
ты тұжырымдамасының басымдылықтары мен
міндеттеріне сәйкес келеді, онда жастардың 
отбасылық-адамгершілік, мәдени 
тәрбиесінің басты мақсаты ретінде «жастарды 
отбасылық құндылықтарды құрметтеуге 
тәрбиелеу, отбасында тұрақты моральдық-
адамгершілік атмосфера қалыптастыру, 
егде адамдарға ерекше құрмет, балаларға 
нәзіктікпен қарау» қарастырылса, отбасы
«маңызды әлеуметті құраушы элемент. 
Ол қоғам, мемлекет болмысының негізі, 
адамның адамгершілік және рухани бағдарлары 
жүйесінің негізгі буыны болып табылады» деп 
қарастырылған.

 Әлеуметтік зерттеулердің нәтижелері жастардың
жұбайлар арасындағы патриархалдық қарым-қаты-
насқа қатысты абсолютті басым бағыттарын көр-
сетті. Қазіргі заманда тең некелер туралы ақпарат
баспа және электронды БАҚ-тарда кең таратылуда,
онда ерлі-зайыптылардың екеуі де билікті бөлісіп,
шешімді қабылдау үдерісіне жауапты, сондықтан әй-
елдер, аналардың отбасылық және неке қатынаста-
рында үстемдік етуінің төмендігі қызығушылық ту-
дырады. Сауалнамаға қатысқан респонденттердің
шамамен 30 %-ы теңдікті ерлі-зайыптылардың 
отбасындағы қарым-қатынастарында негіз 
ретінде танитынын атап өткен жөн.

Көптеген жағдайларда Қазақстандағы жастар
ерлі-зайыптылардың тең құқықтары мен жауап-
кершілігін тануға негізделген отбасылық қарым-қа-
тынастың эгалитарлық (серіктестік) үлгісін таңда-
майды, олар отбасындағы ерлі-зайыптылардың
патриархалдық қарым-қатынастарына 
басымдылық береді, ал, мысалы, осы іспетті 
зерттеу нәтижелері еуропалық жастар ерлі-
зайыптылардың көшбасшылыққа және жеке 
мүдделерді сақтауға арналған бәсекелестікке 
(күреске) дайындығын көрсетеді. Барлық үш 
жастық топтары отбасындағы болашақ / 
шынайы рөлдік ойындарды бөлу туралы бірдей 
ойда: ер адам - асыраушы, әйел - ошақ сақ-
таушысы.

Респонденттердің барлық үш жас топтарының
арасында отбасындағы балалардың теңдігі, 
сондай-ақ отбасы мүшелерінің теңдігіне төмен 
құндылық берілетіндігі жастардың арасында 
ата-ана мен отбасының имиджі туралы 
идеяларды қалыптастыру және/немесе іске 
асырудың ерекшеліктерін көрсетеді. Бұл 
өте маңызды, себебі Қазақстандағы
жастардың отбасылық өмірге
психологиялық дайындығын қалыптастыру
мәселесінің көптеген аспектілері арасында
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дамуына, шешімдер қабылдау үдерістеріне және т.б.
бағытталған бағдарларға байланысты жастардың
қазіргі қоғамдағы отбасының рөлін дұрыс түсінуін
көрсете аламыз.

Қорытындылай келе, Қазақстанның жастары
тұтастай алғанда құндылық жүйесінің үздіксізді-
гін сақтай отырып, қазіргі саяси, экономикалық,
әлеуметтік-мәдени контекстен шығып, жаңа құн-
дылық бағдарларын дамытып жатыр деп айтуға
болады. Жастардың дәулеті болып табылатын құн-
дылықтардың жалпы саны белгілі бір жүйелерге
құрылымдалған және олардың көздері мәдениетте,
қоғамда және оның мекемелерінде байқалады, ал
олардың ықпалы – олардың мінез-құлықтың бар-
лық басымдықтары мен көзқарастарында.

7.3. ЖАСТАР СУБМӘДЕНИЕТТЕРІ

Айрықша (нақты) құндылықтар жастар субмә-
дениеттерінің және жеке топтардың басты фак-
торы болып табылады.

Өз ерекшелігін, әдетте даулы кейіп пен киім
үлгісімен көрсету ұмтылысы да субмәдениет
түсінігіне жатады. Сондықтан заманауи жастар
субмәдениеттері шындыққа балама бейімділік
іздеуге бағытталған заманауи субмәдениеттерге
бөлінеді.

«Субмәдениет» терминін, оның әртүрлі топ-
тарын түсіндіретін көптеген анықтамалар бар.
Субмәдениет санатын ересектер орнатқан әлем
ережелеріне қарсы шыққан жастардың әлеумет-
тік тобы ретінде қарастыруға болады. Дегенмен
субмәдениетке жататын топ келесі төрт элемент-
ті бойына сіңдіре алуы керек және шартты түрде
осы белгілер бойынша қалыптасуы қажет:

1. идеологиялық ұстанымдар – басты құн-
дылықты көзқарастар, субмәдениет мүшелерінің
дүниетанымдық жүйесі, әдетте оған осы орта
өкілдері қосылып, өз істерінде мойынсұнушылық
танытады;

2. әдеттері мен дәстүрлері – тұлға моральдық
нормалардан басым деген сенімге негізделген,
нәтижесінде объективті және субъективті түсін-
дірілетін киім мен өмір салтының табиғилығы, ер-
кіндік көріністеріне, жергілікті қауымдастықтар-
да басым жүріс-тұрыс стандарттарын бұзатын
ашықтыққа әкеліп соғады; басымдық ретінде
осы субмәдениет анықтаған стиль мен әдеттер
арқылы өзін-өзі көрсетуді көздейтін және адам
қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған ерек-
ше өмір салты;

3. имидж қалыптастыру, кейіп құру – осы суб-
мәдениетке тән кейіп; мәдениетаралық легитима-
ция, «өзіміздікі-бөгде» дихотомиясында анық-
тауға мүмкіндік беретін айрықша белгі;

4. шығармашылық қызмет – субмәдениет
түрінің шығармашылық манифесінің негізін
құрайтын және жеке идеологиясын қалып-
тастыру мақсатында қолданылатын әдеби,
музыкалық, графикалық, кино, интернет 
басылымдар, киберқызмет және т.б. белсенділік
түрлері.

Барлық көрсетілген аспектілер өте маңыз-
ды, өйткені олар жастардың субмәдениеттерін
қалыптастырады. Бұл бөлімде субмәдениет
әлеуметтік топ, белгілі бір қауымдастық ретін-
де қарастырылады, өйткені мұндай субмәдени-
еттердің мүшелері өздерінің жеке қасиеттерін,
олардың ерекшеліктерін біледі, бейресми ұй-
ымның құрылымын түсінеді және қабылдайды,
олардың құндылықтарын, өз құндылықтарын
және мақсаттардың иерархиясын қабылдайды
және / немесе насихаттайды.

Заманауи әлемде әр түрлі субмәдениет топта-
рының саны көп және бұл тренд Қазақстанды ай-
налып өтпеген, мұнда да жастар дәстүрлі көзқа-
расты дамытумен қатар жаңа субмәдениеттерді
қалыптастырып, оларға тартылады. Бұл топтар
ағымдағы және болашақтағы зерттеулер үшін өте
қызықты болып табылады.

2018 жылы «Жастар» ҒЗО өткізген әлеумет-
тік зерттеуіне сәйкес, жастар бар немесе
елестетілген субмәдениеттерді қоғамға қарсы
емес, керісінше әлеуметтік топ деп қабылдайды.
Яғни қоғамға қауіп төндірмейтін жастардың
топтары ретінде қабылданады.

Мысалы, респонденттердің 35,1 %-ы субмә-
дениеттерді жастардың өмір салты, сәнді үрдіс
ретінде бағалайды, ал респонденттердің үштен
бірі субмәдениеттер уақытша қызығушылық, бос
уақыт өткізу формасы ретінде түсінеді (30,1 %),
жастардың 20,1 %-ы субмәдениеттерді өз ісінің
дұрыстығын дәлелдеу / өзін-өзі анықтау фор-
масы ретінде қарастырады. Респонденттердің
тек 12 %-ы жастардың барлық жас топтарында
субмәдениеттерді «жастар арасында наразылық
білдіру формасы» деп қабылдаса, 
респонденттердің 6,7 %-ы субмәдениеттік 
қоғамдастықты «заңмен мәселелері бар 
жастар тобы» ретінде түсінеді, осылайша 
оларды қоғамның кез-келген ережелеріне 
қатысты сыни көзқарасты көрсете білетін 
әлеуметтік емес топтарға жатқызады. Сонымен 
қатар, жастар арасында тараған мұндай
қақтығысты көзқарас экстремалды сипатқа ие
емес, өйткені мұндай қауымдастықтың мүшелері
айқын анықталған антициклдік топтар сияқты
қоғамдық тәртіпті және қоғамды сынап қана қой-
май, оларды жоюға тырыспайды деп түсініледі.
Жас адамдардың санасында, әсіресе жасөспірім-
дерге тән субмәдениеттер жеке іздестіруге 
арналған катализатордың бір түрін атқарады 
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деген ұйғарым қалыптасқан. Бұл көбінесе 
отбасылық, қоршаған ортадағы қарым-
қатынастарда, жер-гілікті топтарда және 
қауымдастықта, құрдастар арасында және т.б. 
дисфункционалдықпен бай-ланысты 
бейімделу мәселелерінің нәтижесі бо-лып 
табылады.

Сауалнама нәтижелері бойынша абсолютті
көпшілік ұсынылған субмәдениеттердің біреуімен
де байланысты еместігін айтады («Жоқ, ешқан-
дай субмәдениет өкілі болып табылмаймын»),
олар 85,9 %-ды құрайды. Жауап беруге қиналған-
дар, яғни белгілі бір субмәдениеттердің нақты 
сипаттамаларын, мінездемелері мен 
қасиеттерін түсінбейтіндер 4,4 %-ын құрады 
(7.4-кесте).

Қалған 9,7 %-дың ішінен респонденттердің
көпшілігі (4,4 %) өздерін «футбол жанкүйерлері»
субмәдениетінің қатарына жатқызды. Әрине,
бұл бірнеше факторларға байланысты. Бірінші-
ден, Қазақстанда футболды қаржылық және
инфрақұрылымдық қолдау ұлттық деңгейде де,
аймақтық деңгейінде де қамтамасыз етіледі:

клубтар үшін кең ауқымды тұрақты қаржылан-
дыру, стадиондар мен аулалық футбол алаңда-
рын салу, футбол жабдығының салыстырмалы
қолжетімділігі.

Екіншіден, фан-қозғалысты тікелей футбол
клубтарының жетекшілері мен командалардың
мүшелері қолдайды.

Үшіншіден, Қазақстанда фан-қозғалысы еу-
ропалық елдерге қарағанда hooligan’s -
қылмыстық орта мен заңсыз әрекеттерге
байланысты агрессивті футбол бұзақыларының
ұйымдасқан іс-әрекеттерімен байланысы жоқ.
Тиісінше, Қазақстандағы бұл субмәдениет
қылмыстық ретінде қабылданбайды, заң
тұрғысынан мәселелер туындатпайды,
сондықтан аталған субмәдениет өкілдігінде болу
жастар үшін үлкен мақтаныш .

Төртіншіден, субмәдениеттің таралуына
клубтық символикасы мен атрибутикасының
нақты, тұрақты жүйесі, түсті символиканың
тұрақтылығы мен сабақтастығы, тек ұлттық
қазақстандық фан-қозғалысқа ғана емес, Реал

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 
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0,9
1,2
6,8
3,1
1,0
0,0
0,0
0,5
0,2
0,0
1,9
0,2
0,0

79,8
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4,9

0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,4
0,0
0,0
0,6
0,0
2,7
0,4
0,1
0,0
0,2
0,5
0,4
0,0
0,6
0,0
0,0

90,0
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14 пен 18 жас 
аралығы

0,2
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1,2
0,2
0,3
0,3
0,0
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0,0
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19 бен 23 жас 
аралығы

Жас бойынша топтар

24 пен 28 жас 
аралығы

Қазіргі таңда қандай да бір 
субмәдениет өкілі болып табыласыз ба?

Эмо
Гот
Треш
Хипстер
Аниме
Гламур
Хиппи
Панк
Рэпер
Рокер
Футбол фанаты
Геймер
Паркур
Скинхед
Байкер
Автошабандоз
Брейк-данс
Граффити
Хип-хоп
Бард
Басқа
Жоқ, ешқандай субмәдениет өкілі болып табылмаймын 
Бодибилдер
Жауап беруге қиналамын

7.4-кесте 
«СІЗ ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ҚАНДАЙ ДА БІР СУБМӘДЕНИЕТТІҢ ӨКІЛІ БОЛЫП ТАБЫЛАСЫЗ БА?» 
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ
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(Мадрид) немесе Барселона сияқты әлемдік фут-
болдың әлемдік гранд-клубтарының қозғалыста-
рына қатысудың қолжетімділігі.

Екінші орынды музыкалық-бишілік жастар-
дың субмәдениеті – хип-хоперлер алады (1,5 %).
Қалған субмәдениеттер тіпті жарты пайызды да
жинамаған.

 Географиялық тұрғыдан субмәдениеттер ке-
лесідей орналасқан. Эмо субмәдениетінің ең көп
бөлігі Астана қаласында (3,4 %) шоғырланған.
Анимэ фанаттары Алматыда (2,3 %) және Қы-
зылорда облысында (2,2 %) басым. Гламур суб-
мәдениетінің ізбасарлары Атырау (2,9 %) және
Қызылорда (2,2 %) облыстарында жиі кездеседі.
Қызылорда (2,2 %) өңірінде хиппилердің басым
көпшілігі өмір сүреді. Рэперлер Астана (2,6 %)
және Алматы (1,8 %) қалаларында көп тараған.
Рокерлердің басым бөлігі Астана қаласы (2,6 %)
мен Қарағанды (1,4 %) облысында тұрады. Ал
футбол әуесқойларын Қызылорда (7,7 %), Ақтө-
бе және Батыс Қазақстан облыстарында (әрқай-
сысы 7,1 %) жиі кездестіруге болады. Геймерлер
Атырауда (8,7 %) және Солтүстік Қазақстан (7,7 %)
облыстарында танымал топ ретінде тараған.

Экстремалды паркур әуесқойлары Ақтөбе
(2 %) және Қарағанды облыстарында (1,4 %)
көптеп кездеседі. Байкерлердің басым бөлі-
гі Қызылорда және Қостанай облыстарында
(1,1 %) тұрады. Автошабандоздардың субмәде-
ниеті көбіне Алматы қаласында дамыған (1,4 %).
Брейк-бишілер Қызылорда облысында (1,1 %) ең
көп. Граффити субмәдениетi Қазақстанның бiр
өңiрiнде ғана - Қостанай облысында (2,2 %) та-
раған және басқа еш жерде кездеспейді. Хип-хоп
субмәдениеті тек екі облыста - Қызылорда (5,5 %)
және Маңғыстау (4 %) облыстарында дамыған.
Бардтарды жастар арасында, ең алдымен, 
Қостанай мен Қызылорда облыстарының 
жастары тыңдайды (әрқайсысында 1,1 % -ы).

Өздерін ешқандай субмәдениетке жатқызбай-
тын жастар Шығыс Қазақстан (99,3 %), Павлодар
(97,3 %), Оңтүстік Қазақстан (94,1 %), Ақмола
(92,1 %), Қарағанды (91 %) облыстарында тұрады.

Бұл қоғамдастықтарда болудың себептері
анықтау үшін қойылған «Сізге осы қоғам- 
дастықтың мүшесі болу қаншалықты 
маңызды?» деген сұрақ жауаптары келесідей 
иерархияны құрады.

Сұралғандардың абсолютті көпшілігі (57,7 %)
себеп ретінде «хобби, уақытты қызықты өткізу
тәсілі» деп жауап берді. Мүндай жауапты Шығыс
Қазақстан (100 %), Павлодар (75 %) және Қоста-
най (75 %) өңірлері жастары жиі белгілеген.

Барлық үш жастағы топта 14,2 %-ы субмәде-
ниетте экзистенциалды мағынаны табуға ұмты-

лады («Өте маңызды, өмірдегі барлық мән осын-
да жатыр»). Оның үстіне, елорда жастары «өмір
мағынасын» іздеуде, Астана қаласы бойынша
- 41,2 %.

11,0 %-ы уақытты басқарудың маңыздылығы
мен қажеттілігі туралы білмегендіктен, әлде жұ-
мыспен қамтылудың болмауы немесе бос уақыт-
тың көп болуынан субмәдениетте болу «маңызды
емес, жай уақыттан құтылу» деп есептейді.

«Субмәденитте болу сәнді» көзқарасын 
барлық үш топ жастарының орта есеппен 10,8 
%-ы қолдайды. 6,3 % шаманы қарастырмай 
кетуге болмайды, олар субмәдениетке жас 
адамдардың тартылу себептері мен түрткі 
болатын жағдайлар-ды түсінбейді.

Географиялық мобильділік мүмкіндіктері
мен шарттардың өсуіне байланысты жергілікті
қауымдастырмен байлыныс нашарлайды, 
сондықтан бір әлеуметтік топты қамтитын 
нақты сипаттамалар кешені жоқ.

Жастардың белгілі бір субмәдениет қатары-
на қосылған құрдастарына қатынасы
алаңдаушылық тудырады. Көптеген жастар
субмәдениеттерге немқұрайлы қарайды.
Мұндай көзқарасты барлық үш жас тобында
47,6 %-ы ұстанады. Осындай жағдай
жастардың этникалық топтарымен де
байланысты. Сонымен қатар, немқұрайлы
қарайтындар орыс жастар арасында (61,2 %) ең
көп, одан кейін қазақтар (45,3 %), басқа да
этникалық топтар (40,4 %) орналасқан. Көбінесе
Шығыс Қазақстан (75,7 %), Павлодар (73 %),
Атырау облыстары (68,1 %) субмәдениеттерге
немқұрайлы. Маңғыстау (12 %) және Жамбыл
(20,3 %) облыстарындағы субмәдениеттерге
кіретін құрдастарына мейлінше немқұрайлы.

Тек 17,9 %-ы өздерінің құрдастарының субмә-
дениеттеріне оң көзқараспен қарайды. Оларға
теріс қарайтындар адамдар саны да үлкен -
21,1 %. Басқа этникалық топтардың өкілдері
(26,6 %) субмәдениеттерге ең жағымсыз көзқа-
расын көрсетуде, қазақтар (22,5 %) және орыстар
(15,2 %) арасында салыстырмалы түрде аз.

Ішінара бұны субмәдениеттік сауатсыздықпен,
кезіктірудің жағымсыз тәжірибесімен, әлде 
белгілі бір субмәдениет өкілімен тілдесумен 
байланыстыруға болады. «Достарыңыз бен 
таныстарыңыздың арасында жастар 
субмәдениеттерінің өкілдері бар ма?» деген 
сұраққа келесі жауаптар тобына әкеліп 
соқтырды. Респонденттердің 73,2 %-ы «Жоқ» 
деп жауап беру арқылы бұл мүмкіндікті алып 
тастады. Респонденттердің үш жас тобында 
респонденттердің орташа 23,3 %-ы ғана бұл 
сұраққа оң жауап берді. Маңғыстау (64 %)
және Батыс Қазақстан (38,6 %) облыстарында
жастардың қоршаған ортасында көпшілік субмә-
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дениеттердің өкілдері болып табылады. Ақмола
облысында (7,9 %) және Шығыс Қазақстан об-
лысында (8,8 %) ондайлар ең аз.

Жастардың жастар субмәдениеттеріне кіру
себептері туралы пікірлерінің иерархиясы қы-
зығушылық тудырады (7.5-кесте).

Осылайша, барлық жас топтарында респон-
денттердің 40,2 %-ы «қызығушылық пен құмар-
лықты» басты мотив деп санайды. Өз-өздеріне
назар аудартуды, өздерінің құрдастарынан ерек-
шеленуді субмәдени қоғамдастықтарға қосылу-
дың негізгі ынталандырушысы ретінде 21,3 %
жастар есептейді. Тұлға ретінде өзін-өзі таныту,
шығармашылық әлеуетін ашып көрсету мүмкін-
діктерін респонденттердің 15,7 %-ы таңдады. Ре-
спонденттердің 16,2 %-ы субмәдениетте болудың
сәні мен беделін басты мотив ретінде қарастыра-
ды. Көріп отырғаныңыздай, ешкім заңсыз себеп-
терді, ақшаны іздеу мен табуды жастардың суб-
мәдениетке қосылу мотивтері ретінде көрмейді.

Әлеуметтік көзқарастарды бағалаудың жетілген
көзқарасы жас респонденттердің «Сіздің ойыңыз-
ша не себепті қоғамда адамдар бейресми жастар
субмәдениетімен қатынастан қашқақтайды?» деген
сұраққа жауап беруінен көрініс табады. Қоғамның,
егде жастағы ұрпақтың жаңашылдықты қабылдай
алмауы, қазақстандық жастардың көзқарасы бой-
ынша, жалпы алғанда, жаңалықты қабылдай алма-
уы жастардағы субмәдениеттердің дамуына кедергі

келтіретін басты себеп болып табылады және
тұтастай қоғамның және аға ұрпақтың субмәдени-
еттік сауатсыздығын сипаттайды (7.6-кесте).

Қорытынды:
Жастардың субмәдениеттерге тиесілі болуы

әрқашан жасөспірімнің жеке өмірі үшін де, 
толықтай отбасы мен қоғам үшін де бірқатар 
салдарларды тудырады. Ең ауқымды болып 
әлеуметтік-мәдени салдарлар табылады, себебі 
көптеген мәдени өкілдіктердің қатар өмір 
сүруі қоғамдастықтың барлық мәдениетіне 
өзгерістер әкеліп, зорлық-зомбылық, рухани 
нигилизм, енжарлық субмәдениттері 
насихаттайтын әлеуметке қарсы
нормалардың кең таралуы, антагонистикалық 
мәдениеттер мен нормативтік дуализмнің 
қақтығыс жағдайын тудыруы мүмкін. Бұл 
осындай дуализм нәтижесінде туындайтын
осындай қоршаған ортаның мәдени жағдайында
әрекет ететін жастардың девиантты мінез-құлық
нормаларын қабылдап, оларды таратуына жол
ашады.

Сауалнамаға қатысқан жастар арасындағы суб-
мәдениеттерге қатыссыздық, немқұрайлылық
зорлық-зомбылық пен қазақстандық жастар
ортасында түрлі субмәдениеттердің дамуы
арасындағы байқалатын қарама-қайшылықпен,
олардың өскелең ұрпақ пен жастар арасындағы
артып жатқан рөлімен, және осы айқын
трендтерді мектеп, орта кәсіптік білім беру ме-
кемелері мен университеттердегі педагогикалық

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

19,3
43,2
13,4

16,0

10,3

17,4

0,0
0,0
0,0
0,2
0,2

11,8

14,0
39,1
15,4

16,8

14,0

22,7

0,0
0,2
0,1
0,1
0,0
9,3

14 пен 18 жас 
аралығы

15,2
38,2
15,1

14,2

12,4

23,8

0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

11,1

19 бен 23 жас 
аралығы

Жас бойынша топтар

24 пен 28 жас 
аралығы 

Сіздің ойыңызша жастар не себепті 
жастар субмәдениетіне қосылады?

Жастар субмәдениетінің өкілі болған сәнді
Қызығушылық пен құмарлық
Өзгелерге ұқсамау, қоғамның стандарттарына қарсылығын
білдіру үшін
Өзін тұлға ретінде қалыптастыру, шығармашылық талантын 
ашу үшін
Жақындары мен достары арасындағы қиын қатынас, 
түсініспеушіліктен
Тілдесу барысында ерекшеленіп қалу, барлығының 
назарын аударту
Басқа
Біреуге еліктеу
Қолы бос болған соң
Бос уақытты өткізу үшін бірдеңе істеу, бұл хобби
Тәрбие мен психика мәселелері
Жауап беруге қиналамын

 7.5-кесте 
«СІЗДІҢ ОЙЫҢЫЗША ЖАСТАР НЕ СЕБЕПТІ ЖАСТАР СУБМӘДЕНИЕТІНЕ ҚОСЫЛАДЫ?» 
СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ 
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құрамның тарапынан қабылдамауымен түсіндірілуі 
мүмкін. 

Сонымен қатар, субмәдениеттік сауаттылық 
қазіргі заманғы мұғалімдердің және жоғары оқу 
орындарының профессор-оқытушылар құрамы-
ның кәсіби құзыреттілігінің ажырамас бөлігі болып 
табылады. Дегенмен Қазақстанда типология бой-
ынша білім беру ортасында бұрынғы және қазіргі 
субмәдениеттер бойынша білім беру іс жүзінде жоқ. 
Білім беру ұйымдары мен отбасылардың (ата-ана 
қоғамдастығының) ынтымақтастық қағидала-
ры типологияны, жастардағы субмәдениеттердің 
эволюциясын, олардың үстем мәдениетке әсерін 
түсінудің, жастардың білім беру жүйесінің барлық 
деңгейлердегі субмәдениеттік мәселелерге деген 
қарым-қатынасының маңыздылығын көрсете 
алушы еді. 

Бұл жастар арасындағы суицидтердің пайыз-
дық үлесі әлемдегі ең жоғарғылардың бірі болып 
табылатын Қазақстан үшін аса маңызды болып та-
былады, ал субмәдениеттерде жастардың болуы 
тұлғаға адам өміріндегі экзистенциалдық дағда-
рыстың қалыптасуына кедергі келтіретін әлеу-
меттік-мәдени тәуекел аймағынан тыс жерлерге 
шығуға көмектеседі.

Жастардың субмәдениеттерінің консенсустық 

типологиясын ішкі топтар – адамдар өздерін олар-
дың қатарына қосатын топтар және сыртқы топ-
тар – бұл топтардан өзінің ерекшелігін сезіп, адам
өзін олардан бөліп тастайтын топтар ескере оты-
рып, өткізілген әлеуметтік зерттеу нәтижелерінің
негізінде қазақстандық жастар арасында сыртқы
топтар түріндегі өзін-өзі анықтаудың екінші түрі
басымдылыққа ие екенін мәлімдеуге болады, яғни
бұқаралық түсінікте субмәдениеттер – осындай
топ аясында жас адамдар өз ерекшеліктерін сезі-
нетін топтар.

Зерттеу нәтижелері жастар ортасында мұндай
субмәдениеттерінің бар болуы бүкіл қоғамда өзге-
рістердің қозғаушы күші болып, қоғамдағы  
барлық мәдениеттерді байытуға және жасартуға 
әкеліп соқтырады. Көрнекі мысал - Q-Pop субмәде-
ниетінің пайда болуы мен белсенденуі және оның 
танымал өкілдері Қазақстандық «Ninety One» 
тобының кең таралған және танымал K-Pop 
(Korean Pop Culture) Халлюдің жаһандық әсерінің 
бірі ретінде пайда болуы. Қазақстан «корей 
толқыны» деп аталатын Халлюмен еліктіріліп 
кеткен тағы бір мемлекет болды.

Қазақстан жастарының арасында басқа елдерде
байқалатын ультрационалистік субмәдениеттердің
пассивті және белсенді агрессивті нысандары мүл-
дем жоқ екенін атап өту маңызды.

Дерек көзі: «Жастар» ҒЗО жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижелері 

17,1

12,7

18,8
20,9

0,0
15,7

14,8

17,9

12,9

23,3
20,0

0,1
14,1

11,7

14 пен 18 жас 
аралығы

18,6

13,1

19,3
24,5

0,2
11,2

13,2

19 бен 23 жас 
аралығы

Жас бойынша топтар

24 пен 28 жас 
аралығы

Сіздің ойыңызша не себепті қоғамда 
адамдар бейресми жастар субмәдениетімен 

қатынастан қашқақтайды?

Қоғамның стандарттары мен нормаларынан ауытқитын 
барлық нәрселер қауіп тудырады
Ресми емес жастар ұйымдары нашақорлық, 
алкоголизм және қылмыспен ассоциацияланады
Сыртқы түрі ұсқынсыз және тартымсыз
Біздің қоғам жаңалықты қиын қабылдайды
Басқа
Адамдар жастар субмәдениеті өкілдеріне 
түсіністікпен қарайды
Жауап беруге қиналамын

7.6-кесте 
«СІЗДІҢ ОЙЫҢЫЗША НЕ СЕБЕПТІ ҚОҒАМДА АДАМДАР БЕЙРЕСМИ ЖАСТАР СУБМӘДЕНИЕТІМЕН 
ҚАТЫНАСТАН ҚАШҚАҚТАЙДЫ?» СҰРАҒЫНА ЖАУАПТАРДЫҢ ҮЛЕСТІРІМІ
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

8.2. Жастар арасындағы құқық
 бұзушылықтардың алдын
 алу бойынша халықаралық
 тәжірибе

ЖАСТАР ОРТАСЫНДАҒЫ 
ҚЫЛМЫС 

8 ТАРАУ

8

8.1. Жастар арасындағы қылмыстар
 мен құқық бұзушылықтардың
 жалпы сипаттамасы: жай күйі 
          мен тенденциялары
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8.2. Жастар арасындағы құқық 
 бұзушылықтардың алдын
 алу бойынша халықаралық
 тәжірибе

ЖАСТАР ОРТАСЫНДАҒЫ 
ҚЫЛМЫС 

8 ТАРАУ

8

8.1. Жастар арасындағы қылмыстар
 мен құқық бұзушылықтардың
 жалпы сипаттамасы: жай күйі 

8.1. ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫС
ПЕН ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ
ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ: ЖАЙ-КҮЙІ МЕН
ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

 Жастар арасындағы қылмыс – мемлекеттің
де, тұтастай қоғамның да назарын талап ететін
әлеуметтік мәселелердің бірі.

Қылмыс пен суицид туралы статистиканы Қа-
зақстан Республикасының Бас прокуратурасы-
ның Құқықтық статистика және арнайы есепке
алу комитеті жасайды (бұдан әрі - ҚР БП ҚСАЕК).
Жастар арасындағы қылмыстар туралы ста-
тистика келесі жас топтары бойынша жіктеледі: 
14-15 жас, 16-17 жас, 18-20 жас, 21-29 жас.

Қылмыстың жалпы көрсеткіштері
2017 жылы Қазақстанда сотқа дейінгі тер-

геп-тексерудің бірыңғай тізілімі (бұдан әрі - СДТ-
БТ) барлығы 316 418 құқық бұзушылық тіркелді,
оның ішінде 285 755-і қылмыс болды. Егер қыл-
мыс жасаған адамдар туралы ақпаратқа жүгін-
сек, онда олардың жалпы саны 115 682, оның
ішінде құқық бұзышылық жасау кезінде 50 224
адам (43,4 %) 14-29 жас аралығында болған.

Қылмыс жасаған адамдарды қарастырсақ,
олардың жағдайы да ұқсас. Мәселен, 2017 жылы
қылмыс жасаған 95 021 адам анықталды, оның
ішінде қылмыс жасаған кезде 14-29 жас ара-
лығындағы 43 556 адам (45,8 %) болды (8.1-сурет).

 Ж ы л  с а й ы н  е л д е  ж а с а л ғ а н  қ ұ қ ы қ
бұзушылықтар мен қылмыстардың 50 %-ы
жастарға тиісті. Бұл жағдай қылмыс сияқты құ-
былыс пен жастардың девиантты мінез-құлқын
талдаудың өзектілігін тағы бір рет көрсетеді.

Статистикалық деректерді талдау көрсет-
кендей, 14-29 жас аралығындағы адамдар ара-
сындағы қылмыстар көбінесе үлкен жастағы
жастармен (21-29 жас) жасалған. 21-29 жас ара-
лығындағы адамдар жасаған қылмыстардың
үлесі 33 103 іс болып табылады, бұл жастардың 
кіші топтарының өкілдері жасаған қылмы-

старға қарағанда 3,2 есе көп (8,2-сурет).
2017 жылы қылмыс жасаған 14-29 жас ара-

лығындағы адамдардың жалпы санынан 3 063
адам немесе 7 %-ы кәмелетке толмаған (14-17
жас).

14-29 жас аралығындағы адамдар жасаған
қылмыстарды талдау осы жастағы халықтың
жалпы қылмыс деңгейінің ауытқуына (өсу / азаю)
бейімділігін көрсетеді. Мәселен, 2015 жылы бұл
көрсеткіш 25 %-ға төмендеген. Содан кейін 2016
жылы жастар қылмысының деңгейі 2015 жыл-
мен салыстырғанда 17,3 %-дан артты. 2017 
жастар жасаған қылмыстар санының 6 %-ға 
(8.1-кесте) төмендеуі байқалды.

2016 жылмен салыстырғанда, 2017 жылы бар-
лық жас топтары үшін 14-29 жас аралығындағы
адамдар жасаған қылмыстардың саны азайды.

8.2-кестеде келтірілген статистикалық дерек-
терге талдау 2017 жылы 14-29 жас аралығын-
дағы адамдардың ерекше ауыр жағдайларды
қоспағанда, барлық түрлеріне жасалған құқық
бұзушылықтардың саны азайғанын көрсетеді. 14-

8.1-сурет  
ҚР ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР / 
ҚЫЛМЫСТАР САНЫ, 2017 Ж. 

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК

115 682

95 021

50 224

43 556 

Құқық бұзушылық

Қылмыс

14-29 жас             Барлығы

8.2-сурет  
ЖАС ТҰРҒЫСЫНАН 14-29 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ 
ТҰЛҒАЛАРМЕН ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ
САНЫ, 2017 Ж.

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК

14-15 жас 16-17 жас 18-20 жас 21-29 жас

652 2 411
7 390

33 103

8.1-кесте
2015-2017 ЖЖ. МЕН 2018 Ж. 6 АЙ ІШІНДЕ
ҚЫЛМЫС ЖАСАҒАН ТҰЛҒАЛАРДЫҢ
ЖАСТАРЫ ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК

2015 ж.
688

2 528
8 407

32 389
44 012

2016 ж.
693

2 551
8 215

33 948
45 407

2017 ж.
652

2 411
7 390

33 103
43 556

2018 ж. 6 ай
370

1 217
3 727

16 748
22 062

Жас 
14-15 жас
16-17 жас
18-20 жас
21-29 жас
Барлығы
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК

44 022
9 463

27 306
6 687

549
3 830

349
888
941

31 541

18 959
3 104
3 895

590
7 324

6 934

53 221
8 641

29 077
7 100

589
3 559

358
859
723

34 559

21 859
3 212
4 052

594
5 827

5 278

50 224
7 445

28 647
6 797

667
3 087

367
842
534

33 803

22 272
3 182
3 705

492
4 939

4 381

25 286
3 406

14 879
3 417

360
1 541

241
-

200
17 517

11 803
1 836
1 756

287
2 336

2 068

2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж. 6 айыҚылмыс түрлері

Барлық қылмыстар, олардың ішінде:
Ауыр емес
Ауырлығы орташа
Ауыр
Аса ауыр
Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар
олардың ішінде:
Адам өлтiру (ҚР ҚК 99-бабы)
Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiру (ҚР ҚК 106-бабы)
Зорлау (ҚР ҚК 120-бабы)
Меншiкке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар
олардың ішінде:
Ұрлық (ҚР ҚК 188-бабы)
Алаяқтық (ҚР ҚК 190-бабы)
Тонау (ҚР ҚК 191-бабы)
Қарақшылық (ҚР ҚК 192-бабы)
Қоғамдық қауiпсiздiкке және қоғамдық тәртiпке қарсы
Қылмыстық құқық бұзушылықтар:
Бұзақылық (ҚР ҚК 293-бабы)
 

8.2-кесте 
2015-2017 ЖЖ. МЕН 2018 Ж. 6 АЙЫ ІШІНДЕГІ ЖАСТАР (14-29 ЖАС) 
ҚЫЛМЫСЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК

2 412
2 428
3 550
1 393
4 546
2 169
2 227
3 592
2 715
1 192
1 322
1 832
1 666
3 982
4 584
4 584

160 786
208 311
442 936
146 986
288 396
256 803
147 643
305 199
193 551
190 105
157 959
156 324
122 221
742 070
471 404
251 675

15
11,7
8
9,5
16,8
8,5
15,1
11,8
14
6,3
8,4
11,7
13,6
5,4
9,7
18,2

Тұлғалар жасаған 
қылмыстар саны

(14-29 жас) 

Аймақ тұрғындарының 
саны

(14-29 жас)

1 000 адамға 
шаққанда

 (14-29 жас)
Аймақтар

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Алматы қаласы 
Астана қаласы

8.3-кесте
ҚЫЛМЫСТАР САНЫНЫҢ АЙМАҚТАРДА ТҰРАТЫН 14-29 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАС
АДАМДАРМЕН ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТАРҒА ҚАТЫНАСЫ, 2017 ЖЫЛ



ТА
РА

У 
8

Ж
А

С
ТА

Р 
О

Р
ТА

С
Ы

Н
Д

А
ҒЫ

 Қ
Ы

Л
М

Ы
С

121

29 жас аралығындағы жастар тобындағы құқық
бұзушылықтардың ең ауыр түрлері 14,2 %-ға не-
месе 78 жағдайға дейін өсті.

2017 жылы 14-29 жас аралығындағы адамдар
жасаған құқық бұзушылықтардың арасында
қылмыстың мүліктік түрлері басым. Осылай-
ша, 2017 жылы жастармен жасалған 50 224 
құқық бұзушылықтың кәмелетке толмаған
жасөспірімдердің құқықтарына қатысты қыл-
мыстық құқық бұзушылық 67,3 %-ды (33 803)
құрады, олар - ұрлық (22 272), тонау (3 705), ала-
яқтық (3 182), қарақшылық (492). 2016 жылмен
салыстырғанда, 2017 жылы 413 жағдайға ұрлық
сияқты қылмыстың түрінде өсім байқалған.

2018 жылдың 6 айы ішінде 14-29 жас ара-
лығындағы жастар жасаған 25 286 құқық
бұзушылық тіркелді. Көрсетілген кезеңде жастар
жасаған қылмыстардың арасында меншікке
қарсы қылмыстық құқық бұзушылық (17 517
қылмыс) басым, бұл жалпы санының 69,2 %-ын
құрайды.

14-29 жас аралығындағы тұлғалар жасаған
құқық бұзушылықтарды аймақтық тұрғыдан
талдау 2017 жылы 14-29 жас аралығындағы 1 000
адамға шаққандағы Астана қаласы (18,2), Шығыс
Қазақстан (16,8), Батыс Қазақстан (15,1), Ақмола
(15), Қостанай (14) облыстарында барынша көп
қылмыс жасалды (8.3-кесте).

Аймақтық тұрғыдан 1000 адамға шаққан-
дағы 14-29 жас аралығындағы адамдар жасаған
қылмыстың саны жастар қылмыстары деңгейі
бойынша аймақтар рейтингісін құруға мүмкіндік
берді (8.3-сурет).

Осы рейтингіге сай (8.3-сурет), жастар қылмы-
сының ең аз деңгейі елдің оңтүстік және батыс
аймақтарында байқалған (Батыс Қазақстан об-
лысын есептемегенде).

2017 жылы жастар қылмысының ең жоғары
деңгейі елдің солтүстік, шығыс және орталық об-
лыстарына тән.

8.4-кестеде келтірілген деректерден 2015
жылы кәмелетке толмағандардың (14-15 жас)
жасаған қылмыстар санының 2014 жылдағымен
салыстырғанда 14,3 %-ға төмендеуі байқалады.

2016 жылы 2015 жылмен салыстырғанда ауыр
(16,7 %-ға немесе 21 жағдайға), өте ауыр (2 есе
немесе 6 фактіге артық) қылмыстарға байла-
нысты 14-15 жастағы жасөспірімдер жасаған 
қылмыстардың жалпы санының ұлғаюы 
байқалды. Жасөспірімдер жасаған өлтірудің 
саны да арта түсті.

2017 жылдың соңында осы жас тобында (14-
15 жас) жасаған қылмыстардың жалпы санының
5,9 %-ға төмендегені байқалды. Аса ауыр жағдай-
ларды қоспағанда, азаю қылмыстың барлық

түрлерінде байқалды, аса ауыр жағдайлар саны 
1 жағдайға көбейіп, жалпы алғанда 12 фактіні 
құрады.

Статистикаға сәйкес, 2018 жылы 6 ай ішінде 
әлемде 14 жастан 15 жасқа дейінгі жасөспірімдер 
тобында 370 қылмыс тіркелді, оның ішінде ауыр-
лығы орташа (302 факт), ауыр (66 факт) және аса 
ауыр (2 факт) қылмыстар орын алды. 

Кәмелетке толмағандар қатарына жататын 

Астана қаласы

Шығыс Қазақстан облысы

Батыс Қазақстан облысы

Ақмола облысы

Қостанай облысы

Солтүстік Қазақстан облысы

Қарағанды облысы

Павлодар облысы

Ақтөбе облысы

Алматы қаласы

Атырау облысы

Жамбыл облысы

Маңғыстау облысы

Алматы облысы

Қызылорда облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

8.3-сурет
1 000 АДАМҒА ШАҚҚАНДАҒЫ 14-29 ЖАС
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ  ҚЫЛМЫС 
ЖАСАУ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША РЕЙТИНГІ, 2017Ж.

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК

18,2

16,8

15,1

15

14

13,6

11,8

11,7

11,7

9,7

9,5

8,5

8,4

8

6,3

5,4
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

16-17 жастық топтағы қылмыс трендісі 14-15
жастағы жасөспірімдердің жағдайына ұқсас.

16-17 жастағылардың ауыр емес қылмыстар-
дан басқа (33,1 %-ға өсу), 2015 жылы 2014 
жылмен салыстырғанда барлық санаттар 
бойынша қылмыстарының азаюын (25,8 %-ға)
байқаймыз.

2016 жылы алдындағы кезеңге қарағанда
ауырлығы орташа қылмыстардың 0,6 %-ға және
ауыр қылмыстардың 14,3 %-ға өсуін байқаймыз.
Сонымен қатар аса ауыр қылмыстардың саны
37,9 %-ға азайды.

2017 жылдың нәтижелері бойынша 16-17
жастағы тұлғалардың жасаған қылмыстарының
жалпы санының азаюына қарамастан, 55,6 %-ға

өскен аса ауыр қылмыстардың санының өсімі
алаңдатушылық тудырады. Өлтірулер 77,8 %-ға
өскен (7 жағдай).

16-17 жастық тобында 2018 жылдың 6 айы 
ішінде 1 217 қылмыс тіркелді. Қылмыстардың 
көпшілігі ауырлығы орташа (833 факт) болып 
табылады, аса ауыр қылмыстар тобына 
мейлінше аз (14 факт) (8.5-кесте).

21-29 жас аралығындағы тұлғалардың жа-
саған қылмыстары 14-29 жас аралығында жа-
салған қылмыстардың жалпы санынан 76 %-ды
құрайды.

21-29 жастағы тұлғалардың 2015 жылы жа-
саған қылмыстарының динамикасы жағымды
беталыстарға ие: барлық түрлер бойынша қыл-

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК

688
5

551
126

5

693
5

530
147

11

652
1

497
142

12

370
0

302
66

2

2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 жылдың 6 айыҚылмыс түрлері 14-15 жас

Барлық қылмыстар, олардың ішінде:
Ауыр емес
Ауырлығы орташа
Ауыр
Аса ауыр

8.4-кесте
2015-2017 ЖЖ. ЖӘНЕ 2018 Ж. 6 АЙЫ ІШІНДЕ 14-15 ЖАС
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ТҰЛҒАЛАР ЖАСАҒАН ҚЫЛМЫС ТҮРЛЕРІ

2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 жылдың 6 айы

2 528
326

1 675
498

29

2 551
279

1 685
569

18

2 411
222

1 650
511

28

1217
106
833
264

14

Қылмыс түрлері 16-17 жас

Барлық қылмыстар, олардың ішінде:
Ауыр емес
Ауырлығы орташа
Ауыр
Аса ауыр

8.5-кесте
2015-2017 ЖЖ. ЖӘНЕ 2018 Ж. 6 АЙЫ ІШІНДЕ 16-17 ЖАС
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ТҰЛҒАЛАР ЖАСАҒАН ҚЫЛМЫС ТҮРЛЕРІ

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК

2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 жылдың 6 айы

8 407
1 367
5 625
1 335

79

8 215
1 245
5 578
1 318

74

7 390
1 013
5 150 
1 133

94

3 727
451

2 648
589

39

Қылмыс түрлері 18-20 жас

8.6-кесте
2015-2017 ЖЖ. ЖӘНЕ 2018 Ж. 6 АЙЫ ІШІНДЕ 18-20 ЖАС
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ТҰЛҒАЛАР ЖАСАҒАН ҚЫЛМЫС ТҮРЛЕРІ

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК

Барлық қылмыстар, олардың ішінде:
Ауыр емес
Ауырлығы орташа
Ауыр
Аса ауыр
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мыс саны азайды. 2016 жылы керісінше осы
жастағы топтың жасаған қылмыстары жал-
пы қылмыстардың ішінен 4,8 %-ға және ауыр-
лығы орташа (9,4 %-ға), ауыр (7,2 %-ға), аса ауыр
(11,5 %-ға) қылмыстар саны өскен.

2017 жылдың нәтижелері бойынша 21-29 жас
аралағындағы тұлғалар жасаған қылмыстар
саны алдыңғы жылға қарағанда 2,5 %-ға азайған.
Аса ауыр қылмыстардың саны 2016 жылмен са-
лыстырғанда 9,7 %-ға өсуі алаңдатушылық туды-
рады.

Статистикалық деректерге сәйкес, 21-29 жас
аралығындағы жас тұлғалар 2018 жылдың 6 ай
ішінде 16 748 қылмыс жасаған, олардың 
ішінде: ауыр емес (2 849 факт), ауырлығы 
орташа (11 096 факт), ауыр (2 498 факт), аса 

ауыр (305 факт) (8.7-кесте).
Кәмелеттік жасқа толмағандар арасындағы

қылмыс
2017 жылы 14-17 жас аралығындағы тұлғалар

жасаған тіркелген қылмыстарды талдау кәмелет-
тік жасқа толмағандар арасындағы қылмыстың
келесідей ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік
береді.

2017 жылы қылмыс жасаған кәмелетке тол-
мағандардың көпшілігі (76,4 %) 16-17 жас ара-
лығындағы топқа жатады (2 411 адам).

Жасөспірімдермен жасалған қылмыстар-
дың құрылымында ең көп үлес меншікке
қарсы қылмыстарға тиесілі – 2 547 (80,7 %),
қоғамдық қауiпсiздiкке және қоғамдық тәртiпке
қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар – 301

2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 жылдың 6 айы

32 389
7 765

19 455
4 728

436

33 948
7 112

21 284
5 066

486

33 103
6 209

21 350
5 011

533

16 748
2 849

11 096
2 498

305

8.7-кесте
2015-2017 ЖЖ. ЖӘНЕ 2018 Ж. 6 АЙЫ ІШІНДЕ 21-29 ЖАС
АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ТҰЛҒАЛАР ЖАСАҒАН ҚЫЛМЫС ТҮРЛЕРІ

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК

Қылмыс түрлері 21-29 жас

Барлық қылмыстар, олардың ішінде:
Ауыр емес
Ауырлығы орташа
Ауыр
Аса ауыр

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК

142
171
311
101
164
202
244
235

83
95

494
80
73

351
178
179

58
86

152
56
62

109
113
118

51
23

235
40
27

153
83
63

12
43
41

7
42
37
23
59

2
1

38
5

11
122

20
8

8,5
25,1
13,2
6,9
25,6
18,3
9,4
25
2,4
1,1
7,7
6,3
15,1
34,8
11,2
4,5

Кәмелеттік жасқа толмағандар
жасаған құқық бұзушылық-

тардың саны
Топта

Оғанға дейін жасалған
Аймақтар

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Батыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы

8.8-кесте 
2017 ЖЫЛЫ КӘМЕЛЕТТІК ЖАСҚА ТОЛМАҒАНДАР ЖАСАҒАН ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

(9,5 %), жеке адамға қарсы қылмыстық құқық
бұзушылықтар– 209 (6,6 %). Көбіне жасөспірім-
дер ұрлық жасайды – 1 656 (14-17 жас ара-
лығындағы тұлғалар жасаған барлық құқық
бұзушылықтардың 65 %-ы), тонау – 549 жағдай
(21,6 %), алаяқтық – 109 (4,3 %). 2017 жылы бұ-
зақылық ниетінен 269 құқық бұзушылық орын
алған.

2016 жылмен салыстырғанда 2017 жылы
кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстық
құқық бұзушылықтар санының өсімі алаңда-
тушылық тудырады. Осылайша, 14-15 жастағы са-
натта келесі қылмыстық құқық бұзушылықтар-
да өсім байқалған: «денсаулыққа қасақана ауыр
зиян келтiру» 6 жағдайға (60 %) және «денсау-
лыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтiру»
4 жағдайға (44,4 %).

Жасөспірімдік қылмыс әдетте топтық сипатқа
ие болады. 8.8-кестеде келтірілген деректер 
республиканың көптеген бөліктерінде 
жасөспірімдер жасаған қылмыстың айтарлық-
тай бөлігі топтық формада жүргенін көрсетеді. 
2017 жылы топтарда құқық бұзушылық 
жасаған жасөспірімдер саны 1 455 адамға
жетті (2016 – 1 502 адам). Бұл беталыс өте қа-
уіпті, себебі кез келген топтық ұйым бір адамға
қарағанда тұлғаға қатты әсер етеді. Әсіресе,
жетілмеген психикаға және жасөспірімнің бел-
гісіз тұлғасына қатысты бұл қауіптер ұлғая түседі
және жасөспірімнің маргиналды ауыспалы ор-
таға көшуіне және девиантты мінез-құлықтың
ассимиляциясына ұшырауына мүмкіндіктерді

тудырады.
2017 жылда 2016 жылмен салыстырғанда

сотқа тартылған кәмелетке толмағандардың
саны, бұрын құқық бұзушылықтар үшін қылмы-
стық жауапқа тартылғандардың қайта құқық
бұзуы назар аудартады. Жасөспірімдердің айтар-
лықтай саны қайтадан қылмыс жасайды (2016
жылы 460 адамға қарсы 2017 жылы 472 адам).
Жалпы алғанда, қылмыс жасаған жасөспірім-
дердің қайтадан қылмыстық әрекетке қатысу
ықтималдығы жоғары деп болжауға болады. Кей-
бір өңірлерде қайтадан қылмыстық жауапкер-
шілікке тартылған кәмелетке толмағандардың
үлесі 30 %-дан асады, яғни әрбір үшінші кәмелет-
ке толмаған сотталған адам оғанға дейін де қыл-
мыстық әрекеттер жасаған. Шығыс Қазақстан
(34,8 %), Батыс Қазақстан (25,6 %), Ақтөбе (25,1 %),
Қостанай (25 %) облыстарындағы жағдай (8,8- 
кесте) алаңдаушылық тудырады.

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК

2 396
1 815
3 316
1 465
4 805
2 212
2 298
3 472
3 095
1 446
1 343
2 048
1 987
3 981
2 641
4 839

2 424 
1 883 
3 783 
1 299 
4 550 
2 397 
2 428 
3 919 
2 931
1 235
1 343
2 010
1 913
4 148 
3 451 
4 911 

1097
1128
2007

718
2063

944
1035
1620
1280

590
726
804
779

2064
2376
2490

2 412
2 428
3 550
1 393
4 546
2 169
2 227
3 592
2 715
1 192
1 322
1 832
1 666
3 982
4 584
4 584

2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж. 6 айыАймақтар

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Астана қаласы
Алматы қаласы

8.9-кесте 
2015-2017ЖЖ. ЖӘНЕ 2018 Ж. 6 АЙЫ АЙМАҚТАР БОЙЫНША ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ САНЫ

Оқитындар

Жұмыс 
істемейтіндер/ 
оқымайтындар

8.4-сурет 
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ЖАСАҒАН КӘМЕЛЕТТІК 
ЖАСҚА ТОЛМАҒАНДАР ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТ, 
2017 ЖЫЛ

Дерек көзі: ҚР БП ҚСАЕК
1297                          1

83
5 
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2017 жылы сотталған 3 156 жасөспірімнің ішін-
де 220 қыз бала, 1 835 оқушы, 1297 адам жұмыс-
сыз / оқымайды (8,4-сурет).

Өткен жылмен салыстырғанда, 2017 жылы
еліміздің барлық аймақтарында қылмыстар са-
нының азаю беталысы байқалды. Тек үш облыста
ғана осы санаттағы қылмыстар санының ұлғаюы
байқалады: Ақтөбе (28,9 %), Атырау (7,2 %) об-
лыстары мен Астана қаласы 32,8%-ға (8,9-
кесте).

2018 жылдың басында келесі аймақтарда
қылмыстардың саны бәрінен көп белгіленген:
Алматы және Астана қалаларында (2 376 факт),
Оңтүстік Қазақстан облысында (2 064 факт),
Шығыс Қазақстан облысында (2 063 факт) және
Алматы облысында (2 490 факт).

Сонымен қатар, өңірлер тек тұрғындар, жастар
ғана емес, сондай-ақ түрлі әлеуметтік-экономика-
лық, мәдени және тарихи жағдайлармен ерекше-
ленетінін түсіну маңызды.

Осылайша, статистикалық деректерді тал-
дау жастар арасындағы қылмыс мәселесінің
өзектілігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік
береді. Әсіресе алаңдатушылықты кәмелетке
толмағандар жасаған қылмыстар, қайталанған
қылмыстар мен топта жасалған қылмыстар ту-
дырады.

8.2. ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ
БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ

 Жастар арасындағы қылмысты қазіргі за-
манғы қоғамның маңызды және өзекті мәселе-
лерінің бірі ретінде қарастыру қажет. Бұл туралы
алаңдаушылық қоғамда да, мемлекеттік орган-
дар арасында да кеңінен таралған. Жастарды
сақтап, оларға көмектесу үшін көптеген елдер-
де жастар арасындағы қылмыстар мен құқық
бұзушылықтардың алдын алу және болдырмау
бойынша түрлі бағдарламалар мен жобалар жү-
зеге асырылуда. Тәуекел факторларын ескере
отырып, елдер осы жұмыста өз тәсілдерін табуға
тырысады және тиімді болатын әдістерді қолда-
нады.

Жастар арасындағы қылмыстың тәуекел
факторлары.

Жеке тұлғалық деңгейде жастар арасындағы
қылмыстық мінез-құлыққа әсер ететін фактор-
ларға биологиялық, психологиялық және мі-
нез-құлықтық сипаттамалар жатады. Бұл фак-
торлар балалық немесе жасөспірімдік шақтың
өзінде көрініс табуы мүмкін, оларға қандай да бір 
деңгейде отбасы және құрдастар, сондай-ақ
басқа да әлеуметтік және мәдени факторлар әсер
етуі мүмкін.

Ата-ана тәрбиесі және отбасылық орта жастар
арасындағы қылмыстық мінез-құлықты дамыту-
дың негізгі факторлары болып табылады. Ба-
лаларға ата-ана бақылауының нашар 
болуы, қатал физикалық жазалауды қолдану,
қаржы-лық қиындықтар, ата-аналардың 
әлеуметтік-тұрмыстық мінез-құлықтары мен 
алкогольді немесе есірткі құралдарын 
пайдалану жастар қылмыстарының 
өсуінің немесе кемінде оның
көрсеткіштерінің тұрақтылы-ғының 
алғышарттары болып табылады.

Жастардың девианттық мінез-құлыққа 
бейімділігіне отбасының ықпалы әдетте 
балалық шақта қатты көрініс табады. 
Жасөспірімдік шақта бұл рөлді көбіне достар 
мен құрдастар ойнай бастайды.

Келесі негізгі факторлардың бірі елдегі эко-
номикалық жағдай болып табылады. Көптеген
зерттеулер жастардың әртүрлі қылмыстарға 
араласуының негізгі себебі кедейліктің және 
олар тұратын аймақтарда қолайсыз 
экономикалық ахуалдың болуын анықтады. 
Бұл еуроаймақтағы дағдарыс кезінде 
еуропалық елдердегі жас қыл-мыскерлердің са-
ны едәуір өскендігімен дәлелденеді. Кедейлік 
пен өмір сүру үшін ақша табудың басқа 
мүмкіндіктерінің жоқтығына байланысты
жастар қылмыстық әрекетке барады.

Нидерланды
 Нидерландыда жастар арасындағы қыл-
мыстарды азайту бойынша жұмыс ерте
араласу арқылы жүзеге асырылады. Қылмысты
тез және жүйелі жазалау қылмыс деңгейін
төмендетуге көмектесуі мүмкін. Жазасын
өтеген жас құқық бұзушылар қайтадан құқық
бұзушылықты болдырмауға бағытталған
қолдау алады.

Үкімет жас құқық бұзушылардың қайта құқық
бұзуына жол бермеу үшін мынадай шараларды
қолданады:

1. Жеке тәсіл
Әрбір жас адам ерекше және қолдауды қажет-

сінеді, жастар қылмыстары бойынша комитет
қылмыскердің портретін талдайды және арнайы
бейімделген көмек көрсетеді. Мысалы, өзін-өзі
ұстау мәселелері бар жастарға агрессияны басқа-
руға және бақылауға арналған курстарға қатысу
ұсынылуы мүмкін.

2. Оқыту және білім беру бағдарламалары
Жас адам жас құқық бұзушыларға арналған

мекемеден босатылған кезде, ол қоғамға қайта
еніп, мектепке баруы немесе жұмыс табу керек.
Бас бостандығынан айыру мерзімінің соңында
берілетін оқыту және білім беру бағдарламалары
оларға дайындалуға көмектесуге арналған.

3. Тиісті қолдау мен басшылық
Балаларды қорғау жөніндегі кеңес, жастардың
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сынақ мерзімінің қызметі мен муниципалитет-
пен бірге жұмыс істейді, кеңес береді және білім
беру және / немесе жұмыс іздеу барысында боса-
тылған жастарды баспанамен қамтамасыз етеді.
 4. 12 жасқа толмаған балаларға ерте араласу
12 жасқа толмаған балалар жауакершілікке
тартылмайды. Полиция ата-аналарымен сөйле-
седі немесе оларды жасөспірімдерге күтім жасау
бөліміне жібереді. Егер жағдайдың басқаруға көн-
беу қаупі бар болса, сот шаралар қолдана 
алады.

5. Кәмелетке толмағандардың ата-аналары
тыңдауға қатысуы тиіс

Кәмелетке толмаған адам қылмыс жасағаны
үшін сотталған кезде ата-аналар немесе қамқор-
шылар сотқа қатысуы керек, сонда сот отбасын-
дағы жағдайды түсінуі мүмкін. Сот отырысында
ата-аналар болмаған жағдайда, сот олардың қа-
тысуын қамтамасыз ету туралы бұйрық шыға-
рады. Мұндай жағдайларда полиция ата-ананы
үйден алып, сотқа жетектеп алып келеді.

Полиция көбінесе ата-аналармен сөйлеседі,
сонымен бірге балаларды қорғау жөніндегі кеңес
алдын-алу жұмыстары үшін олармен байланысты
орнатады. Жасөспірімдерді тағылымдамадан
өткізу қызметі сотқа дейінгі қамауға алу туралы
қаулыны күшіне енбегеннен кейін оларға ха-
барласады.

6. Мәселелік жастар топтарымен (бандалар-
мен) күресу

Жасөспірімдердің мәселелік топтарымен
күрес мемлекеттік саясаттың басымдықтары-
ның бірі болып табылады. Жұмыс топтардың жас
қатысушыларына қатысты жазалау шараларын
жүзеге асыруда ғана емес, сондай-ақ қамқорлық,
білім беру және жұмыспен қамту бойынша ша-
раларды үйлестіруден тұрады. Үкімет қылмыс 
жа-саған жастарға айыппұл салып қана қоймай, 
белгіленген шектеулерден көп нәрсе істеуді 
қалайды. Сондай-ақ, жастарға жұмысқа немесе 
білім беру келешегін ұсыну маңызды. Бұл 
қылмыстық өмір салтына қайту қаупін 
азайтады. Жастар бандаларымен күресу үшін 
әзірленген кешенді әдісті муниципалитет 
полициямен, прокуратурамен және Қауіпсіздік 
және әділет министрлігімен бірлесе
үйлестіреді.

Ұлыбритания патшылығы
Англияда жастарды қылмыстық қызмет-

ке тартылу қаупін азайту үшін түрлі алдын-алу
бағдарламалары қолданылады. Олар жергілік-
ті қауымдастықтарда жүзеге асырылады және
осал жастарды өз таланттарын оң әрекеттерге
бағыттауға септеседі.

Жастарды осы бағдарламаларға мына себеп-
тер бойынша бағыттайды:

1. Оларда заңмен мәселелер туындады;

2. Қылмыстық қызметке тартылу қаупінің
жоғарылығы;

3. Олар қоғамға қарсы мінез-құлықты таны-
тады.

Бағдарламаларды жергілікті жастардың қыл-
мысқа қарсы комитеті немесе жастар қайырым-
дылық ұйымдары сияқты жергілікті ұйымдар
жүзеге асырады. Әдетте, жастарды осы бағдар-
ламалардың біреуіне өтуге полицияға 
жібереді. Дегенмен, оларды мұғалім немесе 
әлеуметтік қызметкер де жіберуі мүмкін. Осы 
бағдарламалардың кейбіріне қатысу 
жасөспірімнің немесе оның ата-анасының 
(қамқоршысының) бастамасы бойынша ерікті 
болып табылады.

Жастар арасындағы қылмыстың алдын алу
бағдарламалары жастардың қылмысқа тар-
тылуына жол бермеуге бағытталған іс-шаралар-
мен байланысты.

Екі негізгі алдын алу бағдарламалары -
«Жастарды жұмылдыру бағдарламалары» және
«Жастарды жұмылдыру және қолдау топтары».

Жастарды жұмылдыру бағдарламалары.
Бұл бағдарламалар Ұлыбританияның кейбір

кедей аудандарында жастар қылмысын 
азайтуға арналып әзірленген болатын. Олар 
басқа бағдарламалардан ерекшеленеді, 
себебі олар қылмысқа тартылу қаупі жоғары 
жасөспірімдерге арналған.

Бұл «араласу» әртүрлі түрде көрініс табуы мүм-
кін: ата-аналардың қолдау көрсетуі, 
этникалық азшылықтардың студенттеріне 
арналған тілдік қолдау, музыкалық топтар, 
демалыс клубтар, қоршаған ортаны тазалау 
бойынша жобалар, спорттық және тіпті 
драмалық клубтарға қатысу. Бағдарламалар 8 
жастан 17 жасқа дейінгі балаларға арналған 
және әдетте белгілі бір уақыт аралығына 
созылады, мысалы, 6 айға. Кейде жас адам 
қажеттілік туындаса немесе пайдалы жұмыс 
тауып жатса, ары қарай қатыса алады.

Жастарды жұмылдыру және қолдау топтары.
Бұл бағдарлама қылмысқа және қоғамға

қарсы әрекеттерге жол бермеуге бағытталған.
Жастар топтары әлеуметке қарсы әрекеттердің
белгілері бар және қылмысқа тартылудың жоға-
ры қаупіне ие 8-13 жас аралығындағы жастарды
қолдайды.

Топтар балалар мен олардың отбасыларына
жоғары сапалы қызмет көрсететін жергілікті
жастардан, еріктілерден және әлеуметтік қызмет-
керлерден тұрады. Бұл қолдау күнделікті өмірдің
қиындықтары мен күйзелісіне жастарды дайын-
дайды және олардың әрқайсысына өздерінің әле-
уетін ашуға мүмкіндік беретін маңызды қадам
болып табылады, осылайша әртүрлі көпұлтты
қоғамдастықтарға оң үлес қосылады.
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Бұл бағдарлама жастар мен олардың ата-
аналарының келісімімен ерікті болып 
табылады. Бағдарлама басталғанға дейін жас 
қызметкерлер алдын-ала бағдарлама жасап, 
жастарды бағалай-ды. Осы үдерістің 
шеңберінде ең тиімді болатын қолдау түрі 
сұхбаттасу арқылы анықталады.

Канада
Канадада жастар қылмысын болдырмаудың

кілті әлеуметтік даму болып табылады. Әлеумет-
тік мәселелерді ескере отырып, негізгі бағдар-
ламалар девиантты мінез-құлықты дамытудан
бұрын жастардың өмір жолын түзеуге бағыт-
талған. Жобалар күнделікті өмірде жас адамдар
алдында кездесетін түрлі тәуекел факторларын
жеңуге көмектеседі, дәстүрлі және конструктивті
тұрғыда өмір сүруге көмектеседі.

Бағдарламалар білім беру, жұмыспен қамту,
біліктілікті дамыту және сауықтыру сияқты
жастарға арналған түрлі қызметтерді ұсынады.
Көптеген жобалар ерікті коммерциялық емес
ұйымдардың мектептер мен жергілікті полиция
сияқты қылмыстың алдын алу бойынша негізгі
мүдделі тараптарымен бірлесіп әзірленіп,
енгізілді. Бұл араласу әдетте 12-24 жас 
аралығындағы, алкогольді немесе есірткі 
заттарын ішу, мектепке бекітілмеген, 
қылмыскерлермен қарым-қатынас 
жасайтын, зорлық-зомбылық пен агрессивті 
беталыс пен сот жүйесімен ерте байланысу 
сияқты қылмыстық әрекеттермен
байланысты тәуекел факторларын көрсететін
жас адамдарға бағытталған.

Мектеппен байланысты жастар мәселелерін
шешуге арналған бағдарлама

Канаданың оқушыларына арналған дәстүрлі
айыппұлдардың бірі олар жасаған қылмыстар-
дың ауырлығына байланысты белгілі бір мерзімге
оларды мектептен шығарып тастау болды. Алай-
да, көптеген зерттеулер осы жаза түрінің тиімділі-
гіне күмән келтірді, жастарды бақыланбайтын
ортаға жіберу тәртіптік мәселелерді көбейтіп,
ақырында, тіпті одан да көп қылмыстарды жа-
сауға ықпал етуі мүмкін. Зерттеу мәліметтерін
ескере отырып, 2009 жылы оқушыларды
мектептен шығаруға арналған балама бағдар-
ламасы іске қосылды. Жоба мектептен тыс
араласу болып табылады, академиялық
оқумен қатар оқудан шығару мәселелерін
шешуге оларға көмектесетін студенттердің
қолдау тобының жүйесін құрып, сенімге
негізделген байланысты орнатады. Бұл
бастама уақытша босатылған оқушыларды сы-
ныпқа қайтаруға, сондай-ақ осы студенттер үшін
қылмыстық қызметке тартылу қаупін тудыратын
басқа да мінез-құлық қиындықтарын (агрес-
сивті, импульсивті, бүлдіргіш, әлеуметке қарсы
мінез-құлықтың көрінісі, ата-ана бақылауының

нашарлығы) қарастыруға бағытталған.
Араласудың бөлек компоненттері түрлі тұрғы-

лардан бағаланып, дәлелденгендігін ескере оты-
рып, мектептен шығарудың балама жолы тиімді
құрал екендігі көрсетілді. Бағдарлама жастар
кезіктіретін нақты мәселелердің сипатына бай-
ланысты қажет етілетін араласулар мен ағар-
тушылық қызмет арқылы тұлғалық өсім мен
бостандыққа септеседі.

Агрессия мен зорлық-зомбылықты болдыр-
мауға бағытталған бағдарлама

Жоба Торонто қаласында жастарды дамытуға
септесуге, денсаулық сақтау мәселелерін бол-
дырмауға және оларды емдеуге, сонымен қатар
жастардың мінез-құлқының алдын алу үшін
әзірленген, қылмыстың санын азайтуға бағыт-
талған әртүрлі дереккөздер мен дәлелдемелерге
негізделген.

Бағдарламаның аясында 12-24 жас аралығын-
дағы қатысушылар жастарға және олардың отба-
сыларына арналған мульти-жүйелік терапияны
алады, олардың мақсаты алкогольді сусындар
немесе есірткіні қабылдауды тоқтату, агрессия-
дан құтылу, мектептің жұмысын жақсарту және
отбасылық қарым-қатынастарды оңтайланды-
ру болып табылады. Әрбір отбасына жастар-
дың және олардың отбасыларының нақты
қажеттіліктеріне негізделген тұрақты қолдау
көрсететін және кеңес беретін қызметкер тағай-
ындалады. Емдеуге жеке, отбасы, мектеп және
қоғамның қызметі жатады. Бағалау 
бойынша, бағдарлама бірқатар тәуекел 
факторларын төмендетуде тиімді болып 
табылады және жастардың мектеп және 
жұмыспен қамту сияқты жағымды әрекеттерге 
қатысуын қамтамасыз етеді.

Құқық бұзушылықтар санын азайту мақса-
тында келесі қорлар құрылған болатын:

1. «Crime Prevention Action Fund» (Қылмыстың
алдын алу бойынша әрекеттер) – қордың негізгі
мақсаты қылмыстың тәуекел факторларын жо-
юға бағытталған практиканы қолдау, балалар
мен жасөспірімдер арасында қатаң қатынас
жағдайларын азайту болып табылады. Қыл-
мыстардың алдын алудың тиімді әдістерімен
байланысты құралдар мен ресурстарды
жалпыға тарату.

2. «Youth Gang Prevention Fund» (YGPF) -
(Жастардың бандаларымен жұмыс) – жаңа
жастар бандарының құрылуына кедергі кел-
тіреді, сондай-ақ тәуекел тобына жататын жастар-
дың қатысуы мен қосылуына кедергі келтіреді.

Дания
Дания үкіметінің басты назарында жастар

үшін тәлімгерлік және бос уақытты өткізу арқылы
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«Қазақстан жастары – 2018» ұлттық баяндамасы

қылмыстың алдын алу шаралары қарасты-
рылған. Бұл қызмет мектептердің, әлеуметтік
қызметтер мен полицияның ынтымақтастығы-
на негізделген. Ынтымақтастықтың мақсаты
- жасөспірімдердің, жастардың топтары мен
олардың отбасыларының мәселелерін табу және
шешу жөніндегі жұмыстарға сыртқы және ішкі
тараптардың қосылуы.

Зерттеулер жастардың өмірі мен бақыты
үшін аса маңызды көптеген санаттағы оң және
жақсы құжатталған әсерлерін көрсетеді. 2016
жылы Даниядағы кәмелетке толмағандар 
арасындағы құқық бұзушылықтардың саны 
тарихи минимумға жетті, 2005 жылдан бастап 
қылмыс саны 41% -ға төмендеді. Әдетте егер 
араласу ұзақ бойы, қарқынды және 
ересектермен жеке және сенімді қарым-
қатынастарды қамтыса, жақсы нәтиже көрініс 
береді, сонымен қатар, жастардың
психоәлеуметтік дамуына жағымды әсер етеді.

Дегенмен, кейбір жағдайларда жастарға
арналған тәлімгерлік және бос уақытты өткі-
зу өздерінің қадір-қасиетін төмендету немесе
құрдастардың жағымсыз әсерлері түріндегі 
нашарлататын әсерге ие болуы мүмкін. 
Сондықтан тәлімгерлік бағдарламаларды 
жүзеге асырудың, бейімдеудің және 
тиімділіктің әдістеріне назар аудару және бос 
уақытты өткізу үшін мақсатты топтардың 
түрлерін ескеру қажет.

Тәлімгерлік арқылы қылмыстың алдын алу-
ды полиция және әлеуметтік қызметкерлер
атқарады, полиция қызметкері әлеуметтік
қызметтер өкілдеріне 15-25 жас аралығындағы
жас адамға айып тағылғанын немесе полици-
яның бір немесе бірнеше себеппен 
қылмысқа қатысы бар деген қаупі бар деп 
есептейтіндігін мәлімдейді. Осының 
салдарынан әлеуметтік қызмет көрсету 
кездесулері өткізіледі, оған сәй-кес қолдаудың 
ең тиімді әдісі анықталады. Бұл әлеуметтік 
көмек, әлеуметтік қызметтер немесе кеңес бе-
ру өкілдерімен алдын-алу жұмыстары болуы 
мүмкін.

Мектептердегі араласу арқылы алдын алу
шаралары ең тиімді, әсіресе олар әлеуметтік дағ-
дыларды қолдау бойынша үлкен күш жұмсаған
кезде. Қолданыстағы білімге сүйене отырып, 
Дания мектептерде кең көлемді алдын-алу 
жұмыстарының ең мықты тәсілін әзірледі. 
Бұл бағдарлама жастарға арналған маңызды 
бес бағытты анықтайды:

1. Жас адамдар әлеуметтік нормалардың
маңыздылығын білу керек, яғни бұл қазіргі әлеу-
меттік қателіктерді түсінуді білдіреді. Қолайсыз
орта, бұқаралық ақпарат құралдары және ин-
тернет көптеген жастарды алкоголь немесе 
есірткі қабылдау, қылмыстық өмір салты 
қалыпты деп

сендіреді. Жастардың осы жалған стереотиптер
туралы хабардар болуы, олардың болашақ ман-
саптық мүмкіндіктеріне сенімнің әсері туралы 
хабардар болуы олардың тартылып кету 
тәуекелін азайтады.

2. Мұғалімдер мен оқушылар арасында
сенімнің болуы маңызды. Оқушының жеке ба-
сын қалыптастырудағы маңызды фактор болып
табылатын коммуникацияда үлкен 
педагогикалық мүмкіндіктер бар. Мұғалім 
сынып және одан тыс оқушылармен қалай 
қарым-қатынас жаса-уы, олармен сөйлесуі, 
оларды түсінуі, оқыту мен білімнің табысты 
болуына әсер етеді.

3. Барлығы өздерін ұйымның бір бөлігі деп
санайтындай оқушыларды ұйымдасқан және
ұжымдық тәртіпте оқытуға күш салу керек.
Ұжымдық оқыту оқушыларға бір-біріне қатысты
көбірек білуге және серіктестікті нығайтуға мүм-
кіндік береді, құрдастар арасындағы қақты-
ғыстарды болдырмауға және тиісті мінез-
құлық модельдеуге жол ашады.

4. Қақтығыстарды басқаруда оқушыларда
құзыреттің бар болуы маңызды. Бұл жанжалдар-
дың санын азайтады және олар пайда болған кез-
де олармен қалай күресуге болатынын үйретеді.

5. Жастарға өзара түсіністікті қалай қалып-
тастыруға, сөйлесу барысында басқа адамды
қалай түсінуге болатынын, сұхбаттасқанда өз 
ойы және сезімдерін жеткізе білу 
қаншалықты маңызды екендігін үйрету 
керек. Осылайша, жасөспірімдердің 
коммуникативтік құзыреті қалыптасып,
оның негізінде топтық үйлесім дамиды.

Бұл ережелер қылмыстың алдын-алуға,
қоғамға енуге және адамның әл-ауқатын жақ-
сартуға ықпал етеді. Сондықтан мектептердегі
жалпы алдын алу және бостандыққа негізделген
білім беру осы элементтерге бағытталуы керек.

АҚШ
АҚШ-та жастар арасындағы қылмыстың ал-

дын алу және жасөспірімдермен жұмыс істеу
мәселелеріне үлкен мән беріледі. Жас ұрпақты
тәрбиелеуге аударылған назар үш арнайы бағдар-
ламаны жобалау мен жүзеге асырудан көрініс
тапты. Олардың біріншісі бастауыш сынып
оқушыларына арналған оқу курсы, құқық қорғау
органдарының негізгі міндеттерін, азаматтардың
құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ жеке және
ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шарала-
рын оқытады. Курс 4-сынып оқушыларына 
арналған және келесі негізгі тақырыптарды 
қамти-ды: заң және қылмыс, үй қауіпсіздігі, 
дүкендегі ұрлықтар, вандализм және жеке 
қауіпсіздік. Оқу курсы әрқайсысы 45 минутқа 
созылған алты са-баққа арналған және үш апта 
бойы арнайы дай-ындалған полиция 
қызметкерлері тарапынан



ТА
РА

У 
8

Ж
А

С
ТА

Р 
О

Р
ТА

С
Ы

Н
Д

А
ҒЫ

 Қ
Ы

Л
М

Ы
С

129

оқылады. Он жастағы оқушылар кездейсоқ
таңдалған жоқ, американдық 
психологтардың айтуынша, осы дәл жастағы 
балаларда ерекше түсінгіштік пен 
тәуелсіздікке ұмтылыс бар. Курсқа 
қатысқан балалардың болашақта
қылмыскерлерге айналу ықтималдығының
төмендігі болжануда.

Келесі бағдарлама 7-8 сынып оқушыларына
бағытталған, оның мақсаты кәмелеттік жасқа 
толмағандарды қоғамдағы құндылықтар жүйесі, 
қыл-мыстық құқық негіздері және азаматтың 
міндет-терімен таныстыру, сондай-ақ оларда 
құқық және тәртіпті бұзушыларды күткен 
нәрселер туралы түсінік қалыптастыру. 
Бағдарлама оқушыларды тонау, қаңғыбастық, 
иелік құқықтарын бұзу, вандализм, дүкендегі 
ұрлықтар, ұрып-соғу, есірткіні заңсыз қолдану 
сияқты құқық бұзушылықтарға қатысты заң 
баптарымен таныстырады. Оқу материалы 135 
бет көлеміндегі қол жетімді оқулық түрінде 
ұсынылған. Сабаққа арнайы шақырылған поли-
ция қызметкерлерінің әрбір зерттелген заңы-на 
ерекше назар аударылады.

Лос-Анджелес полиция басқармасында кәме-
летке толмағандарға қатысты қылмыстылықтың
алдын алу бағдарламасы іс жүзінде түзету меке-
мелеріне бару арқылы сыналды. Бұл бағдарла-
маның мақсаты – қылмыс жасамаған, бірақ заң
бұзушылыққа, есірткіні пайдалану мен әлеумет-
ке қарсы іс-әрекеттері үшін полициясы есебін-
де тұрған жасөспірімдерге психологиялық әсер
ету. Бұл бағдарламада жасөспірім қылмыстық
орта өкілдерін тікелей қадағалайтын полиция
учаскесіне барады, әр түрлі қылмыстар үшін қа-
мауға алынған өзінің құрдастарын бақылайды.
Сондай-ақ, полиция қызметкерлері кәмелетке 
толмаған нашақорларды емдеу әдістерімен 
танысу үшін жасөспірімдермен бірге емдеу 
орталықтарына барады. Одан кейін бағдарлама 
бойынша түзету орталықтарына «саяхат» 
жасалады, онда 14-20 жас

аралығындағы сот ісін күтіп жатқан қылмыскер-
лер ұсталынады, жасөспірімдерді қабылдау бөл-
месінен, камерадан, түрме ауласынан өткізіп, өмір
шарттары мен жүріс-тұрыс ережелерімен та-
ныстырады.

Жапония
Мәдениет, тәрбие мен өмір деңгейінің ай-

тарлықтай жоғары болуына байланысты қа-
рақшылық шабуыл, зорлық пен өлтіру сияқты
жағдайларды қосқандағы Жапония жасөспірім-
дерінің девиациясы төмен деңгейде. Девиа-
ция нормалары арасында ұрлық, мектеп төбе-
лестері, вандализм сияқты ауыр емес құқық
бұзушылықтар кең таралған.

Жапон жастары арасында қылмыстың алдын
алу үрдісінің негізгі рөлдерін ойнайтындар:

1. Білім жайлы заң мен Кәмелеттік жасқа
толмағандар жайлы заңды бірнеше рет қайта қа-
растыру. Оқу үрдісіне қоғамның барлық әлеумет-
тік қабаттарынан жастарды қосу, сонымен қатар
білім беру мекемелерінің әкімдігін өз бетінше тү-
зету басты бастамалары болды.

2. Қоғамның рөлі. Жапония үкіметінің құқық
бұзушылыққа қарсы бағытталған бастамалары
мен бағдарламалары қоғамның қолдауынсыз та-
бысты болмас еді. Жапония үкіметі үшін отбасы,
мектеп, құрдастар сияқты әлеуметтік институттар
басты құралдар болып табылады. Әдет-ғұрып –
әлеуметтік бақылаудың негізгі құралы.

Жалпы алғанда, жастар арасындағы құқық
бұзушылықпен күресу мен алдын алу бойын-
ша Жапонияның мемлекеттік саясаты атаулы
сипатқа ие, оның негізі алдын алу шараларын
жасөспірімдік жасқа (12-16 жас) шоғырландыру,
сонымен қатар оның құрымында жастардың де-
вианттық жүріс-тұрысын алдын алу мақсатында
үкімет, отбасы, мектеп пен мемлекет қоғамын
біріктіруге мүмкіндік беретін шаралардың жүйесі
бар.
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«Қазақстан Жастары – 2018» ұлттық баян-

дамасында сұрақтардың кең ауқымы бойынша 
жастар жағдайының жыл сайынғы кешенді тал-
дауы ұсынылған және оның негізінде келесідей 
қорытындылар жасалды.

1. Соңғы бес жылда мемлекет халқының жал-
пы құрылымындағы жастар санының азаю тен-
денциясы байқалады. Осылайша, егер 2014 жылы 
бұл көрсеткіш 25 % болса, 2018 жылы ол 21,5 %-ды 
құрады. 2014 жылдан бастап жастардың саны 
9,1 % -ға азайып, 3 900 834 адамды құрады.

Жастар санының төмендеуі «90-шы жылдар-
дағы демографиялық дағдарыс» нәтижесі болып 
табылады – 90-жылдардағы туудың құлдырауы. 
Статистикалық мәліметтерге сәйкес жастар са-
нының төмендеу үрдісі уақытша құбылыс болып 
табылады және 2022-2023 жж. болжамдық есеп-
теулер бойынша жастар санының өсуі күтілуде.

Қалалық/ауылдық жерлердегі жастардың 
пайыздық ара қатынасы қалалық тұрғындар 
арасында жастар үлесінің 2014 жылы 54,9 %-дан 
2018 жылдың басында 56,5 %-ға дейін ұлғайған-
дығын көрсетеді. Ауылдық жастардың қалаға 
жаппай көшу үрдісінің қарқыны жоғары болып 
табылады. 

Жастар арасындағы туу көрсеткіші төмендеп 
барады. 

Некені кейінге қалдыру, некеге тұрудың 
орташа жасының артуы жастардың некелік 
мінез-құлықтарындағы елеулі өзгерістердің 
болғандығын білдіреді. Некеге тұрудың орташа 
жасының артуына жастардың экономикалық 
тұрғыда дербес болуға, білім алу, мамандық, жұ-
мыс және мансапқа ұмтылуы әсер етеді.

Соңғы бесжылдықта жастардың көші-қон 
үрдістеріне қатысу үлесінің айтарлықтай жоғар-
лағандығы байқалуда. 2014 пен 2017 жылдар 
арасында жас адамдардың көші-қонының теріс 
сальдосы анықталды. Кетіп жатқан жастардың 
көпшілігі ТМД елдеріне қоныс аударуда (90,1 %). 
Жалпы алғанда, мобильдіктің қарқыны 24-28 жас 
аралығындағы топта, әсіресе әйел адамдарға тән 
құбылыс болып табылады.

2. Ұлттық баяндамада алғаш рет жастар 
өмірінің сапасын өлшеудің негізгі құралдарының 
бірі болып табылатын және жастар саясатының 
тиімділігін, экономикалық көрсеткіштерден тәу-
елсіз дамуын айқындайтын Жастар дамуының 
индексі (ЖДИ) бойынша Қазақстан Республика-
сының позициясы қарастырылған. ЖДИ әлемнің 
102 елінің деректерін толық талдау мен 52 ел бой-
ынша ішінара талдау (шектеулі деректерге байла-
нысты) негізінде есептеледі. 

Қазақстан өзге де ТМД елдері сияқты Жастар
дамуының индексінде орта буында, 63-орынды
иеленеді. Қазақстанның күшті жақтарына адам-
ның негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыруды
жатқызуға болады. ЖДИ деректері бойынша
Қазақстанда жастар білім алу мен жұмысқа ор-
наласу үшін жоғары мүмкіндіктерге ие, алайда
азаматтық белсенділік орташа деп бағаланады.
Бұл Индекс нәтижелері бойынша Қазақстан жеке
қауіпсіздік, қылмысқа қатынастық, жол-көлік
оқиғаларындағы өлім, сондай-ақ жастар арасын-
да өзіне-өзі қол жұмсаудың жоғары деңгейімен
байланысты денсаулық сақтау салалары бойын-
ша басқа ТМД елдерінен (Армения, Грузия, Бела-
русь, Қырғызстан, Украина) артта қалуда.

3. Жас ұрпақ денсаулығы – мемлекеттің ба-
сымдылықтарының бірі. Әлеуметтік маңызы бар
аурулар (туберкулез, АИТВ, қатерлі ісік аурулары
мен т.б.) жастар денсаулығы үшін басты қауіп-қа-
терлердің бірі болып табылады. Жастар аурула-
рының статистикалық деректерінің талдауы ке-
лесідей трендтерді анықтауға мүмкіндік берді.

15-29 жас аралығында алғаш рет туберкулез
диагнозымен анықталған науқастар жалпы са-
нының төмендеуіне қарамастан, кейбір өңірлерде
осы мәселе бойынша жағдайдың күрделігі байқа-
лады. 2017 жылға қарағанда Атырау облысының
«сәйкес жастағы 100 мың тұрғынға шаққандағы
туберкулезге шалдыққандардың саны» көрсет-
кіші республикалық орташа көрсеткіштен 1,8 есе-
ге жоғары. Ақтөбе, Қызылорда, Маңғыстау және
Астана қаласында бұл көрсеткіш республикалық
орташа көрсеткіштен 1,4 есеге жоғары.

Онкологиялық аурулармен ауратындар ара-
сында жас әйелдер саны басым (62,3 %). 2017
жылы жастар арасында қатерлі ісік ауруына
шалдығудың ең қолайсыз жағдайлары Астана қ.,
Қарағанды және Жамбыл облыстарында анықта-
лады.

2016 жылмен салыстырғанда 2017 жылы
ЖҚТБ ҚОО-да Д есебінде тұратын жастардың
жалпы саны азайған. 2017 жылдың нәтижелері
бойынша ЖҚТБ ҚОО-да есепте тұратын жастар-
дың барынша көбі Шығыс Қазақстан (364), Қа-
рағанды (364) облыстары мен Алматы қ. (354)
тіркелген.

15-29 жас аралығындағы халық арасында
алкоголизм оқиғаларының көп саны келесі ай-
мақтарда анықталған: Шығыс Қазақстан, Қы-
зылорда облыстары мен Астана қ.

Кәмелетке толмағандар арасындағы ерте
жүктілік пен түсік тастау мәселелеріне аса үлкен
назар аудару қажет. 2017 жыл қорытындысы
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бойынша Оңтүстік Қазақстан, Алматы, Қараған-
ды облыстарында осы мәселенің ең күрделі
жағдайы орын алады.

Денсаулық сақтау жүйесінде жастардың ден-
саулық орталықтары маңызды рөл атқарады.
Қазіргі таңда республикада 96 ЖДО қызмет етеді.

Спортпен айналысу жастардың денсаулығын
жақсартудың басты тетіктерінің бірі болып та-
былады. Ел көп аймақтарында спортпен айна-
лысатын жастар санының өсу тенденциясы
байқалуда. Спортпен жүйелі түрде айналысатын
жастардың саны 2017 жылы 2,5 миллион адамды
құрады.

Бос уақытты өткізу жастардың құндылықта-
рын, білімдері мен жүріс-тұрыс дағдыларын
белсенді қалыптастыратын мәдени әлеуметте-
нуінің басты шарты болып табылады. Заманауи
жастардың бос уақыт өткізуінің ерекшілігі интер-
нет желісінде уақытты көп өткізуі болып табы-
лады. Аймақтар тұрғысынан алғанда бос уақыт
инфрақұрылымының әртекті дамуы байқалады.

4. Қазақстан Республикасында балалар мен
жастардың орта біліммен қамтылу деңгейі жоға-
ры көрсеткіштермен сипатталады. 2017 жылы
елімізде 7 047 күндізгі мемлекеттік, 125 жеке
меншік, 75 кешкі, 100 мамандандырылған оқу
орындары, басқа да мемлекеттік органдарға ве-
домстволық бағынышты 34 мектеп, 20 Назарбаев
Зияткерлік мектептері, 4 республикалық және 8
халықаралық мектептер, әумесерлік мінез-құлқы
бар балаларға арналған 7 мектеп, ерекше режим-
де ұстайтын 1 арнайы мектеп пен «НЗМ»47 АБҰ фи-
лиалының 1 халықаралық мектеп жұмыс істеді.
бар балаларға арналған 1 мектеп -. ДББҰ филиа-
лы. 7 047 мектепте 2 972 319 адам білім алды.

2017 жылы техникалық және кәсіптік білімі
бар сәйкес жастағы жастарды қамту 17 % -ды
құрады. «Барлығына тегін техникалық және
білім беру» және «Серпін» жобаларын іске асыру
ТжКБ ұйымдарының санын көбейтуге ықпал етті.
Соңғы 5 жылда алғаш рет ТжКБ ұйымдарының
контингенті өсу динамикасын көрсетті, ол жұмыс
мамандықтары мен орта буын мамандықтары
бойынша кадрларды даярлауға арналған мемле-
кеттік тапсырыстар көлемінің ұлғаюымен қатар
жүреді.

2017-2018 оқу жылында Қазақстанда 130 ЖОО
қызмет етіп, онда 496 209 адам білім алды.

Қазақстанда білім беру жүйесін жаңғыртудың
негізгі бағыттары білім беру процесін жетілдіру,
білім беру қызметтерінің тиімділігі мен қол-

47 Қазақстан Респуликасы білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық баяндама (2017 ж. қорытындысы
бойынша): Е. Нұрланов, М. Аманғазы, Г. Ноғайбаева, А. Ахметжанова, Г. Қарбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева,
М. Шакенова, А. Дүйсенғали, Н. Қасымбекова. – Астана: «АТО» АҚ, 2018.- 336 б. – 68 б. ISBN 978-601-7904-08-1

жетімділігін арттыру, білім беру мекемелерін
оңтайландыру болып табылады.

5. Әлеуметтік-саяси үрдістерге қатысудың
дәстүрлі нысандарын сақтай отырып, жастар-
дың белсенділігінің жаңа институционалдық
емес нысандары қызықтырады. Саяси және
азаматтық қатысу нысандары жаңа сапалы си-
патқа ие болады. Жеке зерттеулер жастардың
саяси қатысуының төмендеу деңгейін көрсе-
теді. Сарапшылардың айтуынша, жеке өзін-өзі
танытумен байланысты сұраныс қалыптасып,
жас қазақстандықтардың бастамалары нақты
әрі прагматикалық болып келеді.

Жастар әкімшілік мемлекеттік қызметкер-
лердің 24 %-ын құрайды. Жастардың азаматтық
белсенділігі жастар қоғамдық ұйымдарының
қызметіне қатысу арқылы жүзеге асырылады.
2018 жылдың бірінші жартысында Қазақстан
Республикасында 933 жастардың үкіметтік емес
ұйымы және 210 ЖРО жұмыс істеді. Жаңа ұрпақ
жастарын еріктілік арқылы жүзеге асырылатын
азаматтық белсенділіктің жаңа формалары да
қызықтырмайды.

Жастарды қоғамдық наразылық акциясына
шығудың негізгі себептеріне келесі факторлар
әсер етуі мүмкін: медициналық мекемелердің
қызметкерлерінің салақтығы мен біліксіздігі;
азық-түлік, жанар-жағармай материалдары,
дәрі-дәрмек бағасының өсуі; жұмыстан шығып
қалу; әділетсіз сот шешімдері; жалақы, шә-
кіртақы, жәрдемақының кешігіп төленуі, 
тұрғын үй мәселелері.

6. Жастардың әлеуметтік-экономикалық
жағдайы мынадай ерекшеліктермен сипатта-
лады. Еңбек нарығындағы 15-28 жас аралығын-
дағы жұмыс күші 2 121,2 мың адамды құрады,
оның ішінде жұмыспен қамтылған халық –
2038,8 мың адам (2018 жылдың II тоқсаны). Жұ-
мыспен қамтылған жастардың 74,6 %-ы жалда-
малы жұмысшылар, 21,5 %-ы - өзін-өзі жұмыспен
қамтығандар, 3,9 %-ы жұмыссыздар. 2018 жыл-
дың екінші тоқсанында республикадағы NEET
жастарының үлесі 7,7 %-ды құрады, бұл 2017
жылдың соңғы тоқсанымен салыстырғанда
0,6 %-ға аз.

7. Қазіргі заманғы қазақстандық жастардың
құндылықтары келесідей көрініске ие болды.
Отбасы, денсаулық, достық, бұрынғыдай құн-
дылықтар рейтингісінде жетекші орындарға ие,
бірақ пайыздық қатынастарда олардың мәндері
бірталай азайған. Жас респонденттер ойын-са-



132

уық пен билік сияқты құндылықтарға аз көңіл
бөле бастады. Керісінше, махаббат; материалдық
игіліктер; білім мен білім алу; қызықты жұмыс,
мамандық; қоғамдық ортада құрметке бөлену;
мансап өсуі; адамдарға көмектесу тәрізді құн-
дылықтар Қазақстан жастарының барлық са-
наттары арасында маңызды орынға ие болды.
Ұлттық баяндаманың 7-ші тарауында 
Қазақстанның түрлі аймақтарындағы 
жастарының құндылықтық бағдар 
ерекшеліктеріне егжей-тегжейлі талдау 
жасалған.

8. Жастар ортасындағы қылмыс мәселесі
өзекті болып қалып отыр. Жыл сайын елде жаса-
латын құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың
50 % жастарға тиісті. Құқық бұзушылықтың ең
көп үлесі жастардың ересек тобына (21-29 жас)
тиесілі.

Статистикалық деректерге талдау не -
гізінде 2017 жылы 14-29 жас аралығындағы
адамдар ортасында ерекше ауыр жағдайларды
қоспағанда, барлық түрлеріне жасалған құқық
бұзушылықтардың саны азайғанын көрсетеді. 14-
29 жас аралығындағы жастар тобындағы құқық
бұзушылықтардың ең ауыр түрлері 14,2 %-ға 
немесе 78 жағдайға дейін өсті.

2017 жылы қылмыс жасаған 14-29 жас 
аралығындағы адамдардың жалпы санынан 3 
063 адам немесе 7 %-ы жасөспірімдердер 
(14-17 жас) санатына тиесілі. 
Жасөспірімдермен жа-саған қылмыстар 
құрылымында ең көп үлес меншікке қарсы 
қылмыстарға (80,7 %), қоғам-дық 
қауiпсiздiкке және қоғамдық тәртiпке
қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарға
(9,5 %), жеке адамға қарсы қылмыстық құқық
бұзушылықтарға (6,6 %) тиесілі.

Республиканың көпшілік аймақтарында
жасөспірімдік қылмыс көбіне топтық сипатқа
ие болады.

2017 жылда 2016 жылмен салыстырған-
да жасөспірімдер арасында бұрын құқық
бұзушылықтар үшін қылмыстық жауапқа тар-

тылғандардың қайта құқық бұзуы назар ау-
дартады. Жасөспірімдердің айтарлықтай саны
қайтадан қылмыс жасайды. Кейбір өңірлерде
қайта қылмыстық жауапкершілікке тартылған
жасөспірімдердің үлесі 30 %-дан асады, яғни әр-
бір үшінші сотталған жасөспірім оғанға дейін де
қылмыстық әрекеттер жасаған.

ҚР-да жастар арасындағы өзіне-өзі қол жұм-
сау саны мен қол жұмсау талпыныстары азайып
барады. Дегемен өзіне-өзі қол жұмсау мәселесі
өзекті болып қалып отыр.

 9. Әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша
діни жағдай мен жастардың дінге қатынасы-
ның талдауы жастардың 69 %-ы өздерін діншіл
деп анықтайтынын көрсетті. Дегенмен діншіл
жастардың 69 %-ынан 62,6 %-ы діни дағдыларға
тереңінен тартылмаған. Жастардың үштен бірі-
не жуығы (28,2 %) өздерін діншіл емеспіз деп
анықтады.

 Жастар ортасында радикалды діни идеоло-
гияға қатысудың қауіпті факторлары бар: жұ-
мыспен қамтылу қиындықтары, жоғары білім
алу қиындығы, табыстың төмендігі, әлеуметтік
белсенділіктің төмендігі, қоғамға тартылудың 
нашарлығы. Жастар радикалдық идеялар 
насихаты үшін ең оңай топ болып табылады, 
сондықтан қазақстандық жастар арасында 
радикалдық діни идеологияны таратудың 
алдын алу бойынша арнайы бағдарламалар 
қызмет етуі қажет. Қазақстандық жастардың 
еріктілік қызметі мен түрлі жастар 
ұйымдарының қызметіне тартылуы-ның төмен 
пайызына көңіл бөлу қажет.

Осылайша, қазақстандық жастардың қазір-
гі заманғы жағдайының талдауы жағымды да,
мәселелі жақтарын да анықтады және мемле-
кеттік жастар саясаты саласында шешу қажетті
мәселелерді белгілеуге мүмкіндік берді.

Президент жастар жылы деп белгілеген
2019 жыл жастар ортасындағы, жалпы алғанда,
қоғамдағы жағымды беталыстарды жақсартуға
мүмкіндік беріп, жастар дамуына шабыт береді.
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ҰСЫНЫСТАР
 
Осы ұсыныстар жастар саясатының талдауы-

на негізделген және жастар өмірінің нақты 
салалары ретінде көрініс табатын Ұлттық 
баяндама-ның тараулары бойынша ұсынылған.

 Жастар саясатын жүзеге асырудағы халықа-
ралық тәжірибе

- Жастар дамуы индексінің негізгі көрсеткіштерін
зерттеп, осы рейтингтегі Қазақстанның орнын жақ-
сарту бойынша жоспарды ұсыну қажет;

- Шет елдерде жастар саясатын жүзеге асыру-
дың тиімділігі көбінесе жастармен жұмыс істейтін
кадрлардың кәсіби дайындығына байланысты.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының ма-
мандықтары мен кәсіптерінің тізімінде «Жастармен
жұмыс жасайтын маман» атты мамандық жоқ.
ҚР-да осындай мамандықтар мен кафедралардың
ашылуы жастармен жұмыс істеу үшін кәсіби 
кадрларды дайындауға мүмкіндік береді;

- Қазақстанда көптеген мемлекеттік бағдарла-
малар мен жастарды қолдау жобалары бар. Біз осы
бағдарламалардың тиімділігін зерделеуге кеңес
береміз, олар өздерінің күшті және әлсіз тұстарын
айқындап, болашақта әр түрлі санаттардағы жастар-
мен (шет елдерде қолданылатындай) мақсатты
(нақты) жұмысты жалғастырады;

- Бір жағынан, мемлекет тарапынан реттелетін,
ал екіншісі жағынан әртүрлі және құрылымдалған
Жапониядағы жастар ұйымдарының (Жапон жастар
палатасы) қызметінің тәжірибесі қызықты;

- Мемлекет тарапынан жастардың әлеуметтік
әлсіз санаттарына бөлінетін назарын, Қазақстан
Республикасындағы Жастарды жұмыспен қамту
мен әлеуметтендірудің жол картасын NEET қабыл-
дауын ескере отырып, Австриялық республиканың
қауіп-қатер санатына кіретін жастармен «алдын алу
шараларын» жүргізу бойынша тәжірибесі пайдалы
болуы мүмкін;

- Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму 
министрлігінің құрылымын қайта құруды ескере 
оты-рып, біз Корея Республикасының Гендерлік 
теңдік және отбасы сұрақтары бойынша 
министрлі-гінің қызметін зерделеу орынды деп 
есептейміз.

Жастардың денсаулығы мен бос уақытын өткізуі
- Салауатты өмір салтын насихаттауға бағыт-

талған оқу материалдарын әзірлеу қажет. 
Гигиенаның негізгі талаптарын түсіндіруге және 
салауатты өмір салтын қалыптастыру мен қолдау 
қажеттілігіне ерекше назар аудару қажет. Бұл 
бағдарламалар мектеп жасына дейінгі білім беру 
ұйымдарынан бастап, барлық жастағы 
оқушыларға бейімделуі керек;

 - Балалар мен жастармен жұмыс істеу жастарды

салауатты өмір салты туралы хабардар етудің ең та-
нымал формаларын пайдалануды талап етеді:  
әлеуметтік желілер, қоғамдық ойдың көшбас-
шыларының арасында танымал адамдардың 
қатысуымен бейнебаяндар түсіру;

 - Дамыған спорт инфрақұрылымы - салауатты
өмір салтын насихаттау, жаппай спортпен айналысу
және балалар мен жастардың денсаулығын жақсар-
тудың қажетті элементі. Бизнес-құрылымдар ара-
сында «Спорт әр аулаға» байқауын бастамашылық
етіп, көптеген балалар мен спорттық аулалық
алаңдарды салу қажет;

- Балалар мен жасөспірімдердің тиісті және
дұрыс тамақтану мәселелеріне көбірек назар ауда-
ру;

- Жергілікті атқарушы органдар ұлттық баянда-
мада ұсынылған жастар арасында әлеуметтік маңы-
зы бар аурулардың аймақтық ерекшеліктеріне шолу
жасап, тәуекел тобымен мақсатты жұмысты жүр-
гізуге назар аудару керек;

- Ауылдық округтердің жас адамдарымен жұмыс
істеу үшін аймақтық ЖРО штатын кеңейту қажет.

 
Тəуекел топтарымен жұмыс
 Балалар мен жастар арасында тәуекел топта-

рымен жұмыс тиімділігін арттыру үшін мыналар 
қажет:

- Жасөспірімдер мен жастардың күрделі қажет-
тіліктерін анықтай алатын дифференциалды скри-
нингтік модельдерді əзірлеу;

- Педагог-психологтарды оқыту және біліктілігін 
арттыру бағдарламаларын жетілдіру;

- Психикалық денсаулықты қорғау мен алғашқы 
медициналық-санитарлық көмек жүйелерінің сұра-
ныстарын қанағаттандыру үшін және жеткілікті түр-
де қамтамасыз ету үшін саясаткерлер мен шешім-
дер қабылдаушылардың өзара іс-қимылдарын 
күшейту;

- Жасөспірімдер арасында өзін-өзі өлтіруді бол-
дырмау жөніндегі бағдарламаны іске асыру жөнін-
дегі жұмысты жалғастыру (Қызылорда облысында 
пилоттық кезең іске асырылған);

- Бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеу-
меттік желілерде өзіне-өзі қол жұмсау оқиғаларын 
кеңінен таратуды шектеу ұсынылады.

 
Жастардың әлеуметтік-экономикалық 

жағдайы 
- Жас бизнес-стартаптардың дамуын ынталан-

дыру үшін бірінші кезекте ақпараттық қолдауды 
күшейту қажет. Жастар кәсіпкерлігінің өкілдерінен 
қоғамдық ойдың көшбасшыларын тарту, байланыс 
және ақпарат алмасу үшін бейресми ортаны дамыту 
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жастар арасында шағын кәсіпкерлікті дамытудың
тиімді модельдерін енгізе алады;

- Жастар өз идеяларын дамытып, «Авангард
Плюс» жас кәсіпкерлер мектебінің мысалында са-
раптамалық кеңестер алуға болатын жаңа плат-
формаларды құру үдерісіне қоғамдық ұйымдар
мен қайырымдылық қорларын тартуға жұмысты
ынталандыру және нығайту қажет;

- Әкімшілік және қаржылық кедергілерді төмен-
дету жөніндегі шаралар жастардың кәсіпкерлігін
дамытуға арналған арнайы бағдарламаларды әзір-
леуді қамтамасыз етуге тиіс, бұл қаржыландыруды
қолжетімді етіп, жастардың өз бизнесін бастау үшін
несие алуына жағдай жасайды;

- Жас кәсіпкерлердің өнімдері мен басқа да
жетістіктерін көрсету, шағын және орта бизнес ара-
сындағы экономикалық, ғылыми және сауда-өн-
дірістік қатынастарды нығайту, Қазақстанның
аумағында сұраныс пен өнім (жұмыстар мен қыз-
меттер) туралы ақпаратқа жеңілдікпен қол жеткізуді
қамтамасыз ету үшін шағын және орта бизнес субъ-
ектілеріне көрмелерге, жәрмеңкелерге қатысу бой-
ынша кең ауқымды көмек көрсету қажет;

- Жекелеген тәлімгерлердің желісін кеңейту, биз-
нестің бастауында қателіктерді болдырмауға және
жас кәсіпкерлерге нық тұруға мүмкіндік беретін
бизнес жоспарларын құру кезінде көмек көрсету
және бизнес жүргізудің әртүрлі мәселелері бойын-
ша оқыту;

- Шағын және орта бизнестің (ШОБ қолдау қоры,
технопарктер, бизнес-инкубаторлар, консалтингтік
фирмалар, ақпараттық агенттіктер, бизнес-орта-
лықтар және т.б.) аймақтық тұрғыда жұмыс іс-
теуі үшін қолайлы жағдайлар жасау және 
дамыту үшін қолданыстағы жастар кәсіпкерлі-
гін қолдау инфрақұрылымның мониторингі 
негізінде талдау жасау қажет. Оның қызметінің 
тиімділігі негізінен аймақтық деңгейінде шағын 
бизнесті қолдау инфрақұрылымының қанша-
лықты дамығандығына байланысты болады;

- Мемлекеттік қолдау құралдарын белсенді на-
сихаттауды қажет ететін ауыл жастарын дамытуға
ерекше назар аудару қажет. Ауыл жастарының кəсіп-
керлік қызметі өзін-өзі реттеудің нарықтық тетіктері
арқылы қол жеткізіле алмайды. Ауылдық жастарға
бағытталған бағдарламалар жергілікті нарықтың
мүмкіндіктерін талдау және бизнес-жоспарларды
құру, сондай-ақ өз бизнесін құру және оның жұмы-
сын ұйымдастыру үшін қажетті ауыл шаруашылық
және іскерлік дағдыларды қалыптастыру бойынша
арнайы жобаларды қамтуы тиіс. Несиелер мен қа-
ражатқа қол жеткізу ауыл жастары үшін олардың
жасына, кепілдіктің болмауына байланысты үлкен
мәселе болып табылатындығын ескеру қажет;

- Жастар бизнесінің болашағы бар бағыттардың

бірі – әлеуметтік кәсіпкерлік. Жас әлеуметтік кәсіп-
керлердің тіпті нақты аймақта әлеуметтік кәсіпкер-
лерді дайындаудың арнайы бағдарламасы болма-
са да кәсіпкерлікке қолдау көрсететін аймақтық
бағдарламалар аясында жүзеге асырылатын
кез-келген білім беру, ақпараттық және қаржылық
бағдарламаға қатысуы мүмкіндігі тиімді шара бола
алады.

Жастардың әскери-патриоттық тәрбиесі:
- Жастар арасында әскердің жағымды имиджі

әскери қызметшілердің құқықтық қорғалуын
қамтамасыз етпестен, әлеуметтік-экономикалық
проблемалардың жиынтығын (тұрғын үй, ақшалай
жәрдемақылар, әлеуметтік сақтандыру және т.б.)
шешпестен, қазіргі заманғы жабдықтар мен қа-
ру-жарақпен қамтамасыз етілместен, шақырыла-
тын контингент сапасын арттыру және т.б. қалып-
тастырылу мүмкін емес. Яғни, әскердің имиджін
жасау ғана емес, сондай-ақ, бұл имидж деңгейінде
өмір сүру, әр кезде оны ақтап және нығайтып отыру
керек, әйтпесе ол әшкереленіп қалады. Сол себепті
әскери қызметкерлерді әлеуметтік қолдау мен ҚР
Қарулы Күштерінің әскери-техникалық жабдықта-
рын күшейту жөніндегі жұмысты жалғастыру қажет;

- Жастар арасында әскери қызметтің беделін кө-
теру үшін қажетті басты шаралардың бірі - жастар-
дың әскери-патриоттық тәрбиесін күшейту, Отан
қорғаушылардың жағымды имиджін қалыптастыру,
әскери мамандықтың беделін нығайту және әскери
қызметті ынталандыру. Қазақстан Республикасы
Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы-
ның білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасында бекітіл-
ген жастарды патриоттық тәрбиелеу мен азамат-
тық белсенділікті, әлеуметтік жауапкершілікті және
жастардың әлеуетін ашу тетіктерін қалыптастыру
жөніндегі шаралар кешенін іске асыруды жандан-
дыру қажет;

- Оқушылардың ата-аналарымен жұмыс істеуді
ұйымдастыру қажет, себебі әскери қызметке деген
қажеттілікке оң немесе теріс қатынасы олардың
ұлдарының қарулы қақтығыстарға қатысуы мен
әскерде «әлімжеттік» болған жағдайлардан қорқа-
тын ата-аналарға көп байланысты. Сонымен қатар,
жас әскерге шықырылғандар мен әскери қызмет-
керлердің өліміне әкеліп соқтырған экстремизм
мен лаңкестік жағдайларының көбеюі әскерде  
қызмет етуге деген ата-аналар мен жастардың 
қорқынышын асыра түседі;

 - Ақпараттық-насихаттау жұмыстарын жүргі-
зу: қазақстандық патриоттық сезімін тәрбиелеу,
Қарулы Күштер туралы оң пікір қалыптастыруға
бағытталған телевидение мен радиода арнайы
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бағдарламалар, мотивациялық бейнебаяндар мен
жарнамалық бейнематериалдарды орналастыру.
Әскердің жағымсыз көріністерінің пайда болуы
виртуалды стереотипке және қабылдаудың пән-
дік деңгейлеріне жатқандығын есте ұстаған жөн.
Стереотиптердің және адамдардың жеке өмірлік
тәжірибесінің табандылығын біле отырып, әскер
имиджін қайта қалыптастыру үшін жұмыс істеу қа-
жет. Виртуалды-стереотиптік деңгейде бұл жұмыс
қазақстандық әскер мен әскери қызметкерлердің
жағымды имиджін БАҚ, кинофильмдер және теле-
дидар бағдарламалары арқылы қалыптастырудан
тұрады, ал әскери қызметкерлер – біліктілік пен кәсі-
биліктің мысалы болып табылады;

- Әскердің оң имиджін қалыптастыру жөнінде-
гі жұмыс мектептен бастау алу керек. Оқушылар-
дың патриоттық тәрбиесі - оқушыларда жоғары
патриоттық сезімді, Отанына адалдық сезімін,
азаматтық борышын орындауға дайындық пен
Отанымыздың мүдделерін қорғауға арналған
конституциялық міндеттерді қалыптастырудағы
жүйелі және мақсатты жұмыс. Оқушылардың
әскери-патриоттық тәрбиесінің теориясы мен
практикасын меңгеру, олардың әскери қызметке
жан-жақты дайындалуы, Отанға лайықты қызмет
ету борышын орындау – мектептегі әскери-патри-
оттық жұмыс міндеттерінің бірі болып табылады.
Мектепте әскери-патриоттық жұмыстың жүйесін
құру азаматтың жеке басын және Отан қор-
ғаушысын қалыптастыруға және дамытуға 
бағыт-талған әлеуметтік маңызы бар құнды-
лықтарды, азаматтықты және патриотизмді 
қалыптастыру мен дамытуды көздейді. 
Көрнекті мысал ретінде әр мектепке және кол-
леджге өздерінің әскери міндеттерін орында-
ған түлектерін насихаттап, Қарулы Күштердегі 
түлектердің қызметі туралы әңгімелейтін 
мұражайлар, бұрыштар мен стендтер жасауды 
ұсынуға болады;

- Жастар арасында әскердің беделін көтеруге
арналған әртүрлі байқаулар (өлең, сурет), ойын-
дар, эстафеталар, спорттық жарыстар өткізіп,
атақты қазақстандықтар, ардагерлер, спортшы-
ларды шақырып, Әскерге шақырушылар күнін өт-
кізу дәстүрін жалғастыру қажет, студенттер мен
оқушыларды «Есімізде бар» акциялары, «Ерлік»
сабақтары, Отан қорғаушылар күнін мерекелеу,
әскери-спорттық ойындарды өткізуге тарту қажет;

- Жыл сайынғы медициналық бақылауды
жүзеге асыру арқылы ата-аналарымен бірге
жасөспірімдердің денсаулығының жай-күйіне
ерекше назар аудару керек. Жұртшылық мүше-
лерін жобалық кеңестерге енгізу практикасын
жалғастыру және осы комиссияларда ата-аналар
комитеттерінің өкілдерін қосу мүмкіндігін қа-
растыру;

- «Қазіргі заманғы әскери қызметкердің әлеу-
меттік портреттерін талдау» әлеуметтік зерттеуін
жүргізу қажет;

Бұқаралық ақпарат құралдарына:
- «Халық қаhарманы», «Айбын», «Ерлiгi үшiн»,

«Жауынгерлiк ерлiгi үшiн» және т.б. ордендер мен
медальдар иегерлеріне арналған материалдардың
санын кеңейту. Бағдарламалардың жеке циклін
Отанымыздың үздік қорғаушыларын тәрбиелеген
ата-аналарға арнауға болуы мүмкін;

- Әскерде модернизациялау кезеңінде болған оң
өзгерістерді белсенді түрде жарыққа шығару. Қа-
зақстан Республикасы Қорғаныс министрлігімен
және Қазақстан Республикасы Мәдениет және
спорт министрлігімен бірлесіп Қарулы Күштердегі
қызметке қатысты кең қоғамдық пікір қалыптасты-
руға және азаматтық борышын адал орындауға мақ-
сатталған әскерге шақырылғандар үшін ардақты
міндет ретіндегі жаңа психологияны қалыптасты-
руға бағытталған фильмдер мен бағдарлама-
ларды құру мен көрсету сұрақтарын қарастыру.

Жастармен діни саладағы жұмысты жетілдіру:
- Қазақ қоғамының діни саладағы негізгі қатер-

лерінің бірі - халық арасында радикалды діни идео-
логияның таралуы. Жастар, жоғарыда айтылғандай,
радикалды идеяларды насихаттауға ең осал болып
табылады, сондықтан қазақстандық жастар 
арасында радикалды діни идеологияның таралуын 
болдырмау үшін ерекше профилактикалық 
бағдарламалар жұмыс істеуі керек. Мысалы, 
Ұлыбританияда 2007 жылдан бастап жастар 
арасында діни экстремизмге қарсы тұру үшін 
алдын алу бағдарламалары қызмет етуде. 
Мұндай бағдарламалар тиімді болу үшін 
радикалды идеологияға тартылудың қауіп 
факторларын ескеру керек. Осыған сәйкес, қол
жеткізілетін мақсаттар тізімін және осы бағдарлама-
лардың мазмұнын нақты анықтау қажет. Мысалы,
Ұлыбританияда аталған алдын алу бағдарламасы 
діни біліммен шектелмей, жаттығулар мен түрлі іс-
шаралар түрлерін қамтиды. Бағдарламаның бірінші 
бағыты, тиісінше, тренинг тақырыбы болып, басқа 
мәде-ниеттер мен діндердің позитивті қабылдауына 
ашық болуды, түрлі діндер мен этникалық 
мәдениеттердің жастар арасындағы өзара 
әрекеттестігін арттыруды және мәдени 
төзімділікті ілгерілетуді қамтиды. «Тұлғалар мен 
байланыс» тақырыбындағы екінші бағыт 
азаматтық сана-сезімді күшейтуді және
жастарды әлеуметтік үрдістерді тартылуға шақы-
рады. Жеке және әлеуметтік білімге бағытталған
бағдарламаның үшінші бағыты сыни ойлау дағды-
ларына үйретуден тұрады. Бағдарламаның төртінші
бағыты - сындарлы қызметтің түрлері: спорт, өнер,
БАҚ, бос уақыт, мұражайларға, театрларға, ескерт-
кіштерге, қаланың атақты жерлеріне бару. Бесінші
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жастар ортасында қылмыстың алдын-алу бойынша
жұмыстан тұрады. Алтыншы бағыт - бұл 
теологияның негіздерін үйрету, осы халықтың 
дәстүрімен үйлесетін ислам түсінігін түсіндіру, 
мұсылмандарды ілгерілету. Осылайша, назар тек 
діни білімге ауда-рылып қана қоймайды, жастар 
өздерін қоғамдық үрдістердің акторы ретінде 
сезінуі үшін жастардың әлеуметтік үрдістерге 
тартылуын қарастырады;

- Жастар арасында діни экстремизмді болдыр-
мау бойынша алдын алу бағдарламаларын жетіл-
діру ғана емес, олардың тиімділігін объективті баға-
лау да қажет. Тиімділікті дұрыс бағалау тек қана
мониторингті емес, сонымен қатар ғалымдармен
есептерді жариялау арқылы алдын алу бағдарла-
малардың жұмысына елеулі ғылыми зерттеулерді
қамтиды. Бұл тәжірибе Еуропада кең таралған.
Осындай алдын алу бағдарламаларының тиімділігін
зерттейтін есептер академиялық веб-сайттарында
жарияланған;

- Қазақстандық жастар арасында радикалды
діни идеологияның таралуын болдырмау үшін
алдын алу бағдарламаларында девиантты және
маргиналданған жастармен жұмыс жасайтын
әлеуметтік бағдарланған үкіметтік емес ұйым-
дарды тарту қажет. Алдын алу бағдарламаларын
зерттеген шетел ғалымдары атап өткендей,
мемлекеттен шыққан жобалар мен қоғамдық
ұйымдар, ҮЕҰ, еріктілер бірлестіктерінің бастамасы
бойынша жасалған жобалар арасында жұмыс
стилінде жарқын айырмашылық байқалады.
Үкіметтік емес ұйымдардың қатысуымен,
біріншіден, алдын алу жұмыстары тәуекел тобына
жетеді, ал екіншіден, жастармен жұмыс істеу
тәсілдерінің ауқымы кеңейеді. ҮЕҰ жастармен
жұмыс істеудің формалды емес әдістерін пайдала-
нады, мысалы, жеке қарым-қатынас, іс-шараларды
ұйымдастыру, жастарды әртүрлі сындарлы іс-
шараларға тарту: спорттық іс-шаралар, 
мұражайларға бару, театрлар, түрлі әлеуметтік 
шаралар және т.б. Осы мақсатта жастар арасында 
діни экстремизмнің алдын алу жөніндегі алдын алу 
жұмыстарына мем-лекеттік сатып алу бойынша 
лоттарды конкурсқа қосу;

- Алдын алу бағдарламаларының 
халықаралық тәжірибесі полицияның осы 
бағдарламаларға қатысуын қамтиды, өйткені 
полиция тәуекел топтарына, атап айтқанда, 
заңсыз қызметпен айналысатын жастарға, 
сондай-ақ түрме жазасын өтеуген жастарға 
тікелей қолжетімділікке ие;

- Жастар саясатын жетілдіру аясында жастар ұй-
ымдары, үкіметтік емес сектор, сондай-ақ жастар
туралы ақпараттандыру үшін әлеуметтік желілер
мен форумдар арқылы жастар ұйымдары, үкіметтік
емес ұйымдар арқылы мемлекеттік органдар - мем-
лекеттік саясат пен жастар агенттері арасындағы
тұрақты қарым-қатынас орнатуға назар аудару ке-

рек, жастарға қолдау көрсетудің үкіметтік бағдар-
ламалары жастардың үкіметке деген сенімін 
арттырады. Ол сондай-ақ жастардың радикалды 
діни қозғалыстарға тартылуына жол бермеуіне 
маңызды үлес қосады;

- Мемлекеттік органдарға жастардың қоғамдық
өмірге қатысуын арттыру және қазақстандық қоғам
мен мемлекеттің тиістілігіне деген сезімін нығайту
мақсатында жастардың еріктілік іс-шараларға,
жастар ұйымдарына және азаматтық іс-әрекеттерге
кеңінен қатысуы үшін жобаларды алға жылжытуы
керек;

- Ғылыми зерттеулер аясында елімізде өмір сүріп
жатқан қазіргі заманғы жастардың ұстанымдары
мен құндылықтарындағы беталыстарды тереңірек
зерделеу мақсатында қазақстандық жастардың дү-
ниетанымдық ұстанымдары мен құндылықтарын-
дағы дін мен зайырлылық рөлін зерделеу бойынша
ғылыми жобаларды бастау қажет;

- «Рухани Жаңғыру» бойынша оқылатын арнайы
курстары аясында «Қазақстан қоғамының құн-
дылықтары» атты бөлек бөлімді (оқу орындарында)
енгізу қажет;

- 2018 жылдың 5-қазанында Президент өзінің
Қазақстан халықына жолдауында 2019 жылды
«Жастар жылы» деп атады, ұлттық мәдени-ағар-
тушылық арналарда қазақстандық қоғамның құн-
дылықтары, Қазақстан жастарының құндылықта-
ры, олардың заманауи трендтерінің қазақ халқының
тарихи әдет-ғұрыптарымен сабақтастығы жайлы
ғылыми-көпшілікке арналған документалды фильм
әзірлеп, шығару қажет.

Жастардың моральдық-адамгершілік және
құндылықтық ұстанымдары

- Жастар арасында субмәдениетті сауат-
тылықты қалыптастыру үшін оқу-әдістемелік
негізді қамтамасыз етуге сәйкес оқулық, анықта-
малық, оқу-әдістемілік және ғылыми-әдістемелік
басылымдарды шығарып («Жастар субмәдени-
еттерінің глоссарийі», «Субмәдениетті ағымдар
энциклопедиясы» және т.с.с.), жастар субмәдени-
еттерінің тарихы, эволюциясы мен болжау бойын-
ша терең жүйелік зерттеулерге бөлек гранттарды
бөлу қажет;

- субмәдениеттерді талдау мен ұлттық және
аймақтық деңгейлерде тиісті бағыттар бойын-
ша жастар саясатын түзету тұрғысынан
әлеуметтанулық зерттеулердің нәтижелерін
нақты талдау қажет;

2018 жылдың 5-қазанында Президент өзінің
Қазақстан халқына жолдауында 2019 жылды
«Жастар жылы» деп атады, ұлттық мәдени-ағар-
тушылық арналарда субмәдениеттер тарихы, 
соның ішінде әлемдегі және Қазақстандағы 
жастар



137

субмәдениеттері, қазіргі заманғы субмәдениеттілік
трендтер туралы ғылыми-көпшілікке арналған 
документалды фильм әзірлеп шығару қажет.

Жастар ортасындағы қылмыс
 Кәмелетке толмағандар мен жастардың ара-

сындағы құқық бұзушылықтың алдын-алу жөнін-
дегі шаралар кешеніне мыналар жатады:

- Қылмыстардың алдын алудың бірыңғай жүй-
есін құру және оның аясында жастармен жасалған
қылмыстар туралы қылмыстық істерді психо-
логия, әлеуметтану және педагогика 
саласындағы мамандардың зерделеу жұмысы 
жүруі қажет. Бұл жұмыс жастардың құқық 
бұзушылық жасауына ықпал ететін себептер, 
тетіктер мен жағдайларды зерделеуге және 
түсінуге мүмкіндік береді;

 - Девиантты мінез-құлыққа бейім құқық
бұзушыны пайдалы әлеуметтік қызметке қосу
жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

 - Күнкөріс минимумынан төмен табысы бар
әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларды анықтау
және олармен жұмыс істеу. Кәмелетке толмаған-
дар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын
алу бойынша жеке жұмысының нысаны ата-ана-
лары маскүнемділікпен, нашақорлықтан зардап
шеккен балалар болуы тиіс;

- Жасөспірімдер ортасында оң мінез-құлықты
қалыптастыру, адамгершілік құндылықтарды 
насихаттау мақсатында әлеуметтік желілерде 
ақпа-раттық жұмыс жүргізу;

 - Әлеуметтік қызметтермен (кеңес беру, психо-
логиялық және құқықтық қолдау) өзара әрекет-
тесу арқылы бейберекет отбасыларға әлеуметтік
қолдау көрсету.

 Жастар ортасында қылмыстарды төмендету
жөніндегі шаралар келесі ерекшеліктермен 
сипатталатындығын ерекшелеу қажет:

• Бірнеше тәуекел факторларына бағытталған
бағдарлама бір уақытта ең жақсы нәтижені көр-

сетіп, жастардың көпшілігін қамтиды;
• Отбасылар, мектептер мен қоғамды қамти-

тын бағдарламалар жастардың өміріне үл-
кен әсер етеді және әсер етудің бір саласына
ғана бағытталған бағдарламаларға қарағанда
тиімдірек;

• Жас адам санасын өзгертуге бағытталған
бағдарламалар әсіресе тиімді. Қылмыстық мі-
нез-құлық көбінесе мәселелерді шешу қабілетінің
жетіспеушілігімен және дұрыс шешім қабылдай
алмаумен байланысты, сондықтан әлеуметтік
құзыреттілікті арттыруға бағытталған бағдарла-
малар пайдалы;

• Білім беруді жетілдіруге, жұмысқа орналасу
перспективаларын жақсартуға және қылмыскер-
ге қоғамға қайта енуіне көмектесетін құрамдас
бөліктерді қамтитын бағдарламалар жастар
арасындағы қылмыстың алдын алуға оң әсерін
тигізеді;

 • Бағдарламалар кәмелетке толмағандар қа-
тынасындағы соттың формальды жүйесінен тыс
істеген кезде әлдеқайда тиімді, онда сот тыңдауы
сияқты формальды үрдістерге қатысудың дәре-
жесін барынша азайтады және түрме немесе өзге
де сот қарауындағы мекемеде емес, қауым-
дастықта жүзеге асырылады;

Жастар арасындағы қылмыстың себептері
мен алдын-алу туралы ақпараттар көлемі тез ара-
да өсіп келеді және бүкіл әлемде сұранысқа ие.
Осы мақсатқа жету үшін айтарлықтай инвести-
циялар қажет болады – қоғамдық тыныштықты
бақылау тетіктерін жетілдіру, барлық қажетті
зерттеулерді жүргізу және зерделеніп алынған
ақпаратты тарату және қолдану үшін жаһандық
инфрақұрылым құру үшін. Егер Қазақстан бұл
тапсырманы орындап, қажетті ресурстарды
қамтамасыз етуге қабілетті болса, жақын бола-
шақта жастар арасындағы қылмыс алдын алуға
болатын мәселесі ретінде қарастырылуы мүмкін.
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ВВЕДЕНИЕ
Молодежь – главный фактор перемен в обще-

стве. Это сила, которая определяет политическую,
экономическую и социальную структуру общества,
выступает катализатором развития современного
социума. От уровня образования молодежи, ее
ценностных установок, образцов поведения, соци-
альной активности, степени ее интеграции в обще-
ственные процессы во многом зависит будущее
Казахстана.

Социализация современной казахстанской моло-
дежи происходит в условиях крупных социальных
трансформаций, затрагивающих все сферы жизнеде-
ятельности общества. Глобализация и
технологизация, развитие массовой культуры, соци-
ально-экономические процессы способствуют гло-
бальным переменам в системе ценностных ориен-
тиров и установок всего населения, что оказывает
влияние, в первую очередь, на молодежь.

Президент страны уделяет молодежи особое
внимание. В Послании Президента Республики
Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана, озву-
ченном 5 октября 2018 года, в качестве одного из
главных приоритетов государственной политики
обозначена комплексная поддержка молодежи.
2019 год объявлен Годом молодежи.

В связи с этим представляют большой научный и
общественный интерес знания о состоянии казах-
станской молодежи. Настоящий Национальный
доклад представляет собой ежегодный комплексный
анализ положения молодежи по широкому спектру
вопросов.

Национальный доклад «Молодежь Казахстана -
2018» состоит из 8 глав, в которых на основе научных
исследований, официальных статистических дан-
ных государственных органов, итогов социологиче-
ских исследований Научно-исследовательского цен-
тра «Молодежь» осуществлен детальный анализ по-
ложения молодежи в сферах образования и науки,
здравоохранения, занятости, предпринимательства,
участия молодежи в общественно-политических про-
цессах, молодежных субкультурах.

В первой главе представлены социально-демо-
графические характеристики молодежи Казахстана.
Отдельная глава посвящена анализу здоровья и
досуговых предпочтений молодежи страны. В разделе,
посвященном социально-экономическому поло-

жению молодежи, представлен обзор тенденций на
молодежном рынке труда, раскрыты особенности
участия молодежи в социально-экономическом
развитии страны, уделено внимание анализу про-
блем молодежного предпринимательства. Во-
просы участия молодежи в общественно-политиче-
ских процессах рассмотрены в отдельной гла-
ве, где также осуществлен анализ актуальных 
вопросов военно-патриотического воспитания 
молодежи и представлен анализ уровня протест-
ной активности молодежи. Отдельная глава по-
священа анализу морально-нравственных и 
ценностных установок молодежи, куда включен 
раздел о молодежных суб-культурах. В разделе, по-
священном анализу сферы образования, представ-
лены основные векторы реализации и модерниза-
ции государственной политики в сфере образова-
ния молодежи. Отдельная глава доклада посвя-
щена анализу тенденций преступности и суицида в 
молодежной среде.

Новизна настоящего национального доклада 
заключается в том, что в его содержание включены 
новые разделы: обзор стратегий и передовых прак-
тик реализации молодежной политики в зару-
бежных странах; индекс развития молодежи Ка-
захстана «Жастарға мейірімді мекен».

В докладе используются результаты массовых
социологических опросов, проведенных Науч-
но-исследовательским центром «Молодежь» по 
заказу Министерства общественного развития Рес-
публики Казахстан в 2018 году:

- Республиканский массовый опрос молодежи
РК «Изучение общественно-политической ситуации
в молодежной среде» (май – июнь 2018 г.);

- Республиканский массовый опрос молодежи
РК «Состояние государственной молодежной по-
литики: потребности и социальные практики» 
(июль 2018 г.);

- Республиканский массовый опрос молодежи РК
«Основные аспекты программы «Рухани жаңғыру»
(август 2018 г.).

Объем выборки по каждому исследованию
составил 2 000 человек.

Национальный доклад «Молодежь Казахста-
на – 2018» адресован государственным орга-
нам, институтам молодежной политики, учебным 
заведениям, молодежным организациям, СМИ –  
всем, для кого важна реализация молодежной 
политики и поддержка молодежи.
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 1.1. ЧИСЛЕННОСТЬ И ПОЛОВОЗРАСТНАЯ
СТРУКТУРА МОЛОДЕЖИ

В соответствии с данными Комитета по 
статистике Министерства национальной эконо-
мики Республики Казахстан (Комитет по стати-
стике МНЭ РК), численность молодежи в воз-
расте от 14 до 29 лет по состоянию на начало 
2018 года составила 3 900 834 человека (таб. 1.1).

Рассмотрение данного показателя в динамике
за 2014-2018 годы выявило ежегодное снижение 
численности молодежи, что наглядно отражено на 
рисунке 1.1. Так, с 2014 года количество молодых лю-
дей уменьшилось на 392 360 человек или на 9,1 %.

Для республики характерно неравномерное 
распределение молодежи в разрезе регионов. Наи-
большая численность молодежи проживает в Тур-
кестанской области (472 908) и г. Алматы (423 809). 
Наименьшая численность молодежи отмечена 
в Северо-Казахстанской (104 074) и Атырауской 
(135 403) областях (рис.1.2а). 

В территориальном разрезе наибольшая доля 
молодежи в общей численности населения регио-

нов представлена в Туркестанской области (23,9%) 
и г. Алматы (23,5%). Наименьшая доля молодежи 
отмечается в общей численности населения Севе-
ро-Казахстанской (18,6%) и Павлодарской (19,1%) 
областей (рис.1.2б). 

Таблица 1.1 
ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.
4 293 194

2015 г.
4 206 037

2016 г.
4 099 272

2017 г.
3 995 896

2018 г.
3 900 834

на начало года

Рисунок 1.1 
ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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Рисунок 1.2а 
ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ, 
НА НАЧАЛО 2018 Г.
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 В структуре общего населения страны чис-
ленность молодежи за последние пять лет имеет 
тенденцию к снижению (таб. 1.2; рис. 1.3). Так, 
если в 2014 году данный показатель составлял 
25%, то в 2018 году – 21,5%.

Уменьшение количества молодежи является
следствием «демографической ямы 90-х» - ката-
строфического спада рождаемости 90-х годов.
Согласно данным статистики, тенденция умень-
шения численности молодежи - явление вре-
менное и, по прогнозным расчетам, с 2022-2023 
годов ожидается рост численности молодежи.

Динамика распределения численности мо-
лодежи в разрезе город/село за последние пять
лет показывает ежегодное преобладание моло-
дежи среди городского населения над сельской
(таб. 1.3).

Туркестанская область

г. Алматы

г. Шымкент

Кызылординская область

Актюбинская область
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Атырауская область

Жамбылская область

Западно-Казахстанская область

Карагандинская область

Костанайская область

Алматинская область

Акмолинская область

Восточно-Казахстанская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Рисунок 1.2б
ДОЛЯ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ,
НА НАЧАЛО 2018 Г.

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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Таблица 1.2 
ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ ОТ ОБЩЕЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.
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2015 г.
24,2

2016 г.
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22,3

нач. 2018 г.
21,5

Рисунок 1.3
ДОЛЯ МОЛОДЕЖИ ОТ ОБЩЕЙ
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
нач.

25,0 24,2 23,2 22,3 21,5

Таблица 1.2
ДОЛЯ МОЛОДЕЖИ ОТ ОБЩЕЙ
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.
25,0

2015 г.
24,2

2016 г.
23,2

2017 г.
22,3

нач. 2018 г.
21,5

Таблица 1.3 
ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ В РАЗРЕЗЕ 
ГОРОД / СЕЛО

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.
2 358 667
1 934 527

2015 г.
2 367 615
1 838 422

2016 г.
2 313 053
1 786 219

2017 г.
2 266 680
1 729 216

нач.2018 г.
2 204 833
1 696 001

Город                Село
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Процентное соотношение молодежи в разре-
зе город/село свидетельствует об увеличении
удельного веса молодежи среди городского на-
селения с 54,9 % в 2014 году до 56,5 % на начало
2018 года (рис. 1.4). Соответственно, наблюда-
ется снижение численности молодежи сельской
местности.

Молодежь – социально-демографическая
группа, выделяемая на основе совокупности воз-
растных характеристик, особенностей социаль-
ного положения и обусловленных тем и другим
социально-психологических свойств. Согласно
данному подходу, для более полного анализа
целесообразна дифференциация молодежи на
возрастные группы. Таким образом, молодежь
можно условно поделить на 3 возрастные груп-
пы: ювенальная – 14-18 лет, постювенальная –
19-23 года и старшая группа – 24-28 лет.

Половозрастная структура молодежи
В структуре молодежи на сегодняшний день

наиболее многочисленной является старшая воз-
растная когорта (таб. 1.4). На начало 2018 года моло-
дые люди в возрасте 24-28 лет составляют 39,5 %.

В этом возрасте на основе личного опыта произ-
водственной и семейной жизни, а также степени
участия молодежи в общественно-политических
отношениях завершается процесс формирования
зрелой личности. На сегодняшний день треть моло-
дежи – средняя возрастная когорта, т.е. студенты и
молодые люди, завершающие в основном профес-
сиональную подготовку, вступающие в производ-
ственную деятельность и создающие собственные
семьи. Наименьшую долю составляют подростки и
молодые люди в возрасте 14-18 лет.

Анализируя демографическую категорию
«молодежь», к которой по официальным стати-
стическим критериям относятся молодые люди в
возрасте от 14 до 29 лет, важно подчеркнуть, что
численность молодежи снижается в средней и
старшей возрастных группах с 2015 года (рис. 1.5).
По численности молодежи младшей возрастной
группы (14-18 лет) другая ситуация: с 2016 года
численность постепенно увеличивается.

Рисунок 1.4 
МОЛОДЕЖЬ В РАЗРЕЗЕ ГОРОД / СЕЛО

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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Таблица 1.4 
ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ ПО ОСНОВНЫМ 
ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.
1 169 386
1 497 539
1 626 269

2015 г.
1 133 817
1 427 596
1 644 624

2016 г.
1 111 075
1 359 834
1 628 363

2017 г.
 1 116 737
1 285 387
1 593 772

2018 г.
1 135 666
1 223 613
1 541 555

14-18 лет 19-23 года 24-28 лет

Рисунок 1.5 
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖИ ПО 
ОСНОВНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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Таблица 1.5 
ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖИ 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.
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49,8

2015 г.
50,3
49,7

2016 г.
50,4
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2017 г.
50,5
49,5

мужчины
женщины

2018 г.
50,7
49,3
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Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК,
гендерная структура молодого населения характе-
ризуется практически равными долями мужчин и 
женщин (таб. 1.5). Вместе с тем, следует отметить 
небольшую динамику роста численности молоде-
жи мужского пола с 2014 года (рис.1.6).

В период с 2014 по 2018 годы наибольшее число
молодых женщин и мужчин зафиксировано в старшей
возрастной группе (24-28 лет), на начало 2018 года 770
690 женщин и 770 865 мужчин, соответственно    
(таб. 1.6).

В возрастной группе 14-18 лет за последние 5 лет
отмечается численное преобладание молодых людей
мужского пола. В возрастных когортах 19-23 лет, 24-28
лет соотношение между полами остается пропор-
циональным (таб. 1.7).

 1.2. РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, по
итогам 2017 года наблюдается снижение рождаемо-
сти среди молодежи по сравнению с 2016 годом на
6,0 % (14 259 человек) (таб. 1.8).

Снижение рождаемости наблюдается с 2014
года. Так, в 2017 году родилось на 30 596 детей мень-
ше, чем в 2014 году (рис. 1.7).

Коэффициент рождаемости в период с 2012 по
2014 годы имеет тенденцию к увеличению по всем
возрастным когортам. В 2015 году наблюдается
снижение данного показателя во всех возрастных
когортах.

В 2017 году коэффициент рождаемости в возрас-
те 15-19 лет составил 24,93 промилле, в возрасте
20-24 года – 159,04 промилле, в возрасте 25-28 лет
– 163,26 промилле (рис.1.8).

Коэффициент рождаемости за рассматривае-
мый период в сельской местности превышает зна-
чение в городской, о чем свидетельствуют данные
таблицы 1.9.

В категории 20-24 лет в городской местности в пе-
риод с 2014 по 2017 годы, а также в возрасте 25-28 лет в 
сельской местности наметилась тенденция на посто-
янный рост коэффициента рождаемости (рис. 1.9).

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, за
2017 год смертность в Казахстане достигла цифры
130 033 человек, что по сравнению с 2016 годом
меньше на 2 340 человек (2016 г. – 132 373 чел.).

Среди молодежи эта цифра в 2017 году состав-
ляет 3 403 человека, из них 578 человек в возрасте

Рисунок 1.6 
ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖИ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

50,2 50,3 50,4 50,5 50,7

49,8 49,7 49,6 49,5 49,3
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Таблица 1.6 
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА МОЛОДЕЖИ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

597,6
755,0
804,2

571,8
742,6
822,1

2014 г.
579,3
724,0
813,2

554,5
703,6
831,5

2015 г.
568,2
692,3
805,9

542,9
667,6
822,6

2016 г.
571,2
654,8
791,8

545,5
630,6
801,9

2017 г.
581,1
623,8
770,9

554,6
599,8
770,7

2018 г.
14-18
19-23
24-28

тысячМужчины                Женщины

Таблица 1.7
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА МОЛОДЕЖИ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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50,9
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51,1
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49,7
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2017 г.
51,2
51,0
50,0

48,8
49,0
50,0

2018 г.
14-18
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24-28
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Национальный доклад «Молодежь Казахстана – 2018»

ГЛ
А

ВА
 1

Д
ЕМ

О
ГР

А
Ф

И
Ч

ЕС
К

И
Е 

Х
А

РА
К

ТЕ
Р

И
С

ТИ
К

И
 М

О
Л

О
Д

ЕЖ
И

 Р
ЕС

П
У

Б
Л

И
К

И
 К

А
ЗА

ХС
ТА

Н

150

14-18 лет, 1 090 человек в возрасте 19-23 лет и 1 735
человек в возрасте 24-28 лет. В 2017 году по
сравнению с 2016 годом смертность среди молоде-
жи снизилась на 15,7 %.

Анализ показателей смертности за 2014-2017
годы выявил тенденцию к снижению. В 2017 году по 
сравнению с 2014 годом смертность среди моло-
дежи во всех возрастных группах снизилась на         
1 047 человек (рис.1.10).

В 2014 - 2015 годы уровень смертности городской
молодежи был выше, чем у сельской молодежи.
Однако в 2016-2017 годы стала наблюдаться обратная

тенденция: уровень смертности среди сельской мо-
лодежи стал преобладать. 

Следует отметить, что уровень смертности среди 
молодых мужчин в 2017 году был в 2,5 раза выше, 
чем среди молодых женщин. По оценкам психоло-
гов, это может быть следствием того, что мужчинам 
присуще более рискованное поведение. 

Рисунок 1.7
РОЖДАЕМОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. январь-
июнь 
2018 г.

251 825 242 900 235 965 221 706

107 437

Рисунок 1.8
КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

15-19 лет 20-24 года 25-28 лет

число родившихся на 1000 женщин

169,35

163,39

169,34

163,26

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

34,46

30,98

28,13

24,93

161,54

161,18

162,32

159,04

Таблица 1.8
ДАННЫЕ О РОЖДАЕМОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ЗА 2014-2018 ГГ.

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
107 437

6 458
49 918
51 061

221 706

13 547
103 138
105 021

235 965

15 413
111 174
109 378

242 900

17 431
116 466
109 003

251 825

20 210
122 406
109 209

по состоянию на 1 июня 2018 г.
Рождаемость среди молодежи, всего
В разрезе возраста матери:
младше 20 лет
20-24 года
25-28 лет

Таблица 1.9
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 
В РАЗРЕЗЕ ГОРОД / СЕЛО число родившихся на 1000 женщин

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
31,95

140,46
162,38

36,87
193,58
180,01

27,60
143,97
149,11

34,39
186,06
189,84

25,21
148,87
148,79

31,15
180,75
198,02

22,40
149,06
147,18

27,58
172,42
195,52

15-19 лет
20-24 лет
25-28 лет

Город                Село
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Ежегодно наибольшее количество смертей среди
молодежи наступает вследствие несчастных
случаев, отравлений и травм (62,3%). Другими
причинами смертности являются новооб-
разования (6,6%), болезни системы кровооб-
ращения (6,7%), болезни органов пищеварения
(3,1%), болезни органов дыхания (3,4%), инфекцион-
ные и паразитарные болезни
(2,6%).

Для определения смертности среди молодежи в
возрасте 14-28 лет был использован возрастной
коэффициент смертности, который представляет
собой отношение общего числа умерших за год к чис-
ленности населения, выраженное в промилле
(рис. 1.11). За исключением 2014 года, наивысший ко-
эффициент смертности среди мужчин и женщин при-
шелся на возрастную группу 24-28 лет (2014 г. – 19-
23 года), наименьший – на возрастную группу 14-18
лет (2014 г. – 24-28 лет).

Наиболее высокий коэффициент смертности
среди молодежи в 2017 году наблюдается в
возрастной группе 24-28 лет в Северо-Казахстанской
области (2,09), в средней возрастной подгруппе 19-
23 года в Алматинской области (1,38), в возраст-
ной группе 14-18 лет в Западно-Казахстанской об-
ласти (0,85). Самые низкие показатели смертности
среди молодежи зарегистрированы во всех воз-
растных когортах в г. Алматы (таб. 1.10).

 1.3. БРАКИ, РАЗВОДЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

По данным Комитета по статистике, в 2017 году
среди молодежи было заключено 105 796 браков
(женщины), 88 180 браков (мужчины). Исследование
данного показателя в динамике с 2014 года
свидетельствует о снижении брачности, как среди
невест, так и среди женихов во всех

Рисунок 1.9
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 
В РАЗРЕЗЕ ГОРОД / СЕЛО

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

число родившихся на 1000 женщин

2014 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г.

36,87

31,95

34,39

27,6

31,15

25,21

27,58

22,4

193,58

140,46

186,06

143,97

180,75

148,87

172,42

149,06

15-19 лет 20-24 года 25-28 лет

180,01

162,38

189,84

149,11

198,02

148,79

195,52

147,18

Село

Город

14-18 лет 19-23 года 24-28 лет

Рисунок 1.10
ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего:

4 450

4 114

3 598

3 403

2015 г.

645          1 361               

 2 
10

82014 г.

714          1441                

22
95

592          1 119               

 1 
88

7 2016 г.

578          1 090               

 1 
73

5 2017 г.

Рисунок 1.11
ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ЗА 2014-2017 ГОДЫ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

14-18 лет 19-23 года 24-28 лет

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

0,46

0,67

0,62

0,51

0,96

1,02

0,89

0,87

0,35

1,39

1,28

1,11
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 возрастных группах (на 15 % и 17 %, соответствен-
но), что связано с сокращением общей численно-
сти молодежи. Наглядно динамика изменения 
брачности представлена в таблице 1.11 и на ри-
сунке 1.12.

Наибольший процент состоящих в браке мо-
лодых людей отмечен в возрастной группе 19-23 
лет (таб. 1.12).

Возраст вступления в брак является индика-
тором брачного поведения. Средний возраст вступ-
ления в брак у мужчин и женщин постепенно повы-
шается (рис. 1.13).

В Казахстане средний возраст вступивших в брак
мужчин увеличился с 27,1 лет в 2014 году до 27,3 лет
в 2016 году. Откладывание браков на поздний 
возраст, увеличение среднего возраста вступле-
ния в брак свидетельствуют о важных изменениях 
в брачном поведении. На увеличение среднего 
возраста вступления в брак влияет стремление 
молодых людей быть самостоятельными в эко-
номическом отношении, получить образование, 
специальность, работу, сделать карьеру.

Показатели разводимости постепенно снижают-
ся в период 2014-2017 годов (рис. 1.14, таб.1.13).

Наибольшее количество разводов приходится
на молодежь в возрастной группе 25-28 лет. Данная
тенденция характерна как для молодых мужчин, так
и для женщин (рис.1.15).

Отношение казахстанской молодежи к разводам
следующее: 76,6% относятся к разводам отрицатель-

Таблица 1.11
КОЛИЧЕСТВО БРАКОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.

106 224
125 051

2015 г.

97 617
115 484

2016 г.

91 298
108 904

2017 г.

88 180
105 796

по состоянию
на 1 июня 2018 г.

34 669
42 206

Мужчины                Женщины

Таблица 1.10
ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ МОЛОДЕЖИ
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ И ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

14-18 лет 19-23 года 24-28 лет

2015 г.2014 г. 2016 г. 2017 г.
0,8

0,66
0,56
0,69
0,74
0,44
0,65
0,64
0,93
0,58
0,51
0,48
0,74
0,52
0,45
0,23

0,59
0,37
0,43
0,51
0,48
0,38
0,43
0,51
0,66
0,46
0,36
0,44
0,69
0,43
0,32
0,4

0,55
0,54
0,55
0,45
0,72
0,6

0,61
0,59
0,58
0,59
0,44
0,57
0,58
0,53
0,44
0,21

0,77
0,58
0,6

0,47
0,39
0,56
0,85
0,44
0,5

0,72
0,39
0,59
0,49
0,48
0,37
0,3

1,22
0,9

1,16
1,01
1,34
0,82
1,13
1,08
1,25
1,1

0,88
0,88
1,37
0,99
0,71
0,33

1,18
0,91
1,09
0,84
1,07
1,1

1,13
1,1

1,28
0,87
1,05
1,01
1,3
1

0,58
0,41

1,02
0,69
1,01
0,97
0,95
0,86
1,16
0,93
1,03
0,89
0,81
0,76
1,16
0,96
0,4

0,28

1,22
1,01
1,38
0,49
1,05
0,74
0,95
0,82
0,96
0,79
0,97
0,71
1,08
0,84
0,55
0,46

1,78
1,08
1,38
1,03
1,65
1,49
1,59
1,79
1,6

1,22
1,1

1,56
2,82
1,08
0,86
0,57

0,43
1,28
1,52
1,14
1,79
1,35
1,86
1,83
1,58
1,23
1,12
1,85
2,42
1,16
0,69
0,67

2,03
1,05
1,4

1,12
1,57
1,15
1,39
1,38
1,47
1,23
0,89
1,49
1,88
1,05
0,71
0,53

1,71
0,85
1,22
1,26
1,46
0,98
1,39
1,47
1,31
1,1

1,14
1,3

2,09
1,09
0,6

0,48

2015 г.2014 г. 2016 г. 2017 г.
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
В-Казахстанская область
Жамбылская область
З-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
С-Казахстанская область
Ю-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы

2015 г.2014 г. 2016 г. 2017 г.

Рисунок 1.12 
КОЛИЧЕСТВО БРАКОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. январь-
июнь

2018 г.

106 224 97 617
91 298 88 180

34 669

125 051
115 484 108 904 105 796

42 206

Мужчины                Женщины
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но, из них 44,9% «крайне отрицательно, особенно, 
если есть дети» и треть опрошенных (31,7%) – ско-
рее отрицательно. 17,2% выразили мнение, что «если 
молодые супруги не счастливы в браке, то развод 
неизбежен». 

В качестве основных причин развода, по резуль-

татам социологического исследования, выступают 
финансовые и жилищные проблемы, супружеская 
неверность, отсутствие детей, вредные привычки 
(алкоголизм, курение, игромания), вмешательство 
родителей в отношения молодых супругов (таб.1.14).

 1.4. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ 
МОЛОДЕЖИ 

В миграционных процессах с участием моло-
дежи за последнее пятилетие прослеживаются 
существенные изменения. С 2014 по 2017 годы 

Мужчины                Женщины

Рисунок 1.13
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.

2015 г.

2016 г.

24,6

27,7

24,8

27,1

27,2

27,3

23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

Лет

Таблица 1.13
ДАННЫЕ ПО РАЗВОДАМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.
12 633
19 309
31 942

Всего

2015 г.
12 282
18 805
31 087

2016 г.
11 466
17 869
29 335

2017 г.
11 203
17 716
28 919

1 июня 2018 г.
5 335
8 594

13 929

Мужчины                Женщины

Таблица 1.12
БРАКИ ПО ВОЗРАСТУ И БРАЧНОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

19 649
17 689
16 130
15 253
6 848

19 441
17 475
15 958
15 113

20
9
8

13
56
30
31
33

132
175
133
94

3 227
2 771
2 293
2 040
957

3 193
2 737
2 277
2 030

2
2
0
0

11
8
4
6

21
24
12
4

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

1 июня 2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

< 18 лет, 18-19 лет 20-24 года 25-28 лет Всего

52 701
47 820
43 868
41 972
16 287
51 888
47 103
43 216
41 341

81
59
37
29

687
628
580
568
45
30
35
34

73 667
68 491
65 192
63 028
23 590
71 965
66 836
63 529
61 274

134
94
79

102
1 477
1 516
1 510
1 585

91
45
74
65

50 296
47 026
45 137
44 168
17 139 
47 048
43 973
42 188
41 244

114
93
75
69

3 104
2 931
2 848
2 819

30
29
26
36

31 735
29 304
27 582
27 515
10 950
28 063
25 757
24 069
23 816

187
142
134
116

3 461
3 383
3 358
3 560

24
22
21
23

106 224
97 617
91 298
88 180
34 669

102 129
93 813
87 681
84 615

197
154
112
98

3 802
3 567
3 432
3 393

96
83
73
74

125 051
115 484
108 904
105 796
42 206

119 469
110 068
103 556
100 205

341
245
221
218

4 994
4 929
4 899
5 178
247
242
228
182

Вступило в брак

из них: прежде 
не состоявшие 
в браке

Брачное состояние
по годам

Вдовые

Разведенные

Не указавшие 
состояние в браке
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наблюдается отрицательное сальдо миграции
молодых людей.

Миграционная мобильность более всего
характерна для молодежи возрастной группы 25-
28 лет (таб. 1.15). Это объясняется тем, что в дан-
ном возрасте молодые люди, как правило, завер-
шили обучение и находятся в поиске наиболее
подходящей работы. К тому же, в связи с увели-
чением среднего возраста вступления в брак у
мужчин и женщин, большинство молодых лю-
дей в этом возрасте не обременены семьей и
семейными обязательствами.

За период с 2014 по 2017 годы число молодых
людей - эмигрантов из Казахстана растет (рис. 1.16).
Наибольшее количество выбывающей моло-
дежи приходится на страны СНГ (90,1 %). В ми-
грационном обмене Казахстана и стран СНГ в
2017 году наибольшее число выбывшей из нашей
страны молодежи отмечено в Восточно-Казах-
станской (1 169 человек), Карагандинской 
(1 099 человек) Костанайской (996 человек), 
Павлодарской (787 человек) и Северо-Ка-
захстанской (774 человека) областях, что связано 
с миграцией населения из приграничных райо-
нов Казахстана в Россию.

В отношении других стран у Казахстана наблю-
дается слабая миграционная активность. Больше
всего в другие страны из нашей республики выбы-
вает молодежь Карагандинской (167 человек), Пав-
лодарской (107 человек), Костанайской (107 чело-
век) областей и города Алматы (97 человек).

В целом, пик мобильности приходится на
возрастную группу молодежи 24-28 лет, пре-
имущественно женского пола.

Наибольший поток внутренней миграции
отмечается в городах республиканского значе-
ния – Астана (прибыло 43 021 человек, сальдо со-
ставило

Рисунок 1.14
ЧИСЛО ВСТУПИВШИХ И РАСТОРГНУВШИХ
БРАК СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Браки (муж.) Браки (жен.)
Разводы (муж.) Разводы(жен.)

88
 1

80
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6 
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4
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5 

05
1

11
5 

48
4

10
8 
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4

10
5 

79
6

97
 6

17

91
 2

98

12 633
19 309 18 805 17 869 17 716

12 282 11 466 11 203

Мужчины                Женщины

Рисунок 1.15
ДАННЫЕ ПО РАЗВОДАМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
В РАЗРЕЗЕ ГЕНДЕРА И ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
(2017 ГОД)

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

18-19

20-24

25-28

лет

года

лет

6 754

10 595

2 778

8 375

358
49

Таблица 1.14 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВОДА 

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

Финансовые проблемы (кредиты, ипотека, долги и т.д.)

Отсутствие жилья

Супружеская неверность

Отсутствие детей

Вредные привычки (алкоголизм, курение, игромания)

Вмешательство родителей в отношения молодых супругов

Проявления насилия со стороны супруга(-и)

Проблемы с трудоустройством

Проблемы во взаимоотношениях с родителями супруга(-и)

Отсутствие общих интересов, разница в образовании

Грубость, насилие со стороны супруга(-и)

Проблемы с рождением, воспитанием детей

Отсутствие общих взглядов, убеждений

(политических, религиозных)

Нехватка времени на совместный досуг

Проблемы с устройством детей в (до-)школьное учреждение

Затрудняюсь ответить

48,6

32,6

22,9

19,7

19,4

18,6

13,4

9,6

6,4

8,8

7,8

4,7

4,3

3,8

2,1

6,2



ГЛ
А

ВА
 1

Д
ЕМ

О
ГР

А
Ф

И
Ч

ЕС
К

И
Е 

Х
А

РА
К

ТЕ
Р

И
С

ТИ
К

И
 М

О
Л

О
Д

ЕЖ
И

 Р
ЕС

П
У

Б
Л

И
К

И
 К

А
ЗА

ХС
ТА

Н

155

15 853 человека) и Алматы (35 763 человека прибы-
ло, сальдо – 14 765 человек).

Как отмечалось ранее, снижение количества
сельской молодежи объясняется оттоком мо-
лодых людей из села в город с целью продолже-
ния образования и трудоустройства. Отток моло-
дежи из сельской местности в города увеличи-
вается. Наибольшее количество молодежи поки-
нуло Южно-Казахстанскую (49 243 человека) и 
Алматинскую (35 704 человека) области.

Таким образом, анализ социально-демогра-
фических характеристик молодежи позволяет сде-
лать следующие выводы:

В структуре общего населения страны числен-
ность молодежи за последние пять лет имеет

тенденцию к снижению (2014 год – 25 %, 2018
год – 21,5 %). Сокращение численности молодежи
может иметь последствия для различных сфер
жизнедеятельности общества и должно быть
учтено при государственном планировании.

Молодые люди в возрасте 24-28 лет составля-
ют порядка 40 %, которые пополняются нарас-
тающими темпами в течение изучаемого перио-
да. Треть молодежи – средняя возрастная ко-
горта, по численности которой, наоборот, на-
блюдается снижение темпа прироста.

Гендерный портрет молодежи имеет устой-
чивую тенденцию, представлен равномерно, 
практически равными долями мужчин и жен-
щин.

Средний возраст вступления в брак у мужчин
и у женщин постепенно повышается. Отклады-
вание браков на поздний возраст, увеличение 
среднего возраста вступления в брак свидетель-
ствует о важных изменениях в брачном поведе-
нии.

Показатели разводимости постепенно 
снижаются в период 2014-2016 годов, общий 
спад составил 8,2%. Наибольшее количество 
разводов приходится на молодежь в возраст-
ной группе 25-28 лет, которая составляет 64,7%.

В 2015-2016 годы рождаемость среди моло-
дежи снижается, с 2015 года в детородный воз-
раст вступает поколение «демографической 
ямы» (1996-1998 гг.).

В тенденциях по показателям миграции мо-
лодежи за последнее пятилетие прослежива-
ются существенные изменения. С 2014 по 2017 
годы наблюдается отрицательное сальдо ми-
грации. Число молодых людей - эмигрантов из 
Казахстана растет. Наибольшее количество вы-
бывающей молодежи приходится на страны 
СНГ, в отношении других стран миграционная 
активность слабая. Пик мобильности приходит-
ся на возрастную группу молодежи 24-28 лет, 
преимущественно женского пола. Растет отток 
молодежи сельской местности в города.

Таблица 1.15
ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ
ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И ПО ПОЛУ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.

иммигранты эмигранты

14-18 лет
19-23 года
24-28 лет

470
1 068
1 293

781
1 148
1 449

480
1 358
1 420

692
1 328
1 853

2015 г.

428
1 016
1 269

709
1 091
1 409

412
1 276
1 418

774
1 365
1 908

2016 г.

336
838

1 090

874
1 317
1 578

353
1 150
1 204

882
1 549
2 049

2017 г.

493
974

1 136

969
1211
1 528

435
1142
1 247

866
1437
1 977

Рисунок 1.16
ЧИСЛО ВЫБЫВШИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН В ВОЗРАСТЕ 14-28 ЛЕТ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

январь-
июнь

2018 г.

6 487

6 532

7 485

7 195

2 735

7 251

7 256

8 249

7 988

3 004

764

724

764

793

269

Всего
выбыло

В страны
СНГ

В другие
страны



2.2. Деятельность международных
 организаций в сфере
 поддержки молодежи

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ГЛАВА 2

2

2.1. Обзор стратегий и передовой 
 практики реализации
 молодежной политики
 в зарубежных странах



ГЛ
А

ВА
 2

М
ЕЖ

Д
У

Н
А

Р
О

Д
Н

Ы
Й

 О
П

Ы
Т 

Р
ЕА

Л
И

ЗА
Ц

И
И

 М
О

Л
О

Д
ЕЖ

Н
О

Й
 П

О
Л

И
ТИ

К
И

157

2.1. ОБЗОР СТРАТЕГИЙ И ПЕРЕДОВОЙ 
ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Государственная молодежная политика в за-
рубежных странах развивается с 50-60-х годов  

ХХ века. Стимулом для развития молодежной по-
литики послужила активизация протестного по-
тенциала самой молодежи («молодежные бунты»,
«студенческие революции» и др.). В условиях про-
должающихся модернизационных процессов в
различных сферах общества интересен зарубежный
опыт реализации молодежной политики.

Федеративная Республика Германия 1
Федеральное Министерство по делам семьи,

пожилых людей, женщин и молодежи разрабо-
тало Национальную Молодежную Стратегию
под названием «Handeln für eine jugendgerechte
Gesellschaft» («Акция для молодежного обще-
ства»). Стратегия ориентирована на молодежь
от 15 до 29 лет.

Национальные инициативы и программы
1. Программа «JOBSTARTER plus»
Данная программа ориентирована на решение

следующих задач:
• укрепление профессиональных компетенций

молодых индивидов;
• раскрытие нового квалифицированного тру-

дового потенциала молодежи.
Программа спонсирует инновационные стра-

тегии и услуги по обучению, которые помогают
малым и средним предприятиям привлекать ква-
лифицированную рабочую силу и использовать
новые целевые группы.

Кроме этого, в рамках данной программы про-
исходит разработка стратегий повышения пред-
принимательской активности среди молодежи
для облегчения процесса перехода от школы к
профессиональной специализации и труду. Офис
Программы расположен в Федеральном институте 
профессионального образования и обучения, что 
позволяет использовать научный потенциал
учебного заведения: запускать и координировать
общенациональные специализированные сети,
обмениваться результатами с научным сообще-
ством, а также заинтересованными членам об-
щественности через официальные публикации. В
этом отношении проекты JOBSTARTER являются
эффективными моделями повышения профес-
сиональных компетенций молодежи для конкрет-
ного региона и имеют потенциал для междуна-

1 Country sheet on youth policy in Germany https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8534762/Country+Sheet_Germany_2015.
pdf/583a99a4-229f-4c49-91b8-b4fba19d8f34

родного обмена опытом.
Проект «To Strengthen Youth. 1000 Chances»

(«Укрепление молодежи: 1000 возможностей»).
   Главная цель «To Strengthen Youth. 1000
Chances» – повышение мотивации обездоленных
молодых людей. Молодежные торговые палаты
тесно сотрудничают с экспертами инициативы
«To Strengthen Youth. 1000 Chances». Совместно
разрабатываются соответствующие проекты для
целевых групп на местном уровне и запускают-
ся механизмы их реализации. Благодаря данно-
му взаимодействию решается вопрос нехватки
квалифицированных рабочих. Данное сотрудни-
чество основано на принципах социальной от-
ветственности, позволяет сформировать пози-
тивный образ предпринимателей и нивелировать
существующие стереотипы на рынке труда.

 Главная целевая группа – молодежь в возрас-
те от 12 до 26 лет, которая нуждается в поддерж-
ке при переходе от школы к работе? и моло-
дые мигранты.

Федеральная программа «Welcome among
friends» («Добро пожаловать к друзьям»)
(с 2015 г.).

 Федеральная программа «Welcome among
friends» помогает мигрантам и местным жите-
лям создавать альянсы в городах и сельских
общинах. Каждый из этих альянсов состоит
по меньшей мере из трех местных участников.
Участники могут быть, например, молодежными
работниками, работниками мэрии, сотрудника-
ми по социальным вопросам, учителями, и сами
беженцы. Вместе они работают над улучшением
положения детей и подростков-беженцев, в том
числе, решают вопросы жилья, защиты детей и
профессиональной ориентации. Данная Феде-
ральная программа дает молодым мигрантам
возможность реализовать права на образование
и участие, получить поддержку и иметь возмож-
ность активно участвовать в жизни сообщества.

«Jugend migrations dienste» («Молодежная ми-
грационная служба») (далее − ММС).

Программа для молодых переселенцев с 
предоставлением консультаций, помощи и 
образовательных услуг. 

Сотрудники ММС помогают молодым мигран-
там в поиске путей и перспектив на новом месте.

Данная программа ориентирована на:
- молодых людей, недавно приехавших в Гер-

манию, с оконченным средним образованием;
- на детей, подростков и молодых людей в воз-

расте от 12 до 27 лет.
Цели ММС:



Национальный доклад «Молодежь Казахстана – 2018»
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• улучшение возможностей для социальной
интеграции;

• укрепление равенства шансов;
• содействие участию молодых переселенцев

в социальной, культурной и общественной жизни
сообщества.

Задачи:
• всеобъемлющее содействие интеграции;
• консультации, индивидуальная помощь по

всем вопросам интеграции, разработка индиви-
дуальных интеграционных планов;

• поддержка межкультурного общения;
• направление в другие службы и организации;
• интеграционные курсы, помощь для детей и

подростков и т.д.;
• курсы повышения квалификации, групповые

проекты;
• ориентирование в системе немецкого выс-

шего образования;
• приобщение к новым информационным тех-

нологиям;
• дополнительные семинары (подготовка к со-

беседованию, семинары по выработке личност-
ных качеств);

• помощь в освоении специализированных
знаний на немецком языке;

• работа с родителями и т.д.
 «Girls’ day – Girls’ future day» («День перспек-

тив для девочек»).
      Ежегодно с 2005 года инженерно-техническим
предприятиям, техническим учебным аведениям, 
университетам и исследовательским центрам 
предлагается организовать открытый день для 
девочек - Girls’Day.

Girls’Day привлекает окружение, то есть, мо-
лодых девушек, средства массовой информации
и работодателей к участию в кампании и ме-
нять свое общее отношение к профессиональной
ориентации. Информационный материал, инте-
рактивный веб-сайт и индивидуальный консуль-
тативный сервис обеспечивают поддержку для
всех целевых групп.

Благодаря общенациональной направлен-
ности и единой дате, Girls’Day концентрирует
региональные ограниченные индивидуальные
инициативы и достигает уникального широкого
эффекта. Он считается самым крупным проектом
профориентации для студентов-женщин. Girls’Day
в апреле 2017 года запомнился большим успе-
хом: более 10 000 учреждений предложили около
100 000 мест для студентов-женщин.

«New ways for boys» («Новые возможности
для молодых парней»).

2 Национальная стратегия развития молодежной политики 2011-2019 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387971)

«New ways for boys» – это общенациональная 
сеть и информационная платформа. Программа 
успешно реализуется с 2005 года, предоставляя 
молодым парням актуальную экспертную инфор-
мацию, учебные печатные и онлайн материалы 
по профессиональной ориентации, карьерным 
возможностям. Кроме того, в рамках Програм-
мы проходят общенациональные конференции и 
встречи для обмена опытом между экспертами, 
исследователями.

 
Литовская Республика 2
 Глава о молодежной политике впервые была

включена в качестве отдельной части в програм-
му Правительства Литовской Республики в 2004-
2008 годы. Положения этой программы направ-
лены на поощрение сплоченности молодежных
организаций, участие молодежи в развитии граж-
данского общества, а также совершенствование
политики в области образования, занятости, жи-
лья, досуга, культуры и безопасности молодежи.
В программах Правительства Литовской 
Респу-блики на 2008-2012 и 2012-2016 годы 
также были главы по молодежной политике. В 
целях реализации положений и мер, предусмот-
ренных в этих программах, в декабре 2010 
года Правительство Литовской Республики 
утвердило Национальную стратегию развития 
молодежной политики на 2011-2019 годы.

В Национальной стратегии развития молодеж-
ной политики на 2011-2019 годы приоритетное
внимание уделено улучшению социальной интег-
рации молодежи (с акцентом на молодых людей,
не связанных с занятостью, образованием и про-
фессиональной подготовкой, NEET, поощрению
межсекторального сотрудничества в качестве
основополагающего принципа молодежной по-
литики, поощрению сотрудничества между мо-
лодежью из стран Европейского Союза и стран
Восточной Европы и Кавказа.

Основными целями Национальной стратегии
развития молодежной политики на 2011-2019
годы являются обеспечение более широких воз-
можностей трудоустройства молодежи, создание
благоприятных условий для участия молодежи
на рынке труда, содействие экономическому и
социальному предпринимательству, развитие не-
формального образования, создание условий для
культурного воспитания, поддержка творчества
молодежи.

Инициатива по трудоустройству молодежи
включена в операционную программу инвестици-
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онных фондов Европейского Союза в 2014-2020
годы, где ее реализация была отнесена к кон-
кретной цели «Сократить число молодых людей
в возрасте от 15 до 29 лет, не связанных с заня-
тостью, образованием или обучением».

Национальные инициативы и программы
Проект под названием «Atrask» («Откройте

себя») осуществляется Литовской государ-
ственной службой занятости (Литовской бир-
жей труда), действующей в качестве ведущего
партнера, и Департаментом по делам молоде-
жи. Каждое учреждение координирует отдель-
ную цепочку реализации проекта, ориентиро-
ванного на разные группы NEET. Работа
Литовской биржи труда предназначена для ак-
тивных представителей категории NEET, которые
официально зарегистрированы как безработ-
ные. Участники этого проекта получают профес-
сиональное обучение, субсидированные рабо-
чие места или пакет из нескольких услуг в зави-
симости от их потребностей. Работа Депар-
тамента по делам молодежи направлена на
неактивную молодежь NEET. Работа осуще-
ствляется путем предоставления услуг ранне-
го вмешательства, которые сосредоточены
на развитии профессиональных навыков 
и мотивации к работе через волонтерскую 
дея-тельность, участие в различных тренингах, 
ста-жировках, а также предоставление 
молодежи психологического консультирования.

Во время проекта участники, не связанные с
занятостью, образованием или обучением, по-
стоянно общаются с лично назначенным специ-
алистом, молодежным работником, который
предоставляет всю необходимую информа-
цию о возможностях выхода на рынок труда
или возвращения в систему образования. Разно-
образное и гибкое применение мер, методов и
услуг увеличивает возможности для молодежи
категории NEET найти работу или получить ка-
чественное образование. Учитывая индивиду-
альные потребности и возможности каждого
молодого человека, участие может занять от
двух недель до трех месяцев.

Норвегия
Национальные инициативы и программы
Программа «NORDBUK» поддерживает проек-

ты детей и молодых людей и нацелена на
укрепление их организаторских навыков.
Целевая группа программы – дети и молодые
люди в возрасте до 30 лет.

 Программа направлена на поощрение участия
детей и молодежи в демократических процессах,
а также на укрепление северной идентичности в
разных странах (Норвегия, Швеция, Дания, Фин-

ляндия, Исландия, Фарерские острова, Гренлан-
дия, Аландские острова).

«BYCO» («Координационное бюро Баренцева
региона»).

Бюро по сотрудничеству в Баренцевом моло-
дежном отделении осуществляет консультации,
информирование, обучение навыкам в области
управления проектами и все виды поддержки
молодежных групп, организаций и сетей, работа-
ющих с международными молодежными проек-
тами в Баренцевом регионе.

 Участвующие страны: Россия, Финляндия,
Швеция и Норвегия.

«Den fylkeskommunale oppfоlgningstjenesten»
(«Служба дальнейшей помощи») – это програм-
ма, ориентированная на поддержку и оказание
различных услуг молодежи категории NEET в воз-
расте от 15 до 21 года. Программа сотрудничает
с муниципалитетами и государственными учре-
ждениями. Основная деятельность заключается
в организации процесса обучения, трудоустрой-
стве или других формах занятости. Обучение или
подготовка должны привести к сертификации в
университетах или повышению профессиональ-
ной компетентности.

Королевство Дания
Национальный молодежный совет Дании яв-

ляется зонтичной организацией, включает в себя
70 различных организаций, которые работают с
более чем 600 000 детьми и молодыми людьми.
Национальный совет реализует ряд молодежных
программ на сумму более 100 миллионов датских
крон (18,2 миллионов долларов США).

Национальные инициативы и программы
В рамках программы «ART Excel» молодежь

обучается разнообразным навыкам, способству-
ющим более спокойному поведению и сосредото-
ченности, физическому расслаблению и эмоцио-
нальной стабильности. Этот курс преподается
путем игр и мероприятий, на которых молодежь
учится общаться друг с другом. В результате
молодые люди становятся более открытыми
по отношению к разным группам людей. Такие
мероприятия как «Новый друг каждый день» и
«Случайное проявление доброты» помогают уча-
щимся осознавать потребности других людей и
поощрять интеграцию человеческих ценностей в
повседневную жизнь.

Семинары по расширению возможностей мо-
лодежи (от 14 до 17 лет) ориентированы на вос-
питание у молодежи ценности здоровья и здоро-
вого образа жизни. В рамках семинаров молодых
людей обучают жизненно важным навыкам и
практике управления стрессом и эмоциями.
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Молодые люди сталкиваются с такими эмо-
циональными проблемами как низкая самооцен-
ка, депрессия и беспокойство, которые являются
источником большого стресса и препятствуют
обучению. Без здоровой альтернативы студен-
ты часто обращаются к нездоровым стратегиям,
чтобы справиться с этими проблемами, в том
числе: курение, алкоголь, наркотики, агрессия и
насилие, а также уход от социального взаимодей-
ствия.

Dansk «International Cultural Youth Exchange»
(ICYE) («Датская международная культурная мо-
лодежная биржа») − международная культурная
организация, управляющая программами обмена
датских и иностранных волонтеров в сотрудниче-
стве с другими соответствующими культурными
организациями. Dansk ICYE также является парт-
нером программы Европейской волонтерской
службы European Voluntary Service.

Целями программы обмена являются обеспе-
чение мобильности молодежи, межкультурное
обучение и возможность международного добро-
вольного участия, чтобы помочь людям преодо-
леть предрассудки и развивать межкультурное
взаимопонимание. В рамках программы возмож-
ны длительные и краткосрочные пребывания во-
лонтеров в более чем 40 странах мира.

 
Королевство Великобритании
В последние годы правительство Великобри-

тании проводит политику децентрализации, что 
приводит к усилению полномочий на местном 
уровне. В результате решения о предоставлении 
услуг и деятельности для молодежи определя-
ются на местном, а не на национальном уровне. 

 Национальные инициативы и программы
 «Troubled Families» («Проблемные семьи») 

– это программа целевого вмешательства для 
работы с неблагополучными семьями. Местные 
власти идентифицируют «проблемные семьи» в 
своей области и закрепляют ключевого работ-
ника, который обеспечивает точки соприкосно-
вения. 

448 миллионов фунтов стерлингов были выде-
лены на первый этап программы, который прохо-
дил с 2012 по 2015 годы. Местные власти оказали 
помощь 120 000 семьям. 

Второй этап программы «Troubled Families» 
был запущен в 2015 году, 920 миллионов фунтов 
стерлингов выделено на помощь 400 000 семьям. 
Второй этап будет проводиться до 2020 года, с 
ежегодной отчетностью о результатах. Програм-

3 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-United-Kingdom-England
4 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-Austria

мой управляет Департамент по делам общин и
местного самоуправления.

«Life Chances Fund» («Фонд жизненных воз-
можностей») – это фонд в размере 80 миллионов
фунтов стерлингов, предоставляемый Правитель-
ством Великобритании для оказания помощи лю-
дям, которые сталкиваются с препятствиями для
ведения счастливой и продуктивной жизни. Фонд
обеспечивает вклады в контракты (социальные
инвестиции). Эти контракты предназначены для
решения сложных социальных проблем по шести
направлениям:

- зависимость от наркотиков и алкоголя;
- работа с детьми раннего возраста (1-5 лет);
- работа с детьми школьного возраста;
- работа с молодежью;
- услуги для пожилых людей;
- популяризация здорового образа жизни.
Деятельность Фонда запланирована до 2025

года.
Наряду с этим, ряд благотворительных органи-

заций реализуют следующие программы 3:
«Action for Children» («Действие для детей»)

практическая и эмоциональная поддержка мо-
лодых людей (развитие навыков, необходимых
для успешного перехода к взрослой жизни).

«Transitions UK» (Переходный период Королев-
ства Великобритании) – поддержка обездолен-
ных молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет.

Программа «Fairbridge» (Фэирбридж) – под-
держивает молодых людей в возрасте от 13 до
25 лет (развитие мотивации, уверенности в себе
и навыков, необходимых для изменения своей
жизни).

Австрийская Республика 4
Национальная молодежная стратегия Ав-

стрийской республики «Jugendstrategie» явля-
ется рамочным законом, действующим с 2013
года. Стратегия охватывает период 2013-2020 гг.
     До 2012 года национальные планы действий
в отношении молодежи существовали, но не
назывались молодежной стратегией. В 2018 го-
ду основные цели легли в основу направлений 
деятельности.

Национальная молодежная стратегия
«Jugendstrategie» основана на 4 принципах:

1. Занятость и обучение: занятость молодежи,
образовательные достижения, предприниматель-
ство;

2. Участие и инициатива: участие избирателей,
молодежи, волонтерская деятельность;
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3. Качество жизни и дух сотрудничества: буду-
щие перспективы, здоровье, устойчивость;

4. СМИ и информация: компетенция СМИ, ин-
формационная компетентность, информацион-
ное общество.

 Национальные инициативы и программы
Программа «Jugendcoaching» («Молодежный

тренинг») выступает в качестве «превентивной
меры» по работе с уязвимыми группами моло-
дежи, направленной на сокращение рисков 
вовлечения в категорию «NEET». Программа
работает с тремя основными целевыми группа-
ми:

1. Учащиеся на последнем курсе образова-
тельных учреждений, которым грозит
опасность быть исключенным из системы обра-
зования или находящиеся в социально неблаго-
приятном положении;

2. Категория NEET;
3. Молодые люди с трудностями в обучении

до 25 лет.
Координаторами данной программы выступа-

ют Министерство труда, социальных дел и защи-
ты прав потребителей и Министерство образо-
вания, искусства и культуры. «Jugendcoaching»
предлагает бесплатную персональную поддерж-
ку для молодежи в критические моменты жизни.
Молодежные тренеры предлагают поддержку и
консультации по вопросам образования и заня-
тости. На сегодняшний день в общей сложности
27 500 молодых людей приняли участие в прог-
рамме.

Волонтерская деятельность
Волонтерство является важным дополнени-

ем к оплачиваемой работе в Австрии. 46 % на-
селения в возрасте старше 15 лет выполняют
какую-либо форму добровольной деятельности.
В стране действуют двенадцать волонтерских
центров, предлагая услуги по консультированию
и поддержке тех, кто заинтересован в волонтер-
ской деятельности. Волонтерские центры пред-
лагают базовую и расширенную подготовку для
добровольцев и координаторов добровольцев,
поддерживают передачу опыта и информации.

 
Япония
В структуре Правительства Японии за реали-

зацию молодежной политики отвечает Министер-
ство образования, культуры, спорта, науки и тех-
нологий. В 2001 году Кабинет министров Японии
создал Комитет содействия развитию молодежи.
В этом же году была принята Белая Книга о моло-
дежи, которая публикуется ежегодно и освещает
основные результаты развития молодежной по-

литики в стране. Правительством страны в 2003
году была утверждена Национальная стратегия
развития молодежи, основными положениями
которой являются образование, здоровье, труд
и благосостояние японской молодежи.

Основные негосударственные институты
Национальный Совет молодежных организа -

ций объединяет общенациональные молодежные
организации Японии. Совет был создан в 1951г. с
целью развития организованного молодежного
движения и сотрудничества молодежных органи-
заций. Сегодня Совет состоит из 24 организаций
и вносит огромный вклад в формирование и реа-
лизацию молодежной политики.

Национальная Ассамблея развития молодежи
Национальная Ассамблея развития молодежи

была создана в 1966 году при содействии Мини-
стерства общественного управления, внутренних
дел, почты и телекоммуникаций с целью прове-
дения специальных кампаний для молодежи на
национальном уровне. Ассамблея состоит из 
общенациональных молодежных, 
благотворительных организаций и экспертов. 
Также были созданы Ассамблеи развития 
молодежи на региональном и муниципальном 
уровнях. Основные задачи Ассамблеи: 
содействовать проведению кампаний по 
развитию молодежи, поддерживать проведение 
кампаний на региональном уровне и развитие 
молодежных организаций в стране.

Правительство Японии реализует 4 програм-
мы, направленные на развитие молодежи:

Программа 1: Национальное движение по раз-
витию молодежи

Программа направлена на поддержку дея-
тельности Национальной Ассамблеи развития
молодежи, а также Ассамблей на региональном
и муниципальном уровнях.

Программа 2. Содействие в выборе карьеры
Эта программа была утверждена в 2007 году.

Цель программы - помочь молодым людям в
выборе профессии, содействовать способности
молодежи понимать свой характер и 
выбирать подходящий и успешный жизненный 
путь. Ко-ординаторами программы выступает 
Совет по содействию в выборе карьеры, в 
который входят министр образования, культуры и 
науки, министр по здравоохранению и 
социальному благополучию, министр экономики 
и промышленности.

Программа 3. Превентивные меры по право-
нарушениям среди подростков

Программа координируется специальным
межсекторальным Советом, состоящим из пред-
ставителей правоохранительных органов. Цель
программы: скоординировать усилия государ-
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ства в превентивных мерах по правонарушениям
среди подростков.

Программа 4. Борьба с ВИЧ/СПИД
В рамках данной программы проводятся ме-

роприятия по просвещению молодежи в области
сексуального образования.

Деятельность молодежных организаций в
Японии строго регламентирована. Особый инте-
рес представляет Японская молодежная палата
– некоммерческая организация, объединяющая
людей в возрасте от 20 до 40 лет. Фактически
это глобальное движение, управление которым
осуществляется и поддерживается Междуна-
родной молодежной палатой со штаб-кварти-
рой в Честерфильде, штат Миссури, США.

Молодежная палата Японии начала свою
деятельность в 1949 году как Молодежная 
торгово-промышленная палата Токио с целью 
быстрейшего восстановления послевоенной 
экономики Японии. В настоящий момент па-
лата насчитывает около 150 000 постоянных и 
почетных членов.

Ключевой программой для Японской мо-
лодежной палаты является развитие духа соци-
ального предпринимательства. Кроме того, де-
кларируется ответственность Японской моло-
дежной палаты за детей, а именно за «включе-
ние» детей в общество в текущий момент и их 
подготовку к будущему.

Вторым направлением деятельности явля-
ется активное сотрудничество с локальными
сообществами граждан и органами управления
с целью «оживления» или стимулирования де-
ятельности сообществ.

Третьим направлением работы является
ежегодное внесение предложений органам 
государственного управления регионально-
го и национального уровней с позиции моло-
дых профессионалов по вопросам региональной 
и национальной экономики, образования, со-
циального благосостояния.

Четвертым направлением деятельности явля-
ются программы теоретических и практических
лидерских тренингов, позволяющих выработать
навыки управления и социального развития, 
организация волонтерских акций.

 
Республика Южная Корея 5
С 2010 года в структуре правительства Южной 

Кореи за реализацию молодежной политики 
отвечает Министерство по вопросам 
гендерного равенства и семьи.

5 http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/south-korea/
6 http://www.ncyok.or.kr/index_eng.php
7 (http://www.nypi.re.kr/modedg/contentsView.do?ucont_id=CTX001002&menu_nix=LGY64I70&srch_mu_lang=ENG)

The National Council of Youth Organizations in
Korea6 (далее NCYOK) – Национальный совет
молодежных организации в Корее.

Девиз: «Shaping a world for youth» – «Формиро-
вание мира для молодежи»

Организация начала свою деятельность в 1965
году, охватывает обмен информацией, взаимное
сотрудничество между молодежными органи-
зациями и совместные исследования молоде-
жи, связывая правительство, школы, обще-
ственные организации и международные моло-
дежные организации с целью содействия орга-
низационной деятельности молодежи.

NCYOK представляет корейскую молодежь в
Азиатском молодежном совете и междуна-
родных молодежных мероприятиях.

National youth policy institute7 Национальный
институт молодежной политики.

Специализированное научно-исследова-
тельское учреждение, которое проводит иссле-
дования в сфере молодежной политики Кореи с
1989 года. Деятельность направлена на созда-
ние новых механизмов роста нации для будуще-
го общества посредством проведения базовых и
политических исследований, связанных с моло-
дежью.

Направления деятельности:
- формирование базовых статистических дан-

ных для исследований в области молодежи;
- проведение исследований, ориентированных

на содействие разработки национальной моло-
дежной политики;

- анализ и оценка эффективности реализации
молодежной политики;

- обмен и сотрудничество между институтами,
связанными с молодежной политикой внутри
страны и за ее пределами.

 Как показывает анализ, молодежные стра-
тегии зарубежных стран направлены на созда-
ние более равных возможностей для всех мо-
лодых людей в области образования и на рын-
ке труда, а также на поощрение активного гра-
жданства и социальной интеграции. Цели до-
стигаются посредством конкретных молодеж-
ных инициатив, ориентированных на моло-
дежь, для поощрения неформального обучения,
участия, волонтерской деятельности. Стратегии
предлагают инициативы в семи областях дея-
тельности: образование и обучение; занятость
и предпринимательство; здоровье и благополу-
чие; участие; волонтерская деятельность; соци-
альная интеграция; творчество и культура.
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2.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЕЖИ

Нынешнее поколение молодежи – самое мно-
гочисленное за всю историю человечества. Более
60 % населения многих стран – это молодые люди в
возрасте от 15 до 24 лет. Они обладают невиданны-
ми ранее возможностями для обмена информацией,
принятия практических мер, оказания влияния. Но и
проблемы, стоящие перед ними, носят беспреце-
дентный характер – от изменения климата до без-
работицы и различных форм неравенства, а также
социальной изоляции; особенно это касается моло-
дых людей из социально уязвимых и маргинальных
групп.

Важное значение решению проблем молоде-
жи придает Организация Объединенных Наций, в
системе которой функционирует Программа раз-
вития ООН (далее – ПРООН). ПРООН занимается
оказанием безвозмездной и неполитизированной
помощи государствам-членам ООН в области разви-
тия. ПРООН работает в 177 странах и территориях и
осуществляет свою деятельность в трех основных
областях: (1) устойчивое развитие, (2) демократиче-
ское правление и миростроительство, (3) климат и
устойчивость к стихийным бедствиям 8.

Страновым офисом ПРООН в Казахстане реали-
зуется программа «Укрепление устойчивости мест-
ных сообществ и трансграничного сотрудничества в
целях предотвращения насильственного экстре-
мизма в Центральной Азии». Продолжительность
реализации программы: март 2018 - сентябрь 2020
года (30 месяцев).

Целью проекта «Укрепление устойчивости
местных сообществ и трансграничного сотрудни-
чества в целях предупреждения насильственного
экстремизма (ПНЭ) в Центральной Азии» является
содействие предупреждению насильственного экс-
тремизма и его проявлений среди молодежи в Цен-
тральной Азии. География проекта охватывает Ка-
захстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и
Туркменистан. Общее управление проектом и непо-
средственную координацию мероприятий в рамках
проекта осуществляет Страновой офис ПРООН в
Казахстане в тесном сотрудничестве со
страновыми офисами ПРООН и Стамбульским Регио-
нальным Хабом ПРООН.

 Настоящий многострановой проект ориенти-
рован на молодежь из групп риска (экономически
активные, но выключенные из социальной и по-
литической жизни, социально изолированная

8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7
%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
9 https://www.youthforum.org/sites/default/files/page-pdfs/Youth%20Progress%20Index.pdf)

молодежь из этнических меньшинств, экономи-
чески уязвимая молодежь и т. д.) и их сообществ 
посредством реализации комплекса мероприятий 
по разрешению и смягчению неблагоприятных по-
следствий изоляции. 

 Приоритетом проекта является преодоление со-
циальной и экономической изоляции среди молоде-
жи из числа уязвимых групп из целевых областей, 
путем предоставления отдельным группам женщин 
и мужчин поддержки в приобретении индивидуаль-
ной «достойной» занятости/ предпринимательства 
и деятельности по развитию востребованных на-
выков. Мероприятия по поддержке занятости бу-
дут сочетаться с предоставлением формальных и 
неформальных площадок социальной поддержки, 
сотрудничества и консультационных услуг, которые 
могли бы обеспечить молодежные организации и 
отдельных представителей молодежи навыка-
ми для противостояния «факторам притяжения» 
экстремизма, созданием и распространением 
«позитивных» примеров, используя современные 
коммуникационные технологии, работая в непосред-
ственном контакте с молодежью. Приоритетом про-
екта является коллективный, а не индивидуальный 
подход. Это даст возможность вовлечь молодежь 
из групп риска в мероприятия на национальном 
и региональном уровнях, и будет способствовать 
созданию долгосрочных систем взаимопомощи в 
молодежной среде. 

Целевые группы в Казахстане представлены 
молодыми женщинами и мужчинами из социаль-
но-экономических уязвимых слоев населения, окон-
чивших средние школы, студентов профессиональ-
но-технических учебных заведений, работающих на 
себя и безработных. В то же время, другой целевой 
группой являются молодые лидеры, которые мо-
гут послужить примером для тех молодых людей, 
которые пытаются найти свою собственную иден-
тичность. Помимо молодежи, в этом проекте также 
будут задействованы сотрудники государственных 
служб, такие как районные полицейские, психологи 
и преподаватели.

ПРОЕКТ «Youth progress Index» («Индекс прогрес-
са молодежи») 9

Индекс прогресса молодежи (далее – ИПМ)  
– один из основных инструментов для измерения 
качества жизни молодежи, эффективности моло-
дежной политики, определение прогресса, незави-
симо от экономических показателей. ИПМ рассчи-
тывается на основе полного анализа данных по 102 
странам и частичного анализа (из-за ограниченно-
сти доступных данных) 52 стран. 
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ИПМ является совместной инициативой Евро-
пейского молодежного форума «Делойт», Меж-
дународного института демократии и помощи в 
проведении выборов (International IDEA), Бюро по 
демократическим институтам и правам человека, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, «Социальный прогресс», Международной 
организации работодателей.

ИПМ объединяет надежные и релевантные дан-
ные, для того чтобы дать оценку странам по основ-
ным потребностям и благополучию. Индекс позво-
ляет увидеть четкую картину по благосостоянию 
молодежи и деятельности стран в таких областях, 
как образование, здравоохранение, жилищное стро-
ительство. 

Развитие ИМП позволяет общественным орга-
низациям, предприятиям и организациям граждан-
ского общества систематически выявлять самые 
насущные потребности молодежи, устранять пре-
пятствия.

Данный индекс может служить инструментом 
для содействия стратегическому планированию, а 
также для углубленного исследования определен-
ных социальных проблем и моделей. 

ИПМ был разработан для оценки качества жиз-
ни молодежи во всем мире. Он обеспечивает стра-
новые рамки измерения для обоснованной полити-
ки в отношении молодежных проблем, связанных 
с такими факторами, как доступ к образованию, 
здравоохранение, жилье, качество рабочих мест, 

Рисунок 2.1
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ИПМ

Питание и базовое медицинское обслуживание
• Голодание 
• Дефицит продовольствия
• Материнская смертность
• Детская смертность
• Смертность от инфекционных заболеваний

Вода и санитария
• Доступ к водопроводной воде
• Доступ к улучшенным санитарно-техническим условиям
• Доступ к воде в сельской местности

Личная безопасность
• Уровень убийств
• Отношение к преступности
• Уровень насильственных преступлений
• Смертность в результате ДТП
• Безопасность в ночное время суток 

Основные потребности      

Основы благополучия     

Доступ к базовому образованию
• Уровень грамотности среди молодежи
• Количество образованных среди молодежи, женского пола
• Количество образованных среди молодежи, мужского пола
• Начальная школа 

Доступ к информации
• Доступ к мобильной связи
• Интернет-пользователи
• Индекс свободы прессы

Здоровье
• Смерть от ВИЧ/СПИД
• Уровень самоубийств
• Смертность, связанная с загрязнением атмосферы

Устойчивость экосистемы
• Выбросы парниковых газов
• Биоразнообразие, среда обитания
• Качество воздуха

Личные права
• Участие в митингах
• Политические права
• Свобода слова
• Доверие молодежи

Личная свобода и выбор
• Свобода религии
• Ранние браки
• Коррупция
• Свобода жизненного выбора

Толерантность, интеграция
• Толерантное отношение к мигрантам
• Толерантное отношение к гомосексуалистам
• Дискриминация и насилие
• Общественная безопасность

Доступ к образованию
• Неравенство в доступе к образованию
• Уровень охвата образованием

Возможности:      

Таблица 2.1 
ИНДЕКС ПРОГРЕССА МОЛОДЕЖИ 
СТРАНОВОЙ РЕЙТИНГ  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 

Норвегия
Финляндия
Дания
Исландия
Швеция
Канада
Нидерланды
Швейцария
Ирландия
Новая Зеландия
Австрия
Австралия
Германия
Бельгия
Великобритания
Словения
Япония
США
Чехия
Испания
 

88,94
88,59
88,54
88,39
87,32
86,55
86,53
86,47
85,16
85,07
84,89
84,41
84,41
83,34
82,62
81,99
81,36
81,32
80,87
80,85

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. 

Португалия
Эстония
Франция
Корея
Словакия
Латвия
Польша
Кипр
Хорватия
Италия
Израиль
Чили
Коста-Рика
Греция
Литва
Уругвай
Венгрия
Болгария
Сербия
Маврикий
 

80,55
80,55
78,50
77,40
76,99
76,43
76,26
76,24
76,05
75,71
75,68
75,66
74,32
74,26
73,76
73,48
73,20
69,38
69,05
68,81

Место                  Страна                        Рейтинг
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гражданское и политическое участие. Он дополня-
ет другие ведущие глобальные программы, такие
как Повестка дня для устойчивого развития до
2030 года, которая способствует более целостному
подходу к прогрессу и его измерению. В настоящее
время по-прежнему отсутствуют достоверные меж-
дународные сравнительные данные о благополу-
чии молодежи.

Данный индекс основан на трех аспектах: основ-
ные потребности человека, основы благополучия и
возможности. Каждый компонент включает от трех
до шести показателей. Индекс прогресса молодежи
представляет собой среднее арифметическое трех
вышеперечисленных аспектов. Индекс и его аспек-
ты измеряются по шкале от 0-100 (Рис. 2.1).

По результатам за 2017 год, как видно из дан-
ных, представленных в рисунке 2.1 и в таблице
2.1, показатели значительно различаются по все-
му миру. Самая высокая оценка по качеству жиз-

ни молодежи приходится на Норвегию, Швейца-
рия лидирует по оценке основных потребностей
человека, Дания – по критерию «Основы 
благо-получия», Финляндия – по компоненту

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71. 

Румыния
Аргентина
Панама
Черногория
Армения
Грузия
Эквадор
Албания
Македония
Ямайка
Беларусь
Малайзия
Бразилия
Перу
Колумбия
Тунис
Турция
Кыргызстан
Парагвай
Украина
Мексика
Доминиканская
Республика
Казахстан
Молдова
Россия
Таиланд
Боливия
Шри Ланка
Филиппины
Ливан
Никарагуа
 

68,19
67,98
66,91
66,53
66,67
66,25
64,85
64,66
64,40
64,07
63,89
63,37
63,36
63,28
63,25
62,71
62,38
62,37
62,29
62,08
61,94
61,07

60,88
60,87
60,84
60,66
60,52
60,24
60,06
58,46
57,32

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102. 

Морокко
Индонезия
Сальвадор
Монголия
Иран
Египет
Гондурас
Южная Африка
Непал
Ботсвана
Гватемала
Намибия
Гана
Индия
Бангладеш
Камбоджа
Сенегал
Руанда
Малави
Зимбабве
Пакистан
Уганда
Танзения
Бенин
Камерун
Эфиопия
Буркина-Фасо
Лесото
Либерия
Мали
Мозамбик
 

57,09
56,92
56,05
55,65
55,17
54,26
54,06
53,56
53,27
53,12
52,91
49,63
49,47
48,61
47,85
47,14
46,60
44,18
41,27
41,03
40,09
39,44
37,64
37,61
36,90
36,19
36,07
35,38
34,45
34,30
35,53

Место                   Страна                       Рейтинг Рисунок 2.2
ИНДЕКС ПРОГРЕССА МОЛОДЕЖИ 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 
2017 ГОД

Питание и базовое медицинское обслуживание - 96,09
• Голодание - 100
• Дефицит продовольствия - 96,85
• Материнская смертность - 98,35
• Детская смертность - 87,74
• Смертность от инфекционных заболеваний - 97,25

Вода и санитария - 70,63
• Доступ к водопроводной воде - 61,37
• Доступ к санитарно-техническим сооружениям - 97,14
• Доступ к воде в сельской местности - 77,11

Жилищные условия - 70,71
• Доступ к электричеству - 100 
• Наличие доступного жилья - 32,43
• Качество электроснабжения - 59,13

Личная безопасность - 61,18
• Уровень убийств - 81,50
• Уровень насильственных преступлений - 75,00
• Отношение к преступности - 50,00
• Смертность в результате ДТП - 60,42
• Безопасность в ночное время суток - 50,79 

 Индекс прогресса молодежи – 63/102

 Внутренний валовый продукт – 45/154

Основные потребности – 74,12      

Основы благополучия – 60,96     

Доступ к базовому образованию - 98,80 
• Образование для женщин - 99,68
• Гендерный паритет охвата молодежи средним 
образованием - 92,67
• Охват средним образованием - 100
• Начальная школа - 99,57
• Уровень грамотности - 100     

Доступ к информации - 71,32 
• Интернет - пользователи - 79,00
• Свобода прессы - 45,45
• Пользователи мобильной связи - 93,22

Здоровье - 46,62
• Смерть от ВИЧ/СПИД - 99,23 
• Средняя продолжительность жизни - 47,62
• Уровень самоубийств - 16,95
• Смертность молодежи - 17,32
(от неинфекционных заболеваний) 

Качество окружающей среды - 36,04 
• Качество воздуха - 41,82
• Биоразнообразие - 40,89
• Выбросы парникового газа - 46,30
• Смертность в результате загрязненного воздуха - 36,21
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«Возможности для молодежи». Нижнюю 
строчку рейтинга занял – Мозамбик (таб. 2.1).

Казахстан в рейтинге ИПМ, как и большинство
стран СНГ, занимает среднюю позицию, 63-е ме-
сто. К сильным сторонам Казахстана можно от-
нести удовлетворение основных человеческих
потребностей. Казахстан опережает Россию по
показателю «Предоставление базовых потреб-
ностей» (питьевая вода, качество электро-
снабжения, доступ к улучшенным санитарным
удобствам). Согласно данным ИПМ, в Казахстане
у молодежи есть высокие возможности для по-
лучения образования и трудоустройства, однако
гражданская активность оценивается как сред-
няя. По результатам данного индекса Казахстан
уступает странам СНГ (Армения, Грузия, Бела-
русь, Кыргызстан, Украина) в таких областях, как
личная безопасность, восприятие преступности,
смертность в результате ДТП, также отстает в об-
ласти здоровья, что связано с высоким уровнем
суицида среди молодежи. Необходимо, в первую
очередь, обратить внимание на решение жилищ-
ных проблем молодежи, на уровень самоубийств
и преступлений, совершенных молодыми гражда-
нами страны (рис.2.2).

Роль ОБСЕ в молодежной политике.
Организация по безопасности и сотрудни-

честву в Европе (далее – ОБСЕ)– крупнейшая в
мире региональная организация, занимающая-
ся вопросами безопасности. Она объединяет 57
стран, расположенных в Северной Америке, Ев-
ропе и Центральной Азии.
      Обязательство в рамках ОБСЕ, касающееся
повышения роли молодежи и ее вовлечения в

работу Организации по обеспечению мира и без-
опасности, впервые было сформулировано в ее
основополагающем документе – Хельсинкском
Заключительном акте – и впоследствии конкре-
тизировано во многих последующих решениях
ОБСЕ.

В двух следующих друг за другом деклараци-
ях Совета министров, которые были приняты в
2014 и 2015 годы, было отмечено, что молодежь
обладает потенциалом внести вклад в полити-
ческое, экономическое и социальное развитие
и в деятельность ОБСЕ во всех трех измерениях.
Организация делает особый акцент на защиту
молодежи и на содействие участию молодежи в
деятельности в таких направлениях, как предот-
вращение и противодействие насильственному
экстремизму и радикализации, которые приво-
дят к терроризму; межкультурный и 
межконфессиональный диалог; образование; 
продвижение толерантности и участие в 
политической жизни.

Ведется работа над проектами и проводятся
мероприятия полевыми структурами ОБСЕ на За-
падных Балканах, в Восточной Европе, на Южном
Кавказе и в Центральной Азии:

• Молодежная консультативная группа в сос-
таве Миссии в Боснии и Герцеговине дает моло-
дежи возможность излагать свою позицию отно-
сительно реализации мероприятий Миссии.

• Центрально-азиатская молодежная сеть,
которая функционирует при поддержке Офиса
программ ОБСЕ в Астане, ежегодно проводит ме-
роприятие, на котором студенты из различных
стран региона излагают и обсуждают свое виде-
ние региональной безопасности в русле ценно-
стей и принципов ОБСЕ.

• Присутствие в Албании и Миссия в Сербии
организуют «летние школы» для молодых людей
из обеих стран с целью налаживания межкуль-
турного диалога, углубления взаимопонимания
и сотрудничества в целях противодействия пре-
дубеждениям и стереотипам.

• Представителям молодежи из Албании и
Сербии оказывается поддержка в их усилиях по
налаживанию связей, сотрудничества и диалога.

Мнение молодежи выслушивается в рамках
следующих мероприятий ОБСЕ:

• на встречах Совета министров;
• на заседаниях Постоянного совета;
• на мероприятиях, проводимых БДИПЧ, ВКНМ

и ПССМИ;
• на совещаниях по рассмотрению выполне-

ния, посвященных человеческому измерению;
• в полевых операциях;
• на мероприятиях Парламентской ассамблеи

ОБСЕ;

Личные права - 48,91 
• Участие в митингах - 38,68
• Свобода слова - 25,00
• Политические права - 12,5
• Права частной собственности - 30,00
• Участие молодежи в парламенте - 0,00
• Доверие молодежи к полиции - 52,05    

Личная свобода и выбор 
• Коррупция - 11,25
• Ранние браки - 90,91 
• Свобода религии - 0,00
• Спрос на контрацепцию - 67,47
• Отношение молодежи к коррупции - 51,00 

Толерантность, интеграция 
• Отношение к мигрантам - 30,00
• Религиозная терпимость - 100
• Отношение к гомосексуалистам - 9

Доступ к высшему образованию-  66,03
• Неравенство в образовании - 87,50
• Высшее образование - 46,04
• Средняя продолжительность третичного образования - 44,42

Возможности      
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• в Средиземноморской и Азиатской контакт-
ных группах;

• на мероприятиях в рамках Дней безопаснос-
ти ОБСЕ.

Программы Европейского Союза
Для организованной молодежной среды об-

щеевропейского пространства характерна прак-
тика, связанная с осуществлением целенаправ-
ленных действий со стороны международных
организаций, например, Совета Европы (далее
– СЕ) и наднациональных структур, в частности
Европейский Союз (далее – ЕС), Европейский
Парламент (далее – ЕП) и др. государственных
структур.

Европейский подход подразумевает четкую
ответственность государства за процесс интег-
рации молодежи в общество, повышение конку-
рентоспособности на рынке труда, обеспечение
правовой и социальной поддержки молодежных
организаций, таких как «Платформа в жизнь» 
для молодых людей. Особое внимание 
уделяется обеспечению трудоустройства 
молодежи, борьбе с безработицей и развитию 
молодежных проектов. В качестве правовой 
поддержки выступает целый свод нормативных 
документов, принятых в Европейском союзе и 
Совете Европы.

Программа Erasmus+ Европейской Комиссии
рассчитана на семилетний период (2014 - 2020
гг.) и объединяет в себе различные предыдущие
программы и инструменты ЕС, в том числе четы-
ре программы международного сотрудничества
(Tempus, Erasmus Mundus, Alfa и Edulink). Про-
грамма тематически направлена на образование,
профессиональное обучение, молодежь и спорт
и содержит более 10 различных инструментов,
правила участия в которых различаются для
представителей разных стран.

Структурные части программы подразделя-
ются на инструменты. В некоторых инструмен-
тах могут участвовать исключительно граждане
и организации из стран программы (страны ЕС,
Исландия, Лихтенштейн, Македония, Норвегия,
Турция, Швейцария). Другие инструменты откры-
ты для участия представителей стран-партнеров
(все остальные страны).

Основная структура программы Erasmus+:
• Ключевое направление деятельности 1: Мо-

бильность с целью обучения для физических лиц:
Совместные магистерские степени (Key Action

1 Joint Master Degrees);
Кредитная мобильность (Key Action 1 Credit

Mobility);
Мобильность молодежи и лиц, работающих с

10 http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm

молодежью (Key Action 1 Mobility of Young People 
and Youth Workers);

• Ключевое направление деятельности 2: Со-
трудничество для инноваций и обмена лучшим 
опытом:

Создание потенциала в сфере высшего обра-
зования (Key Action 2 Capacity Building in Higher 
Education);

Стратегические партнерства в сфере образо-
вания, обучения и молодежи (Key Action 2 Strategic 
Partnerships in the Field of Education, Training and 
Youth);

Альянсы знаний, Альянсы профессиональных 
навыков (Key Action 2 Knowledge Alliances, Sektor 
Skills Alliances);

• Ключевое направление деятельности 3: Под-
держка системных реформ

Структурный диалог в сфере молодежи (Key 
Action 3 Structured Dialogue Youth);

Спорт.
 ПРОЕКТ «Structured Dialogue» (Структурный 

диалог) 10

«Structured Dialogue» является средством ком-
муникации между молодыми людьми и долж-
ностными лицами, принимающими решения в 
целях реализации приоритетов европейского со-
трудничества по молодежной политике. Проект 
направлен на то, чтобы мнение молодежи было 
услышано в процессе разработки и формирова-
ния европейской политики. 

«Structured Dialogue» является консультативным 
процессом, осуществляемым Европейской комис-
сией, который направлен на расширение сотрудни-
чества с гражданским обществом и получение ин-
формации от молодежи напрямую, «из первых рук».

 «Structured Dialogue» состоит из одного основно-
го мероприятия – Европейской молодежной конфе-
ренции. Конференция организовывается страной 
Европейского союза, председательствующей в ЕС 
в текущем году. 

Основные методы и принципы:
 • «Structured Dialogue» базируется на рабочих 

циклах длиной в 18 месяцев и задается на этот срок 
общей темой, соответствующей европейским прио-
ритетам сотрудничества. Каждая страна, председа-
тельствующая в ЕС, также может выбрать опреде-
ленную тему, связанную с общей темой, в качестве 
приоритета для времени своего председательство-
вания. Тема утверждается Советом министров ЕС по 
делам молодежи;

 • «Structured Dialogue» должен включать в себя 
консультации с молодыми людьми и молодежными 
организациями на уровне государств-членов, на мо-
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лодежных конференциях ЕС, организованных странами,
председательствующими в Европейском союзе, а так-
же в рамках Европейской молодежной недели.

Успех проекта зависит от непосредственного
участия молодежи и молодежных организаций. В
течение каждого 18-месячного цикла работы про-
екта, во всех странах ЕС на национальном уровне
проводятся консультации молодежи и молодежных
организаций. В каждой стране для участия в проекте
организованы национальные рабочие группы, в ко-
торые входят:

• представители министерств по делам молодежи
• национальные Советы молодежи
• местные и региональные Советы молодежи
• молодежные организации
• работники молодежной сферы
• молодые люди из всех слоев общества
• социологи, психологи и другие исследователи в

области молодежи.
 Программа «Youth in Action Programme» («Мо-

лодежь в действии») 11

Программа «Youth in Action Programme» на -
правлена на предоставление молодым людям 
в возрасте от 13 до 30 лет возможностей 
получения опыта неформального обучения в 
контексте Европейского разнообразия.

До 2014 года программа являлась главным
инструментом реализации политики ЕС. Она учиты-
вала ключевые приоритеты молодежной политики
в Европе: европейское гражданство, участие моло-
дежи, культурное многообразие, вовлечение моло-
дежи с ограниченными возможностями.

Реализация программы была рассчитана на
2007-2013 гг. и базировалась на принципах пре-
дыдущей программы «Молодежь» 2000-2006 гг. В
2014 году программа «Молодежь в действии» и
еще шесть программ в области молодежной полити-
ки были объединены в программу «Erasmus+», ко-
торая рассчитана на 2014 - 2020 гг.

 Цель программы – продвижение идей евро-
пейской солидарности и гражданства между моло-
дыми людьми и их включение в построение бу-
дущего сообщества Европы. Одним из приорите-
тов программы «Youth in Action Programme» яв-
ляется включение в проекты по программе моло-
дых людей со специальными потребностями
(например, тех, кто живет в регионах с недоста-
точно благоприятными культурными, географиче-
скими, социально-экономическими условиями или
имеют ограниченные возможности по здоровью).
Программа направлена на так называемые «про-
граммные страны», в число которых входят 27 го-
сударств-членов ЕС, 3 страны-члена Евро-

11 http://ec.europa.eu/youth/tools/youth-in-action_en.htm

 

пейского Экономического Пространства (Ислан-
дия, Норвегия и Лихтенштейн) и страна-кандидат
на вхождение в Европейский Союз (Турция).

Программа «Молодежь в действии» также
поддерживает сотрудничество со странами
Восточной Европы и Центральной Азии: Арме-
нией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией,
Молдовой, Россией, Украиной.

Цели сотрудничества программы со странами
Восточной Европы и Центральной Азии:

• содействовать укреплению мира во всем
мире через поддержку диалога, толерантности и
солидарности между молодыми людьми;

• построение долговременного и стабильного
сотрудничества;

• обмен опытом молодежной работы между
негосударственными и государственными
структурами в странах ЕС;

• развитие волонтерского сектора и граждан-
ского общества.

Европейский молодежный форум (далее
–ЕМФ) – платформа национальных молодежных
советов и международных молодежных непра-
вительных организаций в Европе, которая ведет
свою работу с 1996 года.

ЕМФ объединяет 41 национальный молодеж-
ный совет и 63 международные молодежные
неправительственные организации, в общей
сложности 104 организации со всей Европы.

Миссия: форум работает над тем, чтобы дать
молодым людям возможность активно участво-
вать в жизни общества, чтобы улучшить свою
собственную жизнь, представляя и отстаивая
свои потребности и интересы и интересы своих
организаций.

Цели:
• расширять участие молодежи и молодежных

организаций в обществе, а также в процессах
принятия решений;

• позитивно влиять на политические вопросы,
затрагивающие молодежь и молодежные органи-
зации, будучи признанным партнером для меж-
дународных учреждений, а именно Европейского
союза, Совета Европы и Организации Объединен-
ных Наций;

• содействовать участию молодежи в неза-
висимых молодежных организациях на наци-
ональном и международном уровнях, решение
вопросов обеспечения надежного и адекватного
финансирования для них;

• содействовать обмену идеями и опытом,
взаимопониманию, равноправным правам и воз-
можностям среди молодежи в Европе;
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• поддерживать межкультурное взаимодей-
ствие, демократию, уважение, разнообразие,
права человека, активную гражданственность
и солидарность;

• способствовать развитию молодежной ра-
боты в других регионах мира.

Анализ опыта ведущих зарубежных стран
показывает, что специфика развития молодеж-
ной политики в данных странах заключается в
большом количестве точечных направлений, раз-
витой сети молодежных организаций, наличии
разнообразных государственных и местных про-
грамм поддержки молодежи (обучение, переобу-
чение, трудоустройство, профессиональная ори-
ентация, ресоциализация, вовлечение молодежи
в общественную жизнь, поощрение волонтерской
деятельности).

На основании представленного международ-
ного опыта реализации молодежной политики
могут быть выделены следующие рекомендации:

- Изучить основные индикаторы Индекса про-
гресса молодежи и представить план по улучше-
нию позиций Казахстана в данном рейтинге.

Эффективность реализации молодежной поли-
тики в зарубежных странах во многом зависит от
профессиональной подготовки кадров для рабо-
ты с молодежью. В настоящее время в Классифи-
каторе специальностей и профессий Республики
Казахстан отсутствует такая специальность, как 

"Специалист по работе с молодежью". Открытие 
подобных специальностей и кафедр позволит 
готовить про-фессиональные кадры по работе с 
молодежью.

- В Казахстане реализуется большое коли-
чество государственных программ и проектов
поддержки молодежи. Рекомендуем проведе-
ние экспертизы эффективности реализации
данных программ, что позволит определить
их сильные и слабые стороны и в дальнейшем
проводить более адресную (точечную) работу с
разными категориями молодежи (как это прак-
тикуется в зарубежных странах).

- Интересен опыт деятельности молодежных
организаций в Японии (Японская молодежная
палата), которая, с одной стороны, регламенти-
рована государством, а с другой, достаточно раз-
нообразна и структурирована.

- Учитывая внимание со стороны государства
к социально-уязвимым категориям молодежи и
принятие Дорожной карты обеспечения занято-
сти и социализации молодежи NEET в Республике
Казахстан, может быть полезен опыт Австрий-
ской республики по «превентивным мерам» рабо-
ты с молодежью, попадающей в категорию риска.

- Учитывая реорганизацию структуры Мини-
стерства общественного развития Республики
Казахстан, считаем целесообразным изучить дея-
тельность Министерства по вопросам гендерного
равенства и семьи Республики Корея.
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3.1. Социально-значимые болезни,
 влияющие на здоровье молодежи

3.2. Здоровый образ жизни
 и спортивно-оздоровительная 
 работа среди молодежи

3.3. Суицид
 и его профилактика 
 среди молодежи

3.4. Досуг молодежи
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ГЛАВА 3



ГЛ
А

ВА
 3

ЗД
О

Р
О

В
Ь

Е 
И

 Д
О

С
У

Г 
М

О
Л

О
Д

О
ГО

 П
О

К
О

Л
ЕН

И
Я 

171

3.1. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ БОЛЕЗНИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ

Актуальность проблемы здоровья молодого
поколения неоспорима. Плохое состояние 
здоровья резко снижает качество жизни, влия-
ет на способность человека активно участво-
вать в жизни общества. Эффективная система 
здравоох-ранения является одним из критериев 
развитого общества. Состояние здоровья яв-
ляется важной составляющей при оценке че-
ловеческого развития с точки зрения молоде-
жи. Это связано со следующими причинами. Во-
первых, для молодых людей характерен особый 
профиль заболеваний, которые лучше и легче 
предотвратить путем повышения их осведом-
ленности. Во-вторых, состояние здоровья моло-
дежи во многом определяет качество их буду-
щей жизни. С этой точки зрения необходимо учи-
тывать состояние здоровья молодых людей, так 
как образ жизни, вредные привычки (курение, 
употребление алкоголя, наркотиков) оказывают 
сильное воздействие на здоровье человека в 
среднем и старшем возрасте.

Социально-значимые заболевания – забо-
левания, обусловленные преимущественно со-
циально-экономическими условиями, принося-
щие ущерб обществу и требующие социальной за-
щиты человека.

Заболеваемость туберкулезом
 Согласно данным, представленным в отчете 

Глобального индекса конкурентоспособности 
Всемирного Экономического Форума на 2017-
2018 годы, Республика Казахстан по фактору 

Таблица 3.1 
ЧИСЛЕННОСТЬ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С 
ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ УСТАНОВЛЕННЫМ 
ДИАГНОЗОМ В ВОЗРАСТЕ 15-29 ЛЕТ, 
2016-2017 ГГ. 

Источник: МЗ РК

2016 г.
3 310

138
246
330
212
140
208
194
150
218
176
384
129
103
194
248
240

2017 г.
2 685

112
204
241
179
102
152
144
133
169
132
400

87
93

153
192
192

Регионы 
Республика Казахстан
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы

Республика Казахстан

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

Западно-Казахстанская область

Жамбылская область

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Южно-Казахстанская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Восточно-Казахстанская область

г. Астана

г. Алматы

Рисунок 3.1 
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВШИХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
(15-29 ЛЕТ) НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА 

Источник: МЗ РК

74,8

76,1

106,8

63,1

137,0

81,4

70,8

54,9

76,0

104,7

102,7

69,2

61,3

85,8

58,1

103,3

48,6 
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«Распространенность туберкулеза» («Tuberculosis
incidence») по итогам 2017 года улучшила свое по-
ложение на 2 позиции по сравнению с 2016 годом
(92 место из 137 стран) и заняла 90 место [1].

По данным Министерства здравоохранения
Республики Казахстан (далее – МЗ РК), общая
численность больных, с впервые в жизни установ-
ленным диагнозом (туберкулез), в возрасте 15-29
лет в 2017 году составила 2 685 человек. Из них 

1 350 мужчин и 1 335 женщин.
В 2017 году наблюдается снижение численно-

сти больных, с впервые в жизни установленным 
диагнозом (туберкулез), в возрасте 15-29 лет, по 
сравнению с 2016 годом. Во всех регионах, за ис-
ключением Южно-Казахстанской области, наблю-
дается снижение данного показателя (таб. 3.1). 

Картина заболеваемости туберкулезом моло-
дежью более информативна при расчете пока-
зателя на 100 000 населения соответствующего 
возраста (рис. 3.1).

Согласно показателю «численность заболев-
ших туберкулезом на 100 000 населения соответ-
ствующего возраста» по итогам 2017 года наи-
более сложная ситуация в следующих регионах: 
Атырауская (137), Актюбинская (106,8), Кызылор-
динская (104,7), Мангистауская (102,7) области и 
г. Астана (103,3). 

Более благоприятная ситуация с заболеваемо-
стью молодежи туберкулезом в 2017 году сложи-
лась в г. Алматы (48,6), Восточно-Казахстанской 
(58,1), Павлодарской (61,3), Алматинской (63,1), 
Южно-Казахстанской (69,2) областях. 

Злокачественные новообразования 
Количество заболевших злокачественными но-

вообразованиями среди населения Республики 
Казахстан в возрасте 15 - 29 лет с впервые уста-
новленным диагнозом в 2017 году составило 692 

человека.
В 2017 году наблюдается уменьшение количест-

ва заболевших злокачественными новообразова-
ниями (с впервые установленным диагнозом) в 
возрасте 15-29 лет, по сравнению с 2016 годом на 
53 случая (рис. 3.2).

Среди заболевших онкопатологией преобладают 
молодые женщины (62,3 %) (рис. 3.3).

В среднем по Республике Казахстан заболевае-
мость злокачественными новообразованиями (с 
впервые установленным диагнозом) среди мо-
лодежи составляет 17,3 случаев на 100 000 на-
селения соответствующего возраста. Анализ за-
болеваемости молодежи онкопатологией в регио-
нальном разрезе показывает, что наименее благо-
приятная ситуация – в г.Астана (49 случаев).
Регионы, в которых уровень заболеваемости мо-
лодежи онкопатологией выше среднего показате-
ля по республике: Карагандинская (20,1 случаев) и
Жамбылская (20 случаев) области (рис. 3.4).

Употребление психоактивных веществ и алко-
голизм

Общее количество молодежи в возрасте 15-29
лет с психическими расстройствами и расстрой-
ствами поведения вследствие употребления 
психоактивных веществ в 2017 году составило 4 
256 человек.

Больше всего молодежи данной категории про-
живает в Восточно-Казахстанской области (1 168),
г.Астана (608), Жамбылской области (303), и 
Кызылординской (296) области (рис. 3.5).

Проблема употребления алкоголя подростка-
ми и молодежью очень актуальна для современ-
ного общества, так как оказывает существенное
воздействие на состояние здоровья молодого
поколения, продолжительность жизни, трудоспо-

15-17 лет 18-23 года 24-29 лет

Рисунок 3.2
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ВОЗРАСТЕ 
15-29 ЛЕТ С ВПЕРВЫЕ УСТАНОВЛЕННЫМ 
ДИАГНОЗОМ

Источник: МЗ РК

2016 г.

2017 г.

Всего:

745

692

46                 425                     

    
 2

74 2016 г.

54              333                         

  3
05 2017 г.

Мужчины                Женщины

Рисунок 3.3
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ВОЗРАСТЕ
15-29 ЛЕТ С ВПЕРВЫЕ УСТАНОВЛЕННЫМ
ДИАГНОЗОМ, ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЕЗ, 2017 Г.

Источник: МЗ РК

431261 2017 г.
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собность и др. Длительное и частое употребление 
алкоголя может привести к алкоголизму. Алко-
голизм  – хроническая болезнь, развивающаяся 
вследствие длительного злоупотребления спирт-
ными напитками и характеризующаяся психиче-

Рисунок 3.4 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ВОЗРАСТЕ 
15-29 ЛЕТ ПО РЕГИОНАМ, 2017 ГОД 

Источник: МЗ РК

22

86

19

59

29

41

16

68

28

22

25

26

27

48

58

118

12

12,4

13,8

14,2

14,6

15,1

15,2

15

15,7

15,8

16,9

17,2

18,2

20

20,1

49

Численность заболевших на 100 тыс.
Численность больных онкопатологией

Костанайская область

Южно-Казахстанская область

Атырауская область

Алматинская область

Актюбинская область

Восточно-Казахстанская область

Северо-Казахстанская область

г. Алматы

Кызылординская область

Западно-Казахстанская область

Мангистауская область

Акмолинская область

Павлодарская область

Жамбылская область

Карагандинская область

г. Астана

Атырауская область

г. Алматы

Акмолинская область

Карагандинская область

Алматинская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Актюбинская область

Южно-Казахстанская область

Западно-Казахстанская область

Костанайская область

Кызылординская область

Жамбылская область

Восточно-Казахстанская область

г. Астана

Рисунок 3.5
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ И
ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ,
СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НАСЕЛЕНИЯ
В ВОЗРАСТЕ 15-29 ЛЕТ, 2017 Г.

Источник: МЗ РК

73

81

88

123

139

140

144
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ской и физической зависимостью от алкоголя, 
приводящая к нарушению психического и физи-
ческого здоровья, а также к социальной дезадап-
тации. 

В Республике Казахстан в 2017 году число
впервые выявленных заболеваний алкого-
лизмом населения в возрасте 18-29 лет соста-
вило 2 193 случая. В региональном разрезе 
наибольшее количество случаев психических 
расстройств вследствие употребления алкоголя 
среди молодежи на 100 тыс. населения (18-29 
лет) зафиксировано в Восточно-Казахстанской 
(305,3), Кызылординской (169,3) областях и г. 
Астана (110) (рис. 3.6).

Психические заболевания
Общая численность больных с впервые в жиз-

ни установленным диагнозом – психические и
поведенческие расстройства, в возрасте 15-29
лет в 2017 году составила 1 550 человек, из них
957 мужчин, 593 женщины.

Молодежь старшей возрастной когорты (25-
29 лет) представляет собой наиболее много-
численную подгруппу по числу заболеваний пси-
хическими и поведенческими расстройствами 
среди молодежи в целом (рис. 3.7).

В 2017 году наибольшее количество молодых
людей, страдающих психическими и поведен-
ческими расстройствами в возрасте 15-29 лет, 
было зарегистрировано в следующих регио-
нах: Южно-Казахстанская (254), Караган-
динская (160), Актюбинская (146), 
Костанайская (142) области.

 В 2017 году заболеваемость молодых людей,
страдающих психическими и поведенческими
расстройствами, в возрасте 15-29 лет, по респу-
блике составила 41,2 случаев на 100 000 на-
селения соответствующего возраста. Почти в 
два раза данный показатель выше среднего по 
республике в Костанайской области (81,1). В 
следующих регионах доля данной категории 
молодежи выше среднего: Актюбинская (77,5), 
Павлодарская (59,2), Карагандинская (58,2), 
Северо-Казахстанская (52,3), Атырауская 
(44,6) области, г. Астана (49,3) (рис. 3.8).

г. Алматы

Мангистауская область

Атырауская область

Южно-Казахстанская область

Алматинская область

Карагандинская область

Акмолинская область

Павлодарская область

Республика Казахстан

Актюбинская область

Жамбылская область

Костанайская область

Западно-Казахстанская область

Северо-Казахстанская область

г. Астана

Кызылординская область

Восточно-Казахстанская область

Рисунок 3.6
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ И
ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
НАСЕЛЕНИЕМ В ВОЗРАСТЕ 18-29 ЛЕТ, 2017 Г.

Источник: МЗ РК

6,8

12,8

17,1

17,3

19,2

27,2

36,1

46,3

63,9

69,1

72,3

76,4

87,1

81,3

110

169,3

305,3 

15-19 лет

20-24 года

25-29 лет

Рисунок 3.7
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ И 
ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
В ВОЗРАСТЕ 15 - 29 ЛЕТ, 2017 ГОД

Источник: МЗ РК

370              543           
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2017 г.
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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
Согласно данным ВОЗ, более 2 миллионов под-

ростков в мире живут с ВИЧ. Одна из задач, постав-

ленных в рамках Цели в области устойчивого раз-
вития (ЦУР 3), заключается в том, чтобы к 2030 году
положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза,
малярии, забытых тропических болезней, гепатита,
болезней, передаваемых через воду и других ин-
фекционных болезней. С учетом высокой заболе-
ваемости для достижения этой цели необходимо,
чтобы в центре усилий по борьбе с этими болезнями
находились подростки [2].

Численность молодежи РК в возрасте 15-29 лет,
состоящей на Д учете в ОГЦ СПИД, в 2017 году сос-
тавила 2 542 человека. По сравнению с 2016 годом

г. Алматы

Алматинская область

Западно-Казахстанская область

Акмолинская область

Кызылординская область

Жамбылская область

Восточно-Казахстанская область

Южно-Казахстанская область

Мангистауская область

Республика Казахстан

Атырауская область

г. Астана

Северо-Казахстанская область

Карагандинская область

Павлодарская область

Актюбинская область

Костанайская область

Рисунок 3.8
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ И 
ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
НА 100 000 НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ВОЗРАСТА (15-29 ЛЕТ), РЕГИОНАЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ, 2017 ГОД

Источник: МЗ РК

14,2

25,3

27,1
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36,2
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39

40,5
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77,5

81,1 

Рисунок 3.9
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 15-29 ЛЕТ, 
СОСТОЯЩЕГО НА Д УЧЕТЕ В ОГЦ СПИД, 
2016-2017 ГГ.

Источник: ОГЦ СПИД 

2016 г.

2017 г.

Всего:

2 586

2 542

             1501                    
    

  1
08

5

2016 г.

           1406                    
    

 1
13

6

2017 г.

Мужчины                Женщины

Таблица 3.2 
КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ (15-29 ЛЕТ), 
СОСТОЯЩЕЙ НА Д УЧЕТЕ В ОГЦ СПИД, 
2016-2017 ГГ. 

Источник: ОГЦ СПИД 

2016 г.
69
42

304
31

400
74
60

365
170

19
24

186
136
208
345
153

2 586

2017 г.
75
47

290
38

364
71
54

337
135

18
28

166
161
217
354
187

2 542

Регионы 
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
г. Алматы
г. Астана
ВСЕГО
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наблюдается снижение количества молодых людей, 
состоящих на Д учете в ОГЦ СПИД (рис. 3.9).

В 2017 году в региональном разрезе наиболь-
шее количество молодежи, состоящей на учете в 
ОГЦ СПИД, зарегистрировано в Восточно-Казах-

станской (364), Карагандинской (337) областях,  
г. Алматы (354).

Увеличение количества молодежи, состоящей 
на Д учете в ОГЦ СПИД, по сравнению с 2016 годом, 
наблюдается в следующих регионах: Акмолинская  
(с 69 чел. до 75 чел.), Актюбинская (с 42 чел. до  
47 чел.), Атырауская (с 31 чел. до 38 чел.), Северо-Ка-
захстанская (с 136 чел. до 161 чел.), Южно-Казах-
станская (с 208 чел. до 217 чел.) области, г. Алматы 
(с 345 чел. до 354 чел.) (таб. 3.2).

Павлодарская область

Жамбылская область

Костанайская область

Южно-Казахстанская область

Карагандинская область

г. Алматы

Алматинская область

Республика Казахстан

Акмолинская область

Восточно-Казахстанская область

Западно-Казахстанская область

Северо-Казахстанская область

Мангистауская область

г. Астана

Актюбинская область

Атырауская область

Кызылординская область

Рисунок 3.10 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МОЛОДЕЖИ 15-29 ЛЕТ 
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЛЖВ, 2017 Г. 

Источник: ОГЦ СПИД 

10,9

11,3

11,5

12,7

12,9

13,4

13,7

14,1

14,9

15,3

17,1

18,4

20,5

21,1

21,9

23,3

24,3

Кызылординская область

Западно-Казахстанская область

Актюбинская область

г. Астана

Мангистауская область

Северо-Казахстанская область

г. Алматы

Жамбылская область

Павлодарская область

Костанайская область

Акмолинская область

Восточно-Казахстанская область

Алматинская область

Карагандинская область

Южно-Казахстанская область

Рисунок 3.11 
ЧИСЛО АБОРТОВ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 
15-18 ЛЕТ, 2017 Г. 

 Источник: МЗ РК
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Наибольший удельный вес ВИЧ - инфицирован-
ной молодежи от общего числа ЛЖВ в регионах за-
регистрировано в Кызылординской (24,3) и Атырау-
ской (23,3) областях. 

Наименьшая распространенность ВИЧ - инфи-
цированных зафиксирована в Павлодарской (10,9), 
Жамбылской (11,3) и Костанайской (11,5) областях 
(от общего числа ЛЖВ) (рис. 3.10).

Ранняя беременность и аборты среди несовер-
шеннолетних

 Одной из социальных проблем, влияющих на 

репродуктивное здоровье молодежи, является ран-
няя беременность и аборты. Чем ниже возраст у под-
ростков, тем больший риск для здоровья оказывает
ранняя беременность.

По данным Министерства здравоохранения Рес-
публики Казахстан, в 2017 году было зарегистрирова-
но 1 286 абортов среди несовершеннолетних в воз-
расте 15-18 лет (рис. 3.11).

В 2017 году в Республике Казахстан было зафикси-
ровано 3 443 случая ранней беременности (15-18 лет)
(рис. 3.12).

В профилактике и лечении социально-значимых
заболеваний молодежи велика роль молодежных
центров здоровья (далее – МЦЗ). По данным Мини-
стерства здравоохранения Республики Казахстан, в
республике функционирует 96 МЦЗ, которые работают
на базе городских, районных организаций первичной
медико-санитарной помощи; областных, районных
центров формирования здорового образа жизни
(таб. 3.3).

Общее количество лиц, обратившихся к специа-
листам МЦЗ за 2017 год, составило 603 494 челове-
ка, из них лиц мужского пола – 245 715, женского 
пола – 357 779.

Таким образом, на основании анализа статисти-
ческих данных, были определены основные 
проблемные аспекты здоровья молодого поко-
ления Республики Казахстан.

Жамбылская область

Актюбинская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область 

Акмолинская область

Мангистауская область 

Атырауская область

г. Алматы

Костанайская область

Восточно-Казахстанская область

Карагандинская область

Кызылординская область

г. Астана

Алматинская область

Южно-Казахстанская область

Рисунок 3.12 
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ РАННЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
(15-18 ЛЕТ), 2017 Г. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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40

61

67

97

128

135

173

177

201

234

245

324

672
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Таблица 3.3 
КОЛИЧЕСТВО МЦЗ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 

Источник: МЗ РК

Количество МЦЗ
1

14
0
7
5

14
4
8
8
4
7
1
1
1
1

12
8

96

Наименование области
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Кызылординская область
Костанайская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область
г. Шымкент
г. Астана
г. Алматы
ВСЕГО
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Несмотря на снижение общей численности 
больных с впервые в жизни установленным диа-
гнозом (туберкулез) в возрасте 15-29 лет, в отдель-
ных регионах ситуация в данной сфере сложная. 
В Атырауской области показатель «численность за-
болевших туберкулезом на 100 тыс. населения со-
ответствующего возраста» по итогам 2017 года в 
1,8 раз выше, чем в среднем по республике. В Ак-
тюбинской, Кызылординской, Мангистауской об-
ластях и г. Астана данный показатель выше сред-
него по республике в 1,4 раза.

Наиболее неблагоприятная ситуация с забо-
леваемостью молодежи злокачественными но-
вообразованиями в 2017 году сложилась в г. 
Астана, Карагандинской, Жамбылской областях.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом снизи-
лось общее количество молодежи, состоящей на
Д учете в ОГЦ СПИД.

По итогам 2017 года наибольшее количество
молодежи, состоящей на учете в ОГЦ СПИД, заре-
гистрировано в Восточно-Казахстанской (364), 
Карагандинской (337) областях, г. Алматы (354).

Наибольший удельный вес ВИЧ - инфици-
рованной молодежи от общего числа ЛЖВ в 
2017 году зарегистрирован в Кызылординской 
и Атырауской областях.

Наибольшее количество случаев алкоголизма
среди населения в возрасте 15-29 лет зафикси-
ровано в следующих регионах: Восточно-Казах-
станская, Кызылординская области, г. Астана.

Необходимо обратить внимание на 
проблему ранней беременности и абортов сре-
ди несовершеннолетних. По итогам 2017 года 
наиболее сложная ситуация сложилась в следу-
ющих регионах: Южно-Казахстанская, 
Алматинская, Карагандинская области.

3.2. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Здоровый образ жизни и спортивно-оздорови-
тельная работа среди молодежи напрямую свя-
заны с будущим развитием Казахстана. Одной
из задач государства является воспитание у 
молодых людей ответственности за свое  здо-
ровье и содействие популяризации здорового 
образа жизни.

В современном мире молодые люди стал-
киваются с различными угрозами для здоро-
вья. Например, риск инфекционных, паразитар-
ных болезней, чрезмерное и неправильное ис-
пользование технологий, нездоровая окружаю-
щая среда, все это угрожает физическому и 
психическому здоровью молодых людей.

г. Алматы

г. Астана

Южно-Казахстанская область

Северо-Казахстанская область

Павлодарская область

Мангистауская область

Костанайская область

Кызылординская область

Карагандинская область

Западно-Казахстанская область

Жамбылская облась

Восточно-Казахстанская область

Атырауская область

Алматинская область

Актюбинская область

Акмолинская область

Рисунок 3.13 
КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ (14-28 ЛЕТ), 
ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ, В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ (2015-2017 ГГ.). 

Источник: МКС РК

2015 г.           2016 г.           2017 г.

154 931

104 652

175 692

88 490

124 325

88 095

117 666

55 130

226 138

52 977

90 375

263 766

62 910

172 711

154 273

103 137

253 261

148 454

427 808

51 168

82 007

64 008

143 962

101 638

155 633

100 886

140 916

233 565

92 776

369 015

96 501

76 940

242 968

106 395

346 323

44 588

75 402

52 694

143 274

82 370

144 162

91 089

106 776

215 831

74 958

309 661

72 911

67 752



ГЛ
А

ВА
 3

ЗД
О

Р
О

В
Ь

Е 
И

 Д
О

С
У

Г 
М

О
Л

О
Д

О
ГО

 П
О

К
О

Л
ЕН

И
Я 

179

Занятие спортом является одним из самых 
важных механизмов улучшения здоровья мо-
лодых людей. Периодические занятия спортом 
воспитывают молодежь и вдохновляют ее вести 
здоровый образ жизни, а также влияют на улуч-
шение физического, эмоционального и психоло-
гического здоровья молодых людей. 

Согласно данным Министерства культуры и
спорта Республики Казахстан (далее − МКС РК),
за период с 2015 по 2017 годы в большинстве
регионов страны наблюдается тенденция 
увеличения количества молодежи, занимаю-
щейся спортом (рис. 3.13).

Алматинская область

Восточно-Казахстанская область

Костанайская область

Западно-Казахстанская область

Атырауская область

г. Астана 

Южно-Казахстанская область

г. Алматы 

Жамбылская область

Кызылординская область

Павлодарская область 

Карагандинская область

Акмолинская область  

Актюбинская область

Северо-Казахстанская область

Мангистауская область

Рисунок 3.14
РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО ДОЛЕ МОЛОДЕЖИ,
ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ СПОРТОМ, ОТ
ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ, 2017 ГОД

Источник: МКС РК

88,3

84,2

81,4

71,8

68,5

66,3

61,0  

57,9

57,3

56,3

54,5

53,4

50,4

48,6

47,6

43,3

г. Алматы

г. Астана

Южно-Казахстанская область

Северо-Казахстанская область

Павлодарская область

Мангистауская область

Костанайская область

Кызылординская область

Карагандинская область

Западно-Казахстанская область 

Жамбылская облась

Восточно-Казахстанская область

Атырауская область

Алматинская область

Актюбинская область

Акмолинская область

Рисунок 3.15 
КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, 
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ, 2017 Г.

Источник: МКС РК
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Снижение числа молодежи, занимающей-
ся спортом, зафиксировано в Карагандинской
(с 226 138 чел. до 155 633 чел.), Восточно-Ка-
захстанской (с 263 766 чел. до 233 565 чел.),
Актюбинской (с 154 273 чел. до 96 501 чел.),
Павлодарской (с 124 325 чел. до 82 007 чел.),
Акмолинской (с 103 137 чел. до 76 940 чел.), Се-
веро-Казахстанской (с 88 490 чел. до 51 168 чел.)
и Мангистауской (с 88 095 чел. до 64 008 чел.)
областях.

Значительное увеличение количества моло-
дых людей, занимающихся спортом, отмечает-
ся в Южно-Казахстанской (с 175 692 чел. до 427
808 чел.), Алматинской (с 172 711 чел. до 369
015 чел.) и Кызылординской (с 154 931 чел. до
242 968 чел.) областях.

По данным МКС РК, количество молодых лю-
дей, систематически занимающихся спортом,
в 2017 году составило более двух с половиной
миллионов человек − 63,6 % от общего коли-
чества молодежи в возрасте от 14 до 29 лет
(таб. 3.4).

По данным МКС РК, больше всего молодежи,
занимающейся спортом, проживает в следующих
регионах: Алматинская (88,3 %), Восточно-Казах-
станская (84,2 %) и Костанайская (77,8 %) обла-

сти. Наиболее низкий процент молодежи, зани-
мающейся спортом, наблюдается в Актюбинской 
(48,6 %), Северо-Казахстанской (47,6 %) и Манги-
стауской (43,3 %) областях (рис. 3.14). 

Согласно данным МКС РК, наибольшее коли-
чество молодежи с ограниченными физическими 
возможностями, систематически занимающейся 
физической культурой и спортом, в 2017 году было 
зафиксировано в г. Алматы (1 470 чел.), Костанай-
ской (1 092 чел.), Алматинской (890 чел.) областях 
(рис. 3.15).

В период с 2015 по 2017 годы во всех регионах 
страны наблюдается тенденция увеличения коли-
чества молодых людей, практикующих националь-
ные виды спорта. 

За указанный период в Актюбинской, Манги-
стауской областях и г. Алматы число молодых 
людей, занимающихся национальными видами 
спорта, увеличилось более чем в два раза. Наи-
меньший рост наблюдается в Карагандинской, 
Атырауской и Алматинской областях (рис. 3.16). 

По итогам 2017 года в республике функциони-
ровало 459 детско-юношеских спортивных школ, в 
которых обучалось 320 989 учащихся. Наибольшее 
количество спортивных школ зарегистрировано в 
Южно-Казахстанской (78) и Карагандинской (40) 

Источник: МКС РК
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152 538
198 482
418 074
137 752
277 473
140 413
245 934
291 441
185 077
180 394
147 728
150 350
107 497
700 905
224 069
437 769

2 538 538
76 940
96 501

369 015
92 776

233 565
100 886
140 916
155 633
143 962
101 638

64 008
82 007
51 168

427 808
148 454
253 261

Доля молодежи, систематически 
занимающейся спортом, 

от общего числа 
молодежи (14-28 лет),(%)

Количество молодежи 
(14-28 лет), систематически

занимающейся спортом, чел.

Численность 
молодежи 

(14 - 28 лет), чел.
Регионы

63,6
50,4
48,6
88,3
67,4
84,2
71,8
57,3
53,4
77,8
56,3
43,3
54,5
47,6

61
66,3
57,9

Республика Казахстан 
Акмолинская  область 
Актюбинская область
Алматинская область 
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Заподно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы 

Таблица 3.4
ДОЛЯ МОЛОДЕЖИ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ СПОРТОМ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА МОЛОДЕЖИ, 
2017 ГОД 
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областях. Число молодых людей, обучающихся в
данных школах, преобладает в Южно-Казахстанской
(56 303 чел.) и Алматинской (28 935 чел.) областях
(таб. 3.5).

Важность формирования здорового образа 
жизни и спортивно-оздоровительной работы в 
жизни молодежи трудно переоценить. Важным 
шагом к укреплению здоровья молодого поколе-
ния выступают профилактические меры, физиче-
ская активность и занятия спортом. Государствен-
ным органам, образовательным учреждениям 
необходимо поддерживать и развивать наметив-
шуюся тенденцию увеличения количества моло-
дежи, занимающейся спортом.

Поскольку молодежь является относительно
здоровым сегментом населения, то зачастую 
плохое состояние здоровья является след-
ствием аварий, травм, насилия, злоупо-
требления психоактивными веществами, ВИЧ / 
СПИДа и туберкулеза. С целью избежания дан-
ных проблем задачей государства является со-
здание системы поддержки здорового образа 
жизни, способствующей укреплению здоровья мо-
лодых людей.

г. Алматы

г. Астана

Южно-Казахстанская область

Северо-Казахстанская область

Павлодарская область

Мангистауская область

Костанайская область

Кызылординская область

Карагандинская область

Западно-Казахстанская область

Жамбылская облась

Восточно-Казахстанская область

Атырауская область

Алматинская область

Актюбинская область

Акмолинская область

Рисунок 3.16 
КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ, ПРАКТИКУЮЩЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА, 
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ, (2015-2017 ГГ.)

Источник: МКС РК

2015 г.           2016 г.           2017 г.

2 027

1 600

47 410

6 593

12 129

4 460

8 498

14 669

42 032

10 496

8 475

30 020

9 417

46 210

8 971

12 779

5 178

3 160

69 651

7 934

13 346

12 659

11 018

15 975

42 065

15 545

13 173

34 397

10 387

47 778

24 009

17 028

2 244

1 666

51 855

7 800

12 345

5 260

9 348

14 845

42 045

10 534

9 928

30 150

9 768

46 566

9 902

13 979

Источник: МКС РК

459
28
29
30
11
35
25
33
40
31
21
18
27
27
78
10
16

320 989
13 742
18 610
28 935
11 016
25 885
11 639
21 565
28 612
18 588
17 892
12 543
23 043
12 028
56 303

7 416
13 172

Количество
молодых
людей, 

занимающихся
физической 

культурой
и спортом
в ДЮСШ

Количество 
детско-

юношеских 
спортивных

школ
(ДЮСШ)

Регионы

Республика Казахстан 
Акмолинская область 
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы

Таблица 3.5
КОЛИЧЕСТВО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ / КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ДЮСШ, 2017 г.
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3.3. СУИЦИД И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения (далее − ВОЗ) (WHO Global Suicide Report, 
2014), в 2012 году Казахстан по количеству суицидов 
среди возрастной группы 5-14 лет (3,0 на 100 тыс. 
соответствующего населения) находился на 9 ме-
сте в мире и на 4-м в возрастном диапазоне 15-29 
лет − 30,8 на 100 тыс. соответствующего населения. В 
первую десятку стран по количеству суицидов также 
входит Россия (27,3 на 100 тыс. населения в возраст-
ном контингенте с 15 до 29 лет), Литва (26,8 на 100 
тыс. населения в возрастном контингенте с 15 до 29 
лет).

По данным Комитета по правовой статистике и
специальным учетам Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан (далее − КПССУ ГП РК), 2017 год
характеризуется снижением показателей суицида
среди всего населения республики. Так, 
среднереспубликанский показатель в 2016 году соста-
вил 22,0 на 100 тыс. населения, в 2017 году − 19,9. 
Наиболее высокие показатели отмечаются в 
Акмолинской (41,7), Восточно-Казахстанской (35,6) 
и Костанайской (35,2) областях.

Данные, представленные в рисунке 3.17, де-
монстрируют снижение количества суицидов среди 
лиц в возрасте 14-28 лет в период с 2015 по 2017 годы.

Так, в 2015 году среди населения Республики Ка-
захстан в возрасте 14-28 лет было зафиксировано
970 случаев суицида. В 2016 году данный пока-
затель снизился до 899 (-7,3 %). В 2017 году показатель
уменьшился и составил 818 случаев суицида, что 
на 9 % меньше по сравнению с 2016 годом и на 
15,7 % с 2015 годом. Количество совершенных 
суицидов среди молодежи (14-28 лет) за 6 месяцев 
2018 года составило 393 случая.

Согласно данным КПССУ ГП РК, в стране уменьша-
ется количество суицидальных попыток среди

молодежи. За 2015 год количество суицидальных
попыток составило 2 642 случая. В 2016 году лицами в
возрасте 14-28 лет было совершенно 2 416 суи-
цидальных попыток, что на 8,6 % меньше по сравне-
нию с предыдущим годом. За период 2017 года дан-
ный показатель снизился еще на 40,6 % по сравнению 
с 2016 годом (1 434 случая). За первые 6 месяцев 
2018 года было совершено 809 попыток суицида (рис. 
3.18).

Согласно данным КПССУ ГП РК, смертность в
результате суицида выше среди молодых мужчин,
чем среди молодых женщин. В Казахстане в 2017
году зафиксировано 818 случаев суицида среди лиц
мужского пола в возрасте от 14 до 28 лет, данный
показатель среди лиц женского пола составил 226
случаев (рис. 3.19).

В возрастной категории 15-17 лет в 2017 году было
зарегистрировано 108 случаев завершенного суицида и
266 случаев суицидальных попыток. В сравнении с 

Рисунок 3.17
КОЛИЧЕСТВО СОВЕРШЕННЫХ СУИЦИДОВ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ (14-28 ЛЕТ) В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
ЗА 2015-2017 ГГ. И 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Источник: КПССУ ГП РК
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970

6 мес.
2018 г.

2017 г.
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2016 г.
2017 г.
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Рисунок 3.18
КОЛИЧЕСТВО СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В 2015-2017 ГГ. И 6 МЕСЯЦЕВ 
2018 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Источник: КПССУ ГП РК
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Рисунок 3.19 
КОЛИЧЕСТВО ФАКТОВ СУИЦИДА СРЕДИ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 14 ДО 28 ЛЕТ ЗА 2015 - 2017 ГОДЫ 
И 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Источник: КПССУ ГП РК

2015 г. 2016 г. 2017 г. 6 мес. 2018 г.
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2012 годом отмечается снижение числа суицидов 
несовершеннолетних на 36,8 % и суицидальных попы-
ток на 43,4 % (за 2012 год отмечалось 155 суицида и 
470 суицидальных попыток) (рис. 3.20, рис.3.21).

В 2017 году наиболее высокие показатели суи-
цида среди подростков в возрасте 15-17 лет отмеча-
ются в Акмолинской (45,4), Западно-Казахстанской 
(31,6) и Актюбинской (26,9) областях. Наиболее 
низкие − в Кызылординской (2,9), Мангистауской (3,7) 
и Алматинской (7,8) областях.

В 2017 году наиболее высокие показатели су-
ицидальных попыток среди несовершеннолет-
них 15-17 лет отмечаются в Костанайской об-
ласти (87,7), Восточно-Казахстанской (67,5) областях, 
г. Алматы (67,3), Павлодарской области (66,3), наибо-
лее низкие − в Жамбылской (10,4), Кызылординской
(11,8) и Алматинской (14,3) областях.

В возрастной категории 15-17 лет за 6 меся-
цев 2018 года было зарегистрировано 54 случая 
завершенного суицида и 126 случаев суици-
дальных попыток. В сравнении с ана-
логичным периодом 2017 года число суицидов 

остается на прежнем уровне, а число суицидаль-
ных попыток снизилось на 18,7 % (за 6 месяцев 
2017 года отмечалось 54 суицида и 155 
суицидальных попыток). 
  В указанный период наиболее высокие 
показатели суицида среди подростков в 
возрасте 15-17 лет отмечаются в Костанайской 
(23,6), Северо-Казах-станской (20,2), 
Акмолинской (15,1) областях. Наиболее низкие − 
в г. Алматы (0), Жамбылской (2,1), Актюбинской 
(3,4) областях и г. Астана (3,4) (таб.3.6).

Наиболее высокие показатели суицидальных 
попыток среди несовершеннолетних 15-17 лет от-
мечаются в Северо-Казахстанской (50,5), Павло-
дарской (41,5), Костанайской (33,7) и Восточно-
Казахстанской (33,7) областях.

В возрастной категории 15-17 лет количество 
суицидов в динамике имеет тенденцию к 
снижению (на 28 % в сравнении с 2015 годом).   
За 6 месяцев 2015 года было зарегистрировано 
75 случаев завер-шенного суицида, в сравнении с 
аналогичным пери-одом 2018 года (за 6 месяцев 
2018 года отмечается 54 случая суицида)        
(рис. 3.22).

Учитывая серьезность и актуальность данной 
проблемы, назрела необходимость разработки 
программы профилактики суицидов.

Рисунок 3.20 
КОЛИЧЕСТВО СУИЦИДОВ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 15-17 ЛЕТ, 
2012-2017 ГГ. (абсолютные значения)

Источник: КПССУ ГП РК

2012 г.
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212

128 136
111 98

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Рисунок 3.21 
КОЛИЧЕСТВО СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 
15-17 ЛЕТ, 2012-2017 ГГ. (абсолютные значения)

Источник: КПССУ ГП РК

2012 г.

470
483

419
381

299
266

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Таблица 3.6
КОЛИЧЕСТВО СУИЦИДОВ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 15-17 ЛЕТ 
ЗА 6 МЕС. 2017 - 6 МЕС. 2018 ГГ.
(на 100 000 населения соответствующего возраста)

Источник: КПССУ ГП РК

26,5
13,5

3,9
8,2

13,5
6,3

18,0
4,3

13,5
0,0
0,0

12,4
5,0
8,4
2,0
6,7
8,0

15,1
3,4
6,5
8,2
4,5
2,1
9,0
4,3

23,6
11,8

7,4
12,4
20,2

9,8
0,0
3,4
8,0

на 100 000
за 6 мес.
2017 г.

на 100 000
за 6 мес.
2018 г.

Количество
случаев суицида

Регионы

Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
г. Алматы
г. Астана
Республика Казахстан
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До начала разработки программы превенции су-
ицидов Республиканским научно-практическим цен-
тром психиатрии, психотерапии и наркологии (далее 
− РНПЦППН) совместно с международными органи-
зациями были проведены научные исследования:

1) «Исследование распространенности, глубин-
ных причин и факторов риска и защиты в области 
суицида и суицидальных попыток в Республике Ка-
захстан». Данное исследование проведено в соот-
ветствии с меморандумом между Министерством 
здравоохранения РК и Детским фондом ЮНИСЕФ с 
участием международных экспертов и националь-
ных экспертов РНПЦППН. Период проведения: 
2012-2013 годы, охват регионов – Восточно-Казах-
станская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, 
Костанайская, Карагандинская области.

Исследование состояло из трех компонентов: 
- Анализ случаев завершенного суицида;
- Эпидемиологическое слежение за суицидаль-

ными попытками – мониторинг суицидальных по-
пыток в возрастной группе 12-29 лет;

- Оценка распространенности и факторов риска,
которая включала в себя опрос несовершеннолет-
них, оказание помощи лицам, вошедшим в группу 
риска.

Результатами данного исследования явились:
– определение глубинных причин, кратко- и сред-

несрочных факторов защиты и риска в суицидаль-
ном поведении;

– пилотирование и определение ранних и эф-
фективных профилактических мер и механизмов 
превенции суицидов;

– разработаны рекомендации для кратко-, сред-
не- и долгосрочных мер и политики по снижению 
уровня суицидального поведения.

2) совместное исследование МЗСР РК, ЮНФПА и
Национальной комиссии по делам женщин и семей-
но-демографической политике при Президенте РК 
(2013-2014 гг.) «Эпидемиологическое исследование 
суицидов среди детей и подростков в Казахстане» с 

участием международных экспертов и националь-
ных экспертов РНПЦППН.

Данные исследования позволили выявить осо-
бенности суицидального поведения среди несо-
вершеннолетних Республики Казахстан в рамках
биопсихосоциальной модели причинно-следствен-
ных факторов. Были выявлены основные предикто-
ры суицидального поведения и его пусковые меха-
низмы, а также меры профилактики суицидального
поведения.

Следует отметить, что формирование суицидаль-
ного поведения зависит от взаимодействия биоло-
гических (наличие психических расстройств т.д.),
психологических (эмоциональные, когнитивные, по-
веденческие реакции и т.д.) и социальных факторов
(социальное окружение, род занятий, социальный
статус, социально-экономический статус и т.д.). Та-
ким образом, суицидальный процесс динамичен и
ни один из факторов не может рассматриваться как
предопределяющий.

Также были изучены базовые принципы и луч-
шие международные практики предупреждения
суицида среди детей и подростков:

1. Программа SEYLE – программа спасения и
укрепления жизни молодых людей Европы.

2. WE-STAY – работа в Европе с молодежью с це-
лью предупреждения академических прогулов.

3. SUPREME – программа предупреждения суици-
да и продвижения психического здоровья посред-
ством интернета и средств массовой информации.

Данные исследования показали себя как эффек-
тивные в предотвращении попыток самоубийства и 
суицидальных мыслей.

На основании всех проведенных исследований 
РНПЦППН совместно с Детским фондом ООН 
ЮНИСЕФ (с привлечением международных 
экспертов ВОЗ авторов Глобального императива 
ВОЗ: «Пре-дотвращение самоубийств») была 
разработана многокомпонентная программа 
превенции суицидов среди несовершеннолетних.

В последующем для разработки Программы 
были привлечены ведущие отечественные специа-
листы, а также при поддержке Детского фонда 
ООН ЮНИСЕФ лучшие международные эксперты в 
области суицидологии.

 Программа превенции суицидов среди несо-
вершеннолетних направлена на улучшение психи-
ческого здоровья подростков в целом и конкретно 
на профилактику саморазрушающего поведения и 
включает в себя следующие компоненты:

1. Повышение осведомленности подростков: 
проведение семинаров, нацелено на повышение 
уровня осведомленности учащихся о психическом 
здоровье, на развитие их навыков решения проблем 
и на поощрение поиска психологической поддерж-

Рисунок 3.22 
КОЛИЧЕСТВО СУИЦИДОВ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ 15-17 ЛЕТ 
ЗА 6 МЕС. 2015 - 6 МЕС. 2018 ГГ. (абс. значения)

Источник: КПССУ ГП РК

6 мес. 2015 г. 6 мес. 2016 г. 6 мес. 2017 г. 6 мес. 2018 г.

75
60 54 54
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ки, когда в этом возникает необходимость. Предос-
тавляются комплекты информационного материала.

2. Обучение персонала организаций образования 
и здравоохранения. С 2015 года обучающий компо-
нент программы внедряется во всех областях и го-
родах республиканского значения. Всего с 2015 года 
по 2017 годы обучено 11 695 специалистов образо-
вания (психологи) и здравоохранения (врачи общей 
практики, терапевты, психиатры).

3. Выявление учащихся группы риска: програм-
ма, предназначенная для раннего выявления уча-
щихся, находящихся в состоянии психологического 
стресса и группе риска саморазрушающего 
поведения, посредством заполнения опросника.

Все обучающие и информационные материалы 
(буклеты, листовки, плакаты, клинические 
руковод-ства, методические рекомендации и т.д.) 
программы превенции суицида среди 
несовершеннолетних разработаны совместно с 
международными экспер-тами, переведены на 
казахский и русский языки и полностью 
адаптированы к местным условиям и реалиям.

 Пилотный проект программы был запущен в 
2015 году в Кызылординской области. В проекте 
приняли участие 292 школы (учащиеся 8-10 классов) 
и 29 колледжей (студенты 1 курса).

Компонентом повышения осведомленности 
подростков в Кызылординской области было 
охвачено 34 808 подростков, из них в опроснике 
приняли участие 33 195 несовершеннолетних.

При этом по опроснику было выявлено 1 128 
подростков группы риска, но после проведения по-
луструктурированного интервью в данной группе 
оставлено 974 несовершеннолетних, из них не 
полу-чили никакой помощи (в связи с отказом 
законных представителей) 30 человек.

Эффективность выявления группы риска по 
суицидальному поведению повысилась почти в 12 
раз.

 Согласно данным, предоставленным между-
народными экспертами, оценки эффективности 
внедрения программы превенции суицидов среди 
несовершеннолетних в Кызылординской области 
показали следующее.

 Оценка эффективности проводилась на 
основа-нии опроса 3 748 учеников через 12 
месяцев после начала внедрения программы.

 По результатам шкалы Депрессии, тревоги и 
стресса, проведенной в 2015 году, в 2016 году, 
отмечается существенное снижение симптомов 
тревоги и стресса, как среди мальчиков, так и 
среди девочек. Снижение баллов по депрессии 
было незначительным.

Симптомы суицидального мышления значи-
тельно улучшились, но снижение этих показателей

достоверны только для девочек.
 18 (0,5 %) подростков ответили, что в течение 12 

месяцев до проведения начального опроса имели 
попытки суицида. 4 попытки совершены в течение 
12 месяцев до проведения начального опроса и тре-
бовали медицинской помощи.

 15 (0,4 %) подростков ответили, что совершили 
попытку суицида в течение 12 месяцев после прове-
дения начального опроса и ни одна из попыток не 
требовала медицинской помощи.

 Подростки обращались к учителям с различны-
ми проблемами для обсуждения: эмоциональные 
проблемы (546), депрессия (437), аутодеструктив-
ные мысли или поведение (395), как справляться 
с трудностями или проблемами (683), проблемы с 
употреблением алкоголя или наркотиков (445), из-
девательства и насилие (432), проблемы с учебой 
или сложности в учебе (827).

 По результатам оценки, отмечается высокий уро-
вень удовлетворенности подростков программой 
превенции суицидов:

 97,2 % считают, что это хорошая идея иметь в 
школах программы по сохранению психического 
здоровья для молодых людей;

 95,3 % ответили, что темы, раскрываемые в ма-
териалах программы (брошюра для подростков, 
плакаты, лекции), были им интересны;

 97,3 % ответили, что информация в материалах 
программы (брошюра для подростков, плакаты, лек-
ции) дана ясно и понятным языком;

 96 % ответили, что программа помогла им лучше 
понять свои эмоции и чувства;

 95,6 % ответили, что программа поощрила их по-
мочь друзьям, у которых были проблемы;

 94,5 % чувствуют себя более уверенно в отноше-
нии возможности получить помощь в случае необ-
ходимости;

 95,8 % считают, что выявить учеников, у которых 
могут быть проблемы, с помощью опросника яв-
ляется приемлемой частью программы сохране-
ния психического здоровья;

 97,7 % считают, что это правильно, что школьный 
психолог, учитель или сотрудник школы стараются 
помочь ученику, у которого может быть проблема;

93,5 % рекомендовали бы другим школам уча-
ствовать в программе.

Для проверки эффективности программы 
были проведены замеры состояния психического 
здоровья учащихся 8-10 классов и 1-го курса 
колледжей, влияющего на суицидальное 
поведение. Первич-ная исследуемая группа 
состояла из 3 748 несовершеннолетних до 
внедрения программы, а после внедрения 
программы, через 1 год, по этим же параметрам 
были проведены повторные
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Национальный доклад «Молодежь Казахстана – 2018»

замеры у 2 657 тех же лиц, Отсев 1 091 человека про-
изошел по следующим причинам: переезд, болезнь, 
отсутствие на момент исследования и т.д..

 Риск употребления психоактивных веществ
Данное измерение проводилось при помощи об-

щепризнанного опросника CRAFFT (Car, Relax, Alone, 
Forget, Friends, Trouble), применяемого для выявле-
ния лиц подросткового возраста с рисковым пове-
дением по употреблению психоактивных веществ. 

 После внедрения программы превенции суици-
дов были получены данные достоверного снижения 
риска употребления ПАВ в общей популяции 
подростков в 2 раза, а у подростков в группе 
риска в 6,9 раз.

Таким образом, программа превенции суицидов 
значимо воздействует на рисковое поведение, в 
части употребления психоактивных веществ.

- Оценка изменения уровня Депрессии, 
Тревоги и Стресса

Распространенность симптомов депрессии, 
тревоги и стресса измерялась с использованием 
шкалы оценки депрессии, тревоги и стресса 
(The Depression, Anxiety, Stress Scale, Dass-21).

По показателям:
Показатели депрессии в группе риска снизились 

на 45,9 %;
Тревога в группе риска снизилась более чем на 

64 %;
Признаки стресса в группе риска снизились на 

53,1 %.
Выраженное снижение в группе риска объяс-

няется оказываемой помощью лицам в группе 
риска медицинскими работниками (врачами психи-
атрами и врачами общей практики), психологами.

- Оценка изменений суицидального мышления
Суицидальное мышление исследовалось с ис-

пользованием шкалы суицидальности Пайкеля
(Paykel Suicide Scale).

Снижение показателей суицидального мыш-
ления среди подростков в общей популяции 
произошло на 36,8 %, а в группе риска на 80,6 %.

- Общий функциональный статус
Использовался опросник оценки сильных сторон

и умения справляться с трудностями (Strenghts 
and Difficulties Questionnaire, SDQ).

По оценке отмечаются изменения следующих 
параметров:

Эмоциональные проблемы в группе риска сни-
жены на 52,1 %;

Гиперактивность − на 31,9 %;
Проблемы поведения − на 52,1 %;
Проблемы со сверстниками − на 28,2 %.
На сегодняшний день программа внедряется в

16 регионах республики. Более 100 000 несовершен-

нолетних опрошено, отрицательных результатов не
выявлено. Опросник показал высокую чувстви-
тельность и точность (валидность), благодаря ему
были выявлены несовершеннолетние группы риска
по суицидальному поведению, которым оказана
соответствующая психологическая и медицинская
помощь.

3.4. ДОСУГ МОЛОДЕЖИ

Досуг является важным условием культурной
социализации молодежи, активно формируя ее
ценности, знания, навыки поведения. Досуговая
деятельность молодежи, как важный составной
элемент свободного времени, которым молодые
люди располагают по своему усмотрению, ха-
рактеризуется многообразием направлений и 
форм в зависимости от возраста, уровня об-
разования, места жительства и социально-эко-
номического положения молодежи.

По результатам социологического опроса,
проведенного НИЦ «Молодежь», театры и кон-
церты молодежь посещает «не более 1-2 раз в 
год», кинотеатр – «3-6 раз в год». Чаще всего мо-
лодежь проводит свое время в кафе, барах, ре-
сторанах, (от 1 раза в месяц до 1 раза в неде-
лю), более 1 раза в неделю – спортивный зал 
(таб. 3.7).

Молодежь все больше проводит время в сети
интернет. По результатам опроса, 91 % молодежи
использует Интернет ежедневно: «несколько раз
в день» − 67,5 %, «ежедневно, раз в день» − 23,5 %
(рис. 3.23).

Наиболее популярные среди молодежи соци-

Рисунок 3.23
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ
НА ВОПРОС: «КАК ЧАСТО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ
ИНТЕРНЕТОМ?»

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

67,5

23,5

5,1

1,7

1,6

0,6 

Несколько раз в день

Ежедневно, раз в день

Несколько раз в неделю

Несколько раз в месяц

Не пользуюсь

Затрудняюсь ответить
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альные сети и мессенджеры: WhatsApp (85,1 %),
Instagram (70 %), ВКонтакте (69,2 %). Как правило,
молодые люди имеют аккаунты в нескольких со-
циальных сетях одновременно (таб. 3.8).

Чтение книг, как проведение досуга, становит-
ся менее распространенным занятием – 32,2 %
(рис. 3.24). Молодежь чаще проводит время в со-
циальных сетях, сети Интернет, нежели за прочте-
нием книг.

В разрезе регионов отмечается неравномерное
развитие досуговой инфраструктуры. Так, в первом
полугодии 2018 года наибольшее число культур-
но-досуговых учреждений отмечается в Западно-
Казахстанской (687), Костанайской (686) и
Акмолинской (651) областях (таб. 3.9 – 3.10).

Несмотря на различия в развитии досуговой ин-
фраструктуры для молодежи в разрезе регионов,
по данным опроса, 66,5 % респондентов в целом до-
вольны работой досуговых организаций (дворцы
школьников и молодежи, школы искусств, дворцы
спорта, ДЮСШ). Из них 25,6 % полностью удовлетво-
рены работой досуговых учреждений. Вместе с тем,
практически каждый пятый респондент (20,5 %) не
удовлетворен деятельностью досуговых центров в
своем городе или селе. Учитывая, что 6,6 % респон-
дентов не посещают досуговые учреждения и еще
4,1 % указали на отсутствие подобных учреждений в
их населенных пунктах, то, в совокупности, получает-
ся, что 31,2 % опрошенной молодежи не устраивает
уровень развития досуга (рис. 3.25).

Значимые различия выявлены в уровне удов-
летворенности качеством и работой досуговых
учреждений городской и сельской молодежи. Так,
по результатам корреляционного анализа, сель-

Источник: Результаты социологических исследований НИЦ «Молодежь»
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Таблица 3.7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «КАК ЧАСТО ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ МЕСТА?»

Нет

Да

Затрудняюсь
ответить

Рисунок 3.24
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ 
НА ВОПРОС: «В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЧИТАЕТЕ 
ЛИ ВЫ КАКУЮ-НИБУДЬ ЛИТЕРАТУРУ?»

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»
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Таблица 3.8 
РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»
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ская молодежь (55,3 %), реже городской (75,2 %) 
выражает свою удовлетворенность качеством и 
работой досуговых учреждений, что обусловлено 

слабым развитием досуговой инфраструктуры на 
селе (рис. 3.26). 

Таким образом, на основе анализа социологи-

Источник: Местные исполнительные органы 
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ДК и 
клубы Музеи Театры Филармонии ДругоеБиблиотеки

Общее 
количество 
культурных 
учреждений

Регионы

Акмолинская область 
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Кызылординская область 
Костанайская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область  
г. Астана 
г. Алматы 

Таблица 3.9
КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ, В 2017 ГОДУ

Источник: Местные исполнительные органы      
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г. Алматы

Таблица 3.10
КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ, 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
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ческих данных, можно сделать следующие выво-
ды. Молодежь Казахстана в своем большинстве 
переживает период трансформации в досуговой 
сфере, происходят культурные и технологические 
изменения. Для молодежи характерна пассивная 

форма досуга, проведение свободного времени
в интернете. Молодежь предпочитает проведение
досуга за общением, но в виртуальном формате.

Полностью удовлетворен(-а)

 Скорее удовлетворен(-а)

Скорее не удовлетворен(-а)

Полностью не удовлетворен(-а)

Я не посещаю досуговые учреждения

В нашем населенном пункте нет 

Рисунок 3.26
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ НА 
ВОПРОС: «УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ 
И РАБОТОЙ ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(ДОМОВ, ДВОРЦОВ ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЕЖИ, 
ШКОЛ ИСКУССТВ, ДВОРЦОВ СПОРТА, ДЮСШ, 
СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ И ДР.), КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЕ?», 
В РАЗРЕЗЕ ТИПА ПОСЕЛЕНИЯ

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»
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Рисунок 3.25 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 
«УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ И 
РАБОТОЙ ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(ДОМОВ, ДВОРЦОВ ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЕЖИ, 
ШКОЛ ИСКУССТВ, ДВОРЦОВ СПОРТА, ДЮСШ, 
СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ И ДР.), КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЕ?»  

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»
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4.3. Молодежь в науке: 
 перспективы и инициативы

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

ГЛАВА 4

4

4.1. Реализация государственной 
 политики в сфере образования

4.2. Основные векторы 
 модернизации
 системы образования:
 инновации, 
 оптимизация,
 перспективы



ГЛ
А

ВА
 4

О
Б

РА
ЗО

В
А

Н
И

Е 
И

 Н
А

У
К

А
 В

 Ж
И

ЗН
И

 М
О

Л
О

Д
ЕЖ

И

191

4.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Образование, как фундаментальный элемент
социальной системы, наряду с институтом семьи
играет важную роль в социализации личности,
определении ее социального статуса, воспроиз-
водстве и развитии социальной структуры обще-
ства.

Роль образования в развитии молодежи
признается международным сообществом
определяющей. Реализация прав молодежи на
образование является важным условием дости-
жения Целей устойчивого развития (Millennium
Development Goals), реализации задач Всемир-
ной программы действий в интересах молоде-
жи (World Programme of Action for Youth, WPAY),
высокого уровня конкурентоспособности наци-
ональных экономик в рамках Глобального ин-
декса конкурентоспособности Всемирного эко-
номического форума (The Global Competitiveness
Index by the World Economic Forum), показателем
развития человеческого потенциала в рамках Ин-
декса человеческого развития ООН (The Human
Development Index, HDI), важным показателем
развития молодежи в рамках Глобального индек-
са развития молодежи (Global Youth Development
Index).

В Казахстане реализация государственной
политики в сфере образования основывается
на Конституции, Законе Республики Казахстан
«Об образовании» и является одним из приори-
тетных направлений внутренней политики Рес-
публики Казахстан. Основным инструментом
реализации государственной образовательной
политики выступает Государственная программа
развития образования и науки (ГПРОН), предла-
гающая конкретные механизмы реализации прав и 
возможностей граждан страны на доступное и
качественное образование на протяжении всей
жизни.

Среднее образование
Школа является важным этапом в жизни каж-

дого молодого человека. Именно в этот период
формируется личность, нравственные ценности
и установки человека, закладываются основы
его активной гражданской позиции.

12 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, 
А. Дуйсенгали, Н. Касымбекова. – Астана: АО «ИАЦ», 2018. – 434 с., С. 74 Статистика системы образования Республики 
Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. – с. 336 – 68 с. ISBN 978-601-7904-08-1
13 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 75 с. ISBN 978-601-7904-08-1

Охват детей и молодежи средним образовани-
ем в Казахстане характеризуется высокими по-
казателями. Валовый коэффициент охвата сред-
ним образованием в 2017 году составил 105,94 % 
(таб. 4.1).

Разветвленная сеть организаций среднего 
образования в Казахстане позволяет удовлет-
ворить разнообразные образовательные по-
требности и интересы детей и молодежи. В 2017 
году в стране функционировало 7 047 дневных 
государственных, 125 частных, 75 вечерних, 100 
специальных организаций образования, 34 шко-
лы, подведомственные другим государственным 
органам, 20 Назарбаев Интеллектуальных школ, 4 
республиканских, 8 международных школ, 7 школ 
для детей с девиантным поведением, 1 школа для 
детей с особым режимом содержания и 1 между-
народная школа – филиал АОО «НИШ»12. В 7 047 
школах обучалось 2 972 319 человек.

Система среднего образования в Казахстане 
позволяет учитывать языковые потребности де-
тей и молодежи в образовании. Так, в 2017 году 
в стране насчитывалось 3 746 школ с казахским 
языком обучения с контингентом в 1 323 339 
человек, 2 037 школ с русским и казахским язы-
ком обучения (1 253 924 человек), 1 237 школ с 
русским (378 614 человек), 13 школ с узбекским 
(9 119 человек), 12 – с уйгурским (6 053 человек) 
и 2 – с таджикским языком обучения (1 270 чело-
век) 13. Более того, 9 897 учащихся общеобразова-

Таблица 4.1
ВАЛОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ОХВАТА
СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2013 г.
103,47

104,92
102,10

104,57
102,57

105,66
101,98

106,24
105,30

2014 г.
103,55

2015 г.
103,78

2016 г.
105,76

106,42
105,48

2017 г.
105,94

* – Валовый коэффициент охвата средним образованием 
определяется как отношение численности учащихся, 
независимо от возраста, обучающихся на первой ступени 
основного среднего и общего среднего образования 
(МСКО 2,3) и в организациях технического и профессио-
нального образования (МСКО-3), к общей численности 
населения в возрасте 11-17 лет.

Республика
Казахстан
в том числе:
женщин
мужчин
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тельных школ имеют статус «оралмана»14. В це-
лях содействия их адаптации к образовательным 
программам им предлагаются факультативные 
занятия по казахскому и русскому языкам.

Права детей и молодежи на качественное 
образование независимо от состояния здоро-
вья частично реализуются благодаря условиям 
для инклюзивного образования, создаваемым 
в дневных государственных общеобразователь-
ных школах страны. В 2017 году из 7 047 школ 
условия для инклюзивного образования были 
созданы в 3 873 школах (55 %) 15, функционирует 
2 454 школ с классами для детей с ограничения-
ми по здоровью 16.

Особенности территориального распределе-
ния сети организаций среднего образования и 
усилия местных исполнительных органов позво-
ляют реализовать образовательные потребности 
детей и молодежи на селе и в моногородах. В 2017 
году из 7 047 школ 5 348 приходились на сельскую 
местность, где обучалось 1 394 785 человек или 

14 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 95 с. ISBN 978-601-7904-08-1
15 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 80 с. ISBN 978-601-7904-08-1
16 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 82 с. ISBN 978-601-7904-08-1
17 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 70-71 с. ISBN 978-601-7904-08-1
18 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 6 с. ISBN 978-601-7904-08-1
19 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С. 76
20 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 187 с. ISBN 978-601-7904-08-1
21 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 186 с. ISBN 978-601-7904-08-1
22 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 189 с. ISBN 978-601-7904-08-1

46,9 % контингента общеобразовательных школ 
в стране 17. Важная роль в обеспечении охвата на-
селения средним образованием отведена МКШ, 
численность которых в 2017 году составила 2 944 
единицы с контингентом в 204 121 человек 18. В 
сельских населенных пунктах, где отсутствуют 
школы, дети обеспечиваются бесплатным под-
возом или местами в пришкольных интернатах. 
В 2017 году в 1 636 сельских населенных пунктах 
ввиду отсутствия школы в подвозе и местах в ин-
тернате нуждались 26 742 человека типичного 
школьного возраста. Для решения данной про-
блемы МИО организован бесплатный ежеднев-
ный подвоз 22 819 учащихся к ближайшей школе 
и обратно, предоставлены места в пришкольных 
интернатах для 3 244 детей 19.

Несмотря на положительную динамику по 
ряду аспектов, значимых для реализации прав 
молодежи на качественное и доступное среднее 
образование, существует ряд вопросов, требую-
щих целенаправленных усилий государства. В их 
числе следует отметить задачу по ликвидации 
трехсменного обучения в общеобразовательных 
школах. В 2017 году в стране насчитывалось 130 
школ, в которых 18,3 тыс. человек обучались в 
третью смену (рис. 4.1) 20. Важным представля-
ется и завершение работы по ликвидации школ, 
находящихся в аварийном техчническом состо-
янии (43 школы в 2017 году)21.

Материально-техническое оснащение органи-
заций среднего образования выступает важным 
условием для создания благоприятных условий 
для обучения и воспитания детей и молодежи. 
По данным за 2017 год, из 7 047 дневных госу-
дарственных общеобразовательных школ 5 956 
(84,5 %) имели спортивные залы, из которых 663 
(11 %) были расположены в приспособленных 
зданиях22. 648 дневных государственных обще-
образовательных школ не имели собственной 
библиотеки. 2 663 (37,8 %) школы имели исклю-

Рисунок 4.1 
СЕТЬ И КОНТИНГЕНТ ДНЕВНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛ В 1993-2017 ГОДЫ

Источник: ИАЦ МОН РК

2005 г.2001 г.1993 г. 1995 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.2010 г.

12,1 13,8

25,2

20,7

12,61 11,5

18,6 18,3

Контингент
Сеть

84 99

24

112
84 87

127 130
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чительно надворные туалеты и значимой дина-
мики сокращения их численности не отмечается 
(39,1 % в 2016 году, 40,5 % в 2015 году) 23.

Внимания требует вопрос развития и повсемест-

23 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 192 с. ISBN 978-601-7904-08-1

ного обеспечения доступного дополнительного 
образования для детей и молодежи. В 2017 году в 
Казахстане насчитывалось 1 287 организаций до-
полнительного образования, в которых обучались 

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

Западно-Казахстанская область

Жамбылская область

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Южно-Казахстанская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Восточно-Казахстанская область

г. Астана

г. Алматы

Рисунок 4.2
КОНТИНГЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОЛУ

Источник: ИАЦ МОН РК

Мужчины                Женщины

20 887

29 741

33 193

21 677

34 555

41 110

43 998

33 034

28 150

21 637

73 677

32 472

22 469

43 340

16 255

20 003

16 603

29 149

23 046

14 894

34 753

34 895

41 927

29 071

22 005

19 041

44 979

27 551

20 521

37 698

14 406

20 590

Поступили на учебу в колледж

Поступили на учебу в вуз

Устроились на работу

Выехали за пределы страны

Не устроились

Не подлежат обучению

Призваны в армию

Сведения о трудоустройстве отсутствуют

Рисунок 4.3
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ 11 КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Источник: ИАЦ МОН РК

Всего
выпускников 127 414

22 465

76 509

11 041

4 158

5 243

114

537

7 347

Знак «Алтын белгі» 

Проходящие повторный курс в одном классе

Рисунок 4.4
УСПЕВАМОСТЬ УЧАЩИХСЯ
ДНЕВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Источник: ИАЦ МОН РК

4 502 

2 685 

1 215 058 523 853
Отличники Хорошисты
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947 327 человек (31,1 %) и занято 31 011 педагоги-
ческих работников24. Из них 14 находились в аварий-
ном состоянии, капитального и текущего ремонта 
требовали, соответственно, 217 и 164 организаций 
дополнительного образования 25. Совершенство-
вание качества и расширение доступа молодежи к 
дополнительному образованию выступает важным 
условием реализации задачи по воспитанию мно-
гомерной, творческой, высокоинтеллектуальной 
личности молодого человека.

Особенно актуальной является задача расши-
рения доступа к дополнительному образованию 
сельской молодежи, выходцев из социально-уяз-
вимых групп и девочек. В 2017 году на сельскую 
местность приходилось 440 (34,1 %) организаций 
дополнительного образования. Из числа детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с нарушениями здоровья в дополнительное 
образование было вовлечено 12 030 человек или 
1,3 % от общего числа детей и молодежи, занятых 
во внешкольных организациях 26. Для контингента 
организаций дополнительного образования было 
характерно численное преобладание мальчиков. В 
большей степени это характерно для Южно-Казах-
станской (ныне Туркестанской), Алматинской, Вос-
точно-Казахстанской областей (рис. 4.2)27. Следует 
отметить, что соотношение численности населения 
типичного возраста по полу не позволяет в полной 
степени объяснить данное явление.

Качество среднего образования играет важ-
ную роль в реализации жизненных планов моло-
дежи после завершения обучения. В 2017 году 11 
классы общеобразовательных школ завершили 
127 414 человек, из которых 76 509 (60,0 %) по-
ступили в вуз, 22 465 (17,6 %) – в колледж, 11 041 
(8,6 %) – трудоустроились, 4 158 (3,2 %) – выехали 
за пределы страны, 537 (0,4 %)– были призваны в 
армию (рис. 4.3). 5 243 (4,1 %) выпускников школ 

24 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 240-246 с. ISBN 978-601-7904-08-1
25 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 247 с. ISBN 978-601-7904-08-1
26 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С. 81
27 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 241 с. ISBN 978-601-7904-08-1
28 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 105 с. ISBN 978-601-7904-08-1
29 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 99 с. ISBN 978-601-7904-08-1
30 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 101 с. ISBN 978-601-7904-08-1
31 Новое качество образования: итоги 2017 года и планы на 2018 год https://primeminister.kz/ru/news/all/novoe-kachestvo-
obrazovaniya-itogi-2017-goda-i-plani-na-2018-god
32 http://timss2015.org/timss-2015/science/student-achievement/
33 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С. 173

не смогли продолжить обучение и трудоустроиться 
28.

Индивидуальные образовательные достиже-
ния обучающихся являются важным критерием
качества образования. В 2017 году в контингенте
учащихся дневных государственных общеобразо-
вательных школ отличную и хорошую успеваемость
продемонстрировали 523 853 и 1 215 058 человек,
соответственно 29. Знак «Алтын белгі» присвоен 4
502 выпускникам школ (рис. 4.4) 30. Учащиеся отече-
ственных школ ежегодно демонстрируют выдающие-
ся академические достижения в разных областях
знания на национальном и международном уровнях.
По итогам престижных международных олимпиад
казахстанская сборная команда занимает 10-е место
в мире 31. В 2015 году учащиеся 8-х классов Казахста-
на, принимавшие участие в международном сопо-
ставительном исследовании достижений учащихся
по естественнонаучным предметам TIMSS, проде-
монстрировали выдающиеся результаты (533 бал-
ла) наряду с учащимися из Сингапура (597 баллов),
Японии (571 балл), Англии (537 баллов) 32. Более того,
Казахстан находится в числе стран мира с наимень-
шим числом выбывших из организаций среднего
образования и оставшихся на второй год обучения
школьников (среднее значение по республике в 2017
году – 0,03 %, в странах ОЭСР в 2016 году – 3,2 %)33.

Несмотря на значимые достижения учащихся ка-
захстанских школ, внимания требуют существенные
различия в результатах учащихся городских и сель-
ских школ. Так, в 2017 году результаты мониторинга
учебных достижений учащихся 9-х классов в рамках
ВОУД показали разницу в 7 баллов между городски-
ми и сельскими школьниками в пользу первых. Раз-
ница сохраняется и на выходе из системы среднего
образования: в 2017 году разрыв в результатах ЕНТ
выпускников городских и сельских школ превысил
составил 8,98 балла.
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Техническое и профессиональное образование
Система технического и профессионального обра-

зования играет значимую роль в социальной интег-
рации и адаптации молодежи путем развития у нее
необходимых профессиональных умений и навыков.

Охват молодежи типичного возраста техническим
и профессиональным образованием в 2017 году со-
ставил 17 %. Показатели охвата техническим и про-
фессиональным образованием ниже среднего респу-
бликанского значения отмечались в Алматинской
(10,0 %), Южно-Казахстанской (13,9 %), Северо-Казах-
станской (14,4 %), Жамбылской (14,5 %) и Кызылор-
динской (16,1 %) областях (таб. 4.2).

Молодежь чаще всего приступает к получению
технического и профессионального образования на
базе 9 класса (311,0 тыс. человек или 63,6 %) и обуча-
ется преимущественно в государственных организа-
циях ТиПО (284,7 тыс. человек или 58 %).

Доступность технического и профессионального
образования для молодежи обеспечивается широкой
сетью организаций ТиПО. В 2017 году в Казахстане на-
считывалось 824 организации ТиПО, из которых 477 –
государственные (57,9 %), 347 – частные (42,1 %). Сеть
организаций ТиПО представлена преимущественно
колледжами (454 государственных и 347 частных)
и в меньшей степени государственными высшими
колледжами (21) и училищами (2).

Реализация государственного заказа на подготов-

ку кадров позволяет молодежи получить техническое
и профессиональное образование на бюджетной
основе. В 2017 году контингент организаций ТиПО
составил 489,2 тыс. человек. Из них в рамках го-
сударственного заказа обучались 263,3 тыс. чело-
век, что составляет 53,8 % контингента организаций
ТиПО. В 2017 в организации ТиПО принято 154,4
тыс. человек, из них по государственному заказу –
94,8 тыс. человек или 61,5 %.

Квотирование государственного образова-
тельного заказа на подготовку кадров позволяет
повысить доступность ТиПО для сельской моло-
дежи (квота в 30 %), детей-сирот (квота в 1 %), мо-
лодежи с ограничениями по здоровью (квота в 1
%), со статусом «оралман» (квота в 4 %). Вместе с
тем, внимания требует вопрос территориального
распределения сети организаций ТиПО, характе-
ризующегося высокой концентрацией организа-
ций образования в городе (649), нежели на селе
(175). Колледжи, расположенные в сельских насе-
ленных пунктах, имеют сельскохозяйственный про-
филь. В 2017 году в них обучалось 49 864 человека, из
них по специальностям сельского хозяйства – 36
836 человек.

Доступность технического и профессио-
нального образования для лиц с ООП обеспечи-
вается за счет создания в организациях ТиПО
условий для инклюзивного образования. В 2017
году среди 824 организаций ТиПО
безбарьерный доступ для лиц с ООП создан в  

Таблица 4.2
ОХВАТ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 24 ЛЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

Источник: МОН РК

Численность населения
в возрасте от 14 до 24 лет (человек)

Численность учащихся организаций
ТиПО в возрасте от 14 до 24 лет  (человек)

Охват
ТиПО (%)

на 01.01.2017

106 457
285 330
128 307
93 724
181 983
178 652
948 37
196 872
130 700
119 965
101 646
99 128
76 312
511 893
256 660
135 781
2 698 247

19 875
28 631
25 109
17 398
32 556
25 816
18 348
36 335
21 026
20 739
19 123
18 286
10 996
71 127
66 224
26 353
457 942

18,7
10,0
19,6
18,6
17,9
14,5
19,3
18,5
16,1
17,3
18,8
18,4
14,4
13,9
25,8
19,4
17,0

Акмолинская область
Алматинская область
Актюбинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Кызылординская область
Костанайская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
г. Алматы
г. Астана
Республика Казахстан

Регионы
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206 (25 %) 34.
Языковые потребности учащейся молодежи реа-

лизуются сетью организаций ТиПО с казахским, рус-
ским языком обучения и смешанного типа. В 2017
году из 824 организаций ТиПО 531 предлагали обуче-

34 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С. 92 

ние на русском и казахском языках, 223 – на казах-
ском языке, 70 – на русском языке. В 2017 году более
половины контингента организаций ТиПО обучалось
на казахском языке (291,8 тыс. человек или 59,6 %).

Исходя из потребностей обучающихся, организа-
ции ТиПО предлагают различные формы обучения:
дневную (803), заочную (391) и вечернюю (24). Кон-
тингент организаций ТиПО представлен преимуще-
ственно студентами очной формы обучения (426,4
тыс. человек или 59,6 %), в меньшей степени – заоч-
ной (59,6 тыс. человек или 12,2 %) и вечерней (3,2 тыс.
человек или 0,6 %) формы обучения.

Учитывая потребности рынка труда в специалис-
тах с техническим и профессиональным образовани-
ем, молодежи предлагается обучение по широкому
спектру специальностей (213) и квалификаций (693)
на базе колледжей технического (191), сельскохо-
зяйственного (175) профиля и многопрофильных
организаций ТиПО (258). Доля обучающихся специ-
альностям среднего звена (76,4 %) остается более
значимой по сравнению с долей студентов, обучаю-
щихся рабочим специальностям (23,6 %) (рис. 4.5).

Рисунок 4.5
ДОЛЯ СТУДЕНТОВ ТИПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Рабочие
специальности

Специалисты
среднего звена

81,5 80,6 80,4 76,4

2015 г. 2016 г. 2017 г.2014 г.

Источник: ИАЦ МОН РК

18,5 19,4 19,6 23,6

Таблица 4.3
СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ТИПО В 2017 ГОДУ

Источник: МОН РК
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17 636
4 041
9 301
7 910
4 961
5 963
6 009
4 450
5 550
6 535
4 848
2 994
5 307

10 034
15 739
5 246

10 927
1 959
6 814
6 012
3 448
4 104
4 213
2 756
2 166
5 020
3 043
2 028
3 620
7 996
9 663
3 722

405
557
560
533
575
573
432
291
339
500
355
195
747
553

2 955
270

474
119
62

148
49
46
34

124
296
11

102
71
33
69

181
17

147
115
363
269
401
382
249
65

350
182
264
303
352
480
251
132

9
12
32
7

47
60
23
35

250
24
10
49
92

102
175
21

323
71

273
228
146
219
256
251
156
86

167
111
232
283
301
80

5 351
1 208
1 197
713
295
579
802
928

1 993
712
907
237
231
551

2 213
1 004

Южно-Казахстанская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Алматинская область
Акмолинская область
Костанайская область
Актюбинская область
Мангистауская область
Жамбылская область
г. Астана
Западно-Казахстанская область
Северо-Казахстанская область
Павлодарская область
Карагандинская область
г. Алматы
Кызылординская область

Регионы
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Важная роль в реализации прав молодежи на
техническое и профессиональное образование от-
ведена проекту «Бесплатное ТиПО для всех», реа-
лизуемому МОН РК совместно с МТСЗН РК в рамках
Программы продуктивной занятости и предприни-
мательства на 2017-2021 годы. Участники проекта
из числа выпускников 9-х и 11-х классов, детей-си-
рот, молодых людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, обеспечиваются государственной
поддержкой в виде оплаты обучения, одноразового
горячего питания, стипендии и проезда. Проект ре-
ализуется в 318 колледжах страны, из которых 33 – 
частные. Для охвата молодежи в отдаленных на-
селенных пунктах предлагаются мобильные курсы
обучения в пяти областях – Акмолинской, Актю-
бинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и
Костанайской 35. В 2017 году к обучению приступили
около 21 тыс. человек, из которых 13 595 – выходцы
из малоимущих, многодетных семей, 589 – дети-си-
роты, 1 541 выпускников школ прошлых лет и 5 575
человек из других категорий молодежи 36.

Основным индикатором качества технического и 
профессионального образования выступают
показатели трудоустройства выпускников. В
2017 году выпуск организаций ТиПО составил 17
636 человек, из которых 10 927 человек или 62,7% 
были трудоустроены (таб. 4.3).

Значимый вклад в обеспечение занятости
выпускников организаций ТиПО и насыщение
рынка труда в трудодефицитных регионах стра-
ны внес проект «Мәңгілік ел жастары – инду-
стрияға» («Серпін»). Цель проекта заключается в 
стимулировании учебной миграции молодежи из 
трудоизбыточных регионов в трудодефицит-ные 
регионы страны через обучение по востребо-
ванным специальностям. В системе ТиПО проект
«Серпін» реализуется в 37 организациях 7 регио-
нов – Акмолинской, Восточно-Казахстанской,
Западно-Казахстанской, Костанайской, Караган-
динской, Павлодарской и Северо-Казахстанской
областях, где обучаются 2 276 человек. В 2017
году выпуск составил 1 019 человек, из которых
698 человек трудоустроены (65 %), 76 – продол-
жают обучение в высших учебных заведениях и
колледжах (8 %), 98 – служат в рядах Вооружен-
ных Сил РК (9 %), 34 – вернулись в регионы про-
живания по различным причинам (по состоянию

35 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С.83
36 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С.84
37 https://www.worldpolicycenter.org/data-tables/policy/does-the-constitution-guarantee-citizens-the-right-to-higher-education

здоровья, в связи с созданием семьи и др.) (4 %),
нетрудоустроены 119 человек (10,6 %).

Реализация проектов «Бесплатное ТиПО для
всех» и «Серпін» способствовала увеличению
контингента организаций ТиПО. Контингент ор-
ганизаций ТиПО впервые за последние 5 лет
продемонстрировал динамику роста, который
сопровождался увеличением объема государ-
ственного заказа на подготовку кадров по рабо-
чим специальностям и специальностям среднего
звена (рис. 4.6).

Высшее и послевузовское образование
Конституция Республики Казахстан гаранти-

рует гражданам получение высшего образова-
ния на конкурсной основе. Важно отметить, что
данное право закреплено конституционно лишь
в 43 странах мира37. В 2017-2018 учебном году 
в Казахстане насчитывалось 130 вуза. На 
начало 2017-2018 учебного года контингент 
организаций высшего образования составил 496 
209 человек. К числу регионов с наибольшей 
численностью студенческой молодежи 
относятся г. Алматы (131 292 человек), Южно-
Казахстанская область (79 423 человек), г. 
Астана (52 369 человек) и г. Караганды (42 629 
человек) (таб. 4.4).

Реализация государственного заказа на подго-
товку кадров позволяет молодежи получить на кон-
курсной основе бесплатное высшее образование. В
2017 году выделено рекордное за последние 5 лет
число образовательных грантов (бакалавриат – 37

Рисунок 4.6
ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ
ТИПО В 2013-2017 ГОДЫ

Контингент,
тыс. человек

Государственный
заказ, в %

561 940 531 453 499 477 489 149 489 198

2015 г. 2016 г. 2017 г.2014 г.2013 г.

Источник: ИАЦ МОН РК

43,5 46,3 48,5 50,1 53,8
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932, магистратура – 10 004, PhD докторантура – 1
285)38. В 2017-2018 году в рамках государственных
образовательных грантов в вузах страны обуча-
лось 137 841 человек или 28,9 % контингента вузов.
Остальные 358 368 человек получали образователь-
ные услуги в вузах на платной основе 39.

Квотирование государственного образователь-
ного заказа на подготовку кадров позволяет повы-
сить доступность высшего образования для сель-
ской молодежи, детей-сирот, молодежи с ограничени-
ями по здоровью, со статусом «оралман». В 2017-
2018 учебном году в вузы по квоте принято на обуче-
ние 16 901 человек или 12,3 % от общего числа приня-
тых на обучение: 14 973 человек (88,6 %) сельской мо-
лодежи, 941 человек казахской национальности, не
являющихся гражданами РК, 640 молодых людей,
оставшихся без попечения родителей, 175 человек с 
инвалидностью I и II группы старше 18 лет, 159 ин-

38 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С. 101
39 Статистика системы образования Республики Казахстан. Астана: АО «Информационно-аналитический центр» - Астана, 2018. 
– с. 336 – 290 с. ISBN 978-601-7904-08-1
40 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С. 194

валидов с детства и 13 человек, приравненных по
льготам и гарантиям к участникам войны и инвали-
дам войны. Несмотря на предпринимаемые меры,
наиболее уязвимыми в отношении равного доступа
к высшему образованию являются молодые люди
с ООП.

В целях расширения доступа к высшему образо-
ванию на платной основе молодежи предоставлена
возможность повторной сдачи ЕНТ и «условного за-
числения» для лиц, не преодолевших пороговый уро-
вень. В 2017 году данной возможностью пересдачи
воспользовались 5 177 выпускников школ, «условно
зачислены» 462 человека.

На уровне высшего образования молодежи
предоставляется возможность обучения на казах-
ском, русском, английском и других языках. В 2017-
2018 учебном году число студентов, обучающихся
на казахском языке, составило 318 896 человек или
64,3 % контигента вузов. Остальные обучались на
русском (158 267 человек или 31,9 %), английском
(18 659 человек или 3,8 %), немецком (34 человека)
и других языках.

Основным инструментом мониторинга качества
и эффективности системы высшего образования
выступает ВОУД студентов. В 2017 году в тестиро-
вании принимали участие 42 592 студента из 104
вузов страны по 101 специальности. Средний балл
по республике составил 81,25 баллов из 100 возмож-
ных. Число студентов, набравших менее 50 баллов,
составило 5 721 человека (13,4 %). Важно отметить,
что количество студентов с казахским языком обу-
чения, набравших менее 50 баллов (4 142 человек) в
2 раза превысило количество студентов с русским
языком обучения (2 031 человек)40.

Привлекательность системы высшего образова-
ния во многом определяется уровнем ее интерна-
ционализации. В 2017 году наибольшее количество
иностранных студентов было отмечено в США – бо-
лее 1 миллиона иностранных студентов или 24 % от
их общего числа в мире, в Великобритании – 11 % и
Китае – 10 %. В Казахстане в 2017 году количество
иностранных студентов составило 13 898 человек
или 2,8 % контингента вузов. Из них 7 828 человек
– выходцы из стран СНГ и 6 070 – граждане стран
дальнего зарубежья. В численности иностранных
студентов из стран СНГ преобладают граждане
Узбекистана (3 683 человек), Туркменистана (1 320

Таблица 4.4
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СТУДЕНТОВ
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Регионы Число само-
стоятельных

учебных
заведений,

единиц

130
4
6
3
3
4
3
9
7
3
2

12
4
2
7

13
40

Контингент
вузов,

человек

496 209
9 441

21 829
9 342

12 046
31 392
20 874
42 629
20 534
9 973
5 167

79 423
14 537
6 027

29 334
52 369

131 292

Республика Казахстан
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы
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человек), России (1 075 человек) и Кыргызстана (1
026 человек). Контингент иностранных студентов из
стран дальнего зарубежья состоит преимуществен-
но из граждан Индии (3 290 человек), Китая (1 290
человек), Афганистана (506 человек), Монголии (439
человек) и Турции (236 человек).

Материально-техническое оснащение вузов, на-
личие у них развитой инфраструктуры, необходимой
для развития, поддержания здоровья молодежи
является важным условием вузовского обучения. В
2017 году в Казахстане местами в общежитиях не
были обеспечены 17 354 студента (20,3 %). Наи-
большая потребность в общежитии наблюдалась в
городах Астана (32,6 %) и Алматы (16,5 %), преиму-
щественно за счет большого потока иногородних
студентов41. Охват студентов деятельностью студенче-
ских спортивных секций составил 55,8 % или 278,6 тыс.
человек 42. Абсолютное число вузов в Казахстане имеют
собственные библиотеки с библиотечным фондом в
78,8 млн. экземпляров43.

В 2017 году вузами страны подготовлены и вы-
пущены 127 084 специалистов. Наибольшее количе-
ство специалистов по следующим направлениям:
«Образование» (36 085 человек или 28,4 %), «Техни-
ческие науки и технологии» (26 316 человек или
20,7 %) и «Социальные науки, экономика и 
бизнеса» (21 225 человек или 16,7 %)44.

В системе высшего и послевузовского образова-
ния в 2017 году отмечается увеличение численно-
сти обучающихся по программам магистратуры, ре-
зидентуры и докторантуры PhD. В 2017-2018 году
контингент магистрантов составил 34 609 человек.
Из них 19 431 человек обучались по научно-педагогиче-
скому направлению, 15 178 – по направлению про-
фильной магистратуры. Численность докторантов
также увеличилась и в 2017 году составила 3 603 че-
ловек. Из них большинство (3 490 человек) обуча-
лись в рамках докторантуры PhD, остальные 113 че-
ловек – в рамках профильной докторантуры.

В контингенте магистрантов значимая доля обуча-
ется в рамках государственного образовательного
заказа на подготовку научно-педагогических кадров. В
2017-2018 году 16 565 человек или 47,8 % контин-
гента обучались на бюджетной основе.

Выпуск магистров и докторов PhD в 2017-2018
учебном году увеличился. На уровне магистратуры
выпуск составил 18 268 человек, из которых 99,7 %

41 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С. 156
42 http://egov.kz/cms/ru/law/list/U1600000168
43 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С. 158
44 КС МНЭ РК
45 Н. Назарбаев «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда»

завершили обучение с защитой магистерской дис-
сертации. На уровне докторантуры выпуск соста-
вил 742, их них с защитой диссертации завершили
обучение лишь 249 человек или 34,5 %. Данное об-
стоятельство обусловлено высокими требования-
ми, предъявляемыми к подготовке докторов PhD в 
системе послевузовского образования.

4.2. ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: ИННОВАЦИИ,
ОПТИМИЗАЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

 
Модернизация образования предполагает соз-

дание механизмов устойчивого развития системы
образования. В Казахстане основными векторами
модернизации образовательной системы вы-
ступают совершенствование учебно-воспитатель-
ного процесса, повышение эффективности и
доступности образовательных услуг, опти-
мизация образовательных учреждений45.
Основные векторы модернизации системы об-
разования в Казахстане согласуются с Целями
в области устойчивого развития на 2015-2030 го-
ды, принятыми в сентябре 2015 года на пленар-
ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН
(рис. 4.7). Из 17 ЦУР, утвержденных ООН, 4-й ЦУР
относится к обеспечению всеохватного и спра-
ведливого качественного образования и поощре-
нию возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех.

В Казахстане принципы и подходы устойчивого
развития отражены в программе «Рухани жаңғы-
ру». Программа подчеркивает важность
культурной открытости, прагматичного исполь-
зования ресурсов, защиты окружающей сре-
ды, умения рационального планирования буду-
щего и др. Эффективная реализация мер,
предусмотренных Программой и направленных
на укрепление нравственных и благоприятных
условий для будущего поколения, выступает важ-
ным фактором устойчивого развития страны в
целом.

Одним из стратегически важных направлений
модернизации казахстанской системы среднего
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образования является внедрение обновленного 
содержания. В основе нового содержания школь-
ного образования лежит деятельностный подход к 
обучению, развитие функциональной грамотности 
школьников, навыков самостоятельного поиска, 
критического анализа и оценки. Новое содержание 
среднего образования базируется на ожидаемых 
результатах и их критериальном оценивании. С 
сентября 2017 года 42 % учащихся школ перешли 
на обновленное содержание образования – 1, 2, 
5 и 7-е классы46. С начала текущего учебного года 
на обновленное содержание перешли учащиеся 3, 
6 и 8 классов. Ведется подготовка к переходу на 
изучение в 10-11 классах 4 предметов естествен-
но-научного цикла на английском языке с 2019 
года («Физика», «Химия», «Биология», «Информа-
тика»). В 2017–2018 учебном году в 153 школах в 
пилотном режиме начато преподавание предметов 
естественно-научного цикла на английском языке.

В 2018 году Парламент Республики Казахстан 
ратифицировал Соглашение между Правитель-
ством Республики Казахстан и Международным 
банком реконструкции и развития о реализации 
проекта «Модернизация среднего образования». 
Основная цель проекта – повышение качества си-
стемы среднего образования, поддержка реформ, 

46 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С. 135

увеличение доступа и равенства в образовании. 
Проект окажет содействие во внедрении обнов-
ленного содержания образования. Одним из ос-
новных направлений проекта является улучшение 
успеваемости учащихся в сельских общеобразова-
тельных школах и МКШ через увеличение доступа 
к образовательным материалам, оснащение муль-
тимедийным оборудованием и повышение потен-
циала сельских учителей. Главной выгодой станет 
повышение качества образования и обеспечение 
равенства для более 2,5 миллионов учащихся. 
На институциональном уровне Проект позволит 
повысить потенциал каждой школы страны и в 
особенности сельских, выровнять их показатели, 
на системном уровне улучшить качество средне-
го образования. На национальном уровне проект 
будет способствовать укреплению человеческого 
капитала для устойчивого развития страны.

В 2012 году Казахстан один из первых среди 
Стран независимых государств начал модерниза-
цию системы ТиПО. Студенты колледжей получили 
возможность присвоения нескольких прикладных 
квалификаций в рамках одного учебного заведе-
ния. Законодательством закреплено право на по-
лучение первой рабочей профессии бесплатно. В 
рамках участия Казахстана в Туринcком процессе 

Рисунок 4.7
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАШЕГО МИРА: ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
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разрабатываются новые подходы к обновлению
содержания образовательных программ ТиПО.

С 2017 года в 318 колледжах реализуется про-
ект «Бесплатное ТиПО для всех», который предус-
матривает бесплатное получение первой рабочей
квалификации и социальную поддержку в виде сти-
пендии, проезда и одноразового горячего питания.
В организациях ТиПО в 2017-2018 учебном году по
проекту «Бесплатное ТиПО для всех» размещен
госзаказ на 21 тыс. человек. Это на 24,8 тыс. мест
больше, чем в 2016 году 47.

Актуализированы 130 типовых учебных планов,
программ и разработаны 53 образовательные про-
граммы. Пересмотрен Классификатор профессий
и специальностей ТиПО. Осуществлен перевод 500
единиц зарубежной литературы на государствен-
ный и русский языки, пополнен библиотечный фонд
288 колледжей. Внедряются новые образователь-
ные программы по международным стандартам
WorldSkills. С 1 сентября 2017 года по 260 квалифи-
кациям запущены новые модульные программы,
где предусмотрено получение до 3-х квалифика-
ций. В ГОСО технического и профессионального
образования внесены поправки, позволяющие
колледжам изменять образовательные програм-
мы до 80 %.

Разработаны и внедрены модульные програм-
мы по повышению квалификации педагогических
кадров системы ТиПО. В 2017 году по данным про-
граммам прошли повышение квалификации 5 200
педагогических кадров, в том числе 300 руководи-
телей колледжей. Подготовлен пул менеджеров,
владеющих инновационными подходами в управ-
лении.

Отмечается положительная тенденция внедре-
ния элементов дуальной системы образования.
В 2017 году дуальное обучение внедрено в 460
колледжах с участием 3 055 предприятий по 80
специальностям и 165 квалификациям. Контин-
гент составил 31 607 студентов. Для повышения
эффективности в планировании и финансировании
системы ТиПО утверждена новая методика 
подушевного финансирования48.

Модернизация высшего и послевузовского обра-
зования сопровождается поэтапным внедрением
трехъязычного обучения, расширением академичес-
кой и управленческой автономии вузов, стимулиро-
ванием процессов интернационализации.

47Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С. 60
48 Что происходит в системе образования Казахстана // https://www.zakon.kz/4903879-chto-proishodit-v-sisteme-obrazovaniya.
html
49 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С. 161

В рамках реализации обучения на трех языках
распределение по языкам обучения делается 
следующим образом: 50 % учебных дисциплин 
– на языке обучения (казахский или русский), 20 
% – на втором языке (русский или казахский, 
соответ-ственно), 30 % – на английском. В 2017 
году в 76 вузах обучение на трех языках 
проходили 30 тыс. студентов по всем 
направлениям подготовки в 2,5 тыс. специальных 
группах49.

На протяжении последних 10 лет Министер-
ством образования и науки РК в соответствии с
рекомендациями экспертов ОЭСР ведется целена-
правленная работа по расширению академической и
управленческой свободы вузов. Академическая
самостоятельность вузов в определении содержа-
ния образовательных программ расширена до 65 %
на уровне бакалавриата, до 70 % – магистратуры,
90 % – докторантуры. Новые образовательные про-
граммы разрабатываются в привязке к Националь-
ной рамке квалификаций в рамках направления
подготовки, что позволяет вузам разрабатывать
собственные образовательные программы на ос-
новании результатов обучения и собственной ком-
петенции. В 28 вузах функционируют наблюдатель-
ные советы, деятельность которых способствует
децентрализации системы управления вузами, про-
зрачности и подотчетности вузов общественности.

Важным вектором модернизации выступает ин-
тернационализация системы высшего и послеву-
зовского образования. Данный процесс включает
входящую и исходящую мобильность студентов и
ППС, разработку совместных образовательных
программ, массовые открытые онлайн-курсы
(MOOCs), совместные исследовательские проекты.

Ключевым направлением государственной по-
литики в сфере интернационализации является
развитие академической мобильности студентов.
Всего за 2017 год вузами были направлены для об-
учения за рубеж 2 495 студентов, что в 2,6 раза пре-
вышает показатель 2016 года. Из них 1 763 человека
отправились за границу за счет внебюджетных
средств (71 %), остальные 732 человека (29 %) – за
счет бюджетных. Большинство студентов (73,3 %)
предпочло обучение в вузах Европы, 24,1 % – в стра-
нах СНГ и Азии.

Доля иностранных студентов, обучающихся в
вузах Казахстана, гораздо менее значительная.
Вместе с тем, следует отметить, что отрицательное
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сальдо численности студентов входящей и исхо-
дящей мобильности является мировым трендом и 
отмечается во многих странах мира. Все большее 
число людей предпочитает зарубежное высшее об-
разование отечественному. По оценкам Института 
статистики ЮНЕСКО, в 2017 году значение сальдо 
составило -709 519 человек 50. Согласно Дж. Найту, 
система высшего и послевузовского образования 
в Казахстане находится в переходной стадии от 
первого ко второму этапу развития интернациона-
лизации (рис. 4.8)51. Для обеспечения перехода 
на третий этап – позиционирование в качестве 
образовательного хаба в Центральной Азии, обо-
значенного в числе задач Стратегического плана 
развития РК до 2025 года – представляется необ-
ходимым сформировать единую национальную 
стратегию развития интернационализации.

Задачи развития системы казахстанского об-
разования связаны с цифровизацией образова-
тельного сектора, обеспечением инклюзивного 
характера образовательной системы, признани-
ем значимости неформального образования.

Цифровизация образовательного сектора 
услуг началась в Казахстане в 1997 году с про-
цессов автоматизации образования. Особую 
актуальность задача цифровизации обрела в 
связи с реализацией с 2017 года Государствен-
ной программы «Цифровой Казахстан». Сегод-
ня Казахстан держит курс на развитие сетевой 
грамотности, повышение уровня оснащенности 
организаций образования широкополосным Ин-
тернетом, интерактивным оборудованием, каби-
нетами робототехники, осуществляется автома-
тизация образовательного контента, подготовка 
национальных IT-кадров, разрабатывается циф-
ровая система управления образованием.

На сегодняшний день понятие инклюзии в об-
разовании расширяется. В современных услови-
ях инклюзивное образование рассматривается 
как процесс, обеспечивающий равный доступ 
к образованию для всех учащихся с учетом их 
особых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей. Иными словами, 
инклюзия – доступное образование для всех 
детей, в т.ч. имеющих проблемы со здоровьем и 
трудности социальной адаптации в обществе. В 
целях продвижения принципов инклюзивности 
в государственной образовательной политике в 
2017 году разработана Единая рамка мониторин-

50 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года): Е. 
Нурланов, М. Аманғазы, Г. Ногайбаева, А. Ахметжанова, Г. Карбаева, М. Даулиев, Е. Коротких, Д. Абдрашева, М. Шакенова, А. 
Дуйсенгали, Н. Касымбекова. - Астана: АО «ИАЦ», 2018.- 434 с., С. 305
51 J. Knight (2012) Internationalization: Three Generations of Crossborder Higher Education http://www.iicdelhi.nic.in/
ContentAttachments/Publications/DiaryFiles/53511July92012_IIC%20Occasional%20Publication%2038.pdf
52 Доклад Комитета по культуре и образованию ЮНЕСКО от 6 сентября 1999 года // http://docs.cntd.ru/document/902018841

га инклюзивного образования РК, которая пред-
лагает четкие механизмы реализации политики 
инклюзивности на всех уровнях образования от 
дошкольного до высшего, определяет индикато-
ры мониторинга инклюзивного образования и 
методику их расчета.

Темпы изменений в образовательной сфе-
ре ускоряются и сегодня система образования 
стоит перед небывалым вызовом: формальная 
академическая или ученая степень теряет своё 
значение для работодателей. Наибольший инте-
рес работодателей вызывают люди, обладающие 
конкретными профессиональными умениями и 
навыками. Ответом на данный вызов в современ-
ных условиях выступает неформальное образо-
вание. К пониманию важности неформального 
образования в Европе пришли в 1999 году52.

Неформальное образование нашло широкое 
развитие в рамках Концепций образования на 
протяжении всей жизни (Lifelong Learning, LLL) 

Рисунок 4.8
ЭТАПЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДЖ. НАЙТУ

Источник: J. Knight (2012) Internationalization:
Three Generations of Crossborder Higher Education

Первый этап 1

Второй этап 2

Третий этап 3

Академическая мобильность студентов и ППС
Мобильность студентов в зарубежные вузы 
для получения образования
Мобильность ППС для преподавания и 
проведения исследований

Мобильность программ и провайдеров
Мобильность образовательных
программ и их провайдеров

Образовательные хабы
Привлечение иностранных студентов, 
исследователей, образовательных программ, 
провайдреров обучения, 
научно-исследовательских компаний для 
обучения, производства знаний и развития 
инноваций
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и шириною в жизнь (Lifewide Learning, LWL). Как
образовательные стратегии, данные концепции
появились около трех десятилетий назад благо-
даря усилиям ЮНЕСКО и Совета Европы, и пред-
усматривают развитие и совершенствование зна-
ний, умений и навыков людей, которые не желают
останавливаться на достигнутом уровне в своем
профессиональном развитии [рис.4.9].

Казахстан находится в поиске оптимальной
модели неформального обучения и признания
квалификаций. В отличие от зарубежного опы-
та, в нашей стране понятия неформального и
спонтанного обучения пока не имеют правового
статуса. С 2016 года стартовал совместный про-
ект Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан и Всемирного
банка «Развитие трудовых навыков и стимули-
рование рабочих мест». В рамках проекта в 2019
году будут разработаны инструменты оценки
для признания неформального и информально-
го (спонтанного) обучения, определены этапы,
процедуры и методология признания обучения.

4.3. МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И
ИНИЦИАТИВЫ

В Республике Казахстан, по данным Комите-
та по статистике Министерства национальной
экономики Республики Казахстан, научными
исследованиями и разработками в 2017 году
занималось 386 организаций, что на 3 единицы
больше относительно предыдущего года (в 2016
году – 383 организации). Основным научным цен-

тром страны остается город Алматы. Здесь скон-
центрировано наибольшее число организаций, 
осуществляющих НИОКР (таб. 4.5).

Численность работников, осуществлявших науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, в 2017 году составила 22 081 человек. Моло-
дые ученые (до 35 лет) составляли 30 % контингента 

Рисунок 4.9
СИСТЕМА «OPEN BADGES»

Электронные значки Open Badges – цифровые 
мини-сертификаты для подтверждения навыков и умений. 
Эти значки можно размещать у себя в резюме, на 
персональном сайте, специальных платформах 
https://openbadges.org или в профиле социальной сети. Open 
Badges выступает современным механизмом признания 
результатов неформального образования. Их 
возникновение связывают с видеоиграми. Оригинальная 
реализация системы оценки в игре приписывается 
компании Microsoft, которая представила систему Xbox 360 
Gamerscore в 2005 году. На сегодняшний день разные 
платформы и организации предлагают возможность 
присвоения значков за освоение таких навыков, как 
критическое мышление «Critical Thinker», 
коммуникативность «Communicator» и многих других. 
Параллельно развивается сектор стандартизации 
инструментов признания неформального образования.

Таблица 4.5
КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ НИОКР В 2014-2017 ГОДЫ

Источник: КС МНЭ РК

2014 г.

392
11
14
13
9
9

11
31
13
6
7

17
11
3

30
59

148

2015 г.

390
11
14
11
10
7

11
32
14
8
5

19
9
4

30
53

152

2016 г.

383
9

14
10
11
8

11
33
13
10
7

19
10
5

35
55

133

2017 г.

386
11
16
11
10
8

11
29
14
8
6

19
11
5

34
62

131

Республика Казахстан
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы

Регионы
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научных кадров. Значимое количество ученых отме-
чалось в области естественных наук, инженерных 
разработок и технологий.

Наибольшая численность ученых приходится на 
возрастную группу 25-34 года, доля которой состав-
ляет 26 %. Численность и доля данной возрастной 
группы ученых в общем контингенте за последнее 
годы равномерно увеличивается. Несмотря на не-
значительное снижение в 2013 году работников этой 
возрастной группы, доля её в общем контингенте 
достигла максимального значения (26,4 %) за по-
следние шесть лет (таб. 4.6). 

В 2017 году в вузах и НИИ страны числилось 5 915 
специалистов-исследователей до 25 лет и 26-34 лет. 
Доля женщин в их числе составляла 52,8 % (3 124 че-
ловек). Доля женщин преобладает и в численности 

докторов PhD (56,2 % или 144 человек) и докторов
по профилю (69,2 % или 9 человек) в возрастной
группе 26-34 лет. Важно отметить, что соотношение
численности молодых мужчин и женщин кандида-
тов и докторов наук сложилось иначе. В возрастной
группе 26-34 лет доля женщин в числе кандидатов
наук составила 45,8 % (114 человек), среди докторов
наук – 23,5 % (8 человек) (таб. 4.7).

Численность докторов философии PhD, занима-
ющихся научно-исследовательской деятельностью,
постепенно увеличивается. В 2017 году научной де-
ятельностью занимались 255 докторов РhD в воз-
расте до 35 лет. Положительное влияние на рост
численности молодых ученых оказало увеличение
объема государственного заказа на подготовку на-
учных кадров в рамках докторантуры PhD и мер,

Таблица 4.7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ НИОКР ПО ВОЗРАСТУ В 2017 ГОДУ

Источник: КС МНЭ РК

В том числе, лет:

Численность работников, осуществлявших
НИОКР на конец отчетного года, всего
из них специалисты–исследователи
из них женщины
из них имеют ученую и академические степени
доктор по профилю
из них женщины
доктор философии (PhD)
из них женщины
доктор наук
из них женщины
кандидат наук
из них женщины
магистр
из них женщины

2 192

1 627
723

1 627
42
29
8
2

366
116
539
234
25
21

3 469

2 698
1 304
1 846
133
54
17
5

587
233

1 030
497
79
57

3 871

2 961
1 793
2 096

66
33
59
37

358
196

1 369
843
244
48

1 083

909
477

1 001
4
1

37
17
32
21

239
151
192
111

4 937

3 869
2 203
2 650

57
26

250
127
177
59

1 265
757
901
587

2 304

1 865
1 007
1 026

-
-

72
37
-
-

47
22

907
508

5 824

4 735
2 521
2 938

13
9

256
144
34
8

249
114

2 386
1 386

1 909

1 180
603
377

-
-
-
-
-
-
1
-

376
226

22 081

17 205
8 991

11 290
354
141
589
316

1 818
648

4 541
2 446
3 988
2 421

2 071

1 762
567

1 383
85
19
7
3

662
152
627
235

2
1

55-62
года

55-64
года

45-54
года

35
лет

35-44
года

25-28
лет

25-34
года

до 25
летВсе

из них: из них: из них:

65 лет
и старше

Таблица 4.6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯВШИХ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ, ПО ВОЗРАСТУ

Источник: КС МНЭ РК

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Год

20 404
23 712
25 793
24 735
22 985
22 081

Всего В том числе в возрасте:

3 749
4 735
5 175
5 257
5 099
4 937

35-44 года

3 941
4 520
4 734
4 546
4 233
3 871

45-54 года

3 437
3 958
4 267
3 889
3 592
3 469

55-64 года

1 515
1 911
2 170
2 035
1 894
2 071

65 лет и старше

2 648
2 818
2 912
2 636
2 211
1 909

до 25 лет

5 114
5 770
6 535
6 372
5 956
5 824

26-34 года

25,1
24,3
25,3
25,8
25,9
26,4

в %
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предпринимаемых уполномоченным органом в це-
лях вовлечения талантливой молодежи в научную 
деятельность. Благодаря предпринимаемым мерам, 
в перспективе ожидается увеличение численности 
молодых ученых, их научной производительности 
и мобильности.

В 2018 году при поддержке Всемирного банка и 
Комитета науки Министерства образования и нау-
ки РК в Казахстане стартовала программа «Гранты 
на поддержку исследований и тренингов постдок-
торантов (PhD)». Программа предполагает финан-
сирование совместных с зарубежными учеными 
исследований сроком до 12 месяцев. Ожидается, 
что ученые, получившие опыт совместных исследо-
ваний за рубежом, впоследствии существенно улуч-
шат качество исследований, проводимых в родной 
стране.

В рамках проекта Всемирного Банка «Стимули-
рование продуктивных инноваций» по компоненту 
«Повышение потенциала офиса трансферта техно-

логий в университетах Казахстана» предусмотре-
на организация обучения английскому языку ка-
захстанских ученых. Обучение начнется в ноябре 
2018 года и продлится полтора года. В ближайшей 
перспективе обучением английским языком будет 
охвачено около 5 тысяч ученых. По итогам обучения 
предполагается улучшение навыков английского 
языка казахстанских, в т.ч. молодых ученых.

Ученым предоставляется доступ к платформам 
Web of Science, Science Direct и Scopus, а также обу-
чение подаче научных статей на английском языке 
в журналы, индексируемые данными базами. Чис-
ленность подобных публикаций с каждым годом 
увеличивается, преимущественно в области есте-
ственных наук.

Важной инвестицией в процесс подготовки моло-
дых научных кадров стало и учреждение Назарбаев 
Университета, студенты и ППС которого уже сегод-
ня демонстрируют значимые достижения в сфере 
науки.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

ГЛАВА 5

5

5.1. Обзор тенденций
 на рынке труда молодежи

5.2. Участие молодежи
 в социально-экономическом 
 развитии страны

5.3. Развитие молодежного 
 предпринимательства

5.4. Социальное благополучие 
 молодых семей и уязвимых 
 групп молодежи

5.5. Индекс развития молодежи Казахстана 
 «Жастарға мейірімді мекен»
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5.1. ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА
МОЛОДЕЖИ

Изучение социально-экономического положения
молодежи сопряжено с анализом основных инди-
каторов рынка труда, в числе которых численность
занятых, безработных, рабочей силы и лиц, не вхо-
дящих в состав рабочей силы в возрасте 15-28 лет.

Анализ и обобщение процессов в сфере заня-
тости и трудоустройства молодого населения Ка-
захстана является одним из важных направлений
данного доклада. В фокусе настоящего доклада 
оказались такие социальные проблемы общества,
как безработица, самозанятая молодежь и моло-
дежь категории NEET.

 Согласно данным Комитета по статистике МНЭ
РК, во II квартале 2018 года численность рабочей
силы в возрасте 15 - 28 лет на рынке труда состави-
ла 2 121,2 тыс. человек, из них занятое население –
2 038,8 тыс. человек.

Таблица 5.1
ЗАНЯТЫЕ В ВОЗРАСТЕ 15-28 ЛЕТ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2017 г.
II квартал

тысяч

2 030,1
341,9
217,7
55,0

118,5
31,7
12,5

151,6
314,1
130,6
44,5
49,1
62,9
29,6
69,3
66,9

128,0
213,1
97,3
48,8
64,8

-

-

2 038,8
276,7
221,7
48,3

129,4
30,0
14,1

149,5
335,9
137,1
45,0
52,4
60,7
43,9
61,0
73,3

133,6
229,2
109,8
38,4
70,7

-

-

2018 г.
II квартал

Занято в экономике, всего
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Обрабатывающая промышленность
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Транспорт и складирование
Услуги по проживанию и питанию
Информация и связь
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Искусство, развлечения и отдых
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары
и услуги для собственного потребления 
Деятельность экстерриториальных организаций и органов

Виды экономической деятельности

1) По данным выборочного обследования занятости населения в возрасте 15 лет и старше.  Верхний возрастной предел 
указан в соответствии с Законом РК "О государственной молодежной политике в РК", включает лиц, не достигших 29 лет 
(28 включительно).
2) Данные сформированы в соответствии с новыми стандартами занятости (19-я МКСТ МОТ).

Рисунок 5.1 
ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-28 ЛЕТ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

тыс. человек
2017 г. II квартал

2017 г. III квартал

2017 г. IV квартал

2018 г. I квартал 

2018 г. II квартал 

2 030,10

2 036

2 000,40

2 024,60

2 038,80
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Динамика численности занятого населения по-
казывает, что по сравнению с IV кварталом 2017
года имеется положительная тенденция, которая от-
ражает рост числа занятых (рис 5.1).

Среди занятой молодежи 1 583,1 тыс. человек
или 74,6 % − наемные работники, 455,6 тыс. человек
(21,5 %) − самостоятельно занятые.

Число лиц, не входящих в состав рабочей силы,
составляет 1 363,9 тыс. человек.

Данные Комитета по статистике МНЭ РК по за-
нятости в разрезе отраслей экономики показывают,
что из числа занятых в экономике 2 038,8 тыс. че-
ловек наибольшее количество − 335,9 тыс. человек
(16,5 %) занято в сфере оптовой и розничной торгов-
ли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов.
276,7 тыс. человек (13,6 %) заняты в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве. 229,2 тыс. человек,
(11,2 %) заняты в образовании. В сфере промыш-
ленности работает 221,7 тыс. человек (10,9 %).

Анализ данных за 2017 и 2018 годы 
показывает, в целом, рост числа занятых в 
экономике людей в возрасте 15-28 лет по всем 
отраслям, за исключением значитель-ного
уменьшения числа занятых в сельском,
лесном и рыбном хозяйствах, а также их незна-
чительного снижения в сфере строительства.
Эти тенденции объясняются оттоком молодых
людей из сельской местности в города (таб. 5.1).

Безработица. Начиная с конца 2017 года идет
медленное сокращение числа безработных. К концу
II квартала 2018 года число безработных составило  
82 тыс. человек, т.е. 3,9 % экономически активного 
молодого населения Казахстана являются 
безработными (рис. 5.2; 5.3).

Согласно результатам социологического ис-
следования, проведенного НИЦ «Молодежь»,
42 % опрошенных молодых людей указывают, что
постоянно сталкиваются с проблемами трудоу-
стройства (рис. 5.4). Причем, чем старше возраст
респондентов, тем больше число тех, кто отвечает
подобным образом: среди возрастной категории
14-18 лет таковые составляют – 31,2 %, 19-23 года
– 44,1 % и 24-28 лет – 48,5 %.

Различия в мнениях респондентов по полу и
принадлежности к разным этническим группам не
выявлены. При этом, имеется значительная раз-
ница во мнениях респондентов без образования
(10 %) и, имеющих ученые степени кандидата,
доктора наук, доктора PhD (59,4 %). Чаще всего по-
добные различия в суждениях отмечаются среди
молодежи Жамбылской (60,2 %), Кызылординской
(59,3 %) и Мангистауской (56,0 %) областей.

По данным социологического исследования
НИЦ «Молодежь», перманентно сталкиваются с
проблемами трудоустройства 47,5 % сельской и
38,1 % городской молодежи.

30,5 % опрошенных утверждают, что молодежь
испытывает трудности с трудоустройством по
специальности, тогда как найти работу, не требу-
ющую профессиональных навыков не сложно.
29,9 % опрошенной молодежи уверены, что най-
дут работу в течение шести, либо трех месяцев
(29,5 %). Лишь 13,9 % уверены в том, что найдут
работу по специальности в самые короткие сроки
(рис. 5.5).

Рисунок 5.2 
БЕЗРАБОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 15-28 ЛЕТ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

тыс. человек

2017 г. II квартал

2017 г. III квартал

2017 г. IV квартал

2018 г. I квартал 

86,6

84,7

86,0

83,7

2018 г. II квартал

83,8

2017 г. I квартал

2017 г. II квартал

2017 г. III квартал

2017 г. IV квартал

2017 г.

2018 г. I квартал 

2018 г. II квартал 

Рисунок 5.3
УРОВЕНЬ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ, 
В %

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

3,9

4,1

4,0

4,1

3,9

4,0

3,9



ГЛ
А

ВА
 5

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
-Э

К
О

Н
О

М
И

Ч
ЕС

К
О

Е 
П

О
Л

О
Ж

ЕН
И

Е 
М

О
Л

О
Д

ЕЖ
И

 

209

Как видно из рисунка 5.6, проблема трудоустрой-
ства по специальности в большей мере волнует
старшую возрастную категорию молодежи. Эта
проблема особенно остро стоит среди молодежи
трех регионов: Акмолинской (47,4 %), Северо-Ка-
захстанской (46,2 %) областей и г. Астана (49,6 %).

Важным индикатором рынка труда является
численность самозанятого населения. Во II квар-
тале 2018 года его численность среди населения 
в возрасте 15-28 лет составила 455,6 тыс. чело-
век (таб. 5.2).

В возрастной структуре самозанятой молоде-

жи существенной динамики не наблюдается. Пер-
вое полугодие 2018 года отмечено незначитель-
ным ростом численности самозанятых в возрасте 
16-24 лет: с 184 423 человек в I квартале 2018 года 
до 185 605 человек во II квартале 2018 года. За 
аналогичный период число занятых в возрасте 15 
лет сократилось на 191 человек (рис. 5.7).

Отдельное внимание в анализе социально-эко-
номического положения молодежи следует уде-

Да, молодежь постоянно сталкивается
с проблемами трудоустройства

Молодежь испытывает трудности с 
трудоустройством по специальности. 
Работу без профессиональных навыков 
найти не трудно

Я учусь, не ищу работу и нет опыта 
поиска работы, трудоустройства

У молодых людей моего города/села нет 
проблем с трудоустройством

Затрудняюсь ответить

Рисунок 5.4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС
«КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИСПЫТЫВАЕТ ЛИ
МОЛОДЕЖЬ ВАШЕГО ГОРОДА / СЕЛА
ТРУДНОСТИ С ПОИСКОМ РАБОТЫ
И ТРУДОУСТРОЙСТВОМ?» 

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

42,2

30,5

16

8,5

2,7

Рисунок 5.5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС
«В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ БЕЗ РАБОТЫ,
КАК БЫСТРО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,
ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ ПОДХОДЯЩУЮ
ДЛЯ ВАС РАБОТУ?»

29,9

29,5

21,9

13,9

0,2

4,6

Найти новую работу - это большая проблема 
для молодого человека, в лучшем случае 
работу найду в течение полугода

Поиск работы вызовет определенные трудно-
сти, но в течение трех месяцев я найду работу

Я учусь, не ищу работу и нет опыта поиска 
работы, трудоустройства

Я найду работу по специальности в самые 
короткие сроки

Найти новую работу - это большая проблема 
для молодого человека, даже в течение года и 
более

Затрудняюсь ответить

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

Таблица 5.2
САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНЯТЫЕ В ВОЗРАСТЕ 15-28 ЛЕТ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В РАЗРЕЗЕ
ПОЛА И ТИПА МЕСТНОСТИ В 2013-2018 ГГ.

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Структура самостоятельно занятого населения согласно стандартам МОТ

тысяч

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.     2018 г. II кв.
Самостоятельно занятые
Мужчины
Женщины
Городское население
Сельское население

722,1
403,7
318,4
210,2
511,9

667,3
359,8
307,5
208,1
459,2

581,6
328,0
253,6
185,5
396,1

513,0
298,6
214,4
159,3
353,7

492,5
276,1
216,4
161,8
330,7

    455,6
252,7
202,9
    *
    *

* Нет данных
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лить категории NEET. Согласно определению МОТ, 
к данной категории относится молодежь, которая 
в силу определенных обстоятельств социально-
го, экономического и политического характера не 

учится, не работает и не повышает квалификацию. 
С учетом международного опыта и законода-

тельных норм РК в отношении молодежи, к кате-
гории NEET относится молодежь в возрасте с 14 
до 29 лет, в состав которой входит: 

Рисунок 5.6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ, ВЫБРАВШИХ
ВАРИАНТ ОТВЕТА «МОЛОДЕЖЬ ИСПЫТЫВАЕТ
ТРУДНОСТИ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. РАБОТУ
БЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
НАЙТИ НЕ ТРУДНО»

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

17,1

14-18 лет 19-23 года 24-28 лет

 34,3                      37,0

Рисунок 5.7
САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНЯТЫЕ РАБОТНИКИ
ПО ВОЗРАСТУ (15 ЛЕТ И 16-24 ГОДА),
В 2013-2018 ГГ.

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

15 лет 16-24 года

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.
I квартал

2018 г.
II квартал

1 301

2 919

837

442

407

449

258

299 738

287 489

213 217

195 257

183 912

184 429

185 605

Акмолинская область 

Актюбинская область 

Алматинская область 

Атырауская область

Западно-Казахстанская область

Жамбылская область

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область 

Туркестанская область

Восточно-Казахстанская область

г. Астана 

г. Алматы 

г. Шымкент

Рисунок 5.8
САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНЯТЫЕ В ВОЗРАСТЕ
15-28 ЛЕТ ПО РЕГИОНАМ РК

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2018 г.
I квартал

2018 г.
II квартал

тысяч

24,0 

9,4

35,1

7,9

32,2

75,3

6,2

31,7

37,3

3,9

9,2

8,2

100,9

43,4

4,3

12,8

12,8

21,1

11,4

40,6

5,2

30,5

64,0

5,0

31,2

42,1

4,7

10,5

7,9

93,8

48,4

4,5

16,2

18,6
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1) безработная (как часть рабочей силы), не обучаю-
щаяся и не повышающая квалификацию молодежь;
2) экономически неактивная молодежь (лица,
занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за
детьми с инвалидностью, больными родственни-
ками, молодые матери в декретном отпуске на период
от 1 года до 3 лет и т.д.).

В настоящее время подсчет численности молоде-
жи категории NEET ведется Комитетом по статистике
МНЭ РК и базируется на индикаторах рынка труда на
основе выборочного обследования населения (ин-
тервью домохозяйств) с использованием статистиче-
ской формы общегосударственного статистиче-
ского наблюдения «Анкета выборочного обследова-
ния занятости населения» (периодичность месяч-
ная). Отнесение конкретного лица к занятому или
безработному населению определяется согласно
статистической форме и исходя из ответов респон-
дентов, население классифицируется по статусу уча-
стия в составе рабочей силы на занятых или безра-
ботных и лиц, не входящих в состав рабочей силы.

Численность NEET исчисляется Комитетом по ста-
тистике МНЭ РК по следующей формуле:

  А+В-С
      D
где:
А – численность безработной молодежи (тыс.чел.);
В – число молодежи, не входящей в состав рабочей силы

(тыс.чел.);
С – число молодежи, не входящей в состав рабочей силы по

причине обучения или повышения квалификации (тыс.чел.);
D – общая численность молодежи (тыс.чел).
Во II квартале 2018 года доля молодежи NEET по

республике составила 7,7 %, что по сравнению с
последним кварталом 2017 года меньше на 0,6%. Дан-
ная категория молодежи в наибольшей степени пред-
ставлена в Карагандинской (12,9 %), Туркестанской
(11,3 %) и Северо-Казахстанской (10,0 %) областях
(таб. 5.3).

Исследования НИЦ «Молодежь» 2017 года (10
фокус-групповых дискуссий, 10 глубинных интер-
вью с представителями NEET) позволили выделить
6 подгрупп в структуре данной категории населения.

Следует отметить, что социальные характери-
стики молодежи категории NEET в регионах имеют
свою специфику.

Так, результаты массового опроса 2500 ре-
спондентов из числа молодежи и экспертных интер-
вью в г. Астана, проведенные НИЦ «Молодежь» 
в 2014 году, позволяют выделить следующие 
соци-альные характеристики молодежи NEET в 
столице:

1. Чаще всего женщины, занимающиеся до-
машним хозяйством и воспитывающие детей. 
55,2% не учатся, не работают и не занимаются 
поисками работы ввиду наличия малолетних детей. 
Для 59,2 % опрошенной молодежи данное 
положение представляется социально 
одобряемым. 

2. Молодые люди, не имеющие опыта работы
(43,5 %) и необходимого образования (37 %), не нашед-
шие своего призвания (34 %) и работу по призванию
(21,6 %).

3. 4,0 % респондентов выбрали ответ «Я не учусь, не
работаю, ищу работу» и 4,3 % «Я не учусь, не работаю и
НЕ ищу работу». Таким образом, 8,3 % опрошенной мо-
лодежи оказалось на момент опроса в категории NEET,
что соответствует данным официальной статистики (в
2014 году доля NEET в Астане составляла 7,9 %).

4. Молодые люди, не имеющие работу на протяже-
нии от 1 года до 2 лет (56,8 %).

5. Молодые люди, слабо информированные о ме-
рах государственной и иной поддержки в сфере трудо-
устройства и занятости (73,7 %).

В настоящее время вопрос, связанный с мето-
дологией исчисления данной категории молодежи
продолжает оставаться открытым. В целом, обще-
мировая практика статистического вычисления
данной категории молодежи весьма разнообраз-
на, однако преимущественным остается метод
расчета, предложенный МОТ. Исследования НИЦ
«Молодежь» показывают, что данная методология
не учитывает в полной мере страновой контекст.
Таким образом, отдельные категории молодежи
NEET остаются без учета.

Таблица 5.3
ДОЛЯ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ 15-28 ЛЕТ
КАТЕГОРИИ NEET  В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

II квартал 2018 г. 
12,9
11,3
10,0
9,2
8,7
8,3
8,2
7,7
7,5
7,2
6,5
6,2
6,2
6,1
6,0
4,9
4,6
3,3

Регионы
Карагандинская область
Туркестанская область
Северо-Казахстанская область
Жамбылская область
г.Шымкент
Кызылординская область
Мангистауская область
Республика Казахстан
Атырауская область
г. Астана
г. Алматы
Актюбинская область
Павлодарская область
Акмолинская область
Алматинская область
Костанайская область
Восточно-Казахстанская область
Западно-Казахстанская область
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5.2. УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ

Молодежь занимает ключевую позицию в
процветании любой страны и рассматривается
основным ресурсом инновационного процесса.
В Концепции Государственной молодежной по-
литики РК до 2020 года «Казахстан 2020: путь в
будущее» говорится, что огромная ответствен-
ность возлагается на молодежь, которой предсто-
ит продолжить эстафету созидательных дел стар-
шего поколения, поднять планку национальной
конкурентоспособности еще выше, обеспечить
Казахстану в XXI веке процветание и 
признание.

Важность участия молодежи в социально-
экономической жизни страны высока и требует
особого внимания со стороны государства и
общества.

Программа развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства (утверждена 
Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 29 де-кабря 2016 года № 919).

Основная цель Программы – вовлечение
самозанятых, безработных и иных лиц без ква-
лификации, в том числе молодежь в продуктив-
ную занятость по трем направлениям:

1) массовое обучение и привитие навыков по
востребованным профессиям и основам предпри-

нимательства;
2) создание условий для массового предприни-

мательства;
3) развитие рынка труда через содействие в тру-

доустройстве и поддержка трудовой мобильности.
Согласно данным МТСЗН РК, на реализацию 

«Программы развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства на 2017-2021 
годы» в 2018 году из республиканского бюджета 
запланировано выделение 67 392 995 тенге, за счет 
трансфертов общего характера 45 311 093 тенге 
(таб. 5.4).

Итоги реализации «Программы развития про-
дуктивной занятости и массового предпринима-
тельства на 2017-2021 годы» за период 01.01.2018 
– 01.10.2018 гг. представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.4 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2017-2021 ГОДЫ

Источник: МТСЗН РК

2018 год
67 392 995
45 311 093

2017 год 
40 008 121
45 038 436

Из республиканского бюджета
За счет трансфертов
общего характера

Таблица 5.5
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2017-2021 ГОДЫ (ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018 - 01.10.2018)

Источник: МТСЗН РК

Краткосрочное профессиональное обучение Молодежная
практика

Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область
г. Алматы
г. Астана
г. Шымкент
Республика Казахстан

План
1 475
2 289
5 160
1 375
2 555
4 100
1 500
2 200
1 625
1 605
1 555
1 200
1 710
5 440
1 000
700

1 760
37 249

Направлено
1 689
2 466
5 520
1 411
2 433
4 169
1 616
2 965
1 649
1 547
946

1 223
1 666
5 458
1 264
625

1 760
38 407

Завершили
1 378
1 785
4 371
993

1 711
2 580
1 043
1 910
1 473
1 071
669
981

1 463
3 648
583
327

1 734
27 720

Трудоустроено
1 169
1 142
3 197
480
936
932
415
787

1 306
473
130
522

1 048
2 045

78
76

959
15 695

Человек
611

2 205
1 587
994

1 291
2 306
1 515
1 120
629

2 307
1 133
569
440

4 033
1 040
712

2 079
24 571
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Активной мерой содействия занятости молоде-
жи является проект «Молодежная практика». 

Проект «Молодежная практика» предназначен 
специально для безработных из числа выпускников 
организаций образования, реализующих образова-
тельные программы технического и профессиональ-
ного, послесреднего, высшего и послевузовского 
образования по полученной профессии (специаль-
ности), не старше 29 лет.

Согласно данным МТСЗН РК, ежемесячный 
оклад участников проекта, направленных на моло-
дежную практику, составляет 25 МРП (без вычета 
налогов, обязательных социальных отчислений, 
компенсаций за неиспользованный трудовой от-
пуск и банковских услуг). В 2018 году оклад по моло-
дежной практике составляет 71 900 тенге. С учетом 
всех социальных отчислений участники молодеж-
ной практики получают 60 684 тенге.

Проект «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» 
(«Серпін-2050») был запущен в целях стимулирова-
ния учебной миграции молодежи из трудоизбыточ-
ных регионов в трудодефицитные регионы страны 
через обучение по востребованным специально-
стям. 

В 2018 году в 26 вузах из 9 областей (Акмолин-
ская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казах-

станская, Западно-Казахстанская, Карагандинская,
Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстан-
ская области) в рамках проекта обучаются 12 344
человек. Как видно из таблицы 5.6, объем выделен-
ных государственных образовательных заказов на
обучение студентов в высших учебных заведениях
страны за последние четыре года увеличился бо-
лее чем в три раза. Кроме того, расширился список
направлений по востребованным специальностям.

Техническое и профессиональное образова-
ние.

Проект реализуется в 37 учебных заведениях
ТиПО 7 регионах (Акмолинская, Восточно-Казах-
станская, Западно-Казахстанская, Костанайская,
Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казах-
станская области), в которых обучаются 2 276 чело-
век. В 2018 году ожидаемый выпуск составляет 716
человек, из них в Акмолинской области – 22, Вос-
точно-Казахстанской области − 146, Западно-Казах-
станской области − 113, Карагандинской области −
111, Костанайской области − 23, Павлодарской обла-
сти – 174, Северо-Казахстанской области – 127.

«С дипломом – в село»
Важным механизмом поддержки молодежи вы-

ступает проект «С дипломом – в село», реализуемый с
2009 года в соответствии с поручением Президента
РК Н.А. Назарбаева.

Таблица 5.6
ОБЪЕМ ВЫДЕЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СТРАНЫ

Источник: Местные исполнительные органы

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год
1 050 грантов

на педагогические
специальности

5 000 грантов, в т.ч.
1 500 – педагогические специальности

3 000 – технические
300 – сельскохозяйственные науки

200 – ветеринария

3 162 грантов, в т.ч.
1 000 – педагогические

cпециальности
1 717 – технические 

345 – сельскохозяйственные науки, 
100 – здравоохранение

3 793 гранта, в т.ч.
1 550 – педагогические

специальности
1 898 – технические

345 – сельскохозяйст-
венные науки

Таблица 5.7
СВЕДЕНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА

Источник: Местные исполнительные органы

Трудоустроено Продолжат
обучение

Будут служить
в рядах ВС РК

Не трудоустроены

281 чел., из них: 
182 – остались в регионе обучения 
99 работают в других регионах

106 человек 44 человека

Вернулись в места проживания
по различным причинам
(по состоянию здоровья,

создание семьи и др.)

8 человек 41 человек
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По данным МНЭ РК, в 2017 году, в рамках реа-
лизации проекта «С дипломом – в село», было
выделено 5 794 подъемных пособий на сумму 919
445, 41 тысяч тенге, выдано 3 413 бюджетных 
кредитов на сумму 10 989 566,13 тысяч тенге (таб. 
5.8).

По состоянию на январь-апрель 2018 года в рамках

проекта на бюджетные кредиты для приобретения
жилья из республиканского бюджета 1 334 
специалистам в рамках проекта «С дипломом – в 
село» было выделено 4,6 млрд. тенге, 2 335 
специалистов получили подъемное пособие на 
сумму 393,4 млн. тенге (таб. 5.9).

Таблица 5.8
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «С ДИПЛОМОМ – В СЕЛО», 2017 Г. 

Источник: МНЭ РК

Область

Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
ВСЕГО:

1 068 211,9
357 368,0
697 714,1
173 578,0
833 690,5
803 189,5

1 291 875,0
597 748,5
490 104,0

1 824 245,6
663 617,0
511 309,3
656 829,8

1 020 085,0
10 989 566,13

381
447
550
112
318
452
500
351
275
200
544
434
325
905

5 794

331
114
211
52

270
241
408
184
161
559
198
166
215
303

3 413

60 514,50
70 998,00
87 356,40
17 788,96
50 825,60
71 791,14
79 415,00
54 777,02
43 678,07
31 765,50
86 403,52
68 773,70
51 619,00

143 739,00
919 445,41

Кол-воКол-во Сумма, тыс. тенгеСумма, тыс. тенге

Подъемные пособия Бюджетные кредиты
2017 год

Таблица 5.9
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «С ДИПЛОМОМ – В СЕЛО»,
ПО СОСТОЯНИЮ НА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2018 ГОДА

100
45

121
3

105
86

107
68
53
71

207
46
71

251
1 334

Кол-во

Источник: МНЭ РК

Область

Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
ВСЕГО:

350 321,0
137 722,0
430 737,5
10 822,5

361 397,5
303 202,0
365 817,6
238 580,5
187 195,3
247 214,2
705 948,0
150 720,5
232 883,0
898 137,0

4 620 698,60

192
116
340
10

101
154
309

0
48
0

178
101
188
598

2 335

32 324,10
19 481,00
57 240,40
1 683,50

17 340,10
25 925,90
52 020,25

0,00
8 080,80

0,00
29 966,30
17 003,40
31 649,95

100 673,30
393 389,00

Кол-во Сумма, тыс. тенгеСумма, тыс. тенге

Подъемные пособия Бюджетные кредиты
янв.-апр. 2018 года
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«Жасыл ел»
 В целях реализации инициативы Главы государ-

ства Постановлением Правительства РК № 632 от
25 июня 2005 года утверждена и широко развернута
Программа «Жасыл ел».

Если в 2005 году количество населенных пунктов,
охваченных деятельностью молодежных трудовых
отрядов «Жасыл ел», составляло 35-36 городов и по-
селков, то к 2018 году эта цифра выросла почти в
шесть раз и составляет 243 географических объекта
на всей территории Казахстана. Широкий террито-
риальный охват дает возможность привлекать не
только городскую, но и сельскую молодежь, а также
организовывать работу в отдаленных сельских ре-
гионах, не создавая выездные отряды.

Основной контингент молодежи, участвующей
в реализации инициативы «Жасыл ел» – учащаяся
(студенты, учащиеся организаций среднего, 
технического и профессионального образования), 
безработная молодежь, воспитанники детских 
домов и интернатов. Движение МТО «Жасыл ел» 
старается охватить все категории трудоспособной 
молодежи.

Говоря о контингенте молодежи, трудоустроен-
ной в 2018 году по данным 14 регионов из 16 следует
сказать, что из 22 243 человек, трудоустроенных по
всей республике, 13 883 человек составляют сель-
ские жители, 8 360 человек городские, 6 748 - 
человек учащиеся вузов, 7 615 - человека 
учащиеся коллед-жей и 4 081 человек учащиеся 
общеобразователь-ных школ, 3 799 человека - 
безработная молодежь. Статус молодежи: 2 397 – 
это молодежь из много-детных семей, 2 482 – 
молодежь из малообеспеченных семей, 89 человек, 
проживающих в учреждениях интернатного типа 
(сироты) и 25 молодых людей с инвалидностью.

Планомерное сотрудничество с организациями,
специализирующимися на озеленительных видах
работ и благоустройстве, привело к более грамотно-
му планированию деятельности молодежных трудо-
вых отрядов. Так, к примеру, был расширен рабочий
сезон до ноября ввиду учета сезонных особенностей
графиков проведения посадочных работ в регионах,
также в Актюбинской области введен круглогодич-
ный сезон работы. Для обеспечения возможности
трудоустройства молодежи в учебное время во
многих регионах был введен специальный график
выхода бойцов на работу, не нарушающий учебный
процесс. Подобная практика дала возможность
проведения посадок деревьев и возможность

заработка учащейся молодежи не только  в ка-
никулярный период.

Одним из направлений в деятельности МТО
«Жасыл ел» в 2016-2017 годы была работа бойцов
на строительстве объектов, возводимых в рамках
государственной программы инфраструктурного
развития «Нұрлы жол», что позволяет вести дея-
тельность и вне посадочного сезона и не ограничи-
ваться работами только по озеленению и посад-
кам.

Путем взаимодействия региональные
представительства «Жасыл ел» продолжают
работу по сотрудничеству с областными и го-
родскими акиматами, управлениям координации
занятости и социальных программ областей, КГУ
«Центр занятости» акиматов городов, ГУ «Отдел
жилищно-коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог
акимата городов», ГУ «Управление природных ре-
сурсов и регулирования природопользования горо-
дов и областей», предприятиями разных форм соб-
ственности, по вопросам деятельности молодеж-
ных трудовых отрядов «Жасыл ел», путем созда-
ния рабочих мест в сотрудничестве с ними.

Таблица 5.10
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС:
«ЧЕГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ДОСТИЧЬ
В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ?»

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

30,4

27,3

22,8

17,4

15,4

14,1

13,9

12,9

12,8

12,1

8,7

8,1

7,9

7,4

4,7

4,9

3,7

0,3

Получить качественное образование

Построить успешную карьеру

Найти достойную работу

Приобрести жилье

Получить диплом или свидетельство
об окончании образования

Найти работу по специальности

Творчески реализоваться

Найти интересную работу

Открыть свой бизнес

Найти свою вторую половинку, спутника жизни

Сменить свое место работы,
получить должностное повышение

Расширить круг своих знакомств

Добиться общего признания среди
окружающих, коллег и т.д.

Обзавестись детьми, родить ребенка

Достичь успехов в спорте

Найти хороших деловых партнеров

Затрудняюсь ответить

Другое
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Общее количество работодателей по всей респуб-
лике за 2018 год составляет 410 предприятий.

К реализации мероприятий по деятельности мо-
лодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» и участию
в мероприятиях привлечено 48 697 человек, ре-
гиональными штабами МТО «Жасыл ел» проведе-
но 420 мероприятий.

Участие молодежи в социально-экономической
жизни общества тесно связано с их планами на бу-
дущее.

Согласно результатам социологического иссле-
дования, проведенного НИЦ «Молодежь», планы
молодежи на ближайшие пять лет связаны с получе-
нием качественного образования (30,4 %), успешной
карьерой (22,8 %) и достойной работой (22,8 %). Из
предложенных вариантов с возможностью выбо-
ра до трех, в следующей тройке молодежью были
указаны: приобрести жилье (17,4 %), получить ди-
плом или свидетельство об окончании образования
(15,4 %) и найти работу по специальности (14,1 %)
(таб. 5.10).

5.3. РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Развитие молодежного предпринимательства
– одно из приоритетных направлений развития
малого и среднего бизнеса в Казахстане. По
опыту зарубежных стран оно является основной
движущей силой экономики и должно способ-
ствовать скорейшему переходу страны на инно-
вационный путь развития. Особенностью моло-
дежного бизнеса является быстрое реагирование
на потребительские запросы – предоставление
специфических услуг или выпуск мелкосерийной,
уникальной продукции для отдельных рыночных
сегментов. Молодежь, как правило, отличается
креативностью мышления, что положительно
влияет на предпринимательскую деятельность,
на конкурентоспособность бизнеса.

В настоящее время в Казахстане существует
ряд программ поддержки молодежного предпри-
нимательства:

- Программа развития продуктивной заня-
тости и массового предпринимательства на
2017-2021 годы «Еңбек», одной из главных целей
которой является поддержка безработной и
самозанятой молодежи.

- Единая программа поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;

- Фонд развития предпринимательства
«ДАМУ», в рамках которого предусмотрены 
такие программы, как «Для начинающих 
предпринима-телей», «Для действующих 
предпринимателей» и «Для женщин в бизнесе»;

- Национальная палата предпринимателей Рес-
публики Казахстан «Атамекен»;

- Фонд молодежных инициатив, в направления
деятельности которого входит и поддержка мо-
лодежного предпринимательства.

Также молодежное предпринимательство сти-
мулируется такими организациями, как:

- Банк Развития Казахстана;
- Национальное агентство по технологическо-

му развитию;
- «КазАгроФинанс» – Фонд финансовой под-

держки сельского хозяйства;
- Национальное Агентство по экспорту и инвес-

тициям «KaznexInvest»;
- Казахстанский Институт Развития Инду-

стрии.
Среди международных программ можно вы-

делить проект Всемирного банка «Zhasproject»,
проекты Европейского банка реконструкции и
развития, Программа Bizspark от Microsoft.

Для поддержки молодежного предпринима-
тельства в стране действует информативный и
консультативный сайт на двух языках «Террито-
рия бизнеса для вашего развития». В рамках
сайта организована отдельная опция «Молодеж-
ный бизнес» с рубриками:

- Программы поддержки молодежного пред-
принимательства;

- Школа молодежного предпринимателя;
- Сообщества молодых предпринимателей;
- Международный опыт поддержки молодеж-

ного предпринимательства;
- Международные организации по молодежно-

му предпринимательству;
      - История успеха - рубрика, рассказывающая об 
опыте создания и построения собственного дела
молодых людей.

По поручению Президента РК с 2017 года соз-
даются условия для бесплатного получения пер-
вой рабочей профессии молодыми людьми.
Контент-анализ источников вторичной информа-
ции показывает, что на 1 мая 2018 года 56 тыс.
молодых людей воспользовались мерами госу-
дарственной поддержки этой программы, глав-
ным фокусом которой является развитие кон-
кретных профессиональных навыков на основе
массового обучения.

В Восточно-Казахстанской области действует
единственный в Казахстане социально-образова-
тельный проект по бесплатному комплексному
обучению молодежи основам предприниматель-
ства Школа молодых предпринимателей «Аван-
гард плюс». Школа образована и действует на
общественных началах по инициативе предсе-
дателя Совета деловых женщин ПП ВКО.
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По данным Комитета по статистике МНЭ РК,
количество зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей в возрасте до 29 лет, по
состоянию на 01.07.2018 г. составило 124 027

человек (рис. 5.9).
По данным Комитета по статистике, в 2018

году (по состоянию на 01.07.2018 г.) число заре-
гистрированных индивидуальных предпринима-
телей в возрасте до 29 лет, увеличилось на 3 960
ИП, по сравнению с аналогичным периодом 2017
года. Снижение числа молодых ИП зарегистриро-
ваны в Алматинской, Костанайской, Павлодар-
ской, Северо-Казахстанской областях и г. Астана

(таб. 5.11).
Развитие молодежного предпринимательства

– одно из приоритетных направлений государствен-
ной молодежной политики.

Национальная палата предпринимателей Казах-
стана «Атамекен» в целях развития предпринима-
тельства реализует и участвует в проектах по обу-
чению предпринимательству.

1. Проект по обучению основам предпринима-
тельства «Бастау Бизнес» в рамках Программы
развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы был реа-
лизован в 14 областях, в 80 районах, в течение 2017
года с апреля по ноябрь (6 потоков). В течение 2017
года было обучено 15 000 человек. 

22 % (713 человек) из числа открывших бизнес
– относятся к категории молодежи (от 17 до 29 лет).

За первое полугодие 2018 года реализовано 2 по-
тока обучения, обучено 12 645 человек, из которых
24,8 % (3 134 человек) – молодежь.

2. В рамках четвертого направления единой Про-
граммы «Дорожная карта бизнеса 2020» - «Нефинан-
совые меры поддержки» реализуется 
компонент «Бизнес-школа».

По компоненту «Бизнес-школа» за 2017 год про-
ведено обучение:

- по проекту «Бизнес-Советник» 19 076 человек.
Из них в возрасте от 18 до 29 лет – 4 962;

- по проекту «Бизнес-Рост» 19 076 человек, из них
в возрасте от 18 до 29 лет – 421;

- по «Проектному обучению с применением прин-
ципов наставничества» 1 100 человек, из них в воз-
расте от 18 до 29 лет – 249.

По проекту «Школа молодого предпринимателя»
- обучено 1 035 слушателей.

По компоненту «Бизнес-школа» за первое полу-
годие 2018 года проведено обучение:

- по проекту «Бизнес-Советник» 10 541 человек.
Из них в возрасте от 18 до 29 лет – 2 708;

- по проекту «Бизнес-Рост» 1 161 человек, из них в
возрасте от 18 до 29 лет – 211;

- по «Проектному обучению с применением принци-
пов наставничества» 224 человек, из них в возрасте от
18 до 29 лет – 58.

Рисунок 5.9
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ДО 29 ЛЕТ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01.07.2018 Г.

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

124 027
ВСЕГО27 334 96 693

Город                Село

Таблица 5.11 
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ДО 29 ЛЕТ,
ЗА ПЕРИОД 01.07.2017 Г. - 01.07.2018 Г.

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

120 067
4 633
6 563
9 899
4 972
7 498
4 441
4 571
9 172
5 957
4 895
5 705
3 852
2 665

-
14 619
16 927
13 698

-

124 027
4 639
6 797
9 837
5 455
7 706
4 669
5 236
9 252
5 475
5 444
6 189
3 725
2 377
8 079

-
14 204
18 074
6 869

Республика Казахстан 
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Западно-Казахстанская
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область
Южно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент

01.07.
2017 г.

01.07.
2018 г.
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3. НПП «Атамекен» в рамках пункта 24 Дорожной
карты по развитию ИТ является инфор-мационным 
партнером проекта «Startup Bolashak Менің Арманым», 
целью которого является поддержка соци-ально 
значимых бизнес-инициатив молодых предпри-
нимателей, направленных на совершенствование стан-
дартов качества жизни, трансфер передовых знаний и
технологий в социально-экономическую жизнь страны.

10 июня 2018 года в г. Астана прошла ¼ финала дан-
ного конкурса в формате фестиваля. В данном конкур-
се был заявлено около 5 000 стартап проектов со всей
страны с охватом 10 000 участников.

Важную роль в развитии молодежного предпри-
нимательства играют неправительственные органи-
зации. Развитие студенческого предпринимательства
позволяет активно вовлекать молодежь в социально-
экономическую жизнь и открывает дорогу в малый
и средний бизнес.

ENACTUS – некоммерческая организация, пред-
ставляющая собой сообщество лидеров бизнеса,
студенчества и академических лидеров, использу-
ющих силу предпринимательства для преобразова-
ния жизни и формирования более устойчивого мира.
Основная идея проекта ENACTUS заключается в
объединении усилий студенческих, академических
и бизнес-лидеров для развития предприниматель-
ства, внедрения оригинальных идей, позволяющих
повышать экономическую эффективность деятель-
ности компаний и качество жизни людей, вовлечение
молодежи в социально-экономическую жизнь.

Представительства ENACTUS работают в 36 стра-
нах, в том числе и Казахстане. В настоящее время
насчитывается более 70 000 активных студентов
ENACTUS.

На данный момент в ENACTUS Kazakhstan состоят
более 3000 активных студентов из 50 разных вузов
со всего Казахстана, которые работают над 108 про-
ектами.

26 апреля 2018 года в Астане прошел националь-
ный кубок студенческого предпринимательства стар-
тапов и инноваций ENACTUS Kazakhstan National EXPO
2018. В рамках Национального кубка студенческого
предпринимательства стартапов и инноваций 
состоялись следующие мероприятия: I Евразийский 
Форум студенческого предпринимательства 
ENACTUS; ежегодная ярмарка вакансий и 
специальные конкурсы от бизнес-партнеров 
ENACTUS Kazakhstan.

В чемпионате приняли участие более 700 студен-

тов из 60 казахстанских вузов. В рамках чемпионата 
студентами было представлено более 100 собствен-
ных действующих проектов в области digital, сель-
ского хозяйства, финансов, социальной сферы и др. 

Согласно данным социологического исследова-
ния, проведенного НИЦ «Молодежь», в молодежной 
среде актуален вопрос информированности о раз-
витии молодежного предпринимательства в респу-
блике . Более четверти опрошенных молодых людей 
(25,7 %) ничего не знают о молодежном предприни-
мательстве (рис. 5.10).

На вопрос: «Планируете ли Вы в ближайшие три 
года открыть свое дело, заняться предприниматель-
ством?» отрицательно ответили 51,3 % опрошенных, 
32,3 % респондентов не задумывались об этом. По-
ложительно ответили на данный вопрос 17 % город-
ской и 14,5 % сельской молодежи.

Среди респондентов, выбравших вариант ответа 
«да, планируем» (16,5 %) треть хотели бы организо-

Ничего не знаю о молодежном
предпринимательстве

Развитие молодежного предпринимательства 
идет медленно, и этот процесс следует ускорить

Развитие молодежного предпринимательства 
идет быстрыми темпами

Государство создает хорошие условия для 
развития молодежного предпринимательства

Молодежное предпринимательства в стране не 
развито

Не следует развивать молодежное предприни-
мательство в Казахстане

Затрудняюсь ответить

Другое

Рисунок 5.10
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ
НА ВОПРОС: «ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О РАЗВИТИИ
МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН?»

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

25,7

22,4

18,8

11,7

8,1

3,8

9,4

0,3
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вать свой бизнес в сфере торговли (34,3 %), 20,1 %
– в сфере услуг.

47,5 % опрошенной молодежи считают, что пря-
мая финансовая поддержка является наиболее
эффективной формой поддержки молодежного
предпринимательства. Отдали свои предпочтения
снижению кредитных и налоговых ставок каждый
пятый и каждый четвертый из опрошенных - 25,3 %
и 21,0 %, соответственно. За образовательную под-
держку высказались 22,5 % городской и 16,4 % сель-
ской молодежи из всей совокупности опрошенных.

 Молодых людей привлекает в предприниматель-
ском деле независимость: материальная и личност-

ная. В тройку наиболее привлекательных сторон
работы предпринимателя респонденты включили:

- возможность заниматься любимым делом
– 50,1 %;

- высокий уровень дохода – 36,8 %;
- сравнительно свободный (гибкий) график

– 22,9 %.
Несмотря на то, что государство повсеместно

поддерживает молодежь, именно недостаточная
информированность является одним их главных
сдерживающих факторов развития молодежного
предпринимательства. В таблице 5.12 представле-
ны ответы респондентов на вопрос «О каких госу-
дарственных программах и проектах, деятельности
каких организаций по поддержке бизнеса Вы слы-
шали, знаете или являлись участником (сотрудни-
чали, обращались)?». Согласно результатам 
социологического исследования НИЦ 
«Молодежь», от 7,8 % до 14,4 % респондентов 
отметили, что владеют информацией о программах 
развития молодежного предпринимательства.

Анализ данных по вопросу «Как Вы считаете, ка-
кие проблемы молодежного предпринимательства
есть в Казахстане, с какими проблемами сталкива-
ются молодые предприниматели?» также выявил,
что недостаток финансовых средств (отсутствие
стартового капитала) является наиболее актуальной
проблемой, препятствующей развитию молодежно-
го предприниательства: 55,7 % респондентов выбра-
ли данный вариант. В пятерку проблем также вошли:

- высокая арендная плата – 32,4 %;
- высокий уровень налогообложения -23,9 %;
- отсутствие опыта ведения бизнеса, сдачи нало-

говой отчетности – 22,0 %;
- недоступность кредитных ресурсов – 21,9 %.
 

Таблица 5.12
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ О ПРОГРАММАХ ПРОЕКТАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА НА РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ

Источник: Результаты социологических исследований НИЦ «Молодежь»

Программа развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»
Единая программа поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020»
Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 
Проект развития молодежного корпуса
(совместно со Всемирным Банком) 

2,0

2,3

1,6

1,3
2,0

8,0

16,5

12,6

14,4
7,8

67,8

45,4

53,4

50,9
73,5

22,3

35,9

32,6

33,5
16,8

Что-то
слышал (-а)

Хорошо знаю,
но не участвовал (-а)

Знаю,
участвовал(-а)

Ничего не знаю,
не слышал (-а)

Рисунок 5.11
НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ СФЕРЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕГО БИЗНЕСА
МОЛОДЕЖЬЮ В РАЗРЕЗЕ ЗАНЯТОСТИ

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

Учусь
Работаю
Не учусь и не работаю, ищу работу
Учусь и одновременно работаю
Не учусь и не работаю, не ищу работу

Торговля

32,7
32

31,4

56,7

35,3
Сфера услуг

16,8
24

18,6

30

29,4
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5.4. СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И УЯЗВИМЫХ ГРУПП 
МОЛОДЕЖИ 

Согласно Закону Республики Казахстан «О го-
сударственной молодежной политике», молодая 
семья – семья, в которой оба супруга не достигли 
возраста двадцати девяти лет, либо неполная се-
мья, в которой ребенка (детей) воспитывает один 
из родителей, не достигший возраста двадцати 
девяти лет. 

 Государство проявляет заботу о семье путем 
создания условий для экономической самосто-
ятельности и роста благосостояния семьи, вы-
платы государственных пособий при рождении 
ребенка, льготного кредитования, создания и 
развития учреждений образования, организаций 
культуры, физической культуры и спорта, здра-
воохранения, создания условий для сочетания 
родителями трудовой деятельности с выполне-
нием семейных обязанностей, развития инфра-
структуры быта.

Одно из ключевых направлений государствен-
ной политики в отношении молодой семьи связа-
но с рождением ребенка. Социальная поддержка 
включает в себя предоставление декретного от-
пуска и отпуск по уходу за ребенком до трех лет, 
единовременное пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие на ребенка, бесплатное пи-
тание для детей до двух лет в малообеспеченных 
семьях, бесплатные молочные смеси для детей, 
у которых матери по состоянию здоровья не кор-
мят грудным молоком. 

Также с 2018 года в Казахстане введено еди-
ное пособие на основе адресных выплат, которое 

объединило три формы финансовой помощи: по-
собия на ребенка (до совершеннолетия), выплата
каждому члену необеспеченной семьи и помощь
многодетным родителям.

Одним из важных вопросов, требующих вни-
мания со стороны государства, выступает жи-
лищный вопрос. Ежегодно для решения данной
проблемы государством создаются условия и ре-
ализуются программы по приобретению жилья.

В рамках программы «7-20-25» процентная
ставка по кредиту составляет 7 % в год, первона-
чальный взнос составит не более 20 %, а для сни-
жения нагрузки по оплате ежемесячного платежа
срок кредита продлён до 25 лет.

Ипотека выдается на приобретение жилья в
новостройках городов Астана, Алматы, Актау и
Атырау при максимальной стоимости жилья в
25 млн. тенге, в других регионах – 15 млн. тенге.

По данным Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстана (далее – МИР
РК), с начала реализации программы «Нұрлы
жер» было реализовано 19 тысяч квартир, из
них 34 % или более 6 тысяч квартир было предо-
ставлено участникам в возрасте до 28 лет.

В рамках программы «Нұрлы жер» оказыва-
ется поддержка строительства арендного 
жилья без выкупа для социально-уязвимых 
категорий населения. Планируется ежегодно 
строить порядка 4 тыс. квартир.

Приняты меры по обеспечению земельных

Рисунок 5.12
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Фиксированное единовременное 
пособие при рождении ребенка

Поддержка от государства
при рождении ребенка 

Ежемесячные социальные
выплаты на протяжении
первого года жизни ребенка

Декретный отпуск и отпуск
по уходу за ребенком до 3-х лет 

Рисунок 5.13
ИПОТЕКА 7-20-25

Источник: Нацбанк

Ставка 7%

Первоначальный взнос
не должен превышать 20%

Участники смогут получить
кредит в пределах 25 лет

Казахстанцы смогут взять кредит
во II половине 2018 года

Максимальная стоимость жилья для крупных 
городов (Алматы, Астана, Атырау, Актау)
25 млн. тг.

Для остальных регионов 15 млн. тг.

Нацбанк создаст специальную компанию, 
которая привлечет не менее 1 трлн. тенге и 
направит на выкуп новых ипотечных кредитов, 
предоставленных банками на данных условиях

ИПОТЕКА 7-20-25
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Таблица 5.13
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «НҰРЛЫ ЖЕР»

Источник: МИР РК

Регионы

Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
г. Алматы
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Общее количество

818
18
75

185
1 955

2
653

7
155
221
156
151
198
972

5 566

Всего

299
6
9

50
526

1
114

2
64
92
42
41
26

248
1 520

В возрасте
от 14-28 лет

37
33
12
27
27
50
17
29
41
42
27
27
13
26
27

Удельный вес
(14-28) в %

27
1
 

13
1 337

37

211  

91
1717

Всего

3
0

1
357

15
53

36
465

В возрасте
от 14-28 лет

11
0

8
27

41
25

40
27

Удельный вес
(14-28) в %

2017 год 2018 год (1 полугодие)

Удельный вес молодежи (14-28 лет), получившей жилье
по государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер»

Таблица 5.14
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «НҰРЛЫ ЖЕР»

Источник: МИР РК

АО «Жилстройсбербанк
Казахстана»

Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Мангистауская область
Кызылординская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Восточно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы
Общее количество

151
248
116
351
651
171
130
639
133
180
398
407
268
82
21

213
4 159

Всего

29
43
33
61

131
35
34

149
36
31

110
56
81
9
7

61
906

В возрасте
от 18-28 лет

19,2
17,3
28,4
17,4
20,1
20,5
26,2
23,3
27,1
17,2
27,6
13,8
30,2
11,0
33,3
28,6
21,8

Удельный вес
(18-28) в %

199
882
285
309
222
99

103
293
730

5
189
467
73
62

275
370

4 563

Всего

39
261
54
64
50
21
28
71

150
2

47
92
15
6

38
77

1 015

В возрасте
от 18-28 лет

19,6
29,6
18,9
20,7
22,5
21,2
27,2
24,2
20,5
40,0
24,9
19,7
20,5
9,7

13,8
20,8
22,2

Удельный вес
(18-28) в %

2017 год 2018 год (1 полугодие)

Удельный вес молодежи (18-28 лет), получившей жилье
по государственной программе жилищного строительства «Нұрлы жер»*

*  займы, вне зависимости от источников кредитования, с учетом прямого выкупа

- - --

-
-

-
-

-
-
-
-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-
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участков инженерными коммуникациями. Еже-
годно планируется обеспечить сетями более 40
тыс. земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство.

Стимулируется строительство жилья частны-
ми застройщиками за счет субсидий государства
по ценовым параметрам за 1 кв. метр 220-260
тыс. тенге. Порядка 50 % данного жилья реали-
зуется через Жилстройсбербанк.

Работа с уязвимыми группами молодежи
С 2017 года на территории Республики Казах-

стан Министерством образования и науки РК при
грантовой поддержке Всемирного банка реали-
зуется Проект развития молодежного корпуса
(далее – Проект).

Целью Проекта является вовлечение моло-
дежи, в особенности уязвимых групп, в обще-
ственно полезную деятельность через развитие
жизненно важных навыков посредством участия
в программе обучения и реализации социально
значимых проектов. В 2017 году Проект был за-
пущен в пилотном режиме и продлится до 2020
года, охватив 8 500 молодых людей по всему Ка-
захстану.

Мероприятия Проекта организованы в рамках
трех компонентов: (1) поддержка обучения обще-

ственно полезной деятельности на благо сооб-
щества и развития жизненно важных навыков;
(2) поддержка институционального развития 
реа-лизации государственной молодежной 
политики; (3) управление, мониторинг и оценка 
Проекта

Компонент 1 Проекта реализуется Координа-
ционным агентством, созданным консорциумом
из трех организаций: ОЮЛ «Конгресс молодежи
Казахстана, ОЮЛ «Национальная волонтерская
сеть и ЧУ «Республиканский штаб молодежных
трудовых отрядов «Жасыл ел».

Данный компонент включает в себя четыре
подкомпонента:

1. предоставление грантов до 1 000 000 тенге
и социальных стипендий группам молодежи на
реализацию социальных проектов;

2. обучение молодых людей жизненно 
важным навыка и управлению проектами;

3. работа с уязвимыми группами молодежи;
4. реализация эффективной информацион-

но-разъяснительной кампании и механизма об-
ратной связи и разрешения проблем.

Участники Проекта – это молодые люди в
возрасте от 14 до 29 лет (кроме школьников), ко-
торые проходят трёхэтапное обучение жизнен-
но важным навыкам и управлению проектами,
реализуют свои социальные проекты в течение

Таблица 5.15
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ДО 2020 ГОДА

Источник: МИР РК

АО «Жилстройсбербанк
Казахстана»

Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Мангистауская область
Кызылординская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Восточно-Казахстанская область
г.Астана
г.Алматы
Общее количество

25
222
50
61

124
3

62
12

138
6
3
3
1

140
531
590

1 971

Всего

5
67
13
17
31
-

19
-

26
3
-
-
-

31
113
117
442

В возрасте
от 18-28 лет

20,0
30,2
26,0
27,9
25,0

0
30,6

0
18,8
50,0

0
0
0

22,1
21,3
19,8
22,4

Удельный вес
(18-28) в %

3
22
11
11
7
1

291
11
12
1
5
0
1
3

38
24

441

Всего

1
2
-
2
-
-

81
-
-
-
-
0
-
-
3
5

94

В возрасте
от 18-28 лет

33,3
9,1
0

18,2
0
0

27,8
0
0
0
0
0
0
0
7,9

20,8
21,3

Удельный вес
(18-28) в %

2017 год 2018 год (1 полугодие)

Удельный вес молодежи (18-28 лет), получившей жилье
по государственной программе развития регионов до 2020 г. (в т.ч. молодые семьи) *

займы, вне зависимости от источников кредитования, с учетом прямого выкупа
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шести месяцев, а также получают ежемесячную
стипендию 60 000 тенге – выпускники вузов,
40 000 тенге – все остальные участники. Кроме
этого, все участники получают поддержку менто-
ров в период реализации своих проектов. Проект
направлен на вовлечение молодежи из уязвимых
групп: 1) которые не работают, не учатся, не про-
ходят профессиональную подготовку; 2) которые
работают, но остаются за чертой бедности.

В 2017 году Проект был запущен на территории
Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и
Южно-Казахстанской областей. В Проект вошли
589 подпроектов или 2 000 участников. К концу
пилотного года было успешно реализовано и за-
вершено 536 подпроектов, в состав которых во-
шли 1 813 участников, доля уязвимой молодежи
составила около 40 процентов. В рамках Проекта
были разработаны программы обучения жизнен-
но важным навыкам и управлению проектами: 5
методических материалов для менторов, 5 - для
участников и 2 вспомогательных материала для
подготовки менторов. Было обучено 188 менто-
ров и более 1000 участников. Дополнительно
был предоставлен доступ к онлайн обучению
для людей с ограниченными возможностями и
участников, находящихся в декретном отпуске
по уходу за детьми. Все упражнения и задачи из
тренингов были адаптированы под онлайн курс,
материал подан через видеоролики и домашние
задания. В конце курса предоставляется возмож-
ность сдать итоговый тест.

Проект использует передовые цифровые тех-
нологии – от электронной регистрации участни-
ков и менторов на сайте Проекта и личных каби-
нетов до сдачи отчетности, подписанной ЭЦП.

В 2017 году Проект охватил 27 городов, 67
районов и 119 сел. В пилотных регионах среди
прочих было открыто 37 швейных мастерских,
27 языковых школ, 76 досуговых клубов, 79 спор-
тивных секций, 36 развивающих детских центров, 9
хлебопекарен и сыроварен, 9 теплиц, 37 цехов по
производству молочной и мясной продукции, 29
компьютерных курсов, 38 салонов красоты и
массажных кабинетов, 10 кабинетов психологи-
ческой поддержки, 5 кондитерских, 6 авто и сто-
лярных мастерских.

Процесс определения следующих регионов
для реализации Проекта в 2018 и 2019 годы был
проведен посредством экспертного опроса,
общего обзора государственных услуг, предо-
ставляемых в сообществах, и социально-эконо-
мического анализа регионального распределе-
ния уязвимых групп молодежи. Анализ данных
строился на основе статистических методов, в
качестве источников данных был использован

широкий спектр материалов, среди которых
официальные данные Комитета по статистике
Министерства национальной экономики РК,
оригинальные данные экспертного опроса и вто-
ричные данные по результатам социологических
исследований молодежи. Таким образом, были
определены следующие географические реко-
мендации реализации Проекта:

2018 год - Северо-Казахстанская, Восточно-Ка-
захстанская, Жамбылская, Кызылординская, Ко-
станайская и Актюбинская области.

2019 год - г. Астана, г. Алматы, Мангистауская,
Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстан-
ская области.

В 2018 году стартовал второй этап Проекта, в
котором приняла участие молодёжь из Актю-
бинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской,
Костанайской, Кызылординской и Северо-Казах-
станской областей. В рамках проекта для при-
влечения уязвимой молодежи была проведена
масштабная информационно-разъяснительная
кампания в 1 395 селах и аулах, которая вклю-
чала в себя проведение 1 016 информационных
встреч о Проекте на уровне сельских округов и
подомовой обход среди целевой аудитории в
30 550 домохозяйствах. По итогам проведенной
информационной работы на грантовый конкурс
было подано 2 684 проекта (или 9 878 чел.), среди
этих молодых людей порядка 65% из уязвимых
групп. В 2018 году в проект зашли 3 508 участника
из 1 027 проектов, из которых 2 254 (64%) участника
были из уязвимой категории молодежи. Также на
конкурсной основе был отобран 191 ментор. В
мае-июне 2018 года было проведено 300 ориен-
тационных семинаров для более 6000 молодых
людей, в августе-сентябре – 16 тренингов для
160 менторов и более 120 тренингов для более
3000 участников.

В 2018 году в рамках Проекта в шести областях
251 проект направлен на развитие села, 135 на
ЗОЖ и спорт, 117 – культуру и досуг, 238 образова-
тельных проектов, 27 проектов по поддержанию
семейных ценностей и традиций, 26 волонтер-
ских проекта, 19 по патриотизму и гражданской
активности и 17 по экологии и благоустройству,
10 направленных на развитие туризма и т.д.

Проект разработал и использует наилучшие
международные практики:

- механизм обратной связи и разрешения
проблем, который дает право быть услышанным
каждому участнику в проекте, в рамках механиз-
ма работает контакт-центр, который регулярно
производит сбор обратной связи с различных заин-
тересованных сторон посредством множествен-
ных каналов на бесплатной основе;
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- CRM система, в которой аккумулируется вся
информация об участниках проекта для даль-
нейшего анализа и использования данных для
исследований;

- мониторинг и оценка, проведение которых
позволяют анализировать процессы проекта
на каждом его этапе с помощью первичных и
финальных опросов.

В рамках Проекта впервые в Казахстане про-
водится оценка воздействия под руководством
Всемирного банка. Исследование будет замерять
степень влияния данного проекта на молодежь
Казахстана.

В рамках реализации компонента 2 Проекта,
в 2017 году были исполнены задания по изуче-
нию механизмов работы с молодежью категории
NEET, выпуску видеопособий, направленных на
развитие позитивного отношения молодых лю-
дей к общественно-полезной деятельности и
улучшение жизненных навыков учащихся стар-
ших классов средних школ и студентов коллед-
жей ТиПО, также по расширению участия моло-
дежи в общественно полезной деятельности и
волонтерстве в Казахстане. (Справочно: все раз-
работанные материалы и видеоролики доступны
на официальном сайте и ютуб канале Министер-
ства образования и науки РК).

Проект является уникальной площадкой для
позитивного развития молодежи и способствует
приобретению нового опыта и развитию жизнен-
но важных навыков, которые в свою очередь яв-
ляются основой психосоциальной компетентно-
сти и нацелены на улучшение самосознания,
саморегуляции, а также на умение отстаивать
собственные права и на заботу о собственном
здоровье. Помимо позитивного влияния на мо-
лодежь Казахстана, Проект улучшает образова-
тельный потенциал для дальнейшего его исполь-
зования после Проекта: в регионах останутся
обученные эксперты по работе с молодежью,
которые будут пользоваться полученными ма-
териалами и опытом.

Работа с несовершеннолетней молодежью
Как правило, семьи являются значительным (или

потенциальным) источником экономической, мате-
риальной, эмоциональной и социальной поддержки и
благополучное будущее молодых людей часто зави-
сит от опеки их родителей. И наоборот, семейные
факторы могут быть основной причиной стресса и
травм, а значительное число тех молодых людей,
которые остались без попечения родителей испы-
тывают социальную дислокацию и бездомность.
Эксперты отмечают, что связь с «семьей»
является важным защитным фактором для долго-
срочного благополучия.

 

По данным МОН РК, по итогам 2017 года в Ка-
захстане действуют 20 центров адаптации несовер-
шеннолетних. За 2017 год в центры были помеще-
ны 7 539 несовершеннолетних. Из них 937 (12,4 %)
– оставшиеся без попечения родителей, 6 306 (83,6 
%) – безнадзорные и беспризорные, 207 (2,7 %) – 
направляемые в специальные организации 
образования для детей с девиантным 
поведением и с особым режимом содержания, 89 
(1,1 %) – несовершеннолетние, находящиеся в 
тяжелой жизненной ситуации. Из числа 
поступивших несовершеннолетних устроен 7 231 
ребенок, из них переданы в семьи – 6 274
несовершеннолетних, направлены в организации
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – 578, под опеку – 124, на патронат – 21,
направлены в спецшколу – 132, переданы в центры
адаптации других областей – 41, направлены в ор-
ганизации по типу центров адаптации других стран
– 13 и переданы в гостевую семью – 48.

По итогам 1 полугодия 2018 года в стране дей-
ствуют 19 центров адаптации несовершеннолетних,
так как один центр адаптации в Северо-Казахстан-
ской области был реорганизован в центр для детей,
оставшихся без попечения родителей. За 1 полу-
годие 2018 года через центры адаптации прошли 
3 697 несовершеннолетних, из них: оставшиеся 
без попечения родителей – 531 (14,4 %), 
безнадзорные и беспризорные – 3081 (83,3 %), 
направляемые в специальные организации 
образования для детей с девиантным 
поведением и с особым режимом содержания – 
65 (1,8 %), несовершеннолетние, находящиеся в 
тяжелой жизненной ситуации – 20 (0,5 %). Из числа 
поступивших несовершеннолетних устроено         
3 326 детей, из них: переданы в семьи – 2 933
(88,2 %), направлены в организации для детей
сирот и детей ОБПР – 223 (6,7 %), под опеку – 
60 (1,8 %), на патронат – 18 (0,5 %), направлены 
в спецшколу – 54 (1,6 %), переданы в центры 
адаптации других областей – 7 (0,2 %), 
направлены в организации по типу ЦАН других 
стран – 4 (0,1 %), переданы в гостевую семью – 27 
(0,8 %).

Во всех 19-ти центрах адаптации действуют
службы поддержки семьи, деятельность кото-
рых направлена на оказание консультационной,
психологической, справочно-информационной, соци-
ально-правовой помощи воспитанникам центров.

 Таким образом, для укрепления института семьи и
предотвращения разводов, необходимо:

Укрепление семейных ценностей с помощью
мероприятий, посвященных Дням семьи, матери,
защиты детей, в которых должны быть задейство-
ваны все члены семьи;

Активизация средств массовой информации и
рекламы по пропаганде семейного образа жизни,
укрепление ценностей семьи, материнства и отцов-
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ства, как социально-значимых ролей и на росте пре-
стижа всех семейно-родственных отношений.

Создание информационной базы методических
материалов, которые будут использоваться мо-
лодыми семьями и учреждениями, работающи-
ми с молодежью («Подготовка молодежи к се-
мейной жизни», «Подготовка к рождению ребен-
ка», «Психологическое настроение в семье»).

Запустить проекты, направленные на приоб-
ретение молодежью новых навыков и знаний,
которые способствуют как текущему благососто-
янию подростков, так и будущему успешному
переходу во взрослую жизнь. Проекты должны
содержать широкий спектр возможностей для
развития и фокусировать свои приоритеты по-
разному, чтобы удовлетворить потребности раз-
личных уязвимых групп молодежи.

Следует создать центры по работе с уязвимыми
группами молодежи и сформировать базу данных
с учетом всех уязвимых групп для мониторинга и
дальнейшей успешной работы и доступности
программ для молодежи в своем сообществе.

Проведение различных мероприятий, связанных
с занятием спортом, профориентацией, музыкой,
танцами.

5.5. ИНДЕКС РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ
«ЖАСТАРҒА МЕЙІРІМДІ МЕКЕН»

Нынешнее поколение молодежи – самое 
многочисленное за всю историю человечества. Со-
гласно Отчету Глобального индекса развития 
молодежи 2016 года, 24,2 % или 1,8 млрд. всего на-
селения Земли – молодые люди. Признавая моло-
дежь как движущую силу в общественно-полити-
ческом и социальном развитии общества, Прави-
тельства многих стран стремятся создать благо-
приятные условия для развития и реализации ее 
потенциала. Для обе-спечения адресности и си-
стемности предпринимаемых мер, обеспечения 
равных условий для развития молодежи во всем 
мире, изучения динамики изменений в данной 
сфере правительства нуждаются в современных 
социометрических методах оценки благосостоя-
ния молодежи. Еще большую значимость при-
менение измерительных инструментов приобре-
тает в национальном контексте, позволяя оце-
нить условия, создаваемые для молодежи в ре-
гионах.

В Казахстане метод оценки уровня развития
молодежи впервые применялся в рамках участия
страны в Глобальном индексе развития молоде-
жи. В 2013 году Казахстан занял 27 место, оказав-
шись в категории стран со «средним» уровнем
развития молодежи в пяти основных сферах жизне-

деятельности молодежи: образование, здравоохра-
нение и благосостояние, занятость и возможности,
участие молодых людей в гражданской и политиче-
ской жизни страны .

СПРАВОЧНО: Глобальный индекс развития 
молодежи – это совокупность показателей, 
разработанных Секретариатом Британского 
Содружества наций для оценки динамики развития 
молодежи в различных странах мира. В данном 
контексте понятие «развитие молодежи» 
подразумевает повышение статуса, реализацию и 
расширение прав и возможностей молодежи, 
формирование у неё жизненно важных
компетенций и навыков, способствующих её 
активному участию в жизни общества.

В 2016 году Министерством образования и нау-
ки Республики Казахстан в сотрудничестве с Науч-
но-исследовательским центром «Молодежь» ини-
циирован проект по оценке условий, созданных для
развития молодежи в регионах – Индекс развития
молодежи «Жастарға мейірімді мекен».

Цель проекта – обеспечение системности в дея-
тельности всех институтов молодежной политики,
повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики во всех городах и районах страны.
Индекс не преследует задачу по определению от-
ветственности отдельных институтов молодежной
политики и служб, предоставляющих услуги для
молодежи в регионах.

На сегодняшний день проект реализуется в пи-
лотном режиме Научно-исследовательским цен-
тром «Молодежь» при поддержке Министерства
общественного развития Республики Казахстан.
После апробационного периода будет рассмотрена
возможность внедрения данного метода оценки
развития молодежи в регионах на постоянной ос-
нове.

В основе Индекса развития молодежи «Жастарға
мейірімді мекен» лежит методология расчета меж-
дународных индексов благополучия и развития
молодежи. Оценка условий для развития молоде-
жи в регионах осуществляется по 7 направлениям
(субиндексы) с использованием 33 индикаторов:
25 показателей по официальным статистическим
данным центральных госудаственных органов и 8
показателей по результатам социологических ис-
следований НИЦ «Молодежь» (рис. 5.14).

Отбор индикаторов осуществлялся по следую-
щим критериям:

• наличие точного определения;
• наличие надежного источника данных;
• доступность данных на момент сбора информа-

ции во всех регионах;
• наличие единого подхода к толкованию;
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• ясность содержания индикаторов для специа-
листов по работе с молодежью, должностных лиц и 
населения в целом.

В рамках Индекса уровень развития молодежи 
ранжировался по 4 уровням: крайне неблагополуч-
ный, умеренно неблагополучный, условно благопо-
лучный и благополучный (рис. 5.15).

В рамках пилотного расчета Индекса в 2017 году 
оценка развития молодежи в регионах осуществля-
лась по всем направлениям за исключением доме-
на «Гражданское участие». Данный домен ввиду от-
сутствия необходимых социологических данных за 
отчетный период не был учтен при расчете Индекса.

 

Образование
Субиндекс «Образование» включает в себя

4 показателя, отражающих уровень охвата молодых
людей после средним и высшим образованием, их 
удовлетворенность качеством образования и долю 
выделенных средств на реализацию обра-
зовательных программ. Среднереспубликанское
значение субиндекса «Образование» составило 43
балла. Таким образом, условия, создаваемые в ре-
гионах для получения молодежью качественного
образования, оцениваются как «умеренно благопо-
лучные». В региональном разрезе наиболее бла-
гоприятная среда для получения качественного
после среднего и высшего образования от-
мечается в Кызылординской области (73 балла) и
городе Астана (62 балла). Минимальные значения
субиндекса отмечаются в Южно-Казахстанской
(13 баллов), Жамбылской (17 баллов), Костанайской
(22 балла), Актюбинской (25 баллов) и Мангистау-
ской (28 баллов) областях.

Здоровье и здоровый образ жизни
Данный домен охватывает 8 показателей, опре-

деляющих физическое и психологическое здоровье
казахстанской молодежи. Среднереспубликанское
значение по данному домену составляет 63 балла и
является максимальным в сравнении с другими

6 доменами. Благополучной средой для поддержа-
ния здорового образа жизни и гармоничного психо-
логического развития молодежи выступает Алма-
тинская область (85 б.). Высокий балл обусловлен
низкими показателями уровня смертности молоде-
жи, минимальным количеством молодых людей,
страдающих психическими расстройствами и алко-
гольной зависимостью. Оценка условий, созданных
для поддержания физического и психологического
здоровья молодежи в Восточно-Казахстанской об-
ласти, позволяет отнести ее к зоне риска. Данное
положение дел обусловлено преобладанием чис-
ленности молодых людей, признанных негодными
для службы в Вооруженных силах РК по состоянию
здоровья (9 %), в сравнении с другими регионами.
Проблема алкоголизма среди молодежи также
чаще актуальна для ВКО (0,29 % против 0,07 % по
республике), нежели других регионов страны.

Занятость и социальные возможности
Трудовой потенциал молодежи измерялся по

8 индикаторам. Проблемы, связанные с трудоу-
стройством и предоставлением социальных услуг,
наблюдаются в Карагандинской области (22 б.).
В регионе отмечается высокая доля молодежи NEET
(12,4 %). Благоприятная среда для профессиональ-
ного развития и обретения экономической стабиль-
ности молодежи создана в Западно-Казахстанской
области (66 б.).

Рисунок 5.14
СТРУКТУРА ИРМ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

i − индикатор (общее количество)
stat − статистические данные 
soc − Результаты социологических исследований

7.
Безопасность

и защищенность
3 i / 2 stat + 1 soc 

1.Образование
            4 i / 3 stat + 1 soc

2.
Здоровье

и благополучие 
8 i / 7 stat + 1 soc

3.
Занятость

и возможности
8 i / 6 stat + 2 soc

4.
Политическое

участие 
4 i / 3 stat + 1 soc

5.
Гражданское

участие
2 i / 1 stat + 1 soc 

6.
Досуг

4 i / 2 stat + 2 soc

Рисунок 5.15
УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ
ПО БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ

крайне
неблагополучный

0-24
балла

умеренно
неблагополучный

25-49
баллов

условно
благополучный

50-74
балла

благополучный

75-100
баллов
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Политическое участие
Активность молодежи в общественно-полити-

ческих процессах оценивалась по 4 показателям.
Значение субиндекса «Политическое участие» ока-
залось минимальным в сравнении с остальными
субиндексами. Политическое участие молодежи в
13 регионах характеризуется как «умеренное» (не
выше 49 баллов). Условно благополучный уровень
политического участия молодежи отмечается в За-
падно-Казахстанской области (73 балла), главным
образом, за счет высокой доли молодых депутатов,
избранных в местные представительные органы ре-
гиона (4 %). Крайне низкий уровень политического
участия молодежи отмечается в Актюбинской 
области (16 баллов).

Досуг
Условия, создаваемые в регионах для органи-

зации доступного для молодежи досуга и развития
творческого потенциала молодежи, измерялись
по 4 показателям. Наименьшее значение субин-
декса «Досуг» отмечается в Костанайской области 
(14 баллов) и г. Алматы (17 баллов), что обусловлено 
низким уровнем вовлеченности молодежи в заня-
тия физической культурой. Благополучные условия 
для досуга молодежи созданы в северных регионах 

страны, а именно в Павлодарской (86 баллов) и Се-
верно-Казахстанской (81 балл) областях. В Павло-
дарской области уровень охвата дополнительным
образованием молодых людей старшего школьного
возраста (14-18 лет) в два раза превышает средне-
республиканский показатель.

Безопасность
Уровень безопасности молодежи в масштабе

страны оценивается как «умеренно благополучный»
(50 баллов). Анализ показателей субиндекса безо-
пасности молодежи говорит о том, что наиболее бла-
гополучными с точки зрения безопасности молодых
людей являются Алматинская и Кызылординская
области (75 баллов). Менее всего в безопасности
себя чувствует молодежь Актюбинской области
(29 баллов). Здесь каждый третий молодой чело-
век (38,6 %) не уверен в своей личной безопасности.

Таким образом, отмечается низкий уровень
участия молодежи в общественно-политической
жизни страны. Слабая вовлеченность молодежи
несет в себе риски социальной дезинтеграции,
отчуждения и в конечном итоге социальной экс-
клюзии. Отмечается слабое развитие культур-
но-досуговой инфраструктуры для молодежи в
регионах. Качественная организация свободно-

Таблица 5.16
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ «ЖАСТАРҒА МЕЙІРІМДІ МЕКЕН», 2017 

Регионы
Город Астана
Город Алматы
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Республика Казахстан

0,62
0,60
0,49
0,25
0,47
0,42
0,56
0,47
0,17
0,48
0,22
0,73
0,28
0,46
0,44
0,13
0,43

0,61
0,85
0,47
0,55
0,78
0,73
0,35
0,66
0,78
0,50
0,48
0,78
0,79
0,57
0,41
0,70
0,63

0,44
0,42
0,45
0,52
0,50
0,59
0,36
0,66
0,62
0,22
0,56
0,46
0,33
0,43
0,33
0,45
0,46

0,37
0,33
0,43
0,16
0,49
0,47
0,40
0,73
0,26
0,30
0,28
0,35
0,61
0,44
0,42
0,31
0,40

0,31
0,17
0,71
0,40
0,48
0,54
0,60
0,52
0,45
0,73
0,14
0,51
0,34
0,86
0,81
0,28
0,49

0,37
0,36
0,61
0,29
0,75
0,70
0,59
0,49
0,42
0,62
0,59
0,75
0,42
0,61
0,57
0,72
0,50
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го времяпрепровождения молодежи в регионах
должна способствовать развитию творческого
потенциала молодежи, повышению ее социальной
активности, активизации процессов самоорганиза-
ции в молодежной среде.

Таким образом, анализ социально-экономиче-
ского положения молодежи позволил сделать сле-
дующии выводы.

В настоящее время доля занятой молодежи в
возрасте 15-28 лет на рынке труда составляет 96,1% из
всего числа 2 121,2 человек по республике. Моло-
дежная безработица находится на уровне 3,9 %.

Из числа всего занятого населения 74,6 % – это 
наем-ные работники, 21,5 % – самостоятельно 
занятые. Наи-большая доля занятых молодых 
людей составляет 16,5 % в сфере оптовой и 
розничной торговли и ре-монта автомобилей и 
мотоциклов; 13,6 % в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве; 11,2 % образовании и 10,9 % в 
промышленности.

В целом, наблюдается рост количества занятых
по всем отраслям экономики, кроме сельского, 
лесного, рыбного хозяйств и незначительного 
снижения в сфе-ре строительства. Отметим, что эти 
тенденций точно отражают процесс отъезда 
молодых людей из сель-ских местностей в города.

По результатам социологических 
исследований, проведенных НИЦ «Молодежь», 42 
% опрошенных молодых людей постоянно 
сталкиваются с проблема-ми трудоустройства, из 
них 48,5 % – это респонденты старшей 
возрастной категории. Наиболее остро
проблема стоит в трех областях страны: 
Жамбыл-ской – 60,2 %, Кызылординской – 59,3 % и  
Мангистауской – 56,0 %. 31 % опрошенных указа -

ли, что найти работу без профессиональных 
навыков не трудно, трудности испытывают в 
основном те, кто ищет работу по специальности.

Доля молодежи NEET по республике по офи-
циальным данным составила 7,7 %, что по сравне-
нию с четвертым кварталом 2017 года меньше на
0,6 %. Данная категория молодежи в наибольшей
степени представлена в Карагандинской (12,9 %),
Туркестанской (11,3 %) и Северо-Казахстанской
(10,0 %) областях, в наименьшей в Костанайской
(4,9 %), Восточно-Казахстанской (4,6 %) и Западно-
Казахстанской (3,3 %) областях.

На 1 июля 2018 года количество молодых граж-
дан, занимающихся индивидуальной предпри-
нимательской деятельностью составляет 120
067 человек.

Вопросы молодежного предпринимательства
широко поддерживаются на государственном и 
ре-гиональном уровнях. Несмотря на это, 
большинство опрошенной молодежи не 
интересуется предпринимательским делом:  51,3 
% ответили, не планируют заняться им и 32,3 % 
не задумывались об этом. Из 16,5 %, которые 
ответили «да планируем», 34,3 % выбирают 
сферу торговли и 20,1 % сферу услуг. 
Основными причинами пассивного интереса 
молодежи к предпринимательству, можно
объективно считать, недостаточную информиро-
ванность о программах, направленных на 
вовлечение молодых людей в предприни-
мательскую деятельность и поддержку безработ-
ной молодежи. По мнению опрошенной молоде-
жи, основные трудности, препятствующие 
открытию собственного бизнеса связаны с 
недостатком фи-нансовых средств.
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6.3. Военно-патриотическое
 воспитание молодежи

МОЛОДЕЖЬ В ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

ГЛАВА 6

6

6.1. Участие молодежи в политической
 и гражданской жизни

6.2. Уровень протестной
 активности молодежи
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6.1. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
ГРАЖДАНСКОЙ ЖИЗНИ

В современных условиях молодежь оказывает 
большое влияние на общественно-политическую 
жизнь страны, на развитие политической системы и 
дальнейшую демократизацию казахстанского обще-
ства. Исторический опыт показывает, что характер 
участия молодежи в политической и гражданской 
жизни во многом определяет особенности политиче-
ского процесса и развитие гражданского общества.

Согласно данным АДГСПК РК, на 1 января 2018 
года количество административных государствен-
ных служащих в возрасте до 29 лет составило 23 601 
человек или 24 % от фактической численности слу-
жащих (98 499 человек).

В общей структуре административных государ-
ственных служащих в возрасте до 29 лет - 53 % отно-
сятся к центральным государственным органам (12 
538 человек), 47 % работают в местных государствен-

ных органах (11 063 человек) (рис. 6.1).
По итогам 2017 года наибольшая численность 

молодых государственных служащих отмечается в 
местных исполнительных органах Южно-Казахстан-
ской (1 193 человек), Алматинской (1 054 человек), 
Восточно-Казахстанской (981 человек), Костанайской 
(919 человек) областях. Наименьшая представлен-
ность зафиксирована в Кызылординской области 
(355 человек) и г. Астана (280 человек) (рис. 6.2).

Численность акимов всех уровней и их замести-
телей в возрасте до 29 лет на начало 2018 года сос-
тавила 150 человек. Наибольшая их численность в 
Алматинской области (26), наименьшая в г.Алматы
(3) и Кызылординской области (3) (таб. 6.1).

Численность государственных служащих в 
возрасте до 29 лет в маслихатах всех уровней 
составила 149 человек. Наибольшее количество 
молодежи работает в маслихатах Костанайской

(21), Алматинской (19) областей. Меньше всего 
молодежи в маслихатах г. Алматы (2) (таб. 6.2).

Одним из индикаторов активности молоде-
жи в политической жизни общества является ее 
участие в деятельности политических партий. 

Согласно данным местных исполнительных 
органов, в регионах осуществляют деятельность 

Всего

ЦГО

МГО

Рисунок 6.1
ДАННЫЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЛУЖАЩИМ 
ДО 29 ЛЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 
1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Источник: АДГСПК РК

23601

1253
8

11

063

2018 г.

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

Атырауская область

Восточно-Казахстанская область

Жамбылская область

Западно-Казахстанская область

Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область

Мангистауская область

Павлодарская область

Северо-Казахстанская область

Южно-Казахстанская область

г. Алматы

г. Астана

Рисунок 6.2
СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В
ВОЗРАСТЕ ДО 29 ЛЕТ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Источник: АДГСПК РК
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6 политических партий: 
• Партия «Нұр Отан»;
• Политическая партия «Бірлік»;
• Демократическая партия Казахстана «Ақ

жол»;
• Народно-демократическая патриотическая

партия «Ауыл»;
• Коммунистическая Народная партия Казахстана;
• Общенациональная социал-демократиче-

ская партия.

Одной из ведущих молодежных организаций
страны является молодежное крыло партии «Нұр
Отан» - «Жас Отан». По состоянию на август 2018
года общее количество членов МК «Жас Отан»
составило 164 115 человек.

За 2017 год были реализованы следующие ме-
роприятия: проект «Сəтті қадам», проект «Нацио-
нальная лига КВН», проект «Nurintech», проект
«Жастар Отанға».

Гражданская активность молодежи реализу-
ется через участие в деятельности молодежных
общественных организаций. Согласно данным
местных исполнительных органов власти, в Рес-
публике Казахстан, по состоянию на 1 полугодие

2018 года, функционирует 933 молодежных не-
правительственных организаций (таб. 6.4).

Наибольшее количество молодежных органи-
заций зарегистрировано в Западно-Казахстанской 
(89), Карагандинской (86), Жамбылской (85) облас-
тях. Меньше всего молодежных объединений функ-
ционирует в Мангистауской (20) и Восточно-Казах-
станской (26) областях.

Таблица 6.1 
ЧИСЛЕННОСТЬ АКИМОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 29 ЛЕТ, 
2017 ГОД

Источник: АДГСПК РК

Количество
15

8
26

7
7
5

12
12
13

3
7
7

12
13

0
3

150

Регионы 
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская  область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы
Всего  

Рисунок 6.3 
КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ 
МК «ЖАС ОТАН», ПО СОСТОЯНИЮ 
НА АВГУСТ 2018 Г. 

Источник: МК «Жас Отан»

46 902

73 584

41 657

1 970

16-18 лет

19-25 лет

26-29 лет

ст.29 лет

Таблица 6.2 
ЧИСЛЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ В ВОЗРАСТЕ ДО 29 ЛЕТ И 
МАСЛИХАТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, 2017 ГОД

Источник: АДГСПК РК

Количество
14

7
19

7
11
14

5
16
21

3
11

3
4

12
0
2

149

Регионы 
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская  область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы
Всего  
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Источник: Местные исполнительные органы

МК «Жас Отан»*
МК КНПК
МК  ОСДП
НДПП «Ауыл»
Политическая партия «Бірлік»
Демократическая партия Казахстана «Ақ жол»
МК «Жас Отан»*
КНПК
НДПП «Ауыл»
Демократическая партия Казахстана «Ақ жол»
МК «Жас Отан»*
МК «Жас Отан»*
МК КНПК
МК ОСДП
НДПП «Ауыл»
Демократическая партия Казахстана «Ақ жол»
МК «Жас Отан»*
МК КНПК
НДПП «Ауыл»
Демократическая партия Казахстана «Ақ жол»
МК «Жас Отан»*
МК «Жас Отан»*
МК «Жас Отан»*
МК КНПК
МК «Жас Отан»*
МК КНПК
МК  ОСДП
НДПП «Ауыл»
МК «Жас Отан»*
МК «Жас Отан»*
МК «Жас Отан»*
МК «Жас Отан»*
МК КНПК
МК «Жас Отан»*
НДП «Нұр Отан»
МК «Жас Отан»
КДП «Ак жол»
МК Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» 
НДПП «Ауыл»
МК ОСДП
МК «Жас Отан»*
МК «Жас Отан»*
МК КНПК
МК ОСДП
НДПП «Ауыл»
Политическая партия «Бірлік»
Демократическая партия Казахстана «Ақ жол»

6 094
700
235

42
112
383

3 259
50
30
30

19 100
5 044
1 224

556
72

500
16 750

1 963
1 706
1 620

12 354
14 733
17 003

2 103
7 434

32
1 971
1 088 

10 146
3 528

10 227
10 389

1 380
5 500
1 658

11 672
58

2 000
968

87
14 200

6 054

Общее 

количество 

 12 000

Количество молодежи, 
состоящих в 

политических партиях
Политические партииРегионы

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область
Атырауская область

Восточно-Казахстанская область

Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область

Костанайская область

Кызылординская область
Мангыстауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область

Туркестанская область
г. Шымкент

г. Астана
г. Алматы 

Таблица 6.3
ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ МОЛОДЕЖИ (18-28 ЛЕТ) В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ, 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

*По данным МК «Жас Отан» 
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Объединение юридических лиц в форме ассо-
циации «Конгресс молодежи Казахстана».

В 2017 году ОЮЛ «Конгресс молодежи Казах-
стана» проведены более 10 проектов и меро-
приятий международного, республиканского и 
областного значения, такие как «Дни Конгресса 
молодежи Казахстана» в Атырауской области, 
Молодежный форум «Шанхайской организации 
сотрудничества», Творческий фестиваль среди 
молодежи с ограниченными возможностями, 
Республиканский форум трехстороннего сотруд-
ничества «Асар» и др. В проектах ОЮЛ «Конгресс 
молодежи Казахстана» за 2017 год приняли учас-
тие 5 тысяч с прямым и 350 тысяч человек с кос-
венным охватом. Проекты были реализованы во 
всех регионах страны. 

За первое полугодие 2018 года были проведе-
ны 6 массовых проектов в 11 регионах 
Казахстана с прямым охватом 2 000 человек и с 
косвенным – 100 000 участников. 

Одной из крупнейших молодежных организаций в 
РК является РОО «Единая детско-юношеская органи-
зация «Жас Ұлан». За 6,5 лет функционирования орга-
низации реализовано большое количество проектов. 
Организация имеет постоянных представителей во 
всех регионах республики. Сегодня, по данным 
НОБД, в рядах организации состоят более 1,6 
миллиона школьников страны.

Целью организации является развитие потенциала и 
уровня воспитательной работы организаций образова-
ния; активизация общественной, культурной и позна-
вательной, творческой деятельности обучающихся в 
организациях образования и усиление роли социаль-
ной практики детей и подростков в условиях самодея-
тельной организации.

За 2017 год были реализованы следующие меро-
приятия: Республиканская акция «Жас Ұлан әлемінде 
игі істер», Молодежный фестиваль интернациональ-
ных семей «Бірге өмір сүру», семинар-тренинги для ак-
тивистов организации «Школа лидерства», Республи-
канский конкурс «Жас Ұлан әлемінде», конкурс среди

Таблица 6.4 
КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ МОЛОДЕЖНЫХ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(НПО), ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 
2018 ГОДА

Источник: Местные исполнительные органы

Количество
40
33
67
73
26
85
89
86
77
65
20
36
64
62
35
30
45

933

Регионы 
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская  область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область
г. Шымкент
г. Астана
г. Алматы
Всего  

Таблица 6.5 
КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ МОЛОДЕЖНЫХ 
РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
(ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА)

Источник: Местные исполнительные органы

Количество
20
14
20

8
20
12
14
19
20

9
8

13
15
15

1
1
1

210

Регионы 
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская  область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область
г. Шымкент
г. Астана
г. Алматы
Всего  
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активистов «Жас Ұлан» на получение образовательно-
го гранта в UIB, Республиканский Форум «Ұланымыз
ұлы елдің».

Важная работа организуется молодежными ре-
сурсными центрами (МРЦ), где молодежь может по-
лучить необходимую консультационную помощь по
различным вопросам.

По данным местных исполнительных органов, по
итогам 1 полугодия 2018 года в республике функцио-
нирует 210 МРЦ (таб. 6.5).

Молодежь всегда привлекала внимание поли-
тических лидеров, так как ее политическое участие
неоднократно предопределяло исход политической
борьбы. В конце XX - начале XXI вв. роль молодежи в
политических процессах особенно ярко проявилась в
протестах стран Северной Африки и Ближнего Восто-
ка, в результате которых были свергнуты правившие
в этих странах политические власти, в деятельности
протестных молодежных движений, ставших основ-
ной силой «бархатных революций» [17-19].

Исследование причин и факторов участия молоде-
жи в политической и гражданской жизни, выявление
новых тенденций в этом процессе связаны с изучени-
ем современных концептуальных подходов и научных
исследований в этой области.

Результаты социологических исследований казах-
станских ученых выявили показатели вовлеченности
молодежи Казахстана в различные формы политиче-

ской деятельности, проявляющиеся в электоральной
активности, участии в деятельности политических ин-
ститутов, интереса в политике, ежедневной дискуссии
по социально-политическим темам в социальных
сетях, волонтерства и др. При сохранении традици-
онных видов участия, молодежь привлекают новые
неинституциональные формы активности [20-23].

Одной из форм активности молодежи являет-
ся участие в реализации государственных про-
грамм. «Уровень участия молодежи страны в реа-
лизации данных программ напрямую зависит от
степени информированности молодых граждан о
целях данных программ, возможностях, которые
они предоставляют для развития молодежи, и об
условиях участия в них». Из 12 предложенных в
социологической анкете государственных про-
грамм и проектов по поддержке молодежи, реа-
лизуемых в Казахстане, наиболее знакомыми для
молодежи страны оказались следующие проек-
ты: Международная стипендия «Болашақ», «С ди-
пломом – в село!», «Жасыл ел», «Дорожная карта
бизнеса – 2020», «Нұрлы жер» и «Молодежная
практика». По остальным шести программам
количество молодых людей, в разной степени
осведомленных о них, превышало количество никог-
да о них не слышавших. По всем остальным шести
программам, обозначенным в анкете, число никогда
не слышавших о них превышало 50 % (таб. 6.6).

Источник: Результаты социологических исследований НИЦ «Молодежь»

36,0
51,9
48,6
47,4

30,8

46,1
53,7
36,7
30,3
32,4

17,7
17,9

12,3
19,5
18,2
15,9

9,7

17,0
18,7
11,4

9,1
10,7

7,3
7,5

3,3
1,5
4,6
1,8

0,9

1,4
0,8
0,8
0,4
1,5

0,6
1,1

48,4
27,1
28,6
34,9

58,7

35,6
26,8
51,1
60,2
55,4

74,4
73,5

Что-то 
слышал 

(-а)

Хорошо 
знаю, но не 
участвовал

 (-а)

Знаю, 
участвовал 

(-а)

Ничего 
не знаю, 

не слышал 
(-а)

Государственные программы, молодежные проекты

«Молодежная практика»
«С дипломом – в село!»
«Жасыл Ел» 
Единая программа поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020»
Программа развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017-2021 годы
Программа жилищного строительства «Нұрлы жер»
Международная стипендия «Болашақ»
Государственная молодежная премия «Дарын»
Серпін-2050
Бесплатное техническое и профессиональное образование 
для всех
Проект развития молодежного корпуса
Молодежный кадровый резерв

Таблица 6.6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «О КАКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖИ ВЫ СЛЫШАЛИ, ЗНАЕТЕ ИЛИ ЯВЛЯЛИСЬ УЧАСТНИКОМ?»
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Государственная молодежная премия «Дарын»
Государственная молодежная премия «Дарын» 

была учреждена постановлением Правительства 
РК от 11 августа 1992 года № 666 в целях государ-
ственной поддержки талантливой молодежи за 
плодотворную научную, творческую, обществен-
ную деятельность, а также за высокие спортивные 
достижения. 

В настоящее время вопросы присуждения пре-
мии регулируются постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 597. 

С 2017 года Премия присуждается ежегодно (По-
становление Правительства РК от 13 июля 2017 года 
№ 427).

Премия присуждается по следующим номина-
циям: литература, наука, дизайн и изобразительное 
искусство, журналистика, классическая музыка, 
общественная деятельность, спорт, театр и кино, 
эстрада, народное творчество.

На соискание премии могут номинироваться 
граждане Республики Казахстан в возрасте до 29 
лет, являющиеся лауреатами международных и ре-
спубликанских конкурсов, фестивалей и выставок, 
призерами и победителями спортивных соревнова-
ний республиканского и международного уровней, 
а также деятельность которых является инноваци-
онной и способствует развитию соответствующей 
отрасли и общества в целом. 

 Представление кандидатур на соискание пре-

мии производится центральными, местными и ины-
ми государственными органами, общественными 
объединениями и иными юридическими лицами. 

30 марта 2018 года Министерством общественно-
го развития РК был объявлен конкурс на соискание 
Государственной молодежной премии «Дарын» в 
2018 году. 

Комиссия рассмотрела заявки 271 
кандидату-ры, из них 41 – по номинации «Театр и 
кино», 15 – по номинации «Журналистика», 18 – по 
номинации «Литература», 37 – по номинации 
«Спорт», 21 – по номи-нации «Эстрада», 17 – по 
номинации «Классическая музыка», 20 – по 
номинации «Народное творчество», 17 – по 
номинации «Дизайн и изобразительное искусство», 
48 – по номинации «Наука», 37 – по номинации 
«Общественная деятельность».

Проект «Түлектер тақтасы»
Цель проекта – дать профессиональное направ-
ление выпускникам образовательных 
учреждений страны для выбора нужной 
профессии путём инфор-мирования. Проект 
«Түлектер тақтасы» призван опе-ративно 
информировать молодежь о потребностях рынка 
труда, возможностях поступления в вузы и 
колледжи. 

Нынешние социально-экономические и 
полити-ческие процессы в Республике Казахстан 
связаны с его интеллектуальным потенциалом. 
Однако, мас-штабы образовательной миграции из 
Казахстана на-растают. Об этом свидетельствуют 
статистические 

Источник: МОР РК

-
275
628
159
606

40
183

-
425
293
120
372
323
911

-
203

4 538

-
-

3
3
7
2
4
-

4
3
2
4
2

17
-
-

51

школы

-
20
38
20
83

2
28

-
21
31
15
34
23
94

-
83

492

колледжи

Количество образовательных учреждений, реализующих проект «Түлектер тақтасы»  

высшие учебные заведения
Регионы

Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистаская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы
Всего

Таблица 6.7
ПРОЕКТ «ТҮЛЕКТЕР ТАҚТАСЫ» (по состоянию на 1 августа 2018 года)
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данные и результаты отдельных исследований. Так-
же результаты фокус-групповой дискуссии со сту-
дентами из Казахстана, которые в настоящее время
обучаются в России и Китае, показали, что одной из
причин их отъезда является слабая информирован-
ность о молодежных государственных программах в 
сфере образования. В этой связи, эффективная реали-
зация программы «Серпін-2050» снизила бы отъезд 
казахстанской молодежи в зарубежные страны.

Следует отметить, что сегодня формы полити-
ческого и гражданского участия приобрели новые
качественные очертания. Отдельные исследова-
ния фиксируют снижающийся уровень политиче-
ского участия молодежи. Эксперты отмечают, что
стал формироваться запрос, связанный больше с 
личностной самореализацией, а инициативы со
стороны молодых казахстанцев становятся более
конкретными и прагматичными.

Данные результаты показывают, что наиболь-
шую привлекательность для молодежи Казахстана
представляют спортивные организации. Безуслов-
но, об уровне участия молодежи в политической
жизни общества нельзя судить лишь на основе ее
формального включения в общественные органи-
зации. Молодежь нового поколения недостаточно
вовлечена в новые формы гражданской активности,
реализуемые через волонтерство. Так, согласно со-
циологическим исследованиям НИЦ «Молодежь»,
82,6 % опрошенной молодежи ответили, что не за-
нимаются волонтерской деятельностью.

 В этой связи вызывает интерес изучение мотива-
ции, побуждающей молодежь к участию в обще-
ственной жизни (рис. 6.4)

Результаты опросов показывают, что участие мо-
лодых людей в деятельности молодежных организа-
ций определяется комплексом мотивов: желанием 
быть полезным обществу, получить опыт в жизни, 
стремлением получить высокий социальный статус, 
продвинуться по карьерной лестнице. Гражданское 
участие: это процессы, посредством которых граж-
дане непосредственно или опосредованно влияют 
на принятие социально-значимых решений, затраги-
вающих общественные интересы. Влияние может 
осуществляться как через включение в процессы 
выработки, принятия, реализации и оценки социаль-
но-политических решений на разных уровнях управ-
ления, так и через проявление гражданской позиции 
или инициатив, направленных на отстаивание прав, 
изменение ситуации, непосредственно или опосре-
дованно требующей принятия решений органами 
государственной власти. В содержательном смысле 
концепт «гражданского участия» является важней-
шей базовой характеристикой современного 
гражданского общества, позволяющей гражданам 
реализовывать свои права и отстаивать свои интере-
сы (и/или интересы своих целевых групп) при реше-
нии актуальных проблем...». Другими словами, 
активность молодежи связана с их возможностью 
эффективно влиять на принятие решений органами 
власти.

Таблица 6.8 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 
«ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЧЛЕНОМ КАКОЙ-ЛИБО 
ОРГАНИЗАЦИИ?» 

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

%
9,7
5,9
3,7
3,1
3,1

1,3
1,1

45,2

28,9

Варианты ответа
Спортивная организация
Молодежная организация
Культурно-национальное объединение
Политическое объединение, партия
Клуб по интересам 
(автолюбители, защита животных и др)
Научные, творческие объединения
Религиозные объединения
Нет, не являюсь потому что у меня нет 
времени участвовать в общественной 
деятельности
Нет, не являюсь, потому что мне это не интересно

Рисунок 6.4 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 
«ЧТО СЛУЖИТ ДЛЯ ВАС МОТИВАЦИЕЙ К 
УЧАСТИЮ В МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ?»

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

 Затрудняюсь ответить

Стремление продвинуться по карьерной лестнице

Желание занять руководящую должность

Стремление получить более высокий социальный 

23,8

11,6

11,6

13,5

31,8

37,2

статус

Получить опыт работы

Желание быть полезным обществу, людям
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Таким образом, мы видим, что границы между 
участием молодежи в политической и гражданской 
жизни размыты. Вместе с тем, уровень участия мо-
лодых людей зависит от возможности реализации 
своих интересов и от эффективности институтов 
власти и гражданского общества.

6.2. УРОВЕНЬ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ

Изучение основных теоретико-методологи-
ческих подходов исследования политической 
активности молодежи позволяет сделать вывод 
о важности определения, прежде всего, причин, 
факторов и форм ее проявления. Протестная ак-
тивность отражает потребности молодежи, их не-
решенные проблемы, демонстрирует неприятие 
или неодобрение молодыми гражданами тех или 
иных решений или действий властных органов.

Акции массового протеста не возникают вне-
запно, всегда имеются предварительные индика-
торы. Это неудовлетворенность уровнем разви-
тия населенного пункта, низкий уровень доверия 
к органам власти, пессимистические оценки бу-
дущего, социальная неопределенность, всевоз-
можные слухи в обществе, миграция молодежи 
в другие страны и т.д.

Согласно результатам исследования, прове-
денного в 2018 году Научно-исследовательским 
центром «Молодежь», 84,1 % молодежи в той или 
иной степени удовлетворены развитием места 
своего постоянного проживания (в сумме отве-
тов «Полностью удовлетворен» и «Скорее удов-
летворен»). Соответственно, 14,3 % молодежи в 
той или иной степени не удовлетворены развити-
ем региона проживания (рис. 6.5).

Среди регионов страны, молодежь которых 
в наибольшей степени не удовлетворена раз-
витием своего населенного пункта (суммарный 
показатель ответов «Полностью не удовлетво-
рен» и «Скорее не удовлетворен»), лидируют  
Костанайская (28,6 %), Кызылординская (28,6 %), 
Алматинская (25,4 %) и Западно-Казахстанская 
(22,9 %) области.

Основными причинами, которые могут выну-
дить молодежь пойти на публичную протестную 
акцию, являются: халатность и непрофессиона-
лизм работников медицинских учреждений; рост 
цен на продукты питания, горюче-смазочные 
материалы, лекарства; увольнение с работы; не-
справедливые судебные решения; задержка за-
работной платы, стипендий, пособий; проблемы с 
жильем (таб. 6.9).

То, что каждого десятого респондента волну-
ет проблема халатности и непрофессионализма

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

Рисунок 6.5 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 
«НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ТЕМ, 
КАК В ЦЕЛОМ РАЗВИВАЕТСЯ ВАШ 
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ?»

 

Полностью не удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Скорее удовлетворен

Полностью удовлетворен

1,6

1,9

12,4

49,2

34,9

Таблица 6.9 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 
«КАКАЯ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ ВЫНУДИТЬ ВАС 
ПОЙТИ НА ПУБЛИЧНУЮ ПРОТЕСТНУЮ АКЦИЮ?» 

           Источник: Результаты социологического исследования 
НИЦ «Молодежь»

54,8

9,9

9,8

8,7
8,5
7,9

7,6
7,4
6,7
6,2
6,1

5,9
5,5
5,3
4,1

Ничто не может вынудить меня открыто 
протестовать
Халатность и непрофессионализм работников 
медицинских учреждений
Рост цен на продукты питания, горюче-смазочных 
материалов (ГСМ), лекарства
Сокращение/увольнение с работы
Несправедливые судебные решения
Задержка по выплате заработной 
платы / стипендий / пособий
Проблемы с жильем
Ухудшение экологической ситуации
Неудовлетворённость действиями властей
Необоснованные штрафы
Необоснованное повышение тарифов 
на коммунальные услуги
Повышение выплат по кредитам или ипотеке
Проблемы в школе/ колледже/ вузе
Нарушение прав на этнической почве
Несогласие с принимаемыми реформами

Затрудняюсь ответить
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работников медицинских учреждений, свидетель-
ствует о том, что молодежь все же сталкивалась с
недобросовестным выполнением казахстански-
ми врачами своих должностных обязанностей.
На это указывают и ответы на вопрос, касающийся
оценки уровня медицинского обслуживания в сво-
ем городе или селе. Так, «полностью удовлет-
ворены» уровнем медицинского обслуживания
всего 22,8 % опрошенной молодежи.

Согласно 371 статье Уголовного Кодекса  
Республики Казахстан, «халатность, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
лицом, уполномоченным на выполнение госу-
дарственных функций, либо приравненным к не-
му лицом, либо должностным лицом, либо лицом, 
занимающим ответственную государственную 
должность, своих обязанностей вследствие недо-
бросовестного или небрежного отношения к 
службе, если это повлекло причинение суще-
ственного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым зако-
ном интересам общества или государства» [25]. 
Более того, можно сделать вывод о том, что мо-
лодых казахстанцев волнуют проблемы не-
компетентности работников здравоохранения. 
Эта проблема волнует не только молодежь, но и 
всех граждан страны. Например, как отметила 
вице-министр здравоохранения Республики Ка-
захстан Л. Актаева, «только за 2017 год посту-
пило около 3,5 тысяч жалоб от пациентов. Из них 
50 % - на качество медицинской помощи. В ре-
зультате рассмотрения данных обращений было 
составлено 430 административных протоколов, 
привлекаются к административной ответственно-
сти 299 физических лиц, 8 должностных лиц, 23 
юридических лица. Административная ответствен-
ность предполагает наложение административ-
ных штрафов, сумма составила свыше 8 млн. 
891 тысячи тенге» [26]. Данный вывод подтвер-
ждают результаты социологического исследова-
ния Центра социальных и политических исследо-
ваний «Стратегия», где из ответов респондентов 
были выделены такие проблемы, как низкий 
уровень квалификации медиков (35,2 %), высокие 
цены на лекарства (67 %) и медицинские услуги (41,5 
%), коррупция и очереди в медицинских учреждени-
ях (38,3 %) [21].

В региональном разрезе халатность и непро-
фессионализм работников медицинских учреж-
дений больше всего волнует молодежь именно в
Кызылординской (24 %), Актюбинской (21 %),
Костанайской (17 %) областях и г. Алматы (16 %).

Рост цен на продукты питания, ГСМ, лекарства,
потеря работы, проблемы жилья на протяжении
многих лет являются главными причинами, ко-
торые могли бы вызвать желание у молодежи

Вместе с тем, на наш взгляд, результаты дан-ного 
опроса показывают, что 44,2 % молодежи не 
исключают того, что те или иные проблемы все же 
могут вынудить их открыто протестовать. Если 
обратить внимание в разрезе занятости, то особенно 
среди тех, кто «одновременно учится и работает 
(подрабатывает)» только 47,7 %опрошенной молодежи 
утверждают, что «ничто не может вынудить их открыто 
протестовать».

публично протестовать.
В пятерке проблем, способных подтолкнуть 

казахстанскую молодежь к участию в акциях протеста, 
появились проблемы несправедливых судебных 
решений. В большей степени данные проблемы 
испытывает молодежь в возрастной категории от 19 до 
28 лет. Проблему несправедливости решений суда часто 
поднимают и сами руководители данного ведомства. 
«За одно и то же дело одному дали пять лет, другому — 
два года условно и отпустили из зала суда. У многих 
логичный вопрос: почему одного посадили, другого нет. 
Почему суд допускает такой произвол? Могут ли люди 
говорить о справедливости, когда нет ясности», - от-
мечает Глава Верховного суда Казахстана Ж. Асанов. 
[27].

Результаты социологических исследований 
показывают, что более половины опрошенных молодых 
людей отметили, что ничто не может вынудить их 
открыто протестовать. Это может быть связано с тем, 
что большинство молодых граждан (92 %) в той или 
иной степени удовлетворены своей жизнью – на вопрос 
«Устраивает ли Вас в целом жизнь, которую Вы сейчас 
ведете?» 54,5 % ответили, что полностью устраивает, 
еще 37,5 % – что скорее устраивает, чем нет (рис.6.6).

Рисунок 6.6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС:
«УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС В ЦЕЛОМ ЖИЗНЬ,
КОТОРУЮ ВЫ СЕЙЧАС ВЕДЕТЕ?»

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

1,2

0,8

6,1

37,5

54,5 

Затрудняюсь ответить

Совершенно не устраивает

Скорее не устраивает

Скорее устраивает

Полностью устраивает
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Соответственно, больше половины опрошенных 
так не считают. 

Если сравнить с данными исследования, про-
веденного в 4 квартале 2016 года НИЦ «Моло-
дежь», примерно такой же процент респонден-
тов два года назад допускали, что определенные 
проблемы могли бы подтолкнуть их к участию в 
акциях протеста. Однако, никаких акций массо-
вого протеста с участием молодежи в Казахстане 
за эти годы не наблюдались. Поэтому данные от-
веты неоднозначны, и их можно рассматривать 
больше как один из индикаторов недовольства 
молодежи решением социальных проблем, спо-
собом обнаружения и фиксации назревших про-
тиворечий в обществе. Декларируемая протест-
ность не всегда может трансформироваться в 
реальные действия.

На вопрос «Как Вы считаете, существует ли 
сейчас вероятность возникновения акций про-
теста в Вашем селе/городе»? 37,2 % утверждают, 
что такая возможность однозначно исключена. 
35,3 % молодежи ответившей «Скорее нет», не  
может полностью исключить протестные дей-
ствия (рис. 6.7).

11,3 % молодежи страны склоняются к тому,
что могут возникнуть акции протеста, и только
2,3 % однозначно уверены, что они возможны.

В целом, результаты данного опроса вызы-
вают тревогу, поскольку лишь 37,2 % полностью
уверены, что по месту их проживания вероят-
ность возникновения акции протеста отсут-
ствует. Не следует забывать и о молодежи, за-
труднившейся ответить на данный вопрос.

Если обратить внимание на результат опроса в 
разрезе занятости молодежи, вновь более силь-
ны протестные ожидания у молодежи, которая 
«одновременно учится и работает (подрабаты-
вает)» (17,5 %). Опрошенная молодежь, которая 
только работает (14,6 %) и ищет работу (14,1 %), 
не учится, не работает, и не ищет работы (12,6 %), 
только учится (12,1 %) также считает, что сейчас 
вероятность возникновения акций протеста в ее 
селе/городе однозначно или скорее существует.

Что касается регионального среза, то высо-
ко оценивают вероятность протестных акций в 
своем населенном пункте жители следующих 
регионов: Актюбинская область (суммарный 
показатель по ответам на вопрос «Как Вы счи-
таете, существует ли сейчас вероятность возник-
новения акций протеста в Вашем селе/городе?» 
«Однозначно, да» и «Скорее да» равен 26,5 %), 
Атырауская область (значение суммарного по-
казателя 26,1 %) и Кызылординская область 
(25,3 %). Превышает 20 % значение суммарный 
показатель также в г. Алматы (22,5 %) и Караган-
динской области (24,1 %).

В числе регионов, молодежь которых в наимень-
шей по республике степени допускает вероятность 
возникновения в своем регионе протестов со сто-
роны молодежи, Северо-Казахстанская область     
(0 %), г. Астана (суммарный показатель 1,7 %) и 
Костанайская область (2,2 %). Молодежь, про-
живающая в селе, в меньшей степени допускает 
опасность общественных протестов, чем городская 
молодежь (10,3 % против 16 %).

В рамках исследования необходимо определить 
уровень оценки молодежью современной соци-
ально-экономической и политической ситуации. 
Уровень экономического положения в Казахстане 
оценили на «хорошо» 76,4 %, на «отлично» – 8 % ре-
спондентов. При этом 55,8 % прогнозируют улуч-
шение ситуации, 36,4 % – сохранение статуса - кво; 
считают, что ситуация ухудшится, лишь 3,1 %. 
Преобладающая часть респондентов уверена в 
том, что Казахстан развивается в правильном 
направлении: 29,9 % – в правильном и 62,6 % – 
скорее в правильном [28, С. 169].

Согласно результатам социологического иссле-
дования, проведенного НИЦ «Молодежь», «Полно-
стью удовлетворены» и «Скорее удовлетворены» 
61,9 % молодежи, 18,2 % опрошенных не удовлетво-
рены реализацией государственной молодежной 
политики в стране («Скорее не удовлетворен» и «Не 
удовлетворен»). 12,7 % молодых граждан «ничего 
не знают о государственной молодежной полити-
ке» [28, С. 146-147] (рис. 6.8).

28,9 % казахстанской молодежи считает, что 
государственные органы «безусловно, знают и

Рисунок 6.7
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СЕЙЧАС 
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АКЦИЙ 
ПРОТЕСТА В ВАШЕМ СЕЛЕ/ГОРОДЕ?

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

2,3

11,3

35,3

37,2

14,1 

Однозначно, да

Скорее да

Скорее нет

Однозначно, нет

Затрудняюсь ответить
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делают все возможное для решения этих про-
блем». Обращают на себя внимание 39,4 % опро-
шенной молодежи, ответившей «Скорее знают,
но реально не решают проблемы молодежи».
Каждый пятый молодой казахстанец (20,6 %) за-
явил, что государство скорее не знает о реальных
проблемах молодежи, а 4,7 % уверены, что госу-
дарство совершенно не владеет информацией о
молодежных проблемах (рис. 6.9). В целом, мы
делаем вывод, что молодежь не уверена в том,
что их проблемы решаются государством.

Так, результаты фокус-групп, проведенных в 2017
году кафедрой политологии и политических тех-
нологий КазНУ им. Аль-Фараби в рамках проекта
Министерства образования и науки Республики
Казахстан «Формирование политической культуры
студенческой молодежи как стратегического ре-
сурса страны» дали возможность сделать вывод о
том,что отсутствуют эффективные способы выявле-
ния назревших противоречий и проблем среди мо-
лодежи. По мнению молодежи, «решения, которые
принимает правительство в сфере молодежной по-
литики, чаще всего ситуативные, плохо продуманы,
без учета последствий». Молодежь считает, что в
Казахстане недостаточно и общественных органи-
заций, которые «не на словах, а на реальных делах»
выражают интересы молодежи».

Проанализировав результаты опросов, можно 
сделать вывод, что молодежь ждет от государства 
решения проблем с трудоустройством, обеспечением 
жилья, доступностью качественного образования.

Как известно, в современном обществе использу-
ются не только традиционные (митинги, забастов-
ки, пикеты, манифестации), но и получают все 
большее распространение новые формы протестов 
- флэшмобы, хэппенинги, перфомансы. Что 
касается казахстанской молодежи, практика 
показывает, что при разрешении своих проблем 
она не ориентирована на протестные действия. В 
последнее время эксперты указывают, что важным 
фактором, способствующим протестной 
активности, является развитие информационных 
технологий, социальных сетей. Тем более, согласно 
результатам опроса, всего 9,8 % молодежи 
признают, что не имеют своих аккаунтов, страниц в 
социальных сетях.

Однако, социальные сети являются лишь 
новыми технологиями, применяемыми больше для 
информирования общественности о происходящих 
событиях, влияния на общественное мнение. 
Другими словами, социальные сети являются 
важным, но не определяющим фактором.

Таким образом, протестная активность 
молодежи может быть связана, прежде всего, с 
социально-экономическими проблемами. Сами 
протесты не являются индикатором 
нестабильности, а скорее показателем 
существования в обществе институциональных 
условий для легального выражения недовольства. 
Характер протеста во многом соответствует типу 
политической системы, политическим ценностям и 
уровню политической культуры того или иного 
общества.

Безусловно, по результатам лишь оценки вероят-
ности  протестных  акций  нельзя  делать  вывод  об

Скорее удовлетворен ( -а )

Скорее не удовлетворен ( -а )

Не удовлетворен ( -а )

Ничего не знаю о ней

Затрудняюсь ответить

Рисунок 6.8 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 
«СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
ТЕМ, КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ?»

Полностью удовлетворен ( -а )

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

16,5

45,4

14,1

4,1

12,7

7,2

Рисунок 6.9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 
«КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЗНАЮТ ЛИ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О РЕАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ МОЛОДЕЖИ?» 

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

Безусловно, знают и делают 
все возможное для решения 
этих проблем

Скорее знают, но реально не 
решают проблемы молодежи

Скорее не знают

Однозначно ничего не знают

Затрудняюсь ответить

28,9

39,4

20,6
4,7 6,5
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уровне протестной активности. Кроме того, опыт
протестов в мире показывает, что движущей силой
становится именно молодежь, раньше казавшаяся 
аполитичной. Переход из неполитизированного со-
стояния в протестное происходит за короткое
время. Поэтому игнорирование проблем молоде-
жи, затягивание их решений будет только повышать
протестный потенциал.

Социологические опросы, которые обычно про-
водятся для выявления проблем молодежи, не
всегда оперативно выявляют актуальные вопросы.
Поэтому необходимо использовать дополнительные
способы получения информации о важных вопро-
сах, беспокоящих молодежь, их основные коммуни-
кационные каналы с органами власти, посредством
которых она пытается решить свои наболевшие
проблемы.

В качестве основных каналов можно изучить
информационные ресурсы: блоги правительства,
министерств, социальные сети. Данные технологии
могут не только явиться альтернативным источни-
ком исследования настроения молодежи, но и по-
зволили бы своевременно выявлять назревшие
противоречия и проблемы в молодежной среде.

Необходима эффективная работа институтов
политической социализации и работа по дальней-
шей реализации принятых реформ для молодежи;
обеспечение защиты прав и свобод молодежи; фор-

мирование политико-правовой культуры молодежи;
выстраивание диалога между молодежью и орга-
нами государственной власти, выявление проблем
радикализации молодежи, развитие легитимных
структур и механизмов выражения интересов мо-
лодежи.

6.3. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ

Одной из важнейших ценностей современ-
ного общества является патриотизм, понимае-
мый не просто как любовь к Родине, гордость
за свою страну, стремление узнать и понять ее,
сделать лучше, но и как готовность к определен-
ным действиям ради своего государства. Одним
из измерений ценности патриотизма является
военно-патриотическое воспитание молодежи.
Военно-патриотическое воспитание – это целе-
направленная и скоординированная система
деятельности государственных органов, обще-
ственных объединений и организаций.

Основным социальным институтом, который
отвечает за организацию и функционирование
системы военно-патриотического воспитания,
выступает государство.

В 2017 году Министерством обороны Респу-
блики Казахстан было проведено свыше 130 ме-

Источник: МО РК

71
27

154
108

78
98

181
45

119
86

119
210

81
433

24
512

2 346

3 539
1 035
4 199
6 220
2 033
3 034
8 614
1 296
2 198
2 433
3 117
4 617
1 954
9 274

449
10 835
64 847

Общее количество 
допризывной молодежи, 

состоящей в данных организациях

Общее количество клубов, кружков,
секций и кадетских классов

военно-патриотической направленности
Регионы

г. Астана
г. Алматы
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Всего

Таблица 6.10
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛУБОВ, КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ И КАДЕТСКИХ КЛАССОВ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ, 2017 ГОД 
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роприятий республиканского масштаба, направ-
ленных на военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Большинство событий проходит в во-
инских частях и подразделениях Вооруженных 
сил страны, которые включают в себя встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, уроки 
мужества, Дни открытых дверей и другие меро-
приятия.

В Казахстане военно-патриотическое воспита-
ние представляет собой образовательную техно-
логию двойного назначения:

1. Пропаганда профессиональной ориентации 
молодежи в сторону воинской службы;

2. Прививание качеств характера, которые не-
обходимы не только военнослужащим, но и всему 
населению страны.

По итогам 2017 года в Республике Казахстан 
функционировало 943 клуба, 1 265 кружков, 67 
секций и 71 кадетский класс военно-патриоти-
ческой направленности. Общее количество до-
призывной молодежи, состоящей в данных орга-
низациях, составило 64 874 человек (таб. 6.10).

Ежегодно в учебных заведениях страны прово-
дятся уроки мужества. В 2017 году в рамках Дня 
защитника Отечества в 3 600 школах проведены 
уроки мужества с охватом более 50 000 учащихся.

В целях координации военно-патриотической 
работы в Национальном военно-патриотическом 
центре создано Республиканское движение «Жас 
Сарбаз» с филиалами во всех регионах. Совмест-
но с другими государственными органами и об-
щественными организациями за последние два 
года проведены 992 различных мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи, с охватом выше 110 000 человек. При под-
держке МОН РК, общественных фондов открыт 
101 кадетский класс, в которых обучаются около 
3 000 детей.

Самым масштабным из проведенных меро-
приятий выступает ежегодный военно-патриоти-
ческий сбор «Айбын». Участие в нем принимают 
более 2 000 клубов с охватом более 55 000 детей. 
За последние три года в финальной стадии во-
енно-патриотического сбора «Айбын» приняли 
участие 3 110 детей.

Особое место в формировании образа юного 
патриота занимает ежегодный республикан-
ский фестиваль армейской песни «Жас улан». В 
прошлом году в отборочных этапах фестиваля 
приняли участие более 3 000 учащихся. В финале 
фестиваля приняли участие 356 молодых испол-
нителей.

В 2017 году, по данным Министерства оборо-
ны РК, в высших учебных заведениях Республики 
Казахстан функционировало 30 военных кафедр,

где обучались 14 800 студентов. 
По результатам социологического исследо-

вания, проведенного в первом полугодии 2018 
года НИЦ «Молодежь», у современной молодежи 
Казахстана понятие патриотизм ассоциируется 
больше с эмоциональными переживаниями – 
любовью к своей Родине – 32,4 %. Более чем для 
четверти молодых респондентов быть патриотом 
означает гордиться великими достижениями 
страны – 27,3 %. Каждый пятый считает, что па-
триотам необходимо трудиться на благо Родины 
– 20,3 % (таб. 6.11).

В рамках исследования отношение молоде-
жи к армии измерялось посредством выявления 
чувств, которые молодые казахстанцы испыты-
вают к Вооруженным силам. Результаты социо-
логического опроса показывают, что наиболее 
частым чувством, которое молодые граждане ис-
пытывают к Вооруженным силам, является гор-
дость – 28,6 %. Еще четверть молодежи в 
своих ответах указала уважение – 25,6 %, 
каждый пятый казахстанец (21,3 %) заявил, 
что испытывает к Вооруженным силам 
доверие.

Таблица 6.11 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 
«ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЗНАЧИТ БЫТЬ 
«ПАТРИОТОМ КАЗАХСТАНА»?»  

           Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

32,4

27,3
20,3
13,4

12,9

12,8

12,5

12,0
9,2

6,8

3,7

3,7
2,0

Любить Родину, в том числе родной 
город, село, аул
Гордиться великими достижениями страны
Трудиться на благо Родины
Жить в мире и согласии с другими 
гражданами страны
Соблюдать законы государства, быть 
законопослушным налогоплательщиком
В случае необходимости защищать страну 
с оружием в руках
Знать казахский язык, традиции и историю 
Казахстана
Верить в великое будущее страны
Говорить с гордостью о Казахстане, когда 
выезжаешь заграницу, рассказывать про Казахстан
Испытывать чувство ответственности 
за происходящее в стране
Покупать отечественную казахстанскую продукцию 
(продукты питания, одежду и т.п.)
Испытывать ностальгию вдали от Родины
Пройти службу в армии



ГЛ
А

ВА
 6

М
О

Л
О

Д
ЕЖ

Ь 
В 

О
Б

Щ
ЕС

ТВ
ЕН

Н
О

-П
О

Л
И

ТИ
Ч

ЕС
К

И
Х 

П
Р

О
Ц

ЕС
С

А
Х 

243

По результатам исследования мы видим, что 
выбираемые позиции представляют собой по-
ложительные чувства, связанные с уважением, 
доверием и гордостью. Результат косвенно ука-

зывает на достаточно высокий уровень патрио-
тизма среди казахстанской молодежи. Если до-
бавить к ним еще 4,3 % респондентов, у кого ар-
мия вызывает восхищение, то в итоге 79,7 % мо-
лодых людей, положительно относятся к инсти-
туту армии (таб. 6.12).

По данным Министерства обороны РК, в 
2017 году количество молодежи (18-29 лет), 
проходящих службу в рядах Вооруженных сил 
РК составило:

- из числа офицеров – 6 613 человек;
- из числа военнослужащих по контракту –

17 895 человек;
- из числа военнослужащих срочной службы

– 12 000 человек.
Интересные данные были получены по 

уровню участия молодежи в воспитательных 
мероприя-тиях патриотической тематики. 
Количество тех, кто принимает в них участие, 
лишь на 3 % превы-шает число тех, кто не 
участвует в них по причи-не слабой 
информированности (49,7 % против 46,9 %).

Состав участников подобных мероприятий 
представлен главным образом теми, кто 
участвует в них в процессе прохождения 
обучения (в школах – 36 %, в колледжах, вузах – 
9,7 %) и теми, кто участвует в подобных 
мероприятиях самостоятельно (4,0 %).

Таблица 6.12 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 
«КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН?»   

           Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

28,6
25,6
21,3

5,3
5,3
4,3
3,0
0,5
0,1
6,3

Гордость
Уважение
Доверие
Недоверие
Безразличие
Восхищение
Разочарование
Страх
Другое
Затрудняюсь ответить

Да, участвовал вместе с классом в школе

Да, участвовал самостоятельно

Нет, не участвовал и никогда не слышал про 
мероприятия на военно-патриотическую тему

Затрудняюсь ответить

Рисунок 6.10 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 
«ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ УЧАСТВОВАТЬ В 
КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, ОЛИМПИАДАХ, 
КОНЦЕРТАХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ТЕМУ?» 

Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

36

9,7

4

23,4

23,5

3,4

Да, участвовал вместе с группой в 
колледже / институте / университете

Нет, не участвовал, но видел/ слышал, 
что молодежь участвует

Таблица 6.13 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: 
«КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МОЛОДЕЖЬ БЫЛА 
ПАТРИОТИЧНОЙ?» 

           Источник: Результаты социологических исследований 
НИЦ «Молодежь»

18,4

15,2

11,2

11,1

9,5

7,0

6,2
5,9
5,1

2,3

Изучать историю, традиции и обычаи
народов Казахстана
Проводить в средних школах начальную
военную подготовку
Развивать работу детско-юношеских клубов
по месту жительства
Проводить регулярно спортивные соревнования,
конкурсы, олимпиады
Организовывать военно-патриотические лагеря
для учащихся в период летних каникул
Детям и молодежи читать литературу на
государственном языке, казахстанских
и казахских авторов
Учить казахский язык
Обязать молодежь служить в армии
Создавать мультфильмы, детские передачи на
казахском языке про национальных героев
Учить гимн в детских садах
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Национальный доклад «Молодежь Казахстана – 2018»

Патриотическое воспитание в современном 
Казахстане сконцентрировано главным обра-
зом в стенах учебных заведений разного уровня 
(рис. 6.10).

В ходе исследования респондентам было 
предложено выразить мнение о мерах по вос-
питанию патриотизма среди молодежи. По мне-
нию опрошенных, для повышения патриотизма 
среди молодежи необходимы следующие меры: 
изучение истории, традиций и обычаев народа Ка-
захстана – 18,4 %, проведение в средних школах 
начальной военной подготовки – 15,2 %, разви-
тие работы детско-юношеских клубов по месту 
жительства – 11,2 % (таб. 6.13).

Таким образом, понятие патриотизма в со-
знании молодежи Казахстана, главным 
образом, ассоциируется с эмоциональными 
переживаниями. По отношению к Вооруженным 
силам страны подавляющее большинство 
опрошенной молоде-жи испытывает 
позитивные чувства – гордость, восхищение, 
доверие, уважение. Число молодых людей, у 
которых институт армии вызывает позитивные 
эмоции, более чем в пять раз превышает 

число недовольных им.
В целом, молодежь Казахстана считает пре-

стижным служить в армии. Количество молодых
казахстанцев, считающих, что служить в армии пре-
стижно, почти в 4 раза превышает число тех, кто не
находит это престижным – 68,2 %, (против 17,7 %).

Подавляющая часть молодежи Казахстана на-
ходит уровень внимания, уделяемый патриотичес-
кому воспитанию в стране, достаточным, однако
степень участия в воспитательных мероприятиях
по развитию патриотизма можно охарактеризо-
вать как среднюю. Главным образом патриоти-
ческое воспитание в современном Казахстане
сконцентрировано в стенах учебных заведений
разного уровня и носит массовый/групповой ха-
рактер.

В первую тройку мер, по мнению молодежи не-
обходимых для того, чтобы молодежь была более
патриотичной, вошли: изучение истории, традиций
и обычаев народа Казахстана, проведение в сред-
них школах начальной военной подготовки и раз-
витие работы детско-юношеских клубов по месту
жительства.
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7.3.  Молодежные субкультуры

МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ 
И ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 
МОЛОДЕЖИ

ГЛАВА 7

7

7.1. Молодежь и религия

7.2. Ценностные
ориентации
молодежи
Казахстана
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7.1. МОЛОДЕЖЬ И РЕЛИГИЯ

В рамках принятой в июне 2017 года Концеп-
ции государственной политики в религиозной 
сфере на 2017-2020 годы выделены два 
направляющих принципа данной политики, а 
именно, первый – укрепление светских основ 
государственного устройства Республики Казах-
стан, второй – акцент на превентивной профи-
лактической работе по предотвращению распро-
странения религиозного экстремизма, особенно в 
среде казахстанской молодежи [29].

Поскольку молодежь является важнейшим 
ресурсом для любого общества, определяющим 
его будущее во всех сферах общественного разви-
тия, большую актуальность приобретает вопрос 
о соотношении светских и религиозных ценно-
стей в мировоззрении современной казах-
станской молодежи, об уровне её религиозности, 
о видении молодежью роли религии в своей 
жизни и жизни общества. Ответы на данные во-
просы помогут определить роль молодежи в 
дальнейшем укреплении светских основ государ-
ства и сохранении светскости казахстанского 
государства в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе.

 Социологический опрос, проведенный 
Научно-исследовательским центром «Моло-
дежь» по актуальным проблемам казах-
станской молодежи в 2018 году, показал, что 69 % 
молодых людей идентифицировали себя верующи-
ми людьми. Из них, практикующими верующими, 
глубоко вовлеченными в религиозные практики, 
соблюдающими религиозные нормы в своей жиз-
ни, являются 6,4 %. Остальные верующие моло-
дые люди мало вовлечены в религиозную жизнь, 
редко соблюдают религиозные нормы (26,5 %) 
или не участвуют в религиозной жизни (36,1 %). 
Таким  образом,  62,6 % из       69 % верующей мо-
лодежи не являются глубоко вовлеченными в 
религиозные практики.     Почти  треть  молодежи  
(28,2 %) обозначила себя неверующими  людьми. 
Группа  неверующих состоит из неверующих, 
уважающих  религию (15,2 %), индифферентных 
к  религии (8,0 %), неверующих,  но иногда 
участвующих в религиозных событиях, напри-
мер, посещающих религиозные места, а также 
атеистов – всего 1,6 %.

Исследователи  выделяют несколько уровней 
понимания роли  религии в жизни человека и 
общества.  Первый уровень, когда религия пони-
мается как  совокупность  догматов, обязатель-
ных норм,  обусловливающих взаимоотношение 
человека и Бога. На этом уровне господствует 
теологическое  понимание  религии  и  подчи-
нение  всей   жизни   человека   религиозным 
установкам. Второй  уровень, религия

понимается как часть этнической культуры своего 
народа, соответственно, акцентируется культурная 
составляющая. Третий уровень, когда религия 
воспринимается как заключающая в себе 
духовные ценности, этические правила, 
соответственно, отмечается моральная состав-
ляющая религия.

Как отмечает в своей концепции секуляриза-
ции и деприватизации социолог религии Х. 
Казанова, в светском государстве среди 
населения, как правило, религия воспринимается 
как часть культуры и истории народа, а также как 
совокупность моральных установок [30, с.17].

Исходя из данных социологического опроса, 
казахстанская молодежь также воспринимает 
религию как часть культуры своего этноса и как 
моральные нормы, что соответствует роли рели-
гии в светском государстве. Ведь светскость не 
противоположна религии, а является формой со-
существования в одном государстве и обществе 
людей разных мировоззрений, как верующих, так 
и неверующих [31, c.17].

Этот тезис также подтверждается ответами 
молодых людей на вопрос о главных ценностях в 
жизни. Среди них превалируют семейное счастье 
– 70,9 %, материальная обеспеченность – 30,2 %, 
здоровье - 64, 3 %, верные друзья – 23,7 %, карье-
ра – 14,4 %, интересная работа – 14,0 %. Основ-
ные цели на ближайшие пять лет, как указали в 
опросе молодые респонденты, качественное 
образование – 30,4 %, успешная карьера – 27,3 %, 
достойная работа – 22,8%,   жилье – 17,4 %.

Таким образом, ценности казахстанской мо-
лодежи являются вполне светскими – семья, ма-
териальный достаток, здоровье, друзья, карьера, 
работа, в числе жизненных целей – образование, 
карьера, работа.

Необходимо отметить, что в этническом раз-
резе среди молодежи русской национальности 
меньше назвавших себя верующими – 55,5 %, 
тогда как среди респондентов казахского этно-
са – 71,7 % верующих. Также большой процент 
верующих среди молодежи, представляющей 
другие этносы. Соответственно, среди предста-
вителей русского этноса больший процент ате-
истов – 2,4 %, среди казахов – 1 %, среди других 
этносов – 3, 7 %. Также, среди респондентов ка-
захской национальности больше тех, кто указал 
на возможность при бракосочетании совершения 
только религиозного обряда (6,2 %). Среди мо-
лодежи русской национальности такую возмож-
ность допустили 2,3 %.

Респонденты казахской национальности в по-
давляющем большинстве относят себя к ислам-
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скому вероисповеданию – 96, 7 %. 88,9 % опро-
шенных русской национальности относят себя к 
православию, 4,9 % назвали себя мусульманами, 
1,3 % – католиками, 0,9 % – протестантами.

Важной характеристикой современного свет-
ского государства является толерантность, 
включая религиозную толерантность, уровни 
которой ранжируются от простой индифферент-
ности до уважения к представителям других ве-
роисповеданий. Представители других религий 
у значительной части казахстанской молодежи 
36,3 % вызывают уважение, 10,7 % – интерес, 35, 8 
% – безразличие, 8,3 % вызывают раздражение. 
Соответственно, в среде молодежи преобладает 
религиозная толерантность разных уровней.

Таким образом, в целом, казахстанская мо-
лодежь, несмотря на то, что в большинстве сво-
ем относит себя к верующим людям, исходя из 
культурного и морального понимания религии, 
светских ценностей, доминирующих в её миро-
воззрении, может внести свой значительный 
вклад в укрепление светских основ казахстан-
ского общества.

Результаты социологического опроса показы-
вают наметившиеся негативные тенденции в мо-
лодежной среде, которые необходимо учитывать 
при дальнейшей работе с молодежью.

Первое. Изучение других религий, культур яв-
ляется важным аспектом поддержания религи-
озной толерантности и формирования открытого 
светского сознания, которое способно вместить 
понимание не только собственного религиозно-
го мировоззрения, но и иметь представление о 
других религиозных системах, что формирует им-
мунитет к радикальной религиозной идеологии, 
одной из главных черт которой является отрица-
ние ценности и права на существование других 
мировоззрений и религиозных систем. В этом от-
ношении следует отметить, что согласно данным 
социологического опроса казахская молодежь 
меньше других этносов проявляет интерес к дру-
гим религиям – 7,7 %, тогда как среди русских, 
интересующихся другими религиями – 19,0 %, 
других этносов – 14,2 %. В целом, представители 
всех этносов, которые интересуются другими ре-
лигиями, составляют незначительный процент.

Второе. Все группы молодежи, разной этниче-
ской принадлежности, разных вероисповеданий, 
городская и сельская молодежь, разных регио-
нов отмечает рост религиозности в молодеж-
ной среде. 57, 3 % респондентов указали на рост 
религиозности в молодежной среде. Наиболее 
заметен рост религиозности в западных облас-
тях, таких как Актюбинская (76,5 %), Атырауская 
(81,2 %), где, как известно, остро стоит проблема

распространения религиозного экстремизма в 
молодежной среде.

Третье. Упомянутый выше социолог религии 
Х. Казанова отмечает деприватизацию религии 
в современном обществе, которая характери-
зуется тем, что религия вновь возвращается в 
жизнь общества и играет все большую роль в 
общественном пространстве. Согласно опро-
су, довольно значительный процент казахстан-
ской молодежи (суммарно 23,8 %) отметил, что 
религиозная молодежь создает определенную 
напряженность в обществе, навязывает свою 
волю и религиозные порядки. 15,1 % молодых 
людей, напротив, считает, что верующие вносят 
гармонию в общественные отношения. Меньше 
половины, а именно, 41, 9 % молодежи считает, 
что религиозная молодежь никак не влияет на 
ситуацию в казахстанском обществе. Эти данные 
свидетельствуют о том, что религиозная моло-
дежь, подчиняющая свою жизнь религиозным 
нормам, все больше присутствует в обществен-
ном пространстве, привнося свое видение жиз-
ни, ценности. Поскольку респонденты отметили 
напряженность и навязывание своих порядков 
религиозной молодежью, следовательно, веру-
ющие также пытаются вести пропагандистскую 
работу среди более светских ровесников.

Четвертое. Значительный процент молодых 
людей указали на религиозный экстремизм как 
актуальную проблему для их местности. В част-
ности, 17,0 % отметили, что вопрос религиозного 
экстремизма очень актуален, 18,2 % – скорее ак-
туален (суммарно 25,2 %). В региональном разре-
зе, религиозный экстремизм в молодежной среде 
как особо актуальную проблему на местном 
уровне указали молодые люди в Атырауской об-
ласти (72,5 %), в два раза меньше в Актюбинской 
(34,7 %), Мангистауской (24,0 %), в Западно-Казах-
станской (32,9 %) областях, в г. Астана (25,6 %).

Религиозный экстремизм является актуаль-
ной проблемой не только для казахстанского об-
щества, но и для всего мирового сообщества. Как 
отмечают отечественные и зарубежные иссле-
дователи в области изучения религиозного экс-
тремизма, молодые люди особенно уязвимы для 
воздействия радикальных религиозных идей. 
С. Бейсембаев обобщил в своей работе резуль-
таты исследования, проведенного Центром со-
циальных и политических исследований «Стра-
тегия» в среде заключенных, осужденных за 
религиозный экстремизм. Составленный им про-
филь заключенных показывает, что большинство 
(9 человек из 14) осужденных за религиозный 
экстремизм являются молодыми людьми в воз-
расте между 19 и 29 годами [32, c. 6]. Зарубежные
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ученые Дж. Бартлет и К. Миллер, проводя иссле-
дование по исламской радикализации, также в 
качестве одной из целевых групп взяли молодых 
мусульман, поскольку они являются благопри-
ятной социальной средой для распространения 
радикальных идей [33, c. 6].

В научной литературе в последнее десятиле-
тие распространились различные теории ради-
кализации, которые выявили основные факторы 
радикализации, этапы радикализации и её по-
следствия. Необходимо обратиться к выяснению 
факторов, запускающих процесс радикализации в 
молодежной среде и вовлечения ее в радикальные 
исламские течения и группы для того, чтобы, во-
первых, выяснить актуальность этих факторов для 
казахстанской действительности, во-вторых, на 
основе этого знания создавать эффективные пре-
вентивные программы по профилактике распро-
странения религиозных радикальных идей сре-
ди казахстанской молодежи, в-третьих, совер-
шенствовать программы по дерадикализации мо-
лодых людей, уже вовлеченных в исламские ра-
дикальные течения.

Известный специалист в области исследо-
вания исламской радикализации К. Викторович 
считает, что индивид становится более уязвимым и 
восприимчивым к радикальным взглядам в ре-
зультате кризиса [34, c. 6]. Это может быть эконо-
мический кризис (потеря работы, отсутствие со-
циальной мобильности), социальный/культурный 
(в смысле кризиса идентичности, отчуждение в 
обществе, чувство неудовлетворенности и обиды, 
унижения), политический (репрессии, политиче-
ская дискриминация, пытки), личностный кризис, 
спровоцированный смертью близкого человека в 
семье, виктимизация преступлением, психологи-
ческими проблемами.

Авторы большого исследования по оценке 
превентивных программ по предотвращению 
радикализации среди британской молодежи 
А. Хиршфильд, К. Кристман, Л. Вилсокс, М. Рогер-
сон, К. Шарат [35, c.26] по результатам исследо-
вания выделили факторы риска в молодежной 
среде, которые способны привести к 
радикализации. Среди первостепенных факторов: 
социальное отчуждение, социальная изоляция и 
маргинализация; проблемы с самоидентичностью; 
определенный этап в жизни, связанный с 
кризисом; воздействие медиа и Интернета; 
вовлеченность в криминальную среду; 
неправильное понимание Корана; социально-
экономическая депривация; психологические 
проблемы. Соответственно, процесс 
радикализации вызван не только чисто теологи-
ческими факторами, но целым комплексом со-
циальных и психологических проблем, на

которые нужно обратить внимание.
Как показывает вышеуказанный опрос, казах-

станская молодежь имеет определенные соци-
альные проблемы, входящие в группу факторов 
риска. Во-первых, казахстанская молодежь ис-
пытывает трудности с трудоустройством. В част-
ности, постоянно трудности с трудоустройством 
испытывает 42,2 % молодых людей, трудности 
устройства на работу по специальности – 30, 5 %, 
только 8,5 % не испытывают трудности с трудо-
устройством. Это подтверждается ответами на 
вопрос о сроках, которые потребуются для по-
иска новой работы в случае потери рабочего ме-
ста. В короткие сроки работу могут найти только  
13, 9 % молодых людей, в среднем на поиски ра-
боты, по мнению 59,4 % молодежи, уйдет от 3 до 6 
месяцев. Также проблема с трудоустройством яв-
ляется одной из актуальных проблем для 
молодежи определенного как города, так и села. 
На это указало 63, 8 % молодых респондентов 
(очень актуально и актуально), совершенно 
неактуальна проблема трудоустройства только 
для 10,4 % молодежи. В региональном аспекте 
следует отметить большой процент 
респондентов, указавших на особую 
актуальность проблемы трудоустройства, 
проживают в Актюбинской (53,1 %), Атырауской 
(58,0 %), Мангистауской (73,3 %). Южно-
Казахстанской (51,4 %) областях (ныне 
Туркестанской области), а также в г. Астана (73,4 
%).

Респонденты следующих областей обозна-
чили как особо актуальную проблему низкого 
уровня доходов: Атырауская (62,3 %), Актюбин-
ская (43,9 %), Алматинская (52,2 %), Восточно-Ка-
захстанская (45,6 %), Павлодарская (51,4 %), Юж-
но-Казахстанская (45,5 %) области и г. Астана 
(74,4 %).

Среди актуальнейших проблем своего города/
села, молодежь указала недоступность высшего 
образования – 63,7 %. Только для 14,6 % молоде-
жи эта проблема не актуальна или не очень ак-
туальна. В целом эта проблема актуальна почти 
для всех областей, но особенно для западного 
региона. «Очень актуальной» ее назвали 58 %
молодых людей в Атырауской области, 41,4 %
респондентов в Западно-Казахстанской области, 
50,7 % молодежи в Мангистауской области, в 
Актюбинской области – 36,7 % опрошенных, в 
Алматинской области – 45 % молодых людей, в 
Павлодарской области – 40,5 %. В Астане это 
также одна из актуальных проблем для молоде-
жи – 63,2 %. В Алматы проблема недоступности 
высшего образования актуальна в меньшей сте-
пени – 32, 6 % опрошенной молодежи.

Проблемы с трудоустройством и получением 
образования приводят к тому, что 36,6 % 

молодых
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людей не уверены в завтрашнем дне.
Трудности с трудоустройством, низкий уро-

вень доходов, проблемы с получением высшего 
образования могут привести к социальной мар-
гинализации и даже отчуждению, жизненному 
кризису, что делает человека, согласно К. Вик-
торовичу «когнитивно открытым», то есть вос-
приимчивым к альтернативным взглядам, в том 
числе к радикальным религиозным идеям.

Тем более, что согласно опросу, молодые люди 
считают, что в религии можно найти дисциплину и 
порядок – 26,7 %, опору в сложный период жизни 
– 21,6 %, смысл и понимание жизни – 33,5 %, 
надежду, веру в лучшее – 28,3 %. Соответственно, 
религия может стать опорой в трудный период 
жизни. На пути религиозного поиска молодой че-
ловек может встретить не имама мечети ДУМК, 
а проповедника радикальной исламской идеоло-
гии, которые особенно активны в Интернет-про-
странстве.

 Необходимо отметить еще один фактор риска 
вовлечения молодежи в радикальные исламские 
течения. Казахстанским исследователем С. Бей-
сембаевым была проведена корреляция между 
преступностью и вовлеченностью в радикаль-
ную исламскую идеологию [32 c. 10]. Более того, 
в результате интервью с заключенными, осу-
жденными за религиозный экстремизм и терро-
ризм, он выделил общий аспект, характерный 
для всех них – это влияние криминальной суб-
культуры с ее культом насилия, своими закона-
ми жизни и правилами, и даже со своим язы-
ком. Зарубежные исследователи также указы-
вают на криминальную молодежь как группу 
риска. По опросу респонденты Актюбинской, 
Атырауской, Мангистауской, Северо-
Казахстанской областей, а также г. Астана 
указали преступность среди молодежи как 
актуальную проблему.

 Следует обратить внимание на низкий про-
цент вовлеченности казахстанских молодых лю-
дей в волонтерскую деятельность и различные 
молодежные организации. 82,6 % опрошенной 
молодежи не вовлечена в волонтерскую работу 
ни в какой форме, мало осведомлена о молодеж-
ных организациях. Это свидетельствует о низкой 
социальной активности современной молодежи, 
слабой вовлеченности в социальные процессы, 
что ведет к угрозе социальной маргинализации.

 Таким образом, в молодежной среде присут-
ствуют факторы риска вовлечения в радикаль-
ную религиозную идеологию: трудности с трудо-
устройством, получением высшего образования, 
низкие доходы, низкий уровень социальной ак-
тивности, вовлеченности в жизнь общества.

 В рамках профилактики распространения

радикальной религиозной идеологии в среде 
казахстанской молодежи государством, а имен-
но Министерством общественного развития Рес-
публики Казахстан, развернута блогерская и 
информационно-пропагандистская работа для 
повышения религиозной грамотности населения 
и контрпропаганды радикальных идей посред-
ством портала «Kazislam», действуют центры и 
фонды по дерадикализации вовлеченных в ра-
дикальную религиозную идеологию, в частности 
Общественный Фонд «Акниет». 

7.2. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
КАЗАХСТАНА

В современном обществе повышается актуаль-
ность изучения системы ценностей молодежи, так 
как будущее Казахстана зависит именно от молодого 
поколения, от его сознания, тех ценностных устано-
вок, которые преобладают в его миропонимании.

Иерархия ценностей в жизни молодых людей, по 
сравнению с 2017 годом, частично изменилась. Се-
мья, здоровье, дружба хоть и по-прежнему занимают 
лидирующие позиции в системе ценностей, тем не 
менее в процентном отношении их значение зна-
чимо уменьшилось. Молодые респонденты меньше 
значения стали придавать развлечениям и власти.

Напротив, любовь, материальные блага, знание и 
образование, интересная работа, профессия, са-
мореализация, самоуважение, карьерный рост, по-
мощь людям – все эти категории для молодых лю-
дей Казахстана стали играть большее значение, по 
сравнению с прошлым годом. Некритично, но все же 
почти на 2 % утратили свое значение вера и религия.

В среднем по всем трем возрастным когортам 
(14-18 лет, 19-23 года, 24-28 лет) ценности, если их 
расположить по приоритетности в ответах 
молодежи, выглядит следующим образом (средние 
значения):

1)  Семья (80,7 %) (82 % в 2017 г.);
2)  Здоровье (52,2 %) (57 % в 2017 г.);
3)  Дружба (28,5 %) (34 % в 2017 г.);
4)  Любовь (16,2 %) (15 % в 2017 г.);
5)  Материально обеспеченная жизнь (16 %)    

(15 % в 2017 г.);

6)  Знания, образование (14,8 %) (14 % в 2017 г.);
7)  Вера, религия (10,3 %) (12 % в 2017 г.);
8) Интересная работа, профессия (11,1 %) (10 %

в 2017 г.);

9)  Душевный покой (8,9 %) (9 % в 2017 г.);
10) Самореализация, самоуважение (7,7 %) (5 % ;

2017 г.);
    11) Карьера, высокое положение в обществе     
(6,4 %) (6 % в 2017 г.);

12)  Помощь людям (4,3 %) (4 % в 2017г.);
13)  Развлечения (4 %) (5 % в 2017 г.);
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14)  Власть (3,5 %) (4 % в 2017 г.);
15) Общественное признание, репутация (2,1 %);

(2 % в 2017 г.);
16)  Творчество (2 %), без изменений;
17)  Мои дети, счастье и здоровье (0,1 %).
Стоит при этом отметить, что чем старше моло-

дежь, тем более ценности семьи и здоровья иг-
рают важную роль в их жизни. Среди всех 
возрастных групп признание общества играет 
наименее важную роль. Чем старше молодежь, тем 
эгоистичнее и/или прагматичнее она становится: 
так, ценность дружбы с возрастом падает.
     Казахстанская         молодежь           абсолютной 
ценностью среди всех трех возрастных групп на-
зывает семью. Причем наблюдается тенденция: 
чем старше и взрослее молодые люди, тем 
большее значение придается институту семьи в их 
ценностной иерархии. Именно семья, по мнению 
80,7 % респондентов, в ответе за духовно-
нравственное воспитание казахстанской молоде-
жи (быть добрым, честным, ответственным и т.д.). 
При этом отмечается и роль школы, государ-
ственных органов по поддержке и развитию мо-
лодежи, религиозных институтов, ком-

паний сверстников.
Вера, религия как ценность среди опрошенной 

молодежи имеет важное значение и имеет устой-
чивую тенденцию к росту у молодежи Казахстана 
(таб. 7.2).

Большинство опрошенных – обрядовые веру-
ющие, то есть те, кто «иногда» или «очень редко» 
совершают религиозные обряды. Верующих, 
«участвующих в жизни своих религиозных об-
щин, следующих религиозным нормам» стало 
больше (16,2 % против 10 % в 2017 году), но их 
по-прежнему меньше тех, кто идентифицировал 
себя как «верующие, но не участвующие в рели-
гиозных практиках» (37,1 % против 43 % в 2017 
году).

При этом, доля тех, кому «религия помогает в 
духовно-нравственном воспитании», чуть больше 
(47,2 % против 40 % в 2017 году) тех, кто считает, 
что «семья, образование и государство важнее в 
этих процессах» (19 % против 23 % в 2017 году). 
При этом парадоксально, что воспитанию рели-
гиозности нынешние и будущие молодые роди-
тели не уделяют столь высокого, ожидаемого

Источник: Результаты социологических исследований НИЦ «Молодежь»
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От 19 до 23 лет

Возрастные группы

От 24 до 28 лет

Что для Вас имеет 
наибольшую ценность в жизни?

Вера, религия
Семья
Возможность получать любые удовольствия, развлекаться 
Власть
Дружба
Душевный покой
Здоровье
Знания, образование
Интересная работа, профессия
Любовь
Материально обеспеченная жизнь
Общественное признание, известность, репутация
Помощь людям
Самореализация, самоуважение
Карьера, высокое положение в обществе
Творчество 
Другое
Мирное сосуществование со всеми
Стабильность во всем
Мои дети, их счастье и здоровье
Достижение цели
Затрудняюсь ответить

Таблица 7.1
ОТВЕТЫ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС: «ЧТО ДЛЯ ВАС ИМЕЕТ НАИБОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ В ЖИЗНИ?»
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приоритета, как бы следовало из многочис-
ленных публикаций в печатных и электронных 
СМИ, посвященных росту религиозности среди 
молодежи (таб. 7.3).

Таким образом, корреляция ценностей по ре-
гионам выглядит следующим образом:

Отметим те позиции, по которым тот или иной 
регион среди других отдает наиболее высокий 
и наиболее низкий приоритет в иерархии 
своих ценностей.

  Семья – абсолютная ценность для молодежи 
без исключения всех регионов Казахстана. Лишь

в двух областях Казахстана ценность институ-
та семьи контрастно мала – в Мангистауской 
(37,3 %) и Западно-Казахстанской (50 %) облас-
тях. 

Вера, религия. В качестве ценности они имеют 
высокие значения в молодежной среде в Турке-
станской (21,1 %), Мангистауской (16 %) облас-
тях, г. Шымкент (15,8 %), Атырауской (14,5 %) и 
Актюбинской (12,2 %) областях. Меньше всего 
вере, религии придает значение молодежь Вос-
точно-Казахстанской (2,9 %) и Северо-Казахстан-
ской (3,8 %) областей.

Источник: Результаты социологических исследований НИЦ «Молодежь»

14,5

33,6

35,9
1,8

3,5
5,5
1,1
0,0
0,0
4,1

14,2

33,8

41,3
2,6

3,4
2,8
1,7
0,0
0,0
1,2

От 14 до 18 лет

19,9

31,5

34,2
3,3

3,5
4,3
1,0
0,0
0,2
2,2

От 19 до 23 лет

Возрастные группы

От 24 до 28 лет

Скажите, пожалуйста, 
Вы считаете себя верующим человеком?

Я верующий (-ая), участвую в жизни религиозной общины, 
следую религиозным нормам
Я верующий (-ая), но редко, только на праздники, посещаю 
храм, очень редко соблюдаю религиозные нормы
Я верующий (-ая), но не участвую в религиозной жизни
Я неверующий (-ая), но иногда посещаю храм, 
соблюдаю религиозные нормы
Я неверующий (-ая), но уважаю верующих
Я равнодушен (-на) к религии
Я противник религии, атеист
Другое
Агностик
Затрудняюсь ответить

Таблица 7.2
ОТВЕТЫ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС: «СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ?»

Источник: Результаты социологических исследований НИЦ «Молодежь»

45,8
27,3

18,4

0,0
0,4
8,1

46,9
28,0

20,3

0,0
0,1
4,7

От 14 до 18 лет

48,8
26,9

19,6

0,2
0,2
4,5

От 19 до 23 лет

Возрастные группы

От 24 до 28 лет

Как Вы считаете, вера в Бога, посещение 
религиозных мест, храмов помогают в 

духовно-нравственном воспитании 
казахстанской молодежи?

Да, обязательно помогают
Помогают в определенных случаях 
(молодежная преступность, алкоголизм, наркомания и т.д.)
Нет, на духовно-нравственное воспитание молодежи 
должны влиять семья, образование и государство
Другое
Зависит от самого человека
Затрудняюсь ответить

Таблица 7.3
ОТВЕТЫ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВЕРА В БОГА, ПОСЕЩЕНИЕ 
РЕЛИГИОЗНЫХ МЕСТ, ХРАМОВ ПОМОГАЮТ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ?»
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Национальный доклад «Молодежь Казахстана – 2018»

Власть. Молодежь Акмолинского региона 
чаще остальных отмечает ценность власти 
(17,1 %), за ними власть больше всего ценят мо-
лодые люди Жамбылской области (10,6 %). 

Наиболее альтруистичные молодые люди жи-
вут в Восточно-Казахстанской (41,2 %) и Запад-
но-Казахстанской областях (40 %), где ценность 
дружбы очень высока. В ряде областей моло-
дыми людьми дружбе придается крайне низкая 
ценность: Акмолинская область (18,4 %), 
которая конкурирует по низким значениям лишь 
с г. Шымкент (13,2 %) и Северо-Казахстанской 
областью (13,2 %).

Душевный покой больше всего ценят в 
Северо-Казахстанкой области (24,5 %) и 
практически совсем не ценят в г. Астана (1,7 %). 
Близки к ним по духу молодые люди в 
Алматинской (3,8 %) и Актюбинской (5,1 %) 
областях. Обращает на себя внимание позиция 
молодежи Восточно-Казахстанской области, где 
здоровье, как ценность воспринимается не высоко 
(18,4 %), хотя среднее значение в других областях 
Казахстана – 52 %. Больше всего здоровье 
ценят в Павлодарской (70,3 %), г. Шымкент    
(69,3 %) и Актюбинской (64,3 %) областях. 

Ценности знания, образования наиболее 
высоко котируются в Западно-Казахстанской        
(30 %), Кызылординской (22 %), Актюбинской        
(19,4 %) областях и г. Астана (19,7 %). Меньше 
всего ценят эти категории молодые 
респонденты в Северо-Казахстанской 
(критически низкие показатели – 1,3 %), 
Мангистауской (6,7 %) и Карагандинской     
(8,3 %)  областях. 

Больше всего интересной работой дорожит 
молодежь Западно-Казахстанской (22,9 %), и 
напротив, это не ценность для респондентов из 
Мангистауской (1,3 %), Акмолинской (5,3 %), Аты-
рауской (5,8 %) областей.

Самые романтичные молодые люди – в  
Акмолинской области (26,3 %) и г. Алматы 
(24,8 %). Именно в этих регионах придают столь 
высокую, в сравнении с другими регионами, 
ценность любви. Меньше всего любви, полага-
ясь видимо на здоровый прагматизм, придают 
значение молодые респонденты Туркестанской 
(7,4 %), Кызылординской (8,8 %), Павлодарской 
(9,5 %) областей.

Материально обеспеченную жизнь больше 
всего в Казахстане ценят молодые люди север-
ной и южной столиц - г. Астана (29,9 %), Алма-
тинской (27,3 %) области и г. Алматы (24,8 %). 
Философское отношение к материально обеспе-
ченной жизни демонстрируют респонденты в 
Атырауской (5,8 %), Туркестанской (6,2 %), Ман-

гистауской (6,7 %), Жамбылской (9,8 %) областях.
Амбиции общественного признания, известности, 

репутации высоко оцениваются среди молодежи 
Восточно-Казахстанской (7,4 %), Костанайской  
(6,6 %) областей. Эти же ценности не имеют 
никакого значения для молодых людей 
Атырауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской 
областей, городов Алматы и Шымкент.

Помощь людям в качестве ценности признают 
наиболее высоко в Атырауской (11,6 %), Мангиста-
уской (8 %), Акмолинской (7,9 %) областях. 
Нулевое значение этой ценности в опросах 
придают молодые респонденты в Восточно-
Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Самоуважение и самореализация наиболее 
ценны для молодежи Алматинской (14,4 %), За-
падно-Казахстанской (14,3 %) областей. Этим двум 
ценностям придается наименьшее среди регионов 
значение в Жамбылской (2,4 %), Западно-
Казахстан-ской областях (4,4 %) и г. Астана (2,6 %).

Карьера, высокое положение в обществе 
занимает наиболее важное место у молодых 
людей Шымкента, Костанайской (14,3 %), 
Алматинской (10,5 %) областей и совсем не 
интересны молодежи Актюбинской и Северо-
Казахстанской областей. Молодые респонденты 
Кызылординской (1,1 %) и Атырауской (1,4 %) 
областей также невысоко оценивают в ряду своих 
предпочтений указанные ценности.

Творчество, возможность творить в качестве 
жизненной ценности наиболее высоко оценили 
молодые респонденты в Западной-Казахстанской 
(5,7 %), Костанайской (4,4 %) областях и г. Алматы 
(4,6 %). При этом опрошенные в Акмолинской, 
Северо-Казахстанской, Кызылординской областях 
этому ни придают никакого значения.

Счастье в категории ценности («Мои дети, их сча-
стье и здоровье») абсолютно не воспринимается мо-
лодежью: никто из опрошенных не придал ей значе-
ния даже на уровне 1%. Ценности карьеры, высокого 
положения в обществе, равно как и материально 
обеспеченной жизни довлеют над стремлением по-
мощи людям. Амбиции общественного признания, 
известности, репутации как сложившегося мнения о 
себе в обществе, также занимают ничтожное место в 
иерархии ценностей молодежи.

Высокая ценность, придаваемая молодыми 
респондентами таким категориям как дружба и 
любовь, свидетельствует о том, что в молодежной 
среде доминирует позитивная, романтическая мо-
дель межличностных отношений. Соответственно и 
модель будущих семейных отношений ориентиро-
вана скорее на позитивные переживания и интим-но-
личностные отношения.
   Из результатов опроса можно сделать осторожный 
вывод, что современные браки у молодежи Ка-



ГЛ
А

ВА
 7

М
О

РА
Л

ЬН
О

-Н
РА

В
С

ТВ
ЕН

Н
Ы

Е 
И

 Ц
ЕН

Н
О

С
ТН

Ы
Е 

УС
ТА

Н
О

В
К

И
 М

О
Л

О
Д

ЕЖ
И

253

захстана в большинстве случаев основаны, главным
образом, на свободном выборе супруга, на собствен-
ных чувствах и личном решении. В частности, мо-
тив «желания быть вместе с любимым человеком»
абсолютно превалирует у опрошенной молодежи
всех возрастных когорт (47,3 %) и «желанием иметь
детей» (15,2 %) для формирования своей семьи.

Таким образом, образ себя как будущего родите-
ля, воспитателя как важный интегративный показа-
тель детско-родительских отношений занимает важ-
ное место в системе ценностей у казахстанской мо-
лодежи.

Результаты проведенных исследований ясно
свидетельствуют о крайне высокой степени значи-
мости семьи как базовой ценности. Причем можно
отметить трансформационный характер развития
института семьи в Казахстане, наглядно показываю-
щий факт возрождения традиционной для казахской
семьи модели  репродуктивного поведения с прио-
ритетной ориентацией на многодетную семью (в 
среднем по трем возрастным когортам – 8 %), про-
тив тех, кто считает, что в семье должно быть не бо-
лее одного ребенка (3,6 %). В независимости от коли-
чества планируемых детей опрошенные указывают 
на желаемый образ семьи тот, в котором «бабушки и 
дедушки живут вместе с детьми и внуками. Факти-
чески это многопоколенный тип семьи, когда три 
поколения живут под одной крышей: бабушка с де-
душкой, их взрослые дети и внуки. В выборе именно 
этого типа семьи видится стремление казахстанской 
молодежи к передаче нормативных ценностей от 
старшего поколения к младшему. Это в свою оче-
редь указывает на то, что базовые 
этнонациональные ценности лежат в основе це-
лостного пространства духовно-нравственного раз-
вития, где институт семьи опирается на тесный 
межпоколенческий контакт трех-четырех поколе-
ний. Таким образом, в их представлении будущие де-
ти могут найти свое место и в семье, и в поколени-
ях, и в обществе, что в целом влияет на выработку 
их личностной, социальной и гражданской идентич-
ности.

Наличие таких ответов опрошенных и их место в
системе ценностей, видения образа семьи в целом
соответствует приоритетам и задачам Концепции
государственной молодежной политики Республики
Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в буду-
щее», где основной задачей семейно-нравственного,
культурного воспитания молодежи указано воспита-
ние «молодых людей в духе уважения к семейным
ценностям, создания в семье устойчивой мораль-
но-нравственной атмосферы, особого почитания к
пожилым людям, трепетного отношения к детям», а
семья соответственно рассматривается «в качестве
важнейшего социообразующего элемента. Она яв-
ляется основой бытия общества, государства, важ-

нейшим звеном в системе нравственных и духовных
координат человека» .

Молодежь Казахстана в большинстве случаев
не выбирает эгалитарную (партнерскую) модель
семейных отношений, основанную на признании
равных прав и ответственности супругов, а склонна
к патриархальному типу взаимодействия супругов
в семье, как это, например, демонстрирует евро-
пейская молодежь, где результаты аналогичных
исследований свидетельствуют о высокой стар-
товой готовности супругов к конкуренции (борьбе)
за лидерство и отстаивание индивидуальных ин-
тересов. Все три возрастные когорты солидарны в
распределении будущих/настоящих ролей в семье: 
мужчина – добытчик, женщина – хранительница 
очага.

Тот факт, что среди всех трех возрастных групп
респондентов равноправию детей в семье, равно
как и других членов семьи, уделяется невысокая
ценность, показывает особенности становления
и/или реализации представлений об образе роди-
теля и семьи среди молодежи. Это важно, так как
среди многих аспектов проблемы формирования
психологической готовности молодежи Казахстана
к семейной жизни в качестве приоритетных мож-
но выделить правильное понимание молодежью
роли семьи в современном обществе, что связано с
особенностями формирования у них установок, ори-
ентацией на вступление в брак и деторождение, и
роль каждого члена семьи в ее развитии, процессах
принятия решений и т.п.

Подводя итог, можно сказать, что у молодежи Ка-
захстана в целом сохраняется преемственность си-
стемы ценностей, при этом исходя из современного
политико-экономического, социально-культурного
контекста выработаны и новые ценностные ори-
ентиры. Общее число ценностей, являющихся до-
стоянием молодежи, структурировано ими в опре-
деленные системы, а их истоки прослеживаются в
культуре, обществе и его институтах, а их влияние - 
во всех поведенческих приоритетах и установках.

7.3. МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ

 Ценности, специфическая (конкретная) ак-
сиология, является одним из основных консти-
тутивных факторов молодежных субкультур и
отдельных социальных страт.

 Желание подчеркнуть свою индивидуаль-
ность через характерный, часто спорный образ
и стиль одежды также подпадает под понятие
субкультуры. Поэтому следует сказать, что со-
временные молодежные субкультуры делятся на
современные субкультуры, ориентированные на
поиск альтернативной адаптации к реальности.
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Термин «субкультура» имеет множество опре-
делений в зависимости от научной дисциплины,
которая его объясняет. Категория субкультуры мо-
жет быть успешно применена к социальной дея-
тельности части молодежи против правил мира,
установленных взрослыми. Тем не менее важно
то, что о субкультуре можно говорить тогда, когда
группа содержит следующие четыре элемента:

1. идеологические установки – основные
ценностные воззрения, система мировоззрения
членов субкультур, чаще всего включаемая в за-
явления представителей данной среды;

2. традиции и обычаи – основаны на убежде-
нии, что индивид преобладает над моральными
нормами, что приводит к проявлениям большей
свободы, объективной и субъективно понимае-
мой естественности в одежде и стиле жизни,
открытости, нарушающей доминирующие стан-
дарты поведения в локальных сообществах; это
особый образ жизни, который стремится удов-
летворить потребность человека в самореализа-
ции в стиле и манерах, определенных данной суб-
культурой как приоритетные;

3. формирование имиджа, создание образа,
характерных для данной субкультуры; являющихся 
одновременно межкультурной легитимацией, от-
личительной чертой, позволяющей идентифици-
ровать в дихотомии «свой-чужой»;

4. творческая деятельность – литературные,
музыкальные, графические, кино, интернет-из-
дания, кибердеятельность и другие виды актив-
ностей, составляющих основу художественного
манифеста субкультурной идеологии.

Все упомянутые аспекты значительны, так
как они формируют мир субкультур молодежи. В 
настоящем разделе субкультура рассматривается 
в качестве социальной группы, конкретного сооб-
щества, поскольку члены таких субкультур осо-
знают свою индивидуальность, свои отличитель-
ные черты, понимают и принимают структуру своей 
неформальной организации, принимают и/ или 
пропагандируют систему своей аксиологии, своих 
собственных ценностей и иерархию целей.

В современном мире существует огромное
количество различных субкультурных групп, и
эти тренды не обошли стороной Казахстан, где
молодежь также находится на стадии развития
старых, и появления новых субкультур, вовлече-
ния в них. Эти группы представляют собой очень
интересное пространство для настоящих и буду-
щих исследований.

По данным социологического исследования,
проведенного НИЦ «Молодежь» в 2018 году, мо-
лодежь воспринимает в большей мере существую-
щие или воображаемые субкультуры, скорее,

как просоциальные, чем контрсоциальные, то
есть, такие группы молодых людей, которые не
несут угрозу обществу.

Так, 35,1 % респондентов понимают субкуль-
туры как стиль жизни молодежи, модное на-
правление. Для трети опрошенных субкультуры
выступают временным увлечением, формой до-
суга (30,1 %). 20,1 % молодых людей определяют
субкультуры как форму самоутверждения / само-
идентификации. Лишь 12 % респондентов всех
трех возрастных когорт молодежи определяют
субкультуру как «форму выражения протеста в
молодежной среде», а 6,7 % опрошенных воспри-
нимают сообщества субкультур как «группу мо-
лодых людей, имеющих проблемы с законом»,
тем самым относя их к асоциальным группам,
как демонстрирующих критичность по отноше-
нию к каким-либо устоям общества. При этом,
это противостояние не носит крайнего характера,
как четко определяемых антисоциальных групп,
члены которых не только подвергают критике
общественные порядки и устои, но и стремятся
их сокрушить. В сознании молодежи субкультура
выполняет функцию своего рода катализатора
для личностных поисков, характерных в основ-
ном для подросткового периода. Это часто явля-
ется результатом проблем адаптации, связанных
с дисфункциональностями в сфере семейных от-
ношений, отношений внутри окружения, локаль-
ных групп и сообществ, группы сверстников и т.д.

Согласно результатам опроса, абсолютное
большинство не идентифицирует себя ни с одной
из предложенных субкультур («Нет, не являюсь
представителем какой-либо субкультуры»), –
85,9%. Затруднились ответить, то есть не имеют
четкого понимания о характеристиках тех или
иных субкультур, их характеристиках и качествах
принадлежности, 4,4 % респондентов (таб. 7.4).

Из оставшихся 9,7 %, больше всего (4,4 %) сре-
ди респондентов относят себя к субкультуре «фут-
больных фанатов». Очевидно, что это связано с
несколькими факторами. Во-первых, в Казахста-
не мощная финансовая, инфраструктурная под-
держка футболу оказывается, как на националь-
ном, так и на региональном уровнях: стабильное
крупное финансирование клубов, строительство
стадионов и дворовых футбольных полей, отно-
сительная доступность футбольного инвентаря
и атрибутики.

Во-вторых, фан-движению оказывается под-
держка непосредственно со стороны руковод-
ства футбольных клубов и членов команд.

В-третьих, в Казахстане фан-движение, в отли-
чие от европейских стран, не сопряжено с орга-
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низованным действием hooligan’s – агрессивных
футбольных хулиганов, связанных с криминаль-
ной средой и противоправными действиями. Со-
ответственно, эту субкультуру не воспринимают в 
Казахстане как околокриминальную, имеющую
проблемы с законом, поэтому так легко и без по-
следствий для себя идентифицировать себя с
ней.

В-четвертых, распространению субкультуры
футбольных фанатов способствует четкая, ста-
бильная система клубной символики и атрибу-
тики, стабильность и преемственность цветовой
символики, доступность к соучастию в фан-дви-
жении не только национальных казахстанских, но 
и мировых клубов - грандов мирового футбола, та-
ких как Реал (Мадрид) или Барселона.

За ними следуют сторонники музыкально-тан-
цевальной молодежной субкультуры хип-хоперов
(1,5 %). Остальные субкультуры не набирают и по-
ловины процента.

Территориально субкультуры разместились

следующим образом. Больше всего эмо в Астане 
(3,4 %). Последователей аниме больше всего в Ал-
маты (2,3 %) и Кызылординской области (2,2 %). 
Последователей субкультуры гламура больше 
всего в Атырауской (2,9 %) и Кызылординской 
(2,2 %) областях. Хиппи также больше всего в 
Кызылординской (2,2 %) области. Рэперов боль-
ше всего в гг. Астана (2,6 %) и Алматы (1,8 %). 
Рокеров также больше всего в Астане (2,6 %) и 
Карагандинской (1,4 %) области. Футбольных фа-
натов больше всего в Кызылординской (7,7 %), 
Актюбинской и Западно-Казахстанской областях 
(по 7,1 %), Геймеры больше всего популярны в А-
тырауской (8,7 %) и Северо-Казахстанской (7,7 %) 
областях.

Любителей экстремального паркура больше 
всего в Актюбинской (2 %) и Карагандинской об-
ластях (1,4 %). Байкеров больше всего в Кызы-
лординской и Костанайской областях (по 1,1 %). 
Субкультура автогонщиков больше всего развита 
в г. Алматы (1,4 %). Брейк-дансеров больше все-

Источник: Результаты социологических исследований НИЦ «Молодежь»
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Являетесь ли Вы представителем 
какой-либо субкультуры в настоящее время?

Эмо
Готы
Треш
Хипстеры
Аниме
Гламур
Хиппи
Панки
Рэперы
Рокеры
Футбольные фанаты
Геймеры
Паркур
Скинхеды
Байкеры
Автогонщики
Брейк-данс
Граффити
Хип-хоп
Барды
Другое
Нет, не являюсь представителем какой-либо субкультуры
Бодибилдер
Затрудняюсь ответить

Таблица 7.4
ОТВЕТЫ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС: «ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КАКОЙ-ЛИБО 
СУБКУЛЬТУРЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?»
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го в Кызылординской области (1,1 %). Субкультуру 
граффити встретить можно только в одной обла-
сти Казахстана – Костанайской (2,2 %) и больше 
нигде. Хип-хоп субкультура лидирует только в 
двух областях – Кызылординской (5,5 %) и Ман-
гистауской (4 %). Бардов больше всего среди 
молодежи слушает молодежь Костанайской и 
Кызылординской областей (по 1,1 %).

Категорично не относят себя вообще ни к 
какой субкультуре больше всего в след. регионах: 
Восточно-Казахстанская (99,3 %), Павлодарская 
(97,3 %), Южно-Казахстанская (94,1 %), 
Акмолинская (92,1 %), Карагандинская (91 %) 
области.

На вопрос «Насколько важно для Вас быть чле-
ном данного сообщества?» ответы расположены 
в следующей иерархии.

Абсолютное большинство (57,7 %) опрошенных 
назвали в качестве мотивов «хобби, способ 
интересно проводить время». Больше всего 
таковых в Восточно-Казахстанской (100 %), 
Павлодарской (75 %) и Костанайской (75 %) 
областях.

Во всех трех возрастных когортах 14,2 % 
вкладывают в нахождение в какой-либо 
субкультуре экзистенциальный смысл («Очень 
важно, весь смысл жизни в этом»). Причем 
«смысл жизни в этом» больше всего видят в 
столице, таковых в Астане 41,2 %.

11,0 % считает, вероятно из-за крайне смутного их 
представления о важности и необходимости на-
личия тайм-менеджмента, а возможно просто из-за 
незанятости и наличия свободного времени, что 
нахождение в какой-либо субкультуре «не важно, 
просто способ убить время».

«Мода на субкультуру» притягивает новых адеп-
тов в такие сообщества: так считает в среднем по 
всем трем возрастным когортам 10,8 %. Опять же, 
нельзя считать несущественной цифру в 6,3 % ре-
спондентов, затруднившихся как-то идентифици-
ровать мотивы и причины нахождения молодых 
людей в субкультурах.

Из-за роста возможностей и условий, способству-
ющих пространственной географической мобильно-
сти, связь с местными локальными сообществами 
уменьшается, поэтому не существует комплекса 
четких характеристик, охватывающих один соци-
альный класс.

Вызывает озабоченность отношение молодежи к 
своим сверстникам, вступившим в ряды сообществ 
определенной субкультуры. Подавляющее 
большинство испытывает безразличие к молодеж-
ным субкультурам. Таковых 47,6 % по всем трем 
возрастным группам. Такая же ситуация в корреля-
ции по этническим группам молодежи. Причем без-
различных наибольшее количество среди русской 
молодежи (61,2 %), затем  казахской (45,3 %), среди

других этносов (40,4 %). Больше всего безразличных к 
субкультурам в Восточно-Казахстанской (75,7 %), 
Павлодарской (73 %), Атырауской областях (68,1 %). 
Меньше всего безразличных к своим сверстникам 
из субкультур в Мангистауской (12 %) и Жамбылской 
(20,3 %) областях.

Лишь 17,9 % положительно относятся к 
субкультурам своих сверстников. Количество тех, 
кто имеет отрицательное отношение к ним – 21,1 %. 
Больше всего негатива к субкультурам испы-
тывают представители других этнических групп 
(26,6 %), в то время как среди казахов (22,5 %) и 
русских (15,2 %) их относительно меньше.

Отчасти, это можно объяснить, субкультурной 
безграмотностью, негативным опытом соприкосно-
вения либо общения с представителями опреде-
ленных субкультур. Это служит мотивом для сле-
дующей группы ответов на вопрос о том: «Есть ли 
среди Ваших друзей и знакомых представители мо-
лодежных субкультур?». 73,2 % респондентов 
исключили такую возможность, ответив «Нет». 
Лишь в среднем 23,3 % опрошенных по трем 
возрастным ко-гортам опрошенных ответили 
положительно на этот вопрос. Больше всего среди 
своего окружения представителей субкультур видят 
в Мангистауской (64 %) и Западно-Казахстанской 
(38,6 %) областях. Меньше всего в Акмолинской (7,9 
%) и Восточно-Казахстанской (8,8 %) областях.

Интересна иерархия мнений относительно при-
чин вступления молодёжи в молодежные субкуль-
туры (таб. 7.5).

Так, 40,2 % опрошенных по всем трем возрастным 
когортам считают основным мотивом банальное 
«любопытство и интерес». Привлечение к себе 
внимания, мотивы выделения среди себе подобных 
сверстников отметили в качестве главного стимула 
вступления в субкультурные сообщества 21,3 %. 
Возможность самореализации себя как личности, 
раскрытия своего творческого потенциала отметили 
15,7 % опрошенных респондентов. Модность и пре-
стижность нахождения в субкультурах в качестве 
главного мотива видят  16,2 % опрошенных. Как ви-
дим, никто не видит противоправных мотивов, 
мотивов поиска и зарабатывания денег во вступлении 
в молодежные субкультуры.

Зрелый взгляд на оценку общественных умона-
строений демонстрируют ответы молодых респон-
дентов на вопрос: «Как Вы считаете, почему люди в 
обществе опасаются и стараются избегать общения 
с представителями неформальных молодежных 
субкультур?». Неготовность окружающего их 
общества, более старшего поколения к восприятию 
новаций, в целом – любого нового, по мнению 
казахстанской молодежи, является                  
главной причиной и тормозит                           
развитие молодежных субкультур, и в целом  харак-
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теризуют субкультурную безграмотность общества 
и старшего поколения (таб. 7.6).

Таким образом, анализ показал, что принадлеж-
ность молодых людей к субкультурам всегда вле-
чет за собой ряд последствий как для частной 
жизни молодого человека, так и для его семьи, об-
щества в целом. Наиболее обширными являются 
последствия социально-культурные, так как сосу-
ществование многих культурных ниш приводит к 
фрагментации всей культуры данного сообщества, 
популяризации антисоциальных норм, культивиру-
емых субкультурами насилия, духовного нигилизма, 
равнодушия и может создать конфликтную ситуацию 
антагонистических культур и нормативного дуализ-
ма. Это приводит к тому, что молодежь, действую-
щая в культурных условиях такого окружения, воз-
никших в результате такого дуализма, принимает и 
культивирует нормы девиантного поведения.

Равнодушие, безразличное отношение к субкуль-
турам у опрошенной молодежи возможно 
объясняется наблюдаемым противоречием 
между фактом наличия и развития в 
казахстанской молодежной среде различных 
субкультур, их повышающейся ролью в жизни 
подрастающего поколения тинэйджеров и 
молодежи, и невосприятием этих явных трендов 
со стороны педагогического сообщества школ, 
средне профессиональных учебных заведений и 
вузов. 

Между тем субкультурная грамотность являет-
ся неотъемлемой компонентой профессиональной 
компетентности современных учителей и профес-
сорско-преподавательского состава вузов. В ка-
захстанской же среде образовательных практик 
по типологизации, передаче знаний по прошлым 
и существующим субкультурам практически не 
существует. Солидарные подходы организаций 
образования и семей (родительского сообщества) 
значительно продвинули бы процессы осознания 
важности понимания типологизации, эволюции 
молодежных субкультур, их влияния на доминиру-
ющую культуру, продемонстрировали бы молодежи 
серьезность отношения системы образования на 
всех ступенях к проблематике субкультуры. 

Это тем более актуально для Казахстана, где про-
цент суицидов среди молодежи один из высоких в 
мире, а нахождение в субкультурах молодежи помо-
гает отчасти выйти личности за границы зоны со- 
циокультурного риска, предотвращая формирова-
ние внутриличностного экзистенциального кризиса.

 Учитывая имеющуюся консенсусную типологию 
молодежных субкультур на ингруппы – группы, с ко-
торыми молодой человек себя отождествляет и аут-
группы, от которых молодой человек себя отделяет, 
ощущая свое отличие от нее, то на основе результа-
тов проведенных социологических исследований 
можно утверждать, что среди казахстанской моло-
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Как Вы считаете, почему молодежь
вступает в молодежные субкультуры?

Быть представителем молодежной субкультуры модно
Из любопытства и интереса
Чтобы быть непохожим на всех, высказывать свой протест
против стандартов в обществе
Чтобы реализовать себя как личность, раскрыть свои
творческие таланты
Из-за трудностей в общении с близкими и друзьями,
непонимания с их стороны
Чтобы выделиться в обществе, привлечь всеобщее внимание
Другое
Подражание кому-либо
От безделья
Чтобы чем-то заниматься, чтобы проводить
свободное время, это хобби
Проблемы с воспитанием, с психикой
Затрудняюсь ответить

Таблица 7.5
ОТВЕТЫ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС: «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ ВСТУПАЕТ 
В МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ?»
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дежи превалирует второй тип субкультурной самои-
дентификации по типу аутгрупп. То есть субкультуры 
в массовом понимании это те группы, на фоне кото-
рых молодые люди чувствуют свои отличия.

Результаты опросов наглядно показали, что на-
личие таких субкультур в молодежной среде, как 
драйвер изменений во всем обществе, ведет к обо-
гащению и омоложению всех существующих куль-
тур в данном обществе. Наглядный пример резкое 
появление и активизация субкультуры Q-Pop и ее 
ярких представителей в лице казахстанской группы 

«Ninety One», производно и появившейся в резуль-
тате широкого распространения и популярности
K-Pop (Korean Pop Culture), как одной из глобальных
эффектов Халлю. Казахстан стал еще одной
страной, которая подпала под очарование
Халлю, так называемой «корейской волны» .

Важно отметить, что среди казахстанской мо-
лодежи полностью отсутствуют как пассивные, 
так и активные агрессивные формы ультранаци-
оналистических субкультур, которые можно на-
блюдать в других странах.

Источник: Результаты социологических исследований НИЦ «Молодежь»

17,1

12,7

18,8

20,9
0,0

15,7

14,8

17,9

12,9

23,3

20,0
0,1

14,1

11,7

От 14 до 18 лет

18,6

13,1

19,3

24,5
0,2

11,2

13,2

От 19 до 23 лет

Возрастные группы

От 24 до 28 лет

Как Вы считаете, почему люди в обществе 
опасаются и стараются избегать общения с 

представителями неформальных молодежных субкультур?

Все, что отличается от норм и стандартов в обществе 
вызывает тревогу и опасения
Неформальные молодежные организации ассоциируются 
с наркоманией, алкоголизмом и преступностью
Отталкивает вызывающий внешний вид и 
нестандартная внешность
Наше общество тяжело воспринимают что-то новое
Другое
Люди спокойно, с пониманием реагируют на 
представителей молодежных субкультур
Затрудняюсь ответить

Таблица 7.6
ОТВЕТЫ РЕСПОНДЕНТОВ НА ВОПРОС «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ В ОБЩЕСТВЕ 
ОПАСАЮТСЯ И СТАРАЮТСЯ ИЗБЕГАТЬ ОБЩЕНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕФОРМАЛЬНЫХ 
МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР?» 
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8.2. Международный опыт
 по профилактике
 правонарушений среди
 молодежи

ПРЕСТУПНОСТЬ В 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  

ГЛАВА 8

8

8.1. Общая характеристика
 преступлений и правонарушений
 в молодежной среде:
 состояние и тенденции 
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8.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: СОСТОЯНИЕ И 
ТЕНДЕНЦИИ

 Преступность среди молодежи – одна из со-
циальных проблем, требующих пристального 
внимания как со стороны государства, так и со 
стороны общества в целом. 

Статистические данные по преступности и 
суицидам формируются Комитетом по правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан (далее – 
КПССУ ГП РК), который формирует данные по 
возрастным группам. Статистические данные 
по преступности среди молодежи классифици-
руются в следующих возрастных группах: 14-15 
лет, 16-17 лет, 18-20-лет, 21-29 лет. 

Общие показатели преступности
В 2017 году в Казахстане в Едином реестре до-

судебных расследований (далее – ЕРДР) было за-
регистрировано всего 316 418 правонарушений, 
из которых 285 755 были преступлениями. Если 
обратиться к сведениям о лицах, совершивших 
правонарушения, то таковых зафиксировано 115 
682, из которых 50 224 человек (43,4 %) находи-
лись на момент совершения правонарушения в 
возрасте 14-29 лет. 

В случае лиц, совершивших преступления, 
складывается аналогичная ситуация. Так, за 2017 
год было выявлено 95 021 человек, совершивших 
преступления, из которых 43 556 человек (45,8 %) 
находились в возрасте 14-29 лет на момент со-
вершения преступления (рис. 8.1). 

Ежегодно 50 % правонарушений и преступле-
ний, совершаемых в стране, приходится на моло-
дежь. Данная ситуация еще раз демонстрирует 
актуальность анализа такого явления как пре-
ступность и девиантное поведение молодежи.

Анализ статистических данных показывает, 
что преступления среди лиц в возрасте 14-29 

лет чаще совершаются молодежью старшей
возрастной группы (21-29 лет). Доля преступ-
лений, совершенных лицами в возрасте 21-29 
лет, составляет 33 103 случая, что в 3,2 раза 
больше по сравнению с преступлениями, со-
вершенными лицами младших возрастных 
групп молодежи (рис. 8.2).

Из общего числа лиц 14-29 лет, совершивших 
преступления в 2017 году, 3 063 человек или 7 % 
составляют несовершеннолетние (14-17 лет).

Анализ преступлений, совершенных лицами 
14-29 лет, показывает, что общий уровень пре-
ступности среди населения данного возраста 
имеет тенденцию к колебанию (рост/снижение). 
Так, в 2015 году произошло снижение данного 
показателя более чем на 25 %. Далее в 2016 году 
произошел рост уровня молодежной преступно-
сти на 17,3 % по сравнению с 2015 годом. 2017 год 
был отмечен снижением количества преступле-
ний, совершенных молодежью, на 6 % (таб. 8.1).

Рисунок 8.1 
КОЛИЧЕСТВО ПРАВОНАРУШЕНИЙ/
ПРЕСТУПЛЕНИЙ РК, 2017 Г.

Источник: КПССУ ГП РК

115 682

95 021

50 224

43 556 

Правонарушения

Преступления 

14-29 лет                Всего

Рисунок 8.2 
КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 
ЛИЦАМИ 14-29 ЛЕТ, В РАЗРЕЗЕ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, 2017 Г.

Источник: КПССУ ГП РК

14-15 лет 16-17 лет 18-20 лет 21-29 лет

652 2 411
7 390

33 103

Таблица 8.1
СВЕДЕНИЯ О ВОЗРАСТНОМ СОСТАВЕ ЛИЦ,
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В 2015-2017 ГГ. И 6 МЕСЯЦЕВ 2018 Г.

Источник: КПССУ ГП РК

2015 г.
688

2 528
8 407

32 389
44 012

2016 г.
693

2 551
8 215

33 948
45 407

2017 г.
652

2 411
7 390

33 103
43 556

6 мес. 2018 г.
370

1 217
3 727

16 748
22 062

Возраст 
14-15 лет
16-17 лет
18-20 лет
21-29 лет
Всего
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Источник: КПССУ ГП РК

44 022
9 463

27 306
6 687

549
3 830

349
888
941

31 541
18 959

3 104
3 895

590
7 324

6 934

53 221
8 641

29 077
7 100

589
3 559

358
859
723

34 559
21 859

3 212
4 052

594
5 827

5 278

50 224
7 445

28 647
6 797

667
3 087

367
842
534

33 803
22 272

3 182
3 705

492
4 939

4 381

25 286
3 406

14 879
3 417

360
1 541

241
-

200
17 517
11 803

1 836
1 756

287
2 336

2 068

2015 г. 2016 г. 2017 г. 6 мес. 2018 г.Виды преступлений

Всего правонарушений из них:
Небольшой тяжести
Средней тяжести
Тяжкие
Особо тяжкие
Уголовные правонарушения против личности из них:
Убийство (ст.99 УК РК)
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.106 УК РК)
Изнасилование (ст. 120)
Уголовные правонарушения против собственности из них:
Кража (ст.188 УК РК)
Мошенничество (ст.190 УК РК)
Грабеж (ст. 191 УК РК)
Разбой (ст. 192 УК РК)
Уголовные правонарушения против общественной 
безопасности и общественного порядка:
Хулиганство (ст. 293 УК РК)
 

Таблица 8.2
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРЕСТУПНОСТИ МОЛОДЕЖИ (14-29 ЛЕТ) В 2015-2017 ГГ. 
И 6 МЕСЯЦЕВ 2018 Г.

Источник: КПССУ ГП РК

2 412
2 428
3 550
1 393
4 546
2 169
2 227
3 592
2 715
1 192
1 322
1 832
1 666
3 982
4 584
4 584

160 786
208 311
442 936
146 986
288 396
256 803
147 643
305 199
193 551
190 105
157 959
156 324
122 221
742 070
471 404
251 675

15
11,7
8
9,5
16,8
8,5
15,1
11,8
14
6,3
8,4
11,7
13,6
5,4
9,7
18,2

Количество совершенных 
преступлений лицами 

(14-29 лет) 

Численность 
населения региона

(14-29 лет)

На 1000 человек 
 (14-29 лет)Регионы 

Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
г. Алматы
г. Астана

Таблица 8.3
ОТНОШЕНИЕ ЧИСЛА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ 14-29 ЛЕТ К 
ЧИСЛЕННОСТИ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ (14-29 ЛЕТ), ПРОЖИВАЮЩЕГО В РЕГИОНЕ 
(НА 1 000 ЧЕЛ.), 2017 ГОД 
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По сравнению с 2016 годом в 2017 году зафик-
сировано снижение количества преступлений,
совершенных лицами 14-29 лет по всем возраст-
ным группам.

Анализ статистических данных, представленных в
таблице 8.2, показывает, что в 2017 году наблюдается
снижение количества правонарушений, совершенных
лицами 14-29 лет по всем видам кроме особо тяжких.
По особо тяжким видам правонарушений в возрастной
группе молодежи 14-29 лет зафиксирован рост на 14,2 %
или 78 случаев.

 Среди правонарушений, совершенных лицами
14-29 лет в 2017 году, преобладают имущественные
виды преступлений. Так, из 50 224 правонарушений,
совершенных молодежью в 2017 году, уголовные пра-
вонарушения против собственности составляют 67,3 %
(33 803) – это кражи (22 272), грабежи (3 705), мошен-
ничество (3 182), разбой (492). По сравнению с 2016
годом в 2017 году зафиксирован рост такого вида

правонарушения  как кражи на 413 случаев.
За период 6 месяцев 2018 года было зафиксирова-

но 25 286 правонарушений, совершенных молодыми
людьми от 14 до 29 лет. Среди преступлений, совершен-
ных молодежью в отмеченном периоде, преобладают
уголовные правонарушения против собственности (17
517 преступлений), что составляет 69,2 % от общего ко-
личества правонарушений.

Анализ правонарушений, совершенных лицами в
возрасте 14-29 лет в региональном разрезе, показыва-
ет, что в 2017 году из расчета на 1 000 человек населения
в возрасте 14-29 лет, наибольшее число преступлений
было совершено в г. Астана (18,2), Восточно-Казахстан-
ской (16,8), Западно-Казахстанской (15,1), Акмолинской
(15), Костанайской областях (14) (таб. 8.3).

Расчет количества преступлений, совершенных ли-
цами 14-29 лет, на 1 000 человек в региональном раз-
резе позволил выстроить рейтинг регионов по уровню
молодежной преступности (рис. 8.3).

Согласно данному рейтингу (рис. 8.3) наименьший
уровень молодежной преступности зафиксирован в
южных и западных регионах страны (за исключением
Западно-Казахстанской области).

Наиболее высокий уровень молодежной преступно-
сти зафиксирован в 2017 году в северных, восточных
и центральных областях страны.

Из данных, представленных в таблице 8.4, видно 
динамика правонарушений совершаемых 
молодежью. В 2015 году было зафиксировано 
уменьшение количе-ства преступлений, 
совершенных несовершеннолет-ними (14-15 лет) по 
сравнению с 2014 годом на 14,3 %.

В 2016 году по сравнению с 2015 наблюдался
рост общего количества преступлений, совершенных
14-15-летними подростками за счет тяжких правона-
рушений (на 16,7 % или 21 случай), особо тяжких (более
чем в 2 раза или на 6 фактов). Увеличилось и количе-
ство убийств, совершенных подростками.

По итогам 2017 года зафиксировано снижение
общего количества правонарушений, совершенных
данной возрастной группой (14-15 лет) на 5,9 %. Сни-
жение произошло по всем видам преступлений, за
исключением особо тяжких, где количество уве-
личилось на 1 случай и составило 12 фактов в целом.

Согласно статистическим данным за 6 месяцев
2018 года в возрастной группе от 14 до 15 лет было
совершено 370 преступлений, из числа которых

г. Астана

Восточно-Казахстанская область

Западно-Казахстанская область

Акмолинская область

Костанайская область

Северо-Казахстанская область

Карагандинская область

Павлодарская область

Актюбинская область

г. Алматы

Атырауская область

Жамбылская область

Мангистауская область

Алматинская область

Кызылординская область

Южно-Казахстанская область

Рисунок 8.3 
РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ 
ПРЕСТУПНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 14-29 ЛЕТ 
НА 1 000 ЧЕЛОВЕК, 2017 Г. 

Источник: КПССУ ГП РК
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преступления средней тяжести (302 факта), тяжкие
(66 фактов) и особо тяжкие (2 факта).

Ситуация с трендом преступлений в возрастной
группе 16-17 лет, которые также относятся к категории
несовершеннолетних, схожа с ситуацией 14-15-летних
подростков.

Аналогично мы наблюдаем снижение количества
преступлений 16-17 - летних в 2015 году, по сравнению
с 2014 годом по всем категориям (на 25,8 %), кроме
преступлений небольшой тяжести (рост на 33,1 %).

В 2016 году мы наблюдаем рост преступлений 
средней тяжести на 0,6 % и тяжких преступлений на 
14,3 % по сравнению с предыдущим периодом. Наря-
ду с этим происходит снижение особо тяжких пре-
ступлений на 37,9 %.

По итогам 2017 года, несмотря на снижение обще-
го количества преступлений, совершенных лицами  
16-17 лет, особую обеспокоенность вызывает рост  
числа особо тяжких преступлений на 55,6 %. Зафик- 
сирован рост убийств на 77,8 % (7 случаев). 

В возрастной группе 16-17 лет, за 6 месяцев 2018 
года, было зафиксировано 1 217 преступлений. Наи-
большее число преступлений относится к категории 
средней тяжести (833 факта), наименьшее число  
относится к группе особо тяжких преступлений  
(14 фактов) (таб. 8.5). 

Преступления, совершенные лицами в возрас-
те 21-29 лет, составляют 76 % от всего количества 
преступлений, совершенных в возрасте 14-29 лет.

Динамика преступности среди лиц 21-29 лет в 

Источник: КПССУ ГП РК
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 6 мес. 2018 г.Виды преступлений 14-15 лет

Всего преступлений, из них:
небольшой тяжести
средней тяжести
тяжкие
особо тяжкие

Таблица 8.4
ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ 14-15 ЛЕТ 
В 2015-2017ГГ. И 6 МЕСЯЦЕВ 2018 Г.

Источник: КПССУ ГП РК
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 6 мес. 2018 г.Виды преступлений 16-17 лет

Всего преступлений, из них:
небольшой тяжести
средней тяжести
тяжкие
особо тяжкие

Таблица 8.5
ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ 16-17 ЛЕТ 
2015-2017 ГГ. И 6 МЕСЯЦЕВ 2018 Г.

Источник: КПССУ ГП РК
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 6 мес. 2018 г.Виды преступлений 18-20 лет

Всего преступлений, из них:
небольшой тяжести
средней тяжести
тяжкие
особо тяжкие

Таблица 8.6
ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ 18-20 ЛЕТ 
В 2015-2017 ГГ. И 6 МЕСЯЦЕВ 2018 Г.
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2015 году имеет положительные тенденции: 
снижение количества преступлений по всем ви-
дам. 2016 год, напротив, характеризуется ростом 
общего количества преступлений среди населе-
ния данной возрастной группы на 4,8 % и увели-
чением числа преступлений средней тяжести (на 
9,4 %), тяжких (на 7,2 %), особо тяжких (на 11,5 %).

По итогам 2017 года количество преступлений,
совершенных лицами в возрасте 21-29 лет, сни-
зилось на 2,5 % по сравнению с предыдущим го-
дом. Настораживает ситуация с увеличением чис-
ла особо тяжких преступлений на 9,7 % по срав-
нению с 2016 годом.

Согласно статистическим данным, молодыми
индивидами в возрасте 21-29 лет за 6 месяцев 2018
года было совершено 16 748 преступлений, из них:
небольшой тяжести (2 849 фактов), средней тяжести

(11 096 фактов), тяжких (2 498 фактов), особо тяжких
(305 фактов) (таб. 8.7).

Преступность несовершеннолетних
Анализ зарегистрированных правонарушений,

совершенных лицами 14-17 лет за 2017 год, позволяет 
выявить следующие особенности преступности сре-
ди несовершеннолетних.

Большая часть несовершеннолетних, совершив-
ших правонарушения (76,4 %) в 2017 году относится к 
возрастной когорте 16-17 лет (2 411 человек).

В структуре преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, наибольшая доля приходится на
преступления против собственности – 2 547 (80,7 %),
уголовные правонарушения против обществен-
ной безопасности и общественного порядка – 301
(9,5 %), уголовные правонарушения против лично-
сти – 209 (6,6 %). Чаще всего подростки совершают

Источник: КПССУ ГП РК
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 6 мес. 2018 г.Виды преступлений 21-29 лет

Всего преступлений, из них:
небольшой тяжести
средней тяжести
тяжкие
особо тяжкие

Таблица 8.7
ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ 21-29 ЛЕТ 
В 2015-2017 ГГ. И 6 МЕСЯЦЕВ 2018 Г.

Источник: КПССУ ГП РК
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4,5

Количество правонарушений, 
совершенные несовершенно 

летними
В группе 

Ранее совершившими 
Регионы

Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
г. Астана
г. Алматы

Таблица 8.8
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА 2017 ГОД
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кражи – 1 656 (65 % всех правонарушений против
собственности, совершенных лицами 14-17 лет), гра-
бежи – 549 случаев (21,6 %), мошенничество – 109
(4,3 %). В 2017 году из хулиганских побуждений было
совершено 269 правонарушений.

Вызывает обеспокоенность рост уголовных пра-
вонарушений, совершенных несовершеннолетни-
ми в 2017 году, по сравнению с 2016 годом. Так, в
категории 14-15 лет рост зафиксирован по следую-
щим уголовным правонарушениям: «умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью» на 6 случаев
(60 %) и «умышленное причинение средней тяжести
здоровью» на 4 случая (44,4 %).

Подростковая преступность зачастую носит
групповой характер. Данные, указанные в таблице
8.8, демонстрируют, что в большей части регионов
республики значительная часть преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними, проходит в
групповой форме. В 2017 году число несовершен-
нолетних, совершивших правонарушения в группах,
достигло 1 455 человек (2016 год – 1 502 человека).
Данная тенденция весьма опасна, так как любая
групповая организация оказывает на человека
более сильное воздействие, нежели индивид. Тем
более, когда дело касается неокрепшей психики и
несформировавшейся личности подростка, данные
угрозы возрастают и могут нести необратимые по-
следствия в виде перехода подростка в маргиналь-
ную делинквентную среду и усвоения им девиант-
ных форм поведения.

Обращает на себя внимание увеличение в 2017
году, по сравнению с 2016 годом, количества несовер-

шеннолетних, привлеченных к уголовной ответствен-
ности, ранее уже совершавших правонарушения.
Значительное число подростков совершают право-
нарушения повторно (472 человек в 2017 году против
460 человек в 2016 году). В целом, можно предполо-
жить, что подростки, совершившие преступления,
с высокой степенью вероятности будут вовлечены
в преступную деятельность повторно. В отдельных
регионах доля несовершеннолетних, привлеченных
к уголовной ответственности повторно, достигает
более чем 30%, то есть каждый третий осужденный
несовершеннолетний ранее уже совершал уголовные
правонарушения. Тревожная ситуация складывается
в Восточно-Казахстанской (34,8 %), Западно-Казах-
станской (25,6 %), Актюбинской (25,1 %), Костанай-
ской (25 %) областях (таб. 8.8).

Из 3 156 подростков, привлеченных к уголовной
ответственности в 2017 году, 220 девушек, 1 835 уча-
щихся, 1 297 человек неработающих/не учащихся
(рис. 8.4).

Источник: КПССУ ГП РК
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 6 мес. 2018 г.Регионы

Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
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Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
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Таблица 8.9
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПО РЕГИОНАМ В 2015-2017 ГГ. И 6 МЕСЯЦЕВ 2018 Г.

Учащиеся

Неработающие/
неучащиеся

Рисунок 8.4
СВЕДЕНИЯ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
СОВЕРШИВШИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 2017 ГОД
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По сравнению с предыдущим годом, в 2017 году
во всех регионах страны наблюдается незначитель-
ная тенденция к снижению числа преступлений.
Лишь в трех областях наблюдается увеличение
числа преступлений данной категории населения:
Актюбинской (на 28,9 %), Атырауской (на 7,2 %) об-
ластях и г. Астана на 32,8 % (таб. 8.9).

За 6 месяцев 2018 года наибольшее число
преступлений отмечается в следующих регионах: в
Южно-Казахстанской (2 064 факта), Восточно-Казах-
станской (2 063 факта), Алматинской (2 007 фактов)
областях и в городах Астана (2 376 фактов) и Алматы
(2 490 фактов).

Вместе с тем, важно понимать, что регионы раз-
личаются между собой не только численностью мо-
лодого населения, но и имеют разные
социально-экономические, культурные, историчес-     
кие условия. 

Таким образом, анализ статистических данных
позволяет сделать вывод об актуальности про-
блемы преступности среди молодежи. Особую
тревожность вызывают преступления, совершае-
мые несовершеннолетними, повторные преступле-
ния и преступления, совершаемые в группе.

 8.2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ

 Преступность среди молодежи следует рас-
сматривать в качестве одной из наиболее серьез-
ных и значимых проблем современного обще-
ства. Обеспокоенность по этому поводу широко
распространена как среди общественности, так и
среди государственных органов власти. Чтобы
предостеречь молодых людей и помочь им во
многих странах реализуются различные програм-
мы и проекты по профилактике и предотвращению
преступлений и правонарушений среди молоде-
жи. Учитывая факторы риска, страны стараются
найти свой подход к этой работе и использовать те
методы, которые будут эффективны.

Факторы риска преступности среди молодежи.
На индивидуальном уровне факторы, которые

влияют на потенциал преступного поведения среди
молодежи, включают биологические, психологиче-
ские и поведенческие характеристики. Эти фак-
торы уже могут проявляться в детстве или под-
ростковом возрасте, в той или иной степени на
них могут влиять семья и сверстники, а также дру-
гие социальные и культурные факторы.

Родительское воспитание и семейная среда
являются центральными факторами в развитии
преступного поведения у молодежи. Плохой над-
зор за детьми со стороны родителей, использо-

вание суровых физических наказаний, матери-
альное неблагополучие, асоциальное поведениее
родителей и употребление ими алкогольных на-
питков или наркотических средств являются пре-
дикторами роста молодежной преступности или,
по крайней мере, стабильности ее показателей.

Влияние семей на склонность к девиантному
поведению молодежи обычно сильнее всего прояв-
ляется в детстве. В подростковом возрасте эту
роль начинают играть преимущественно друзья и
сверстники.

Одним из следующих основных факторов
является экономическая ситуация в стране. Во
многих исследованиях было обнаружено, что
основной причиной вовлеченности молодежи в
различные преступления является нищета и не-
благоприятный экономический климат региона, в
котором она живет. Это подтверждается тем, что
во время кризиса в еврозоне число молодых пре-
ступников в европейских странах значительно
увеличилось. Из-за бедности и отсутствия других
возможностей зарабатывать на жизнь молодые
люди прибегают к преступной деятельности.

 Нидерланды
В Нидерландах работа по сокращению преступ-

ности среди молодежи осуществляется путем 
раннего вмешательства. Быстрое и последова-
тельное наказание за правонарушение может по-
мочь снизить уровень преступности. Отбывая на-
казание, молодые правонарушители получают
поддержку, направленную на предотвращение
повторного правонарушения.

Правительство принимает следующие меры
для предотвращения повторных преступлений
молодых правонарушителей:

1. Индивидуальный подход
Каждый молодой человек отличается и заслужи -

вает поддержки. Комитет по преступлениям
молодежи проводит анализ портрета правонару-
шителя и предоставляет специально адаптиро-
ванную помощь. Например, молодым людям с
проблемами самоконтроля может быть назначено
посещение курсов по управлению и контролю
агрессией.

2. Учебные и образовательные программы
Когда молодого человека освобождают из

учреждения для молодых правонарушителей,
ему или ей необходимо реинтегрироваться в об-
щество, посещать учебное заведение или найти
работу.

Программы обучения и образования, предо-
ставляемые в конце периода лишения свободы,
призваны помочь им подготовиться к этому.

3. Надлежащая поддержка и руководство
Совет по защите детей, служба пробации моло-
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дежи и муниципалитеты работают вместе, про-
водят консультации и предоставляют приют для
молодых освобожденных на время получения
образования и / или поиска работы.

4. Раннее вмешательство для детей в возрасте
до 12 лет

Дети в возрасте до 12 лет не могут быть при-
влечены к ответственности. Полиция либо раз-
говаривает с родителями, либо направляет их в
отделение по уходу за подростками. Суды могут
принимать меры, если существует риск того, что
ситуация может стать неуправляемой.

5. Родители несовершеннолетних должны при-
сутствовать на слушаниях

Когда несовершеннолетнего судят за престу-
пление, родители или опекуны должны присут-
ствовать на разбирательстве, чтобы судья мог
понять положение в семье. При отсутствии роди-
телей на слушании суд выдает ордер на обеспе-
чение их присутствия. В таких случаях полиция
забирает родителей из дома и сопровождает их
в суд.

Полиция часто беседует с родителями, и совет
по защите детей также устанавливает с ними кон-
такт для дальнейших профилактических работ.
Служба пробации молодежи связывается с ними
после отмены постановления о досудебном со-
держании под стражей.

6. Борьба с проблемными молодежными груп-
пировками (бандами)

Работа с проблемными молодежными груп-
пировками является одним из приоритетов по-
литики правительства. Работа заключается не
только в осуществлении карательных мер про-
тив молодых участников группировок, но также
в совокупности мер по уходу, образованию и
трудоустройству. Правительство хочет сделать
больше, чем просто установить лимиты, нала-
гая наказания на молодых людей, совершивших
преступления. Также важно предлагать молодым
людям перспективу работы или образования. Это
уменьшает риск возвращения к криминальному
образу жизни. Комплексный подход, разработан-
ный для борьбы с молодежными бандами, коор-
динируется муниципалитетом в сотрудничестве с
полицией, службой государственного обвинения
и Министерством безопасности и правосудия.

Королевство Великобритании
В Англии практикуются различные профилакти-

ческие программы, направленные на снижение
риска вовлечения молодых людей в преступную
деятельность. Они осуществляются в местных
сообществах и помогают уязвимой молодежи
направить свои таланты на позитивную деятель-
ность.

Молодежь направляют в эти программы по
следующим причинам:

1. У них были проблемы с законом;
2. Повышен риск вовлечения в преступную

деятельность;
3. Они проявляют антиобщественное поведе-

ние.
Программы управляются местным молодеж-

ным комитетом по борьбе с преступностью или
другими местными организациями, такими как
молодежные благотворительные организации.
Обычно молодежь направляется на прохожде-
ние одной из этих программ со стороны полиции.
Однако, ее также может направить учитель или
социальный работник. Участие в некоторых из
этих программ является добровольным, по ини-
циативе молодого человека или его родителей
(опекунов).

Программы по предотвращению преступно-
сти среди молодежи связаны с деятельностью,
направленной на то, чтобы помочь молодым лю-
дям избежать вовлечения в преступность.

Две основные программы профилактики -
«Программы привлечения молодежи» и «Группы
по привлечению молодежи и их поддержке».

Программы привлечения молодежи.
Эти программы были разработаны для сни-

жения уровня преступности среди молодежи в
некоторых наиболее бедных районах Великобри-
тании. Они отличаются от остальных программ,
поскольку предназначены для подростков, ко-
торые имеют повышенный риск вовлечения в
преступность.

Это «вмешательство» может проявляться в
самых разных формах: поддержка родителей,
языковая поддержка учащихся этнических мень-
шинств, музыкальные группы, клубы отдыха,
проекты по очистке окружающей среды, учас-
тие в спортивных и даже драматических клубах.
Программы рассчитаны на детей от 8 до 17 лет и
обычно длятся заданные промежутки времени,
например, 6 месяцев. Иногда молодой человек
может посещать дольше, если есть необходи-
мость или он находит полезное занятие.

Группы по привлечению молодежи и их под-
держке

Данная программа направлена на предотвра-
щение преступности и антисоциального поведе-
ния. Молодежные группы поддерживают моло-
дых людей в возрасте от 8 до 13 лет с признаками
антисоциального поведения и высоким риском
вовлечения в преступность.

Группы состоят из местной молодежи, волон-
теров и социальных работников, которые предо-
ставляют высококачественные услуги для детей
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и их семей. Данная поддержка считается важным
шагом в подготовке молодых людей к вызовам
и стрессам повседневной жизни и предоставле-
нию им возможностей для раскрытия своего пол-
ного потенциала, и таким образом, позитивным
вкладом в различные многокультурные сообще-
ства.

Данная программа является добровольной,
по согласию молодых людей и их родителей. Пе-
ред началом программы молодежные работни-
ки составляют профилактическую программу и
оценивают молодого человека. В рамках данного
процесса путем интервьюирования определяется
тип поддержки, который будет наиболее резуль-
тативным.

Канада
В Канаде ключом к предотвращению пре-

ступности среди молодежи является социаль-
ное развитие. Учитывая социальные проблемы,
основные программы нацелены на коррекцию
жизненного пути молодежи еще до развития де-
виантного поведения. Проекты помогают прео-
долеть различные факторы риска, с которыми
молодежь может столкнуться в своей повседнев-
ной жизни, и перейти к более традиционному и
конструктивному пути жизни.

Программы предлагают разнообразные ус-
луги для молодежи, такие как образование, под-
держка занятости, повышение квалификации и
развлекательные мероприятия. Большинство
проектов были разработаны и внедрены в со-
общества добровольными некоммерческими
организациями в сотрудничестве с основными
заинтересованными сторонами в области пре-
дотвращения преступности, такими как школы
и местная полиция. Эти вмешательства обычно
ориентированы на молодежь в возрасте от 12
до 24 лет, которые проявляют факторы риска,
связанные с преступным поведением, такие как
употребление алкогольных напитков или нарко-
тический средств, отсутствие привязанности к
школе, общение с преступниками, насильствен-
ные и агрессивные тенденции и ранний контакт
с системой правосудия.

Программа по решению проблем молодежи,
связанных со школой:

Одной из традиционных мер наказания школь-
ников в Канаде являлось отстранение их от шко-
лы в течение определенного периода времени,
который зависит от тяжести совершенного ими
правонарушения. Однако, множество исследо-
ваний ставит под сомнение эффективность этой
формы наказания, и говорят о том, что отправ-
ка молодежи в неконтролируемую среду может
увеличить дисциплинарные проблемы и в конеч-

ном итоге может даже способствовать соверше-
нию большего количества преступлений. Учиты-
вая данные исследования, в 2009 году была 
запущенна альтернативная программа отстране-
ния учеников от школы. Проект разработан как 
внеш-кольное вмешательство, которое устанавли-
вает доверительные отношения и создает сеть 
поддержки из группы студентов, которая помога-
ет им в решении вопросов отстранения, од-
новременно с академическим обучением. Ини-
циатива направлена на успешную реинтеграцию 
временно отстраненных студентов обратно в 
класс, а также рассмотрение других поведен-
ческих трудностей (проявление агрессивного, 
импульсивного, разрушительного, антиобще-
ственного поведения, плохой родительский над-
зор), которые ставят этих молодых людей под 
угрозу вов-лечения в преступную деятельность.

Было показано, что альтернативное отстране-
ние является успешным инструментом, учитывая,
что отдельные компоненты вмешательства были
оценены и доказаны в различных контекстах.
Программа способствует личному развитию и
независимости посредством образовательной
деятельности и соответствующих вмешательств
как это требуется, в зависимости от характера
конкретных проблем, с которыми сталкивается
молодежь.

Программа, направленная на профилактику
агрессии и насилия

Проект разработан городом Торонто с целью
содействия развитию молодых людей, предот-
вращения и решения проблем со здоровьем и
профилактики поведения молодежи, основан на
различных источниках и фактических данных,
которые нацелены на уменьшение числа престу-
плений.

В рамках программы участники в возрасте от 
12 до 24 лет проходят мультисистемую тера-пию, 
предназначенную для молодежи и членов их се-
мей, чьи предполагаемые цели включают пре-
кращение употребления алкогольных напитков 
или наркотический средств, избавление от
агрессии, улучшение школьной успеваемости и
положительных семейных отношений. Каждой
семье назначается работник, который оказывает
регулярную поддержку и консультирование на
основе конкретных потребностей молодежи и
их семей. Лечение включает индивидуальные,
семейные, школьные и общественные мероприя-
тия. Оценки показали, что программа эффективна 
для уменьшения ряда факторов риска и обе-
спечивает участие молодежи в таких позитивных
действиях, как школа и занятость.

 С целью уменьшения количества правонару-
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шений были созданы следующие фонды:
1. «Crime Prevention Action Fund» (Действия

по предупреждению преступности) – основной
задачей фонда является поддержка практик,
направленных на устранение факторов риска
преступности, уменьшение количества случаев
жестокого обращения среди детей и молоде-
жи. Распространение в массы инструментов и ре-
сурсов, связанных с эффективной практикой 
предупреждения преступности.

2. «Youth Gang Prevention Fund» (YGPF) - (Работа
с молодежными бандами) – препятствует созда-
нию новых молодежных банд, также препятству-
ют участию и присоединению молодых людей,
входящих в группу риска.

Дания
Основное внимание правительством Дании

уделяется усилиям по профилактике преступле-
ний путем наставничества и организации досу-
га молодых людей. Данная деятельность осно-
вывается на сотрудничестве школ, социальных
служб и полиции. Целью сотрудничества явля-
ется включение внешних и внутренних сторон в
работу по поиску и решению проблем для отдель-
ного молодого человека, групп молодых людей и
их семей.

 Исследования показывают некоторые пози-
тивные и хорошо документированные эффекты
во многих разных категориях, которые имеют
решающее значение для жизни и благополучия
молодых людей. В 2016 году показатели подрост-
ковой преступности в Дании достигли истори-
ческого минимума, число преступлений с 2005
года снизилось на 41 %. Как правило, хорошие
результаты в основном видны, если вмешатель-
ства длительны, интенсивны и включают личные
и доверительные отношения со взрослым и, кро-
ме того, имеют позитивное влияние на психосо-
циальное развитие молодежи.

Однако в некоторых случаях наставничество и
организация досуга молодежи могут иметь опре-
деленные ухудшающиеся последствия в виде
снижения самооценки или негативного влияния
со стороны сверстников. Поэтому крайне важ-
но обращать внимание на пути осуществления,
адаптацию и эффективность программ по на-
ставничеству и учитывать виды целевых групп
для проведения досуговых мероприятий.

Профилактика правонарушений путем настав-
ничества осуществляется полицией и социальны-
ми службами, сотрудник полиции информирует
представителей социальных служб о том, что мо-
лодому человеку в возрасте от 15 до 25 лет, было
предъявлено обвинение или полиция относит его
к группе повышенного риска вовлечения в пре-

ступность по тем или иным причинам. В по-
следствии этого социальными службами прово-
дится собрание, в рамках которого определяет-
ся метод поддержки, который будет наиболее ре-
зультативным. Это может быть профилактиче-
ская работа с представителем социальных 
служб, социальные услуги или консультации.

Профилактические меры посредством 
вмешательства в школах наиболее эффек-
тивны, особенно когда они предусматривают 
широкие усилия в поддержке социальных навы-
ков. На ос-нове существующих знаний в Дании 
разработали модель наилучшего подхода к ши-
рокой профилактической работе в школах. Дан-
ная программа определяет пять важнейших об-
ластей для молодых людей:

1. Молодежь должна знать важность соци-
альных норм, что означает понимание суще-
ствующих социальных заблуждений. Неблаго-
приятное окружение, СМИ и интернет застав-
ляет многих молодых людей поверить, что 
криминальный образ жизни, употребление ал-
коголя или наркотиков является нормой. 
Осведомленность молодежи об этих ложных 
стереотипах, осознание влияние судимости на 
их будущие карьерные возможности, снижа-
ют риск их собственного вовлечения.

 2. Важно, чтобы между учителями и учени-
ками существовали доверительные отношения. 
Общение, будучи важным фактором формирова-
ния личности школьника, содержит в себе 
огромные педагогические возможности. Как 
общается учитель с учащимися на уроке и вне 
его, как он с ними говорит, как их понимает, во 
многом влияет на успех обучения и воспитания.

3. Должны быть предприняты усилия по 
сотрудничеству и коллективному обучению 
между учениками в классе, чтобы все чувство-
вали, что они являются частью организации. 
Коллективное обучение позволяет студентам 
больше узнать друг о друге и укрепить партнер-
ские отношения, способствует предотвраще-
нию конфликтов со сверстниками и модели-
рует соответствующие поведение.

4. Важно, чтобы учащиеся имели компе-
тенции в управлении конфликтами. Это позво-
ляет уменьшить число конфликтов и обучает ме-
тодам борьбы при их возникновении.

5. Обучить молодых людей, как строить 
взаимопонимание, как понять другого челове-
ка в ходе разговора, как важно уметь донести 
свои мысли и чувства до собеседника. Таким об-
разом, формируется коммуникативная компе-
тентность подростков, а на ее основе динамич-
но развивается групповая сплоченность.
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Данные нормы способствуют профилактике 
правонарушений, включению в общество и повы-
шению благосостояния личности. Таким образом, 
общая профилактика в школах и свободное об-
разование должны быть сосредоточены на этих 
элементах.

США 
В США придают большое значение проблемам 

предупреждения преступности среди молодежи и 
работе с детьми, подростками. Внимание к воспи-
танию молодого поколения нашло свое отраже-
ние в разработке и проведении трех специальных 
программ. Первая из них заключается в учебном 
курсе, который предназначен для учащихся на-
чальной школы, знакомит с основными задачами 
правоохранительных органов, правами и обязан-
ностями граждан, а также мерами обеспечения 
индивидуальной и коллективной безопасности. 
Курс предназначен для учащихся 4-х классов 
включает в себя следующие основные темы: за-
кон и преступность, безопасность жилища, ма-
газинные кражи, вандализм и личная безопас-
ность. Учебный курс рассчитан на шесть уроков 
по 45 минут каждый и читается в течении трех 
недель специально подготовленными сотруд-
никами полиции. Десятилетний возраст выбран 
не случайно, по мнению американских психоло-
гов именно в этом возрасте у детей особенная 
восприимчивость и тяга к самостоятельности. 
Предполагается, что у ребят, прослушавших курс, 
в дальнейшем будет меньше шансов для того, 
чтобы стать преступниками. 

Следующая программа нацелена на учащихся 
7-8 классов, задача которой является знакомство 
несовершеннолетних с существующей в обще-
стве системой ценностей, основами уголовно-
го права и обязанностями гражданина, а также 
формирование представления о том, что ждет 
нарушителей правопорядка. Программа знако-
мит учащихся с законами, касающимися таких 
правонарушений, как мародерство, бродяжни-
чество, нарушение права владения, вандализм, 
магазинные кражи, избиение, незаконное употре-
бление наркотиков и так далее. Учебный матери-
ал представлен в доступной форме в учебнике, в 
объеме 135 страниц. Большое значение придает-
ся выступлению по каждому изученному закону 
сотрудников полиции, специально приглашенных 
на занятия. 

В управлении полиции Лос-Анджелеса на 
практике опробована программа по профилак-
тике преступности среди подростков с посеще-
нием исправительных учреждений. Цель этой 

программы в психологическом воздействии на
подростков, еще не совершивших преступление,
но состоящих на учете в полиции за склонность
к правонарушениям, злоупотребление наркоти-
ками и антиобщественное поведение. В данную
программу включено посещение полицейского
участка, где подросток непосредственно наблю-
дает за представителями преступной среды,
сталкивается со своими сверстниками, которые
были арестованы за различные преступления.
Также сотрудники полиции совместно с подрост-
ками посещают центры по лечению несовершен-
нолетних наркоманов для ознакомления с мето-
дами лечения. Далее программа включает в себя
«экскурсию» в исправительный центр, где содер-
жатся преступники в возрасте 14-20 лет, ожидаю-
щие суда, подростков проводят через приемное
отделение, камеры, тюремный двор, знакомят с
условиями жизни и правилами поведения.

Япония
В силу определенного уровня культуры, воспита-

ния и достаточно высоким уровнем жизни уровень
девиации подростков в Японии, включая случаи раз-
бойного нападения, насилия и убийства, находится
на низком уровне. Среди форм девиации популярны
правонарушения легкой степени тяжести, такие как
кража, школьные драки, вандализм.
     Основополагающие роли в процессе предупрежде-
ния преступности среди японской молодежи играют:        
      1. Неоднократный пересмотр Закона об Образо-
вании и Закона о Несовершеннолетних. Значимыми
инициативами стали интеграция в процесс обучения
молодежи из всех социальных слоев общества, а
также возможность самостоятельного корректиро-
вания деятельности образовательных учреждений
школьной администрацией.

2. Роль общественности. Законодательные ини-
циативы и программы, направленные на борьбу с
правонарушениями правительства Японии, не были
бы столь успешными, если бы не было поддержки
от общества. Основными инструментами для пра-
вительства Японии являются такие социальные ин-
ституты, как семья, школа, сверстники. Традиции
– основной инструмент социального контроля.

В целом, государственная политика Японии по
борьбе и предупреждению правонарушений в мо-
лодежной среде носит адресный характер, который
заключается в концентрации профилактических
мер на подростковый возраст (12-16 лет), а также
содержит систему мер, позволяющую объединить
усилия правительства, семьи, школы и обществен-
ности страны в целях предупреждения девиантного
поведения молодежи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 

В Национальном докладе «Молодежь Ка-
захстана – 2018» представлен ежегодный
комплексный анализ положения молодежи по
широкому спектру вопросов, на основе кото-
рого сделаны следующие выводы.

1. В структуре общего населения страны
численность молодежи за последние пять лет
имеет тенденцию к снижению. Так, если в 2014
году данный показатель составлял 25 %, то в
2018 году – 21,5 %. С 2014 года количество мо-
лодежи  уменьшилось  на 9,1 % и    составляет
3 900 834 человек.
 Уменьшение количества является след-
ствием «демографической ямы 90-х» - катастро-
фического спада рождаемости 90-х годов. Тен-
денция уменьшения численности молодежи яв-
ление временное и, по прогнозным расчетам, с
2022-2023 годов ожидается рост численности
молодежи.

Процентное соотношение молодежи в раз-
резе город/село свидетельствует об увеличе-
нии удельного веса молодежи среди городско-
го населения с 54,9 % в 2014 году до 56,5 % на
начало 2018 года. Увеличивается отток молоде-
жи сельской местности в города.

Снижается рождаемость среди молодежи. От-
кладывание браков на поздний возраст,

увеличение среднего возраста вступления в
брак свидетельствуют о важных изменениях в
брачном поведении. На увеличение среднего
возраста вступления в брак влияет стремление
молодых людей быть самостоятельными в
экономическом отношении, получить образо-
вание, специальность, работу, сделать карьеру.

В миграционных процессах с участием мо-
лодежи за последнее пятилетие прослежива-
ются существенные изменения. С 2014 по 2017
годы наблюдается отрицательное сальдо ми-
грации молодых людей. Наибольшее количе-
ство выбывающей молодежи приходится на
страны СНГ (90,1 %). В целом, пик мобильно-
сти приходится на возрастную группу молоде-
жи 24-28 лет, преимущественно женского пола.

2.В национальном докладе впервые отра-
жены позиции Республики Казахстан в Ин-
дексе прогресса Молодежи (ИПМ), который
выступает одним из основных инструментов
для измерения качества жизни молодежи,
эффективности молодежной политики, опре-
деления прогресса, независимо от экономи-
ческих показателей. ИПМ рассчитывается 
на основе полного анализа данных по 102 стра-
нам и частичного анализа (из-за ограничен-
ности доступных данных) по 52 странам.

Казахстан в рейтинге Индекса Прогресса Мо-
лодежи, как и большинство стран СНГ,  занимает

среднюю позицию, 63-е место. К сильным сторо-
нам Казахстана можно отнести удовлетворение
основных человеческих потребностей. Согласно
данным ИПМ, в Казахстане у молодежи есть вы-
сокие возможности для получения образования и 
трудоустройства, однако гражданская актив-
ность оценивается как средняя. По результатам
данного индекса Казахстан уступает странам СНГ
(Армения, Грузия, Беларусь, Кыргызстан, Украи-
на) в таких областях, как личная безопасность,
восприятие преступности, смертность в резуль-
тате ДТП, также отстает в области здоровья, что
связано с высоким уровнем суицида среди мо-
лодежи.

3. Здоровье молодого поколения – один из
главных приоритетов государства. Социально –
значимые болезни (туберкулез, ВИЧ, онкопато-
логия и др.) выступают одними из главных угроз
для здоровья молодежи. Анализ статистических
данных по заболеваемости молодежи позво-
лил определить следующие тренды.

Несмотря на снижение общей численности
больных с впервые в жизни установленным
диагнозом (туберкулез) в возрасте 15-29 лет, в 
отдельных регионах ситуация в данной сфере 
сложная. В Атырауской области показатель
«численность заболевших туберкулезом на 100
тыс. населения соответствующего возраста» по
итогам 2017 года в 1,8 раз выше , чем в среднем
по республике. В Актюбинской, Кызылординской,
Мангистауской областях и г.Астане данный пока-
затель выше среднего по республике в 1,4 раза.

Среди заболевших онкопатологией преоб-
ладают молодые женщины (62,3 %). Наиболее
неблагоприятная ситуация с заболеваемостью
молодежи злокачественными новообразования-
ми в 2017 году сложилась в г.Астана, Караган-
динской, Жамбылской областях.

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, сни-
зилось общее количество молодежи, состоящей
на Д учете в ОГЦ СПИД. По итогам 2017 года наи-
большее количество молодежи, состоящей на
учете в ОГЦ СПИД, зарегистрировано в Восточ-
но-Казахстанской (364), Карагандинской (337)
областях, г.Алматы (354).

Наибольшее количество случаев алкоголизма
среди населения в возрасте 15-29 лет зафиксиро-
вано в следующих регионах: Восточно-Казахстан-
ская, Кызылординская области, г.Астана.

Необходимо обратить внимание на пробле-
му ранней беременности и абортов среди несо-
вершеннолетних. По итогам 2017 года наиболее
сложная ситуация в следующих регионах: Юж-
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но-Казахстанская, Алматинская, Карагандинская
области.

Важную роль в системе здравоохранения вы-
полняют молодежные центры здоровья. В насто-
ящее время в республике функционирует 96 МЦЗ.

Занятие спортом является одним из самых
важных механизмов улучшения здоровья мо-
лодых людей. В большинстве регионов страны
наблюдается тенденция увеличения количества
молодежи, занимающейся спортом. Количество
молодых людей, систематически занимающихся
спортом, в 2017 году составило более 2,5 милли-
онов человек.

Досуг является важным условием культурной
социализации молодежи, активно формируя ее
ценности, знания, навыки поведения. Специфи-
кой досуга современной молодежи является то,
что она все больше проводит время в сети интер-
нет. В разрезе регионов отмечается неравномер-
ное развитие досуговой инфраструктуры.

4. Охват детей и молодежи средним образо-
ванием в Республике Казахстан характеризуется
высокими показателями. В стране функциони-
руют 7 047 дневных государственных, 125 част-
ных, 75 вечерних, 100 специальных организаций
образования, 34 школы, подведомственные дру-
гим государственным органам, 20 Назарбаев
Интеллектуальных школ, 4 республиканских, 8
международных школ, 7 школ для детей с деви-
антным поведением, 1 школа для детей с особым
режимом содержания и 1 международная школа
– филиал АОО «НИШ». В 7 047 школах обучается
2 972 319 человек.

Охват молодежи типичного возраста техни-
ческим и профессиональным образованием в
2017 году составил 17 %. Реализация проектов
«Бесплатное ТиПО для всех» и «Серпін» способ-
ствовала увеличению контингента организаций
ТиПО. Контингент организаций ТиПО впервые за
последние 5 лет продемонстрировал динамику
роста, который сопровождался увеличением
объема государственного заказа на подготовку
кадров по рабочим специальностям и специаль-
ностям среднего звена.

В 2017-2018 учебном году в Казахстане насчи-
тывалось 130 вуза, в которых обучались 496 209
человек.

В Казахстане основными векторами модер-
низации образовательной системы выступают
совершенствование учебно-воспитательного
процесса, повышение эффективности и доступ-
ности образовательных услуг, оптимизация об-
разовательных учреждений.
5. При сохранении традиционных видов участия 
     в общественно-политических процессах, моло-

дежь привлекают новые неинституциональ-
ные формы активности. Формы политического и
гражданского участия приобретают новые ка-
чественные очертания. Отдельные исследова-
ния фиксируют снижающийся уровень политиче-
ского участия молодежи. Эксперты отмечают, 
что стал формироваться запрос, связанный 
больше с личностной самореализацией, а ини-
циативы со стороны молодых казахстанцев 
становятся более конкретными и прагматичны-
ми.

Молодежь составляет 24 % администра-
тивных государственных служащих. Гра-
жданская активность молодежи реализуется 
через учас-тие в деятельности молодежных 
общественных организаций. В 1 полугодии 2018 го-
да в Республике Казахстан функционировало 933 
молодежных неправительственных организаций 
и 210 МРЦ. Молодежь нового поколения мало 
привлекают и новые формы гражданской ак-
тивности, реализуемые через волонтерство.

Основными причинами, которые могут вы-
нудить молодежь пойти на публичную протест-
ную акцию, являются: халатность и 
непрофессиона-лизм работников медицинских 
учреждений; рост цен на продукты питания, 
горюче-смазочные материалы, лекарства; 
увольнение с работы; несправедливые судебные 
решения; задержка заработной платы, стипен-
дий, пособий, проблемы с жильем.

6. Социально-экономическое положение мо-
лодежи характеризуется следующими осо-
бенностями. Численность рабочей силы в воз-
расте 15 -28 лет на рынке труда составила 2 121,2 
тыс. человек, из них занятое население – 2 038,8 
тыс. человек (II квартал 2018 года). Среди занятой 
молодежи 74,6 % составляют наемные работни-
ки, 21,5 % -самостоятельно занятые, 3,9 % - без-
работные. Во II квартале 2018 года доля молоде-
жи NEET по республике составила 7,7 %, что по 
сравнению с последним кварталом 2017 года 
меньше на 0,6 %.

7. Анализ ценностей современной казахстан-
ской молодежи показал следующее. Семья, здо-
ровье, дружба, по-прежнему, занимают лидирую-
щие места в рейтинге ценностей, но в процентном
отношении их значение значимо уменьшилось.
Молодые респонденты меньше значения также
стали придавать таким ценностям как развле-
чения и власть. Напротив, любовь; материаль-
ные блага; знание и образование; интересная 
работа, профессия; самореализация, самоува-
жение; карьерный рост; помощь людям – все 
эти категории для молодых людей Казахста-
на стали играть большее значение, по сравне-
нию с прошлым годом. В разделе 7 На-
ционального докла-
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да представлен детальный анализ ценностных 
особенностей молодежи различных регионов 
Казахстана.

8. Проблема преступности в молодежной сре-
де продолжает оставаться актуальной. Ежегодно 
около 50 % правонарушений и преступлений, со-
вершаемых в стране, приходится на молодежь. 
Чаще всего делинквентное поведение характер-
но для молодежи старшей возрастной группы 
(21-29 лет). 

Анализ статистических данных показывает, 
что в 2017 году наблюдается снижение количе-
ства правонарушений, совершенных лицами 14-
29 лет по всем видам кроме особо тяжких. По осо-
бо тяжким видам правонарушений в возрастной 
группе молодежи 14-29 лет зафиксирован рост 
на 14,2 % или 78 случаев. Среди правонарушений, 
совершенных лицами 14-29 лет в 2017 году, пре-
обладают имущественные виды преступлений. 

Из общего числа лиц 14-29 лет, совершивших 
преступления в 2017 году, 3 063 человек или 7 % 
составляют несовершеннолетние (14-17 лет). В 
структуре преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, наибольшая доля приходится на 
преступления против собственности (80,7 %), уго-
ловные правонарушения против общественной 
безопасности и общественного порядка (9,5 %), 
уголовные правонарушения против личности 
(6,6 %). 

В большей части регионов республики значи-
тельная часть преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, проходит в групповой форме. 

Обращает на себя внимание увеличение в 
2017 году, по сравнению с 2016 годом, количества 
несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности, ранее уже совершавших пра-
вонарушения. Значительное число подростков 
совершают правонарушения повторно. В отдель-
ных регионах доля несовершеннолетних, привле-
ченных к уголовной ответственности повторно, 

достигает более чем 30%, то есть каждый третий 
осужденный несовершеннолетний ранее уже со-
вершал уголовные правонарушения. 

 В РК снижается количество суицидов и суици-
дальных попыток среди молодежи. Тем не менее 
проблема суицидов в молодежной среде продол-
жает оставаться актуальной.

 9. Анализ религиозной ситуации и отношения 
молодежи к религии показал, что, по результа-
там социологических исследований, 69 % моло-
дых людей идентифицировали себя верующими 
людьми. Однако 62, 6 % из 69 % верующей моло-
дежи не являются глубоко вовлеченными в рели-
гиозные практики. Почти треть молодежи (28,2 %) 
обозначила себя неверующими людьми. 

В молодежной среде присутствуют факторы 
риска вовлечения в радикальную религиозную 
идеологию: трудности с трудоустройством, по-
лучением высшего образования, низкие доходы, 
низкий уровень социальной активности, вовле-
ченности в жизнь общества. Молодежь является 
самой уязвимой для пропаганды радикальных 
идей, поэтому должны действовать специальные 
превентивные программы по профилактике рас-
пространения радикальной религиозной идео-
логии среди казахстанской молодежи. Следует 
обратить внимание на недостаточный процент 
вовлеченности казахстанских молодых людей в 
волонтерскую деятельность и деятельность раз-
личных молодежных организаций.

Таким образом, анализ современного положе-
ния казахстанской молодежи выявил как поло-
жительные, так и проблемные зоны и обозначить 
задачи, которые необходимо решать в сфере го-
сударственной молодежной политики. 

2019 год, обозначенный Президентом страны, 
годом молодежи, позволит улучшить имеющиеся 
положительные тенденции в молодежной среде 
и, в целом, в обществе и задаст новый импульс 
развитию молодежи. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ
 

Данные рекомендации основаны на анализе
молодежной политики и представлены по главам
Национального доклада, которые представляют
собой конкретные сферы жизнедеятельности
молодежи.

 Международный опыт реализации молодежной 
политики

- Необходимо изучить основные индикаторы
Индекса прогресса молодежи и представить план
по улучшению позиций Казахстана в данном рей-
тинге;

- Эффективность реализации молодежной
политики в зарубежных странах во многом
зависит от профессиональной подготовки кад-
ров для работы с молодежью. В настоящее
время в Классификаторе специальностей и про-
фессий Республики Казахстан нет такой специ-
альности как «Специалист по работе с молоде-
жью». Открытие подобных специальностей и
кафедр в РК позволит готовить профессиональ-
ные кадры по работе с молодежью;

- В Казахстане реализуется большое ко-
личество государственных программ и проек-
тов поддержки молодежи. Рекомендуем прове-
дение экспертизы эффективности реализации
данных программ, что позволит определить их
сильные и слабые стороны и в дальнейшем
проводить более адресную (точечную) работу с
разными категориями молодежи (как это
практикуется в зарубежных странах);

- Интересен опыт деятельности молодежных
организаций в Японии - Японская молодежная
палата, которая, с одной стороны, регламенти-
рована государством, а с другой, достаточно раз-
нообразна и структурирована;

- Учитывая внимание со стороны государства к
социально-уязвимым категориям молодежи и
принятие Дорожной карты обеспечения занято-
сти и социализации молодежи NEET в Республике
Казахстан, может быть полезен опыт Австрий-
ской республики по «превентивным мерам» ра-
боты с молодежью, попадающей в категорию
риска;

- Учитывая реорганизацию структуры Ми-
нистерства общественного развития Респуб-
лики Казахстан считаем целесообразным изу-
чить деятельность Министерства по вопросам
гендерного равенства и семьи Республики Ко-
рея.

Здоровье и досуг молодого поколения
- Необходимо разработать учебные материалы, 
ориентированные на популяризацию здоро-
вого образа жизни. Особое внимание следует

уделять разъяснению основных требований гигие-
ны и необходимости развития и поддержания здо-
рового образа жизни. Эти программы должны быть 
адаптированы для учащихся разных возрастных 
групп, начиная с дошкольных организаций образо-
вания;

-Работа с детьми и молодежью требует исполь-
зования наиболее популярных форм информирова-
ния молодежи о ЗОЖ: через социальные сети, ви-
деоролики, с участием популярных в молодежной 
среде лидеров общественного мнения;

-Необходимым элементом популяризации
ЗОЖ, занятий массовым спортом и повышения ка-
чества здоровья детей и молодежи выступает раз-
витая спортивная инфраструктура. Необходимо 
строить большее количество детских и спортивных 
дворовых площадок, инициировать среди
бизнесструктур конкурс: «Спорт в каждый двор»;

-Большее внимание уделять вопросам пра-
вильного и здорового питания детей и подрост-
ков;

-Местным исполнительным органам необхо-
димо обратить внимание на представленный в На-
циональном докладе обзор региональной специ-
фики заболеваемости молодежи социально-значи-
мыми болезнями и проводить точечную работу с 
группами риска;

-Необходимо расширение штата региональных 
МРЦ для работы с молодежью из сельских окру-
гов.

 Работа с группами риска
 Для повышения эффективности работы с

группами риска среди детей и молодежи необходи-
мо:

- Разработать более дифференцированные моде-
ли скрининга, которые могут определять сложные 
потребности подростков и молодежи;
    - Усовершенствовать программу подготовки и по-
вышения квалификации педагогов-психологов;
    -Усилить взаимодействие с лицами, определяю-
щими политику, и лицами, принимающими реше-
ния, с тем, чтобы системы охраны психического 
здоровья и первичной медико-санитарной помощи 
были надлежащим образом обеспечены
ресурсами для удовлетворения спроса;

- Продолжать   работу   по   реализации   программы
превенции суицидов среди несовершеннолетних
(пилотный этап которой был реализован в Кы-        
зылординской области);

- Целесообразно ограничить широкое медийное 
освещение суицидальных происшествий в СМИ, 
социальных сетях.
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 Социально-экономическое положение молоде-
жи 

- В целях стимулирования развития начинающе-
го бизнеса молодых людей необходимо в первую 
очередь усилить информационную поддержку. 
Привлечение лидеров общественного мнения из 
группы представителей молодежного предприни-
мательства, развитие неформальной среды для об-
щения и обмена информацией способно запустить 
эффективные модели развития малого предприни-
мательства среди молодежи;

- Необходимо стимулировать и усиливать рабо-
ту по привлечению общественных организаций и 
благотворительных фондов в процесс создания 
новых площадок, на которых молодые люди могли 
бы разрабатывать собственные идеи, получать кон-
сультации экспертов на примере Школы молодых 
предпринимателей «Авангард плюс».

- Меры по снижению административных и финан-
совых барьеров должны предусмотреть разработку 
специальных региональных программ по развитию 
молодежного предпринимательства, которая сдела-
ет финансирование доступным, упрощает условия 
для получения молодыми людьми кредитов на за-
пуск собственного бизнеса; 

- В целях показа продукции и других достижений 
молодых бизнесменов, укрепление экономических, 
научных и торгово-производственных связей между 
субъектами малого и среднего бизнеса, предостав-
ление льготного доступа к информации о спросе 
и предложении продукции (работ и услуг) на всей 
территории Казахстана необходимо оказывать по-
всеместное содействие субъектам МСБ по участию 
в выставках, ярмарках; 

- Необходимо расширять сеть помощи индиви-
дуальных наставников, консультирование при со-
ставлении бизнес-планов и обучение различным 
вопросам ведения бизнеса, что может позволить 
молодым бизнесменам быстрее встать на ноги и 
избежать типичных ошибок на старте бизнеса. 

- В целях создания и развития благоприятных 
условий для работы субъектов малого и среднего 
бизнеса (фонды поддержки МСБ, технопарки, биз-
нес-инкубаторы, консалтинговые фирмы, инфор-
мационные агентства, бизнес-центры и другие) на 
региональном уровне необходимо провести анализ 
на мониторинговой основе существующей инфра-
структуры поддержки молодежного предпринима-
тельства. От того, насколько будет развита инфра-
структура поддержки малого предпринимательства 
на региональном уровне, во многом будет зависеть 
и эффективность её деятельности;

- Особое внимание следует уделять развитию 
сельской молодежи, которая нуждается в актив-
ной разъяснительной работе по инструментам го-

сударственной поддержки. Предпринимательская 
деятельность сельской молодежи не может быть 
обеспечена с помощью рыночного механизма са-
морегулирования. Программы, ориентированные 
на сельскую молодежь должны включить специаль-
ные проекты по обучению анализа возможностей 
местного рынка и составлению бизнес-планов, а 
также сельскохозяйственным и деловым навыкам, 
необходимым для создания собственного бизнеса и 
организации его работы. Необходимо учесть то, что 
доступ к кредитам и фондам составляет большую 
проблему для сельской молодежи ввиду их возрас-
та, отсутствию залогового имущества; 

- Одним из перспективных направлений моло-
дежного бизнеса является социальное предпри-
нимательство. Действенной мерой может стать 
возможность участия молодых социальных пред-
принимателей в любой образовательной, информа-
ционной и финансовой программе, которая реализу-
ется в рамках региональных программ поддержки 
предпринимательства, даже если в конкретном ре-
гионе нет специальных программ для подготовки 
социальных предпринимателей.

Военно-патриотическое воспитание молодежи: 
- Необходимо понимать, что результат по фор-

мированию положительного имиджа армии среди 
молодежи невозможен без обеспечения правовой 
защиты самих военнослужащих, решения комплек-
са социально-экономических проблем (жилье, де-
нежное довольствие, социальное страхование и 
т.д.), обеспечения современной техникой и воору-
жением, повышения качества призываемого кон-
тингента и т.д. То есть, важно не просто создать 
имидж армии, но и жить на уровне этого имиджа, 
все время его оправдывая и подкрепляя, иначе он 
окажется разоблаченным. Таким образом, необхо-
димо продолжать работу по социальной поддержке 
военнослужащих и укреплению военно-технической 
оснащенности Вооруженных сил страны;

- Одна из главных мер, необходимых для повы-
шения престижа воинской службы среди молодежи 
- активизация военно-патриотического воспитания 
молодежи, формирование положительного имиджа 
защитника Отечества, укрепление престижа воен-
ной профессии и мотивации воинской службы. Необ-
ходимо активизировать реализацию комплекса мер 
по патриотическому воспитанию и формированию 
гражданской активности, социальной ответствен-
ности и механизмов раскрытия потенциала моло-
дежи, прописанных в Государственной программе 
развития образования Республики Казахстан на 
2011 – 2020 годы, утвержденной Указом Президен-
та Республики Казахстан от 07.12.2010 года № 1118;

- Необходима организация работы с родителями 
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учащихся, так как формирование позитивной или 
негативной установки по отношению к необходи-
мости воинской службы во многом зависит от ро-
дителей, которые опасаются возможности участия 
их сыновей в вооруженных конфликтах, и случаев 
«дедовщины» в армии. Кроме того, опасения роди-
телей и молодежи служить в армии усугубляются 
участившимися случаями экстремизма и террориз-
ма, повлекшими за собой смерть молодых военнос-
лужащих и призывников;

- Проведение информационно-пропагандист-
ской работы: размещение на телевидении и радио 
специальных передач, мотивационных роликов и 
рекламных видеоматериалов, направленных на вос-
питание чувства казахстанского патриотизма, фор-
мирование положительного общественного мнения 
о Вооруженных силах. При этом необходимо учиты-
вать, что происхождение негативных образов-пред-
ставлений об армии, относятся к виртуально-сте-
реотипному и к предметном уровням восприятия. 
Зная стойкость стереотипов и личного жизненного 
опыта людей, необходима работа по ребрендингу 
имиджа армии. На виртуально-стереотипном уровне 
данная работа будет заключаться в формировании 
положительного образа казахстанской армии и во-
еннослужащего через СМИ, кино, телепрограммы, 
в которых армия представлена в виде сильной и 
мощной, а военнослужащие выступают образцами 
профессионализма и порядочности;

- Работа по формированию положительного 
имиджа армии должна начинаться со школы. Па-
триотическое воспитание школьников - это система-
тическая и целенаправленная деятельность по фор-
мированию у учащихся высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, го-
товности к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. Овладение теорией и практикой военно-па-
триотического воспитания учащихся, всесторонняя 
подготовка их к военной службе, к выполнению сво-
его долга к достойному служению Отечеству - одна 
из задач военно-патриотической работы в школе. 
Создание системы военно-патриотической работы 
в школе предусматривает формирование и развитие 
социально значимых ценностей, гражданственно-
сти и патриотизма в процессе воспитания и обуче-
ния, направленные на формирование и развитие 
личности гражданина и защитника Отечества. В 
качестве наглядных примеров можно рекомендо-
вать каждой школе, колледжу пропагандировать 
выпускников, исполнивших свой воинский долг, 
создавать музеи, уголки и стенды, повествующие о 
службе выпускников в Вооруженных Силах;

- Необходимо продолжить практику проведения 
Дня призывника с участием известных казахстан-

цев, ветеранов, спортсменов, проведение разнооб-
разных конкурсов (песен, рисунков), игр, эстафет,
спортивных состязаний, посвященных повышению
престижа армии среди молодежи, привлекать уча-
щихся, студентов к проведению различных военно-
спортивных игр, акций «Памяти», уроков «Муже-
ства», празднования «Дня Защитника Отечества»;

- Особое внимание необходимо обратить на
контроль состояния здоровья учащихся, путем осу-
ществления ежегодного медицинского контроля
совместно с родителями, состояния здоровья юно-
шей с подросткового возраста. Продолжить практику 
включения в составы призывных комиссий
представителей общественности и рассмотреть
возможность включения в данные комиссии пред-
ставителей родительских комитетов;

- Необходимо проведение социологического ис-
следования «Социальный портрет современного
призывника»;

Средствам массовой информации необходимо: - 
Увеличить количество материалов, посвящен-

ных «Халық қаhарманы» (Героям Казахстана), кава-
лерам орденов и медалей: «Айбын» («Доблесть»)
«Ерлiгi үшiн» («За мужество»), «Жауынгерлiк ерлiгi
үшiн» («За воинскую доблесть») и др.. Отдельный
цикл передач можно посвятить родителям, воспи-
тавших лучших защитников Отечества;

- Активно освещать позитивные изменения,
происходящие в период модернизации в армии.
Совместно с Министерством Обороны РК и Мини-
стерством культуры и спорта РК рассмотреть вопросы 
создания и показа фильмов и передач, направлен-
ных на формирование широкого общественного мне-
ния, рассматривающих службу в Вооруженных си-
лах как почетную обязанность, и новой психологии
призывников, нацеливающей их на добросовестное
исполнение своего гражданского долга.

 Совершенствование работы с молодежью в религи-
озной сфере:

- Одной из главных угроз в религиозной сфере
жизни казахстанского общества является распро-
странение радикальной религиозной идеологии среди
населения. Молодежь, как отмечалось, является
самой уязвимой для пропаганды радикальных идей,
поэтому должны действовать специальные превен-
тивные программы по профилактике распростране-
ния радикальной религиозной идеологии среди ка-
захстанской молодежи. Например, в Великобрита-
нии с 2007 года запущены превентивные программы
противодействия религиозному экстремизму сре-
ди молодежи. Такие программы, чтобы быть эф-
фективными, должны учитывать совокупность фак-
торов риска вовлечения в радикальную иде-
ологию. В соответствии с этим необходимо четко
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определять перечень целей, которые предполага-
ется достигнуть, и содержание данных программ.
Например, упомянутая превентивная программа в
Великобритании включает целый ряд тренингов и
различных видов активности, не ограниченное толь-
ко религиозными знаниями. Первое направление
программы, соответственно, тематика тренингов
включает формирование открытого к позитивному
восприятию других культур и религий, увеличение
взаимодействия между молодыми людьми разной
религиозного вероисповедания и этнических куль-
тур и продвижение культурной толерантности. Вто-
рое направление и тематика под названием «Иден-
тичность и принадлежность» включает усиление
гражданского сознания и предложение молодым
людям включиться в общественные процессы. Тре-
тье направление программы, сфокусированное на
персональном и социальном образовании, вклю-
чает обучение навыкам критического мышления.
Четвертое направление программы сосредоточено
на видах конструктивной активности: это спорт, ис-
кусство, медиа, досуг, посещение музеев, театров,
памятников, знаменитых мест города. Пятое
направление включает работу по предотвраще-
нию преступлений в молодежной среде. Шестое
направление – обучение основам теологии, про-
движение умеренных, соотносящихся с традици-
ей данного народа, интерпретаций ислама. Таким
образом, акцент делать не только на религиозных
знаниях, а на включенности молодежи в социаль-
ные процессы с тем, чтобы она почувствовала себя
актором общественных процессов;

- Необходимы не только совершенствование пре-
вентивных программ профилактики религиозного
экстремизма среди молодежи, но и объективная
оценка их эффективности. Адекватная оценка эф-
фективности предполагает не просто мониторинг,
а серьезное научное исследование работы превен-
тивных программ учеными с публикацией отчетов.
Такая практика широко распространена в Европе.
Подобные отчеты оценки эффективности превен-
тивных программ размещены на академических
сайтах;

- Необходимо широкое вовлечение социально
ориентированных неправительственных органи-
заций, работающих с девиантными и маргинали-
зированными слоями молодежи, в превентивные
программы по профилактике распространения
радикальной религиозной идеологии среди казах-
станской молодежи. Как отмечают зарубежные
ученые, исследовавшие превентивные программы,
наблюдается яркий контраст между проектами,
исходящими от государства, и проектами, иниции-
рованными общественными организациями, НПО,
волонтерскими объединениями в стиле работы.

Благодаря вовлечению неправительственных орга-
низаций, во- первых, превентивная работа достигнет
групп риска, во-вторых, расширится спектр методов
работы с молодежью. НПО использует более нефор-
мальные методы работы с молодежью, такие как
личное общение один на один, организация праздни-
ков, вовлечение молодежи в различные виды 
конструктивной активности: спортивные мероприя-
тия, походы в музеи, театры, различные обществен-
ные события и т.д. Для этого включить в конкурс 
по государственным закупкам лоты по превентив-
ной работе по профилактике религиозного экстре-
мизма в молодежной среде;

- Международный опыт превентивных программ
включает привлечение полиции к участию в данных
программах, поскольку полицейские имеют прямой
доступ к группам риска, а именно к молодежи, заня-
той в нелегальной деятельности, а также отбывшей
тюремные сроки;

- В рамках совершенствования молодежной по-
литики, важно сфокусироваться на установлении
постоянной взаимосвязи между государственными
органами – проводниками государственной полити-
ки и молодежью через молодежные организации,
неправительственный сектор, а также через Интер-
нет-пространство, включая социальные сети, фо-
румы с тем, чтобы информировать молодых людей
о государственных программах поддержки моло-
дежи, что увеличит доверие молодежи к государ-
ственной власти. Это также будет важным вкладом
в предотвращение вовлечения молодых людей в
радикальные религиозные течения;

- Государственным органам необходимо продви-
гать проекты по широкому вовлечению молодежи
в волонтерскую деятельность, молодежные органи-
зации, в гражданские акции с тем, чтобы усиливать
включенность молодежи в социальную жизнь и
укрепить чувство принадлежности к казахстанско-
му обществу и государству;

- В рамках научных исследований нужно иници-
ировать исследовательские проекты по изучению
роли светскости и религии в мировоззренческих
установках и ценностях казахстанской молодежи,
чтобы более глубоко изучить тенденции в установ-
ках и ценностях современных молодых людей, про-
живающих в нашей стране;

- В рамках читаемых спец.курсов по «Рухани
Жаңғыру» необходимо ввести отдельный раздел
«Ценности общества Казахстана» (в учреждениях
образования);

- В объявленный Президентом «Годом молоде-
жи» 2019 год в Послании народу Казахстана от 5
октября 2018 года необходимы на национальных
культурно-образовательных каналах подготовка и
выпуск научно-популярных документальных филь-
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мов о ценностях казахстанского общества,
ценностях молодежи Казахстана, их преемствен-
ность с историческими традициями казахского
народа, современных трендах.

Морально-нравственные и ценностные уста-
новки молодежи

 - Необходимо выделение отдельного гранта на
глубокие системные исследования по истории,
эволюции и прогнозу развития молодежных
субкультур с изданием соответствующих учебных,
справочных, учебно-методических и научно-мето-
дических изданий («Глоссарий молодежных
субкультур», «Энциклопедия субкультурных тече-
ний» и т.п.), что позволит обеспечить учебно-мето-
дическую основу для информированно-
сти молодежи о субкультурах;

- Необходим четкий анализ результатов социо-
логических исследований в части анализа
субкультур и коррекция молодежной политики по
соответствующим направлениям на национальном
и региональном уровнях;

 В объявленный Президентом страны в Послании
народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Годом
молодежи» 2019 год необходимо на национальных
культурно-образовательных каналах организовать
подготовку и выпуск научно-популярных доку-
ментальных фильмов по истории субкультур, в том
числе молодежи, в мире и Казахстане, совре-
менных субкультурных трендах.

Преступность в молодежной среде
 Комплекс мер по профилактике правонару-

шений среди несовершеннолетних и молодежи
должен включать в себя:

- Создание единой системы социальной
профилактики правонарушений, в рамках ко-
торых должна проводиться работа по изучению
уголовных дел по преступлениям, совершен-
ным молодежью, специалистами в сфере пси-
хологии, социологии, педагогики. Данная рабо-
та позволит изучить и понять мотивы, механиз-
мы и условия, способствующие совершению
правонарушений молодежью;

 - Организацию работы по включению пра-
вонарушителя, склонного к девиантному по-
ведению, в общественно полезную деятель-
ность;

 - Выявление и работу с неблагополучными
семьями с уровнем дохода ниже прожиточного
минимума. Объектом отдельной работы по про-
филактике подростковой преступности должны
стать дети, родители которых страдают алко-
голизмом, наркоманией;

- Информационную работу в социальных сетях с
целью культивирования положительных образов
поведения в подростковой среде, пропаганды
морально-нравственных ценностей;

 - Социальное сопровождение неблагополучных
семей посредством взаимодействия с социаль-
ными службами (консультирование, психологи-
ческая и юридическая поддержка).

 Необходимо учитывать, что меры по снижению
преступности в молодежной среде характеризуются
следующими особенностями:

• Программы, направленные сразу на несколько
факторов риска, показывают лучшую результа-
тивность и охватывают большее количество мо-
лодых людей;

• Программы в которые привлекаются
семьи, школы и общество, оказывают большее
влияние на жизнь молодого человека и являются
более эффективными, чем программы, которые
сконцентрированы на одной области влияния;

• Программы, которые изменяют способ
мышления молодого человека, особенно эффек-
тивны. Преступное поведение зачастую связано с
недостатками в умении решать проблемы и
принимать правильные решения, следовательно,
программы, нацеленные на повышение социаль-
ной компетентности, являются полезными;

• Программы, содержащие компоненты, осно-
ванные на повышении уровня образования, улуч-
шении перспективы трудоустройства и помощи
правонарушителю реинтегрироваться в общество,
оказывают положительное влияние на предот-
вращение преступности среди молодежи;

 • Программы, как правило, более успешны, когда
они действуют вне формальной системы право-
судия в отношении несовершеннолетних, сводя к
минимуму степень участия в формальных про-
цессах правосудия, таких как судебные слушания,
и предоставляются в сообществе, а не в тюрьмах
или других учреждениях содержания под стражей.

Объем информации о причинах и пре-
довращении правонарушений среди молодежи 
быстро растет, а также востребован во всем ми-
ре. Для достижения этой цели потребуются 
значительные инвестиции - для улучшения меха-
низмов проведения надзора за общественным 
покоем, для проведения всех необходимых науч-
ных исследований и создания глобальной инфра-
структуры для распространения и применения то-
го, что было изучено. Если Казахстан сможет 
справиться с задачей и предоставить необходи-
мые ресурсы, преступность среди молодежи в 
обозримом будущем может рассматриваться как 
предотвратимая проблема.
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Ministry of Education and Science of the Republic of 
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“ICYE” – “International Cultural Youth Exchange”
ICLS − International Conference of Labour 
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ICT − Information and Communication Technology
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ILO − International Labour Organization
ISCED − International Standard Classification of 

Education 
IT − Information Technology
JAC − Juvenile adaptation center
JMD − Youth Migration Services
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LWPC − Left without parental care
MD RK – Ministry of Defense of the Republic of 
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MCI − Monthly calculation index
MCS RK − Ministry of Culture and Sport of the 

Republic of Kazakhstan
MES RK − Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan 
MH RK − Ministry of healthcare of the Republic of 
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MHSD RK − Ministry of Health and Social 

Development of the Republic of Kazakhstan
MID RK − Ministry for investments and development 

of the Republic of Kazakhstan
MJ RK − Ministry of Justice of the Republic of 

Kazakhstan
Mln – million 
MLSPP RK − Ministry of Labor and Social Protection 

of Population of the Republic of Kazakhstan
MM − Mass media
MNE RK − Ministry of National Economy of the 

Republic of Kazakhstan 
MPI − Municipal public institution
MSD RK - Ministry of Social Development of the 

Republic of Kazakhstan
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NCYOK – National Council of Youth Organizations 
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NSDP − National Social Democratic Party
OEDC − Organization Economic Development and 

Co-operation
OSCE − Organization for Security and Co-operation 
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PVE − Prevention of violent extremism
R&D − Research and Development, 
RFMM - Representative of Freedom of Mass Media
RK – Republic of Kazakhstan
RSC − Regional state center
RSPCPPA −Republican Scientific and Practical Center 

for Psychiatry, Psychotherapy and Addiction
“SDQ” – “Strengths and Difficulties Questionnaire” 
“SEYLE” – “Saving and Empowering Young Lives in 

Europe”
SAMK − Spiritual Administration of Muslims of 

Kazakhstan
SCS − Small-class school 
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INTRODUCTION 
The youth are a main factor of change in society. 

They are a force that shape political, economic and 
social structures of society, acting as a catalyst for the 
development of the future socio-political landscape. The 
future of Kazakhstan will largely depend on the level of 
education of young people, their value systems, patterns of 
behavior, social activity and the degree of their integration 
into social processes.

The process of socialization of modern Kazakhstani 
youth is taking place in the context of major social 
transformations affecting all spheres of society. 
Globalization, digitalization and mass culture, as well as 
socio-economic changes in values and attitudes around 
the world, all have an impact on young people first.

The government puts a special focus on the youth. 
President of the Republic of Kazakhstan N.Nazarbayev in 
his President’s Message to the people on October 5, 2018 
stated that one of the main priorities of state policy is the 
comprehensive support for young people. 2019 has been 
declared as the Year of the Youth.

In this regard, it is of great scientific and public 
interest to know about the current state of Kazakhstan’s 
youth. This National Report is an annual comprehensive 
analysis of the situation of young people on a wide range 
of issues. This year the fifth edition of the National Report 
is published, which contains information about the main 
trends in the implementation of youth policy and an 
assessment of the state of Kazakhstan’s youth over the 
past five years.

The national report “Youth of Kazakhstan – 2018” 
consists of 8 chapters, in which, based on scientific 
research, comprise of official statistical data of state 
bodies, the results of sociological research by the 
SRC “Youth”, youth participation in social and political 
processes, youth subcultures as well as a detailed analysis 
of the situation of young people in the fields of education, 
science, health, employment and entrepreneurship.

The first chapter presents the socio-demographic 
characteristics of the youth in Kazakhstan. An individual 
chapter is devoted to the analysis of the health and leisure 

preferences of the country’s youth. In the section on the
socio-economic situation of youth, an overview of trends
in the labor market is presented – the features of youth
participation in the socio-economic development of the
country are revealed, and attention is paid to analyzing
the problems of youth entrepreneurship. The issues of
youth participation in social and political processes are
discussed in an individual chapter, which presents the
analysis of topical issues such as the military-patriotic
education of youth and the level of protest activity among
young people. A separate chapter is devoted to the
analysis of the moral and values of youth, which includes a
section on youth subcultures. In the section devoted to the
analysis of education, the main vectors of implementation
and modernization of state policy in the field of youth
education is presented. A separate chapter of the report is
also devoted to the analysis of trends in crime and suicide
among the youth.

The novelty of this national report lies in the fact that
its contents include new sections: A Review of Strategies
and Best Practices for Implementing Youth Policy in
Foreign Countries and the Youth Development Index of
Kazakhstan “Zhastarga Meirimdi Meken”.

The report uses the results of mass sociological
surveys conducted by the SRC “Youth” on the order of
the Ministry of Social Development of the Republic of
Kazakhstan (RK) in 2018:

- National mass survey of the youth of RK “Study of the
Socio-Political Situation in the Youth Environment” (May
– June 2018);

- National mass survey of the youth of RK “The State of
the State Youth Policy: Needs and Social Practices” (July
2018);

- National mass survey of the youth of RK “Identification
of Basic Values of Young Kazakhstanis in the Context of
the “Ruhani Zhangyru” Program” (August 2018).

The sample size for each study was 2,000.
The national report “Youth of Kazakhstan – 2018”

is addressed to government agencies, youth policy
institutes, educational institutions, youth organizations,
the media; and everyone for whom the implementation of
youth policy is important and the support of young people.



DEMOGRAPHIC CHARACTERISTIC
OF THE YOUTH OF THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN 

CHAPTER 1

1

1.1. Number and age-structure of youth

1.2. Birth and mortality
 among youth 

1.3. Marriages
 and divorces
 among youth 

1.4. External and internal
 migration of youth 
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 1.1. NUMBER AND AGE-STRUCTURE OF 
YOUTH 

According to the data of the Statistic of Committee 
of the Ministry of National Economy of the Republic of 
Kazakhstan, the number of young people aged 14-29 
years old, as of the beginning of 2018 was 3,900,834 
people (tab. 1.1.). 

Consideration of this indicator from 2014–2017 
revealed an annual decline in the number of young 
people, which is clearly reflected in Figure 1.1. Since 
2014, the number of young people has decreased by 
392,360 people or by 9.1 %.

Is characterized by an uneven distribution of youth 
in the regions. The largest number of young people 
live in the Turkestan region (472,908) and Almaty (423 
809). It was found in the North Kazakhstan (104,074) 
and Atyrau (135,403) regions (fig.1.2a).

In territorial resolution, the largest proportion of 
young people in the total population in the Turkestan 
region (23.9 %) and the city of Almaty (23.5 %). 
The smallest share of young people is in the total 
population of the North Kazakhstan (18.6 %) and 

Pavlodar (19.1 %) regions (fig. 1.2b).
In the structure of general population of country, the 

number of youth in the last five years tends to decrease 
(tab. 1.2; tab. 1.3). In 2014 this figure was 25 %, in 2018 
it was 21.5 %.

Table 1.1
NUMBER OF YOUTH IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Source: Statistic of Committee of the MNE RK 

2014 year
4 293 194

2015 year
4 206 037

2016 year
4 099 272

2017 year
3 995 896

2018 year
3 900 834

at the beginning of the year, pers

Figure 1.1
NUMBER OF YOUTH IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

at the beginning of the year, pers

4 293 194

4 206 037

4 099 272

3 995 896

3 900 834 

2014 year

2015 year

2016 year

2017 year

2018 year

Figure 1.2a 
THE NUMBER OF YOUNG PEOPLE BY REGIONS 
AT THE BEGINNING OF 2018

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

104 074

135 403

136 016

144 073

145 657

148 996

177 101

177 646

191 790

222 750

225 775

240 222

264 990

281 406

408 218

423 809

472 908 

North Kazakhstan region

Atyray region

West Kazakhstan region

Pavlodar region

Mangystau region 

Akmola region

Kostanay region

Kyzylorda region

Aktobe region

Shymkent

Astana

Zhambyl region

East Kazakhstan region

Karaganda region

Almaty region

Almaty

Turkestan region 
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1 The decrease in the number is a consequence of the 
“demographic hole of the 90s” - the catastrophic decline 
in the birth rate of the 90s. According to statistics, the 
tendency for a decrease in the number of young people 
is a temporary phenomenon and, according to forecast 

calculations, from 2022–2023 the growth of the number 
of young people is expected.

The dynamic of distribution of the number of youth in 
the context of urban/rural over the past five years shows 
annually prevalence of urban young people above rural 
(tab.1.3).

The percentage of youth in the context of urban/rural 
indicates an increase in the proportion of young people 
among the urban population from 54.9 % in 2014 to 
56.5 % at the beginning of 2018 (fig. 1.4). Accordingly, a 
decrease in the number of rural youth is observed.

Young people are a socio-demographic group that 
distinguished based on a set of age characteristics, 

Figure 1.2b 
THE NUMBER OF YOUNG PEOPLE BY REGIONS 
AT THE BEGINNING OF 2018

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

23,9

23,5

23,4

22,7

22,4

22,1

21,9

21,8

21,5

21

20,4

20,2

20,2

20,2

19,2

19,1

18,6

Turkestan region 

Almaty

Shymkent

Kyzylorda region

Aktobe region

Mangystau region

Astana

Atyray region

Zhambyl Region

West Kazakhstan region

Karaganda region

Kostanay region

Almaty region

Akmola region

East Kazakhstan region

Pavlodar region

North Kazakhstan

Таблица 1.2 
ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ ОТ ОБЩЕЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

2014 г.
25

2015 г.
24,2

2016 г.
23,2

2017 г.
22,3

нач. 2018 г.
21,5

Figure 1.3 
NUMBER OF YOUTH FROM THE TOTAL 
POPULATION OF THE COUNTRY

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 2015 2016 2017 Beginning 
of 2018

25 24,2 23,2 22,3 21,5

Тable 1.2.  
NUMBER OF YOUTH FROM THE TOTAL 
POPULATION OF THE COUNTRY

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014
year

25

2015 
year

24,2

2016 
year

23,2

2017
year

22,3

Beginning
of 2018

21,5

Table 1.3 
THE NUMBER OF YOUNG PEOPLE IN THE CONTEXT 
OF URBAN/RURAL

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 year
2 358 667
1 934 527

2015 year
2 367 615
1 838 422

2016 year
2 313 053
1 786 219

2017 year
2 266 680
1 729 216

Beginning of 2018
2 204 833
1 696 001

Urban                Rural
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features of social status and discussed by socio-
psychological properties. According to this approach, 
differentiation of young people into age groups is 
advisable for a more complete analysis. In this way, 
young people can be divided into 3 age groups: the 
juvenile – 14-18 years old, the post-juvenile – 19-23 years 
old and the older group – 24-28 years old. 

Age-structure of youth 
In the structure of youth, the oldest age cohort is 

the most numerous today (tab. 1.4). At the beginning 
of 2018, young people aged 24-28 make up 39.5 %. At 
this age, based on the personal experience of production 
and family life, as well as the degree of participation of 
young people in social and political relations, the process 
of forming a mature personality is completed. Today, 
one-third of young people are the average age cohort, 
i.e. students and young people who complete mainly 
vocational training, enter production activities and create 
their own families. The smallest number are adolescents 
and young individuals aged 14-18 years. The lowest 
amount is number of young individuals aged 14-18 years.

Analyzing the demographic category of “youth”, which 
according to official statistics include young people 
from14 till 29 ages, it is important to emphasize that the 

Figure 1.4 
THE NUMBER OF YOUNG PEOPLE IN THE CONTEXT 
OF URBAN/RURAL

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

56,5

56,7

56,4

56,3

54,9

2018 y. 

2017 y.

2016 y.

2015 y.

2014 y.

43,5

43,3

43,6

43,7

45,1

Urban                Rural

Table 1.4 
NUMBER OF YOUNG PEOPLE BY MAIN AGE GROUPS 

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 year
1 169 386
1 497 539
1 626 269

2015 year
1 133 817
1 427 596
1 644 624

2016 year
1 111 075
1 359 834
1 628 363

2017 year
 1 116 737
1 285 387
1 593 772

2018 year
1 135 666
1 223 613
1 541 555

14-18 y.o. 19-23 y.o. 24-28 y.o.

14-18 years 19-23 years 24-28 years

37,9

39,1

39,7

39,9

39,5нач.

27,2

27

27,1

27,9

29,1 

2014 y.

2015 y.

2016 y.

2017 y.

2018 y. 

34,9

33,9

33,2

32,2

31,4 

Figure 1.5   
NUMBER OF YOUNG PEOPLE BY 
MAIN AGE GROUPS 

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

Table 1.5 
GENDER COMPOSITION OF YOUTH 

       Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 year
50,2
49,8

2015 year
50,3
49,7

2016 year
50,4
49,6

2017 year
50,5
49,5

man 
women

2018 year
50,7
49,3

2014 y. 2015 y. 2016 y. 2017 y. 2018 y.

50,2 50,3 50,4 50,5 50,7

49,8 49,7 49,6 49,5 49,3

Figure 1.6 
GENDER COMPOSITION OF YOUTH

Man                      Women

Source: Statistic of Committee of the MNE RK
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number of young people is declining in the middle and 
older age groups from 2015 (fig. 1.5). In terms of the 
number of young people in the younger age group (14-
18 years old), the situation is different: since 2016, the 
number is gradually increasing.

According to the Statistics Committee of the MNE 
RK, the gender structure of the young population is 
characterized by almost equal shares of men and women 
(tab.1.5.). At the same time, it should be noted that there 
has been a slight increase in the growth of the number 
of male youth since 2014 (fig. 1.6).

In period from 2014 till 2018 year the largest 
number of young women and men was recorded in the 
older age group (24-28 years old), at the beginning of 
2018, 770,690 women and 770,865 men, respectively 
(tab. 1.6).

Over the past 5 years, in the age group of 14-18 years 
old, there is a numerical predominance of young males. 
In the age cohorts of 19-23 years, 24-28 years, the ratio 
between the sexes remains proportional (tab. 1.7).

 1.2. BIRTH AND MORTALITY AMONG YOUTH 

According to the Statistics Committee of MNE, at the 
end of 2017, there was a decrease in the birth rate among 
young people compared to 2016 by 6.0 % (14,259 people) 
(tab. 1.8).

The decline in the birth rate has been observed since 
2014. So, in 2017, 30,596 children were born less than in 
2014 (fig. 1.7).

The birth rate in the period from 2012 to 2014 tends 
to increase in all age cohorts. In 2015, there is a decrease 
in this indicator in all age cohorts.

In 2017, the birth rate at the age of 15-19 years old 
was 24.93 ppm, at the age of 20-24 years – 159.04 ppm, 
at the age of 25-28 years – 163.26 per thousand.

The fertility rate for the period in question in rural 
areas exceeds the value in urban areas, as evidenced by 
the data in Table 1.9.

In the category of 20-24 years in urban areas from 
2014 to 2017, as well as at the age of 25-28 years in rural 

Table 1.6 
AGE AND SEX STRUCTURE,THND

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

597,6
755,0
804,2

571,8
742,6
822,1

2014 year
579,3
724,0
813,2

554,5
703,6
831,5

2015 year
568,2
692,3
805,9

542,9
667,6
822,6

2016 year
571,2
654,8
791,8

545,5
630,6
801,9

2017 year
581,1
623,8
770,9

554,6
599,8
770,7

2018 year
14-18
19-23
24-28

persМan                       Women

Table 1.7
AGE AND SEX STRUCTURE

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

51,1
50,4
49,4

48,9
49,6
50,6

2014 year
51,1
50,7
50,5

48,9
49,3
49,5

2015 year
51,1
50,9
49,5

48,9
49,1
50,5

2016 year
51,1
51,0
49,7

48,9
49,0
50,3

2017 year
51,2
51,0
50,0

48,8
49,0
50,0

2018 year
14-18
19-23
24-28

Мan                      Women

Table 1.8
FERTILITY AMONG YOUNG PEOPLE FOR 2014-2018

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 year 2015 year 2016 year 2017 year
107 437

6 458
49 918
51 061

221 706

13 547
103 138
105 021

235 965

15 413
111 174
109 378

242 900

17 431
116 466
109 003

251 825

20 210
122 406
109 209

as of June 1, 2018
Fertility among young people, total
By age of mother
Under 20 y.o.
20-24 y.o.
25-28 y.o.
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areas, a tendency towards a constant increase in the birth 
rate has been observed. (Fig. 1.9).

According to the Statistics Committee of the MNE RK, 

in 2017, the death rate in Kazakhstan reached 130,033 
people, which is 2,340 people less than in 2016 (2016 
year – 132,373 people).

Among young people, this figure in 2017 is 3,403 
people, of which 578 people aged 14–18 years old, 1,090 
people aged 19-23 years old and 1,735 people aged 24-28 
years old. In 2017, compared with 2016, mortality among 
young people decreased by 15.7 %. 

Analysis of mortality rates for 2014-2017 revealed a 

Figure 1.7 
FERTILITY AMONG YOUTH

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 2015 2016 2017 January -
June, 2018

251 825 242 900 235 965 221 706

107 437

Figure 1.8 
FERTILITY RATE BY THE YOUTH AGE GROUPS 
AND URBAN-RURAL SPLIT 

      Source: Statistic of Committee of the MNE RK

14-19 y.o. 20-24 y.o. 25-28 y.o.

the number of births per 1.000 women

169,35

163,39

169,34

163,26

2014 y. 

2015 y.

2016 y.

2017 y.

34,46

30,98

28,13

24,93

161,54

161,18

162,32

159,04

Table 1.9
FERTILITY RATE BY THE YOUTH AGE GROUPS AND URBAN-RURAL SPLIT 

the number of births per 1.000 women

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 year 2015 year 2016 year 2017 year
31,95

140,46
162,38

36,87
193,58
180,01

27,60
143,97
149,11

34,39
186,06
189,84

25,21
148,87
148,79

31,15
180,75
198,02

22,40
149,06
147,18

27,58
172,42
195,52

15-19 y.o.
20-24 y.o.
25-28 y.o.

Urban            Rural

Figure 1.9 
FERTILITY RATE BY THE YOUTH AGE 
GROUPS AND URBAN-RURAL SPLIT 

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

the number of births per 1.000 women

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

36,87

31,95

34,39

27,6

31,15

25,21

27,58

22,4

193,58

140,46

186,06

143,97

180,75

148,87

172,42

149,06

15-19 y.o. 20-24 y.o. 25-28 y.o.

180,01

162,38

189,84

149,11

198,02

148,79

195,52

147,18

Rural

Urban
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downward trend. In 2017, compared with 2014, mortality 
among young people in all age groups declined by 1,047 
people (fig.1.10).

In 2014-2015, the mortality rate of urban youth was 
higher than that of rural youth. However, in 2016 - 2017, 
the opposite trend began to be observed: the mortality 
rate among rural youth began to prevail. 

It should be noted that the mortality rate among 
young men in 2017 was 2.5 times higher than among 
young women. According to psychologists, this may be 
because men are more risky behavior. Every year, the 
number of deaths among young people (62,3 %). Other 

causes of death are neoplasms (6.6 %), diseases of the 
circulatory system (6.7 %), diseases of the digestive 
system (3.1 %), diseases of the respiratory system 
(3.4 %), infectious and parasitic diseases (2,6 %).

To determine mortality among people 14-28 aged, the 
age-specific mortality rate was used, which is the ratio 
of the total number of deaths per year to the population, 
expressed in ppm (fig. 1.11). With the exception of 2014, 
the highest mortality rate among men and women was 
in the age group of 24-28 years (2014 – 19-23 years), the 

14-18 y.o. 19-23 y.o. 24-28 y.o.

Figure 1.10 
MORTALITY RATES BY AGE GROUP

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 year

2015 year

2016 year

2017 year

Total:

4 450

4 114

3 598

3 403

2015 

645          1 361               

 2 
10

82014 

714          1441                

22
95

592          1 119               

 1 
88

7 2016 

578          1 090               

 1 
73

5 2017 

Figure 1.11
MORTALITY RATES 2014-2017 YEARS

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

14-18 y.o. 19-23 y.o. 24-28 y.o.

2014 

2015 

2016 

2017 

0,46

0,67

0,62

0,51

0,96

1,02

0,89

0,87

0,35

1,39

1,28

1,11

Table 1.10  
MORTALITY RATES AMONG YOUTH BY REGION AND AGE GROUP, 2017

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

14-18 y.o. 19-23 y.o. 24-28 y.o.

2015 2014 2016 2017 
0,8

0,66
0,56
0,69
0,74
0,44
0,65
0,64
0,93
0,58
0,51
0,48
0,74
0,52
0,45
0,23

0,59
0,37
0,43
0,51
0,48
0,38
0,43
0,51
0,66
0,46
0,36
0,44
0,69
0,43
0,32
0,4

0,55
0,54
0,55
0,45
0,72
0,6

0,61
0,59
0,58
0,59
0,44
0,57
0,58
0,53
0,44
0,21

0,77
0,58
0,6

0,47
0,39
0,56
0,85
0,44
0,5

0,72
0,39
0,59
0,49
0,48
0,37
0,3

1,22
0,9

1,16
1,01
1,34
0,82
1,13
1,08
1,25
1,1

0,88
0,88
1,37
0,99
0,71
0,33

1,18
0,91
1,09
0,84
1,07
1,1

1,13
1,1

1,28
0,87
1,05
1,01
1,3
1

0,58
0,41

1,02
0,69
1,01
0,97
0,95
0,86
1,16
0,93
1,03
0,89
0,81
0,76
1,16
0,96
0,4

0,28

1,22
1,01
1,38
0,49
1,05
0,74
0,95
0,82
0,96
0,79
0,97
0,71
1,08
0,84
0,55
0,46

1,78
1,08
1,38
1,03
1,65
1,49
1,59
1,79
1,6

1,22
1,1

1,56
2,82
1,08
0,86
0,57

0,43
1,28
1,52
1,14
1,79
1,35
1,86
1,83
1,58
1,23
1,12
1,85
2,42
1,16
0,69
0,67

2,03
1,05
1,4

1,12
1,57
1,15
1,39
1,38
1,47
1,23
0,89
1,49
1,88
1,05
0,71
0,53

1,71
0,85
1,22
1,26
1,46
0,98
1,39
1,47
1,31
1,1

1,14
1,3

2,09
1,09
0,6

0,48

2015 2014 2016 2017
Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
South Kazakhstan region
Astana city
Almaty city

2015 2014 2016 2017
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lowest – in the age group of 14-18 years (2014 – 24-28 
years).

The highest mortality rate among young people 
in 2017 is observed in the age group of 24-28 years of 
the North Kazakhstan region (2,09), in the average age 
subgroup of 19-23 years of the Almaty region (1,38), in 
the age group of 14-18 years West Kazakhstan region 
(0,85). The lowest mortality rates among young people 
are registered in all age cohorts of Almaty (tab. 1.10).

 1.3. MARRIAGE AND DIVORCE AMONG 
YOUNG PEOPLE 

According to the Statistics Committee of MN in 2017, 
there were 105 796 marriages among women, 88 180 among 

men. The study of this indicator in dynamics since 2014 
indicates a decrease in the marriage rate, both among brides 
and grooms in all age groups (by 15 % and 17 %, respectively), 
which is associated with a decrease in the total number of 
young people. Clearly, the dynamics of changes in marriage 
rates are presented in Table 1.11 and in Figure 1.12.

Table 1.11  
THE NUMBER OF MARRIAGES AMONG YOUNG 
PEOPLE

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 year
106 224
125 051

2015 year
97 617
115 484

2016 year
91 298
108 904

2017 year
88 180
105 796

June 1, 2018
34 669
42 206

Men                      Women

Figure 1.12 
THE NUMBER OF MARRIAGES AMONG 
YOUNG PEOPLE

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 2015 2016 2017 June 1, 2018

106 224 97 617
91 298 88 180

34 669

125 051
115 484 108 904 105 796

42 206

Men                      Women

Table 1.12 
MARRIAGES BY AGE AND MARITAL STATUS OF YOUTH

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

19 649
17 689
16 130
15 253
6 848

19 441
17 475
15 958
15 113

20
9
8

13
56
30
31
33

132
175
133
94

3 227
2 771
2 293
2 040
957

3 193
2 737
2 277
2 030

2
2
0
0

11
8
4
6

21
24
12
4

2014 
2015 
2016 
2017 

June 1,2018
2014 
2015 
2016 
2017 
2014 
2015 
2016 
2017 
2014 
2015 
2016 
2017 
2014 
2015 
2016 
2017 

< 18 years, 18-19years 20-24 years 25-28 years Total

52 701
47 820
43 868
41 972
16 287
51 888
47 103
43 216
41 341

81
59
37
29

687
628
580
568
45
30
35
34

73 667
68 491
65 192
63 028
23 590
71 965
66 836
63 529
61 274

134
94
79

102
1 477
1 516
1 510
1 585

91
45
74
65

50 296
47 026
45 137
44 168
17 139 
47 048
43 973
42 188
41 244

114
93
75
69

3 104
2 931
2 848
2 819

30
29
26
36

31 735
29 304
27 582
27 515
10 950
28 063
25 757
24 069
23 816

187
142
134
116

3 461
3 383
3 358
3 560

24
22
21
23

106 224
97 617
91 298
88 180
34 669

102 129
93 813
87 681
84 615

197
154
112
98

3 802
3 567
3 432
3 393

96
83
73
74

125 051
115 484
108 904
105 796
42 206

119 469
110 068
103 556
100 205

341
245
221
218

4 994
4 929
4 899
5 178
247
242
228
182

Married

not married 

Marital status, 
by year 

Widow

Divorced

indicated the marriage 
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The largest percentage of youth married was found in 
the age group 19-23 years (tab. 1.12). Among youth, the 
proportion of divorced is growing: from 3.6 % in 2014 to 
3.8 % in 2017 among young men and from 4 % to 4.9 %, 
respectively, among young women.

The age of marriage is an indicator of marital behavior. 
The average age of marriage for men and women is 
gradually increasing (fig. 1.13).

In Kazakhstan, the average age of married men 
is from 27,1 years in 2014 to 27,3 years in 2016. The 
postponement of marriages at a later age, an increase in 
the average age at marriage indicates important changes 
in marriage behavior. The increase in the average age 
of marriage is affected by the desire of young people 
to be self-sufficient economically, to get an education, a 
specialty, a job, and a career.

Divorce rates are gradually decreasing in the period 
2014-2017 (fig. 1.14).

The largest number of divorces is among young 
people in the 25-28 age group. This trend is typical for 
both young men and women.

The attitude of Kazakhstan youth to divorces is as 

follows: 76,6 % relate to divorces negatively, 44,9 % of 
them are “very negative, especially if there are children” 
and a third of respondents (31,7 %) are rather negative. 
17,2 % expressed the opinion that “if young spouses are 
not happy in marriage, then divorce is inevitable”.

 The main reasons for divorce, according to the 
results of a sociological study, are financial and housing 
problems, adultery, the absence of children, bad habits 
(alcoholism, smoking, gambling), parental interference 
in the relationship of young spouses (tab.1.14).

 1.4. EXTERNAL AND INTERNAL YOUTH 
MIGRATION 

In the migration processes with the participation 
of youth over the past five years, significant changes 
can be traced. From 2014 to 2017, there is a negative 
balance of migration of young people.

Migration mobility is a group of 24-28 years (tab. 
1.15). This is explained by the fact that at this age, the 
youth are at a stage where they have completed their 
studies and are searching for the most suitable job. 
Due to the increase in the average age of marriage for 
men and women, the majority of young people at this 
age not burdened with family and worries. 

During the period from 2014 to 2017, the number of 
young people – emigrants from Kazakhstan is growing 
(fig. 1.16).

Youth migrate from the country mainly to the CIS 
countries (90,1 %). In the migration exchange of 
Kazakhstan and the CIS countries in 2017, the largest 
number of young people retired from our country are 
in East Kazakhstan (1,169 people), Karaganda (1,099 
people) Kostanay (996 people), Pavlodar (787 people) 
and North Kazakhstan (774 people) regions, which is 
associated with the migration of the population from 
the border areas of Kazakhstan to Russia.

Men               Women

Figure 1.13 
AVERAGE AGE OF MARRIAGE

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 

2015 

2016 

24,6

27,7

24,8

27,1

27,2

27,3

23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

year

Table 1.13 
DATA ON DIVORCE AMONG YOUTH

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 
12 633
19 309
31 942

Total

2015
12 282
18 805
31 087

2016 
11 466
17 869
29 335

2017 
11 203
17 716
28 919

as of June 1, 2018
5 335
8 594

13 929

Men                      Women

Figure 1.14 
NUMBER OF YOUTH ENTERING 
AND DIVORCING

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 year 2015 year 2016 year 2017 year
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Divorces (men) Divorces (women)
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In regards to other countries, Kazakhstan has a 
weak migration activity. Most of all, young people 
of Karaganda (167 people), Pavlodar (107 people), 
Kostanay (107 people) regions and the city of Almaty 
(97 people) leave the country in other countries.

In general, the highest level of mobility falls on the 
group of youth aged 24-28 years old, mostly women.

The largest internal migration flow is in cities of 
republican significance, Astana (43,021 people arrived, 
the balance was 15,853 people) and Almaty (35,763 
people arrived, the balance was 14,765 people).

The decrease in the number of rural youth is 
explained by the outflow of young people from the 
village to the city in order to continue education and 
employment. The exodus of young people of rural youth 
to the cities is increasing. The largest number of youth 
left South Kazakhstan (49,243 people) and Almaty 
(35,704 people) regions.

Thus, the analysis of the social demographic 
characteristics of youth leads to the following 
conclusions:

In the structure of the general population of the 
country, the number of young people in the last five 
years has tended to decline. (2013 – 27,5 %, 2017 – 
22,3 %). Reducing the number of young people may 
have implications for various spheres of society and 
should be taken into account when planning.

Men                      Women

Figure 1.15 
DIVORCES AMONG YOUTH BY GENDER AND 
AGE GROUPS

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

18-19

20-24

25-28

years

years

years

6 754

10 595

2 778

8 375

358
49

Table 1.15
EXTERNAL MIGRATION OF YOUNG PEOPLE BY AGE 
GROUPS AND SEX

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014 year

Immigrants Emigrants 

14-18 y.o.
19-23 y.o.
24-28 y.o.

470
1 068
1 293

781
1 148
1 449

480
1 358
1 420

692
1 328
1 853

2015 year

428
1 016
1 269

709
1 091
1 409

412
1 276
1 418

774
1 365
1 908

2016 year

336
838

1 090

874
1 317
1 578

353
1 150
1 204

882
1 549
2 049

2017 year

493
974

1 136

969
1211
1 528

435
1142
1 247

866
1437
1 977

Table1.14
MAIN REASONS FOR DIVORCE 

Source: According to the data of SRC “Youth” 

Financial problems (loans, mortgages, debts, etc.)

Lack of housing

Marital infidelity

Absence of children

Bad habits (alcoholism, smoking, gambling)

The intervention of parents in the relationship of young spouses

Spouse violence

Employment problems

Relationship problems with the parents of the spouse

Lack of common interests, difference in education

Rude spousal abuse

Problems with the birth, raising children

Lack of common views, beliefs (political, religious)

Lack of time for joint leisure

Problems with the placement of children in (pre-) 

school institutions

Difficult to answer

48,6

32,6

22,9

19,7

19,4

18,6

13,4

9,6

6,4

8,8

7,8

4,7

2,1

6,2

4,3

3,8
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Young people at the age of 24-28 make up about 
40 %, which are growing rates during the study period. 
One-third of youth is the average age cohort, in terms of 
the number of which the decline in growth rates.

The gender portrait of youth has a steady tendency, 
is represented evenly, by almost equal shares of men 
and women.

The average age of marriage for men and women 
is gradually increasing. Delaying marriage at a later 
age, an increase of the average age for marriage are 
indicators to important changes in marriage behavior.

Divorce rates are gradually decreasing in the period 
2014-2016, the overall decline was 8.2 %. The largest 
number of divorces is accounted for by young people in 
the age group 25-28 years old, which is 64.7 %.

In 2015-2016, the birth rate among young 
people is declining, since 2015 the generation of the 
“demographic hole” (1996-1998) has entered the child-
bearing age.

Trends in terms of youth migration over the past five 
years show significant changes. From 2014 to 2017, 
there is a negative migration balance. The number 
of young people – emigrants from Kazakhstan is 
growing. The largest number of leaving youth falls to CIS 
countries, while in others migration activity is weak. The 
most activity falls on the age group of young people 24-

28 years old, mostly female. There is a growing outflow 
of youth from the countryside to the cities.

Figure 1.16  
NUMBER OF PEOPLE WHO LEFT THE COUNTRYAT 
THE AGE 14-28

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

2014

2015

2016

2017

June 1, 
2018

6 487

6 532

7 485

7 195

2 735

7 251

7 256

8 249

7 988

3 004

764

724

764

793

269

Total To the 
CIS countries

To other 
countries



2.2. Activities of international
 organizations in the field
 of youth support

INTERNATIONAL EXPERIENCE
OF IMPLEMENTATION
OF YOUTH POLICIES

CHAPTER 2

2

2.1. Overview of strategies and best
 practices for implementing youth
 policy in foreign countries
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2.1. OVERVIEW OF STRATEGIES AND BEST 
PRACTICES FOR IMPLEMENTING YOUTH POLICY 
IN FOREIGN COUNTRIES 

The state youth policy in foreign countries has been 
developing since the 50s – 60s of the 20th century. The 
impetus for the development of youth policy was the 
intensification of the protest potential of the youth itself. 
In the conditions of ongoing modernization processes 
in various spheres of society, foreign experience in 
implementing youth policy is interesting.

Federal Republic of Germany 1 
The Federal Ministry for Family, Senior Citizens, 

Women and Youth have developed a National Youth 
Strategy called “Handeln für eine jugendgerechte 
Gesellschaft”. The strategy aimed at young people from 
15 to 29 years. 

National initiatives and programs
1. “JOBSTARTER plus” 
This program is focused on the following tasks:
• strengthening the professional competencies of 

young individuals;
• disclosure of new qualified labor potential of young 

people.
The program sponsors innovative learning 

strategies and services that help small and medium-
sized enterprises to attract skilled labor and use new 
target groups.

In addition, this program is developing strategies to 
increase entrepreneurial activity among young people, 
to facilitate the transition from school to professional 
specialization and work. The Program Office is located 
at the Federal Institute of Vocational Education and 
Training, which allows you to use the scientific potential 
of an educational institution: launch and coordinate 
national specialized networks, share results with the 
scientific community, as well as interested members 
of the public through official publications.

Project “To Strengthen Youth. 1000 Chances” 
The main object of “To Strengthen Youth. 1000 

Chances” – increase the motivation of underprivileged 
young people. Youth Chambers of Commerce work 
closely with initiative experts “To Strengthen Youth. 
1000 Chances”. The relevant draft being developed for 
target groups and mechanisms for their implementation 
are launched. This interaction solves the issue of a 
shortage of skilled workers. This cooperation is based 
on the principles of social responsibility, allows you 
to create a positive image of entrepreneurs and level 
existing stereotypes in the labor market.

The main target group is young people between the 

1 Country sheet on youth policy in Germany https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8534762/Country+Sheet_Germany_2015.
pdf/583a99a4-229f-4c49-91b8-b4fba19d8f34

ages of 12 and 26, who need support in the transition 
from school to work and young migrants. 

Federal program “Welcome among friends” (from 
2015 year)

 Federal program “Welcome among friends” helps 
migrants and local people build alliances in cities and 
rural communities. Each of these alliances consists 
of at least three local members. Participants can 
be, for example, youth workers, city hall employees, 
social affairs officers, teachers, and the refugees 
themselves. Together they are working to improve 
the situation of refugee children and adolescents, 
including resolving issues of housing, child 
protection, and vocational guidance. This federal 
program gives to young migrants the opportunity to 
realize the rights of education and participation, to 
get support and to have the opportunity to participate 
in the life of the community. 

“Jugendmigrationsdienste” (JMD) – (Youth 
Migration Service) 

The program for young immigrants, through 
consultations - assistance - education. Employees help 
young migrants in finding ways and prospects for a new 
place.

This program is focused on:
- Young people who have recently arrived in Germany, 

with completed secondary education;
- For children, adolescents and young people aged 

from 12 to 27 years;
Main goals: 
Improving opportunities for social integration;
Enhancing equality of chance;
Promoting the participation of young settlers in the 

social, cultural and social life of the community.
Tasks:
• Comprehensive integration assistance;
•Consultations, individual assistance on all 

integration issues, development of individual integration 
plans;

• Support for intercultural communication;
• Referral to other services and organizations;
• Integration courses, help for children and 

adolescents, etc.;
• Refresher courses, group projects;
•  Orientation in the system of German higher 

education;
• Introduction to new information technologies;
• Additional seminars (preparation for the interview, 

seminars on the development of personal qualities);
• Assistance in the development of specialized 

knowledge in German;
• Work with parents, etc. 
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“Girls’ day – Girls’ future day”
Girls’Day attracts the environment, that is, young 

girls, the media and employers - to participate in the 
campaign and change their overall attitude towards 
vocational guidance. Information material, an 
interactive website, and an individual advisory service 
provide support for all target groups.

Because of the nationwide focus and a single date, 
Girls’Day concentrates on regional limited individual 
initiatives and achieves a unique broad effect. It is 
considered the largest career-counseling project 
for female students. Girls’Day in April 2017 was 
remembered for great success: more than 10,000 
institutions offered about 100,000 places for female 
students.

“New ways for boys” 
“New ways for boys” – it is a nationwide network 

and information platform. The program has been 
successfully implemented since 2005, providing young 
people with up to date expert information, educational 
printed and online materials on vocational guidance and 
career opportunities. In addition, within the framework 
of the Program, national conferences and meetings 
are held to exchange experience between experts and 
researchers.

 
Republic of Lithuania2

The chapter on youth policy was first included as 
a separate part in the Program of the Government of 
the Republic of Lithuania in 2004-2008. The provisions 
of this Program are aimed at promoting the cohesion 
of youth organizations, the participation of youth in 
the development of civil society, and the improvement 
of policies in the field of education, employment, 
housing, leisure, culture and safety of young people. 
The chapter of youth policy was first included as a 
separate part in the Program of the Government of the 
Republic of Lithuania in 2004-2008. The provisions of 
this Program are aimed to promote the cohesion of 
youth organizations, the participation of youth in the 
development of civil society, and the improvement of 
policies in the field of education, employment, housing, 
leisure, culture, and safety of young people.

In the National Strategy for the Development of 
Youth Policy for 2011-2019, priority attention is given 
to improving the social integration of young people (with 
a focus on young people not related to employment, 
education and training (NEET)), promoting intersectoral 
collaboration the fundamental principle of youth policy, 
promoting cooperation between young people from the 
European Union and countries of Eastern Europe and 
the Caucasus.

The main objectives of the National Youth Policy 

2 National polity for the Development of Youth Policy  2011-2019 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387971)

Strategy Development for 2011-2019 are to provide 
greater employment opportunities for young people, 
create favorable conditions for young people to 
participate in the labor market, promote economic and 
social entrepreneurship, develop non-formal education, 
create conditions for cultural education and support 
youth creativity.

The Youth Employment Initiative is included 
in the operational program of investment funds 
of the European Union in 2014–2020, where its 
implementation was assigned to the specific goal “To 
reduce the number of young people aged 15 to 29 who 
are not related to employment, education or training.” 

National initiatives and programs
The project entitled «Atrask» carried out by the 

Lithuanian State Employment Service (Lithuanian 
Labor Exchange), acting as a leading partner, and 
the Department of Youth Affairs. Each institution 
coordinates a separate chain of project implementation 
focused on different NEET groups. The work of the 
Lithuanian Labour Exchange is intended for active 
representatives of the category NEET, who officially 
registered as unemployed. Participants in this project 
receive vocational training, subsidized jobs, or a 
package of several services, depending on their needs. 
The work of the Department of Youth Affairs aimed 
at the inactive of NEET youth. The work is carried out 
through the provision of early intervention services 
that focus on the development of professional skills 
and motivation to work, through volunteer activities, 
participation in various training, internships, as well as 
providing psychological counseling to young people.

During the project, participants who are not related 
to employment, education or training, constantly 
communicate with a personally-appointed specialist, 
a youth worker who provides all the necessary 
information about opportunities to enter the labor 
market or return to the education system. A diverse and 
flexible application of measures, methods and services 
increases the opportunities for young people in the 
NEET category to find a job or get a quality education. 
Given the individual needs and capabilities of each 
young person, participation can take from two weeks 
to three months.

Norway
National initiatives and programs
The NORDBUK program supports projects of 

children and young people and aims to strengthen 
their organizational skills. The target group of the 
program is children and young people under the age 
of 30 years.

 The program is aimed at encouraging the 



IN
TE

RN
AT

IO
N

A
L 

EX
P

ER
IE

N
C

E 
O

F 
IM

P
LE

M
EN

TA
TI

O
N

 O
F 

YO
U

TH
 P

O
LI

C
IE

S

300

National report «Youth of Kazakhstan – 2018»

C
H

A
P

TE
R 

2

participation of children and young people in 
democratic processes, as well as at strengthening 
northern identity in various countries (Norway, 
Sweden, Denmark, Finland, Iceland, the Faroe Islands, 
Greenland, Aland Islands).

“BYCO” (“Barents Youth Cooperation Office”).
The Barents Youth Cooperation Office provides 

counseling, information, education in project 
management, guidance and all kinds of support for 
youth groups, organizations, and networks working 
with international youth projects in the Barents region.

Participating countries: Russia, Finland, Sweden and 
Norway.

“Service further assistance”
– It is a program focused on supporting and 

providing various services for young people in the NEET 
category between the ages of 15 and 21. The program 
collaborates with municipalities and government 
agencies. The main activity is the organization of 
the learning process, employment or other forms of 
employment. Education or training should lead to 
university certification or professional competence as 
far as possible. 

Kingdom of Denmark
The Danish National Youth Council is an umbrella 

organization that includes 70 different organizations 
that work with more than 600,000 children and young 
people. The National Council implements a number of 
youth programs amounting to over DKK 100 million (the 
US $ 18.2 million). 

National initiatives and programs
Under the programme “ART Excel”, young people 

learn a variety of skills that promote more relaxed 
behavior and concentration, physical relaxation, and 
emotional stability. This course is served through games 
and activities on which youth learn to communicate with 
each other. As a result, young people become more 
open towards different groups of people. Activities 
such as a “new friend every day” and a “random show of 
kindness” help students understand the needs of other 
people and encourage the integration of human values 
into everyday life.

Workshops to empower youth (from 14 to 17 years 
old) are focused on educating young people about the 
value of health and healthy lifestyle. The workshops, 
young people are taught the culturally valued skills and 
practices of managing stress and emotions.

Young people contact with situations such as low 
self-esteem, depression, and anxiety, which are a source 
of great stress and hinder learning. Without a healthy 
alternative, students often turn to unhealthy strategies 
to cope with these problems, including smoking, 

3 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-United-Kingdom-England

alcohol, drugs, aggression and violence and avoiding 
social interaction.

Dansk ICYE (Danish International Cultural Youth) 
– international cultural youth, managing exchange 
programs for Danish and foreign volunteers in 
collaboration with other relevant cultural organizations. 
Dansk ICYE is an independent member of the 
international umbrella of the International Cultural Youth 
Exchange and a partner of the European Voluntary 
Service.

The objectives are to ensure coverage youth 
mobility, cross-cultural education and opportunity to 
participate in international voluntary participation, to 
help overcome prejudices and develop intercultural 
understanding. Within the framework of the program, a 
short – or long-term stay of volunteers in more than 40 
countries of the world is possible. 

 
Kingdom of Great Britain
In recent years, the UK government has pursued 

a policy of decentralization, which leads to increased 
authority at the local level. As a result, decisions about 
the provision of services and activities for young people 
are determined at the locally than federally. 

National initiatives and programs
“Troubled Families” – focused action intervention 

program for work with troubled families. Local 
authorities identify “problem families” in their area and 
secure a key employee who provides points of contact.

£ 448 million was earmarked to the first phase of 
this programme, which ran from 2012 to 2015. Local 
government helped 120,000 to families.

The second phase of the “Troubled Families” 
program was launched in 2015, £ 920 million allocated 
to help 400,000 families. The second stage anticipated 
until 2020, with reporting in respect of results. The 
program is guide by the Department of Communities 
and Local Government. 

“Life Chances Fund” – is a £ 80 million foundation 
provided by the UK Government to help people who 
face obstacles to leading a happy and productive life. 
The fund provides contributions to contracts (social 
investment). These contracts designed to solve 
complex social problems in six areas:

- addiction to drugs and alcohol;
- work with young children (from 1-5 years);
- work with children of school age;
- work with young people;
- services for the elderly;
- the popularization of a healthy lifestyle.
Activities of the fond planned until 2025.
Along with this, a number of charitable organizations 

implement programs such as 3:
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“Action for Children” – practical and emotional 
support for young people (development of skills 
necessary for a successful transition to adulthood).

“Transitions UK” – support for disadvantaged young 
people aged 14 to 25 years.

“Fairbridge” – supports young people aged 13 to 25 
years (developing motivation, self-confidence and skills 
necessary to change their lives).

Austrian Republic4

The Jugendstrategie National Youth Strategy of 
the Republic of Austria is a framework law in force 
since 2013. The strategy covers the period 2013-2020. 
Until 2012 national action plans for youth existed but 
were not called a youth strategy. In 2018, the main 
objectives have renamed the field of activity and were 
supplemented by field tools and information.

The Jugendstrategie national youth strategy is 
based on 4 principles:

1. Employment and training: youth employment, 
educational achievements, entrepreneurship;

2. Participation and initiative: voter participation, 
youth participation, volunteer activities;

3. Quality of life and cooperative spirit: future 
prospects, health, sustainability;

4. Mass media and information: media competence, 
information competence, information society.

 National initiatives and programs
The Ministry of Labor, Social Affairs and Consumer 

Protection and the Ministry of Education, Arts and 
Culture coordinate the program. The program offers 
free personalized support for young people at critical 
moments in their lives. Youth coaches offer support and 
advice on educational and occupational issues. To date, 
a total 27,500 young people have participated in the 
programme.

Volunteer activities
Volunteering is an addition to paid employment 

work in Austria. 46 % of the population over 15 years 
old perform some form of voluntary activity. There are 
twelve volunteer centers in the country, counseling and 
support services for those interested in volunteering. 
Volunteer centers offer basic and advanced training for 
volunteers and volunteer coordinators and support the 
transfer of experience and information.

 
Japan 
In the structure of the Government of Japan, the 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and 
Technology is responsible for the implementation of 
youth policy. In 2001, the Cabinet of Ministers of Japan 
created the Youth Development Assistance Committee, 
and in the same year, the White Paper on Youth was 

4 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-Austria

adopted, which is published annually and highlights the 
main results of the development of youth policy in the 
country. In 2003, the Government of the country approved 
the National Youth Development Strategy, the main 
provisions of which are the education, health, labor and 
well-being of Japanese youth.        

Major non-state institutions 
The National Council of Youth Organizations units 

Japan’s national youth organizations. The Council was 
established in 1951 to improve developing an organized 
youth movement and cooperation of youth organizations. 
Today, the Council consists of 24 organizations and 
makes a huge contribution to the formation and 
implementation of youth policy. 

National Assembly for Youth Development
National Assembly for Youth Development was 

established in 1966 through the Ministry of Public 
Administration, Interior, Post, and Telecommunications 
with the aim of conducting special campaigns for young 
people at the national level. The Assembly consists of 
nationwide youth organizations, charities, and experts. 
The Youth Development Assemblies at the regional and 
municipal levels. The main tasks of the Assembly are 
to promote youth development campaigns, support 
regional campaigns and support the development of 
youth organizations in the country.

The Japanese government implements 4 programs 
aimed at youth development:

Program 1: National Movement for Youth 
Development

The program aims to support the activities of the 
National Assembly for the Development of Youth, as well 
as the Assemblies at the regional and municipal levels.

Program 2. Career choice
This program approved in 2007. The goal of the 

program is to help young people in choosing a profession, 
to promote the ability of young people to understand their 
character and choose the appropriate and successful 
life path. The program is coordinated by the Career 
Assistance Council, which includes the Minister of 
Education, Culture and Science, the Minister of Health 
and Social Welfare, the Minister of Economy and Industry. 

Program 3. Preventive measures for offences 
among teenage

A special cross-sectoral consisting of law 
enforcement representatives coordinates the 
program. The purpose of the program: to coordinate 
the efforts of the state in preventive measures on 
teenage.

Program 4. Combating HIV / AIDS
Under this program, activities are carried out to 

educate young people in the field of sex education.
 The activities of youth organizations in Japan 
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are strictly regulated. Of particular interest is the 
Japanese Youth Chamber - a non-profit organization 
that brings together people aged 20 to 40 years. 
In fact, this is a global movement that is managed 
and supported by the International Youth Chamber, 
headquartered in Chesterfield, Missouri, USA.

The Japan Youth Chamber began its activities in 
1949 as the Tokyo Youth Chamber of Commerce and 
Industry with the goal of the fastest possible recovery 
of the post-war Japanese economy. Currently, the 
Chamber has about 150,000 permanent and honorary 
members.

A key program for the Japan Youth Chamber is 
to develop the spirit of social entrepreneurship. In 
addition, the responsibility of the Japanese Youth 
Chamber for children is declared for the “inclusion” 
of children in society at the current moment and 
preparation for the future.

The second activity is active cooperation with 
local communities of citizens and government 
bodies in order to “revitalize” or stimulate community 
activities.

The third area of work is the annual submission 
of proposals to regional and national levels from 
the position of young professionals on regional and 
national economics, education, and social welfare.

The fourth area of activity is the program of 
theoretical and practical leadership training, 
allowing to develop management skills and social 
development, the organization of volunteer actions.

 
The Republic of Korea5

Since 2010, the Ministry of Gender Equality and 
Family has been responsible for implementing youth 
policy within the Korean government. The National 
Council of Youth Organizations in Korea6 (NCYOK). 

Slogan: “Shaping a world for youth”.
The organization began its activities in 1965, covers 

the exchange of information, mutual cooperation 
between youth organizations and joint research of 
young people, linking the government, schools, public 
organizations and international youth organizations to 
promote the organizational activities of young people.

NCYOK represents Korean youth at the Asian Youth 
Council and international youth events.

National youth policy institute7 
A specialized research institution that has been 

conducting research in Korea’s youth policy since 1989. 
The activity is aimed at creating new mechanisms for 
the growth of the nation for the future.

5 http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/south-korea/
6 http://www.ncyok.or.kr/index_eng.php
7 (http://www.nypi.re.kr/modedg/contentsView.do?ucont_id=CTX001002&menu_nix=LGY64I70&srch_mu_lang=ENG)
8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7
%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D

Activities:
- formation of basic statistical data for research in 

the field of youth;
- conducting research aimed at promoting the 

development of national youth policy;
- analysis and evaluation of the effectiveness of the 

implementation of youth policy;
- exchange and cooperation between institutions 

related to youth policy within the country and abroad. 
As the analysis shows, the youth strategies of 

foreign countries are aimed at promoting equality 
between for all young people in education and in 
the labor market, citizenship and social integration. 
Objectives are achieved through specific youth-
oriented youth initiatives to encourage non-formal 
learning, participation, and volunteering. Strategies 
offer initiatives in seven areas of activity: education 
and training; employment and entrepreneurship; health 
and wellness; participation; volunteer activities; social 
integration; creativity and culture. 

2.2. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF 
IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICIES 

The current generation of youth is the largest 
in the history. More than 60 % of the population 
of many countries are young people aged 15-
24. They have unprecedented opportunities for 
exchanging information, taking practical measures, 
and exerting influence. But the problems facing 
them were unprecedented - from climate change 
to unemployment and various forms of inequality, 
as well as social exclusion; This is especially true 
of young people from socially vulnerable and 
marginalized groups.

United Nations Development Program (UNDP)
The United Nations, in the system of which the 

United Nations Development Program (UNDP) 
functions, attaches great importance to solving 
the problems of youth. UNDP provides gratuitous 
and non-politicized development assistance to 
UN member states. UNDP works in 177 countries 
and territories and operates in three main areas: 
(1) sustainable development, (2) democratic 
governance and peacebuilding, (3) climate and 
disaster resilience 8.

The UNDP country office in Kazakhstan is 
implementing the program “Strengthening the resilience 
of local communities and cross-border cooperation in 
order to prevent violent extremism in Central Asia”. The 
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duration of the program: March 2018 – September 2020 
(30 months).

The objective of the project “Strengthening Local 
Community Resilience and Cross-Border Cooperation 
for the Prevention of Violent Extremism (PNE) in Central 
Asia” is to promote the prevention of violent extremism 
and its manifestations among young people in Central 
Asia. The project’s geography covers Kazakhstan, the 
Kyrgyz Republic, Tajikistan, and Turkmenistan.

This multi-country project focuses on at-risk 
youth (economically active, but excluded from social 
and political life, socially isolated youth from ethnic 
minorities, economically vulnerable youth, etc.) and their 
communities through a set of measures to resolve and 
mitigate adverse effects isolation.

The project’s priority is to overcome social and 
economic exclusion among young people from 
vulnerable groups from target areas by providing 
individual groups of women and men with support 
in acquiring individual «decent» employment/
entrepreneurship and development activities in-demand 
skills. Employment support activities will be combined 
with the provision of formal and informal social support, 
cooperation and counseling services that could provide 
youth organizations and individual youth with the 
skills to counter the “pull factors” of extremism, create 
and disseminate “positive” examples using modern 
communication tools. Technology, working in direct 
contact with young people. The priority of the project is a 
collective, not an individual approach. This will provide an 
opportunity to involve youth from risk groups in activities 
at the national and regional levels, and will contribute to 
the creation of long-term systems of mutual assistance 
among young people.

The target groups in Kazakhstan are represented 
by young women and men from the socio-economic 
vulnerable groups of the population who have graduated 
from secondary schools, students of vocational schools, 
self-employed and unemployed. At the same time, other 
target groups are young leaders who can serve as an 
example for those young people who are trying to find 
their own identity. In addition to young people, this project 
will also involve government officials, such as district 
police officers, psychologists, and teachers.

“Youth progress Index”9

The Youth Progress Index is one of the first 
instruments developed to give the full story of what 
life is like for a young person today, independent 
of economic indicators. The Youth Progress Index 
scores and ranks 102 countries and 52 countries 
partially. The highest scoring country overall is 
Norway. Switzerland achieves the highest score in 

9 https://www.youthforum.org/sites/default/files/page-pdfs/Youth%20Progress%20Index.pdf)

Basic Human Needs, Denmark tops Foundations 
of Wellbeing, and Finland outperforms others in 
Opportunity. 

The Youth Progress Index (IPM) is one of the 
main tools for measuring the quality of life of 
young people, the effectiveness of youth policy, 
and determining progress, regardless of economic 
indicators. IPM is calculated on the basis of a 
complete analysis of data for 102 countries and a 
partial analysis (due to limited available data) of 52 
countries.

IPM is a joint initiative of the European Youth 
Forum Deloitte, the International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance (International 
IDEA), the Office for Democratic Institutions 
and Human Rights, the Organization for Security 
and Cooperation in Europe, Social Progress, the 
International Organization of Employers.

IPM combines reliable and relevant data in 
order to assess countries for basic needs and well-
being. The index allows you to see a clear picture 
of the well-being of young people and the activities 
of countries in such areas as education, health, 
housing.

The development of UTI allows civil society 
organizations,  enterprises and civi l  society 
organizations to systematically identify the most 
pressing needs of young people and eliminate 
obstacles.

This index can serve as a tool for facilitating 
strategic planning, as well as for in-depth study of 
certain social problems and models.

IPM designed to assess the quality of life of 
young people all over the world. It provides a country 
measurement framework for sound policies on 
youth issues related to factors such as access to 
education, health care, housing, quality of jobs, 
civil and political participation. It complements 
other leading global programs, such as the 2030 
Agenda for Sustainable Development, which 
promotes a more holistic approach to progress and 
its measurement. Currently, there is still no reliable 
international comparative data on the well-being of 
young people.

This index based on three aspects: basic human 
needs well-being and opportunity fundamentals. 
Each component includes from three to six 
indicators. The youth progress index is an arithmetic 
average of the three aspects listed above. The index 
and its aspects measured on a scale from 0-100. 
(fig. 2.1)

The Youth Progress Index’s fol lows the 
framework and methodology of the Social Progress 
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Index of excluding economic indicators, and only 
including social and environmental aspects of young 
people’s lives. It structured around: 

• 3 dimensions (Basic Human Needs, Foundations 
of Wellbeing, and Opportunity)

• 12 components
• 60 distinct indicators.
According to the results for 2017, as can be 

seen from the data presented in Figure 2.1 and 
Table 2.1, the indicators vary considerably around 
the world. Norway scores the highest on the quality 
of life of young people; Switzerland leads on the 
assessment of basic human needs, Denmark on the 
criterion of “foundation of well-being”, Finland on the 
“Opportunities for youth” component. The bottom line 
of the ranking took - Mozambique (fig. 2).

Kazakhstan in the IPM rating, like most of the CIS 
countries, occupies the middle position, 63rd place. 
The strengths of Kazakhstan include the satisfaction 
of basic human needs. Kazakhstan is ahead of 
Russia in terms of the provision of basic needs 
(such as drinking water, quality of electricity supply, 
access to improved sanitation). According to IPM, in 
Kazakhstan, young people have high opportunities 
for education and employment, however, civil activity 
is estimated as average. According to the results of 
this index, Kazakhstan is inferior to the CIS countries 
(Armenia, Georgia, Belarus, Kyrgyzstan, Ukraine) in 
such areas as personal safety, perception of crime, 
mortality as a result of traffic accidents, also lags 
behind in the field of health, which is associated 
with a high level of suicide among young people. It 
is necessary first of all to pay attention to solving 
the housing problems of young people, to the level 
of suicides and crimes committed by young citizens 
of the country (fig. 2.2).

The role of the OSCE in youth policy. 
The Organization for Security and Co-operation in 

Europe (hereinafter referred to as OSCE), the world’s 
largest regional security organization. It brings together 
57 countries located in North America, Europe, and 
Central Asia.

The OSCE commitment to enhancing the role of youth 
and its involvement in the work of the Organization for 
Peace and Security was first formulated in its founding 
document - the Helsinki Final Act - and subsequently 
specified in many subsequent OSCE decisions. 

In two successive declarations of the Ministerial 
Council, which were adopted in 2014 and 2015, it was 
noted that young people have the potential to contribute 
to the political, economic and social development 
and to OSCE activities in all three dimensions. The 
organization places particular emphasis on protecting 
youth and promoting youth participation in activities 

such as preventing and countering violent extremism 
and radicalization that lead to terrorism, intercultural and 
interfaith dialogue, education, promoting tolerance and 
political participation.

Figure 2.1
INDICATORS FOR CALCULATING IPM

Nutrition and basic medical care
• Fasting
• Lack of food
• Maternal mortality
• Child mortality
• Mortality from infectious diseases

Water and Sanitation
• Access to tap water
• Access to improved sanitation
• Access to water in the countryside

Shalter
• Kill level
• Attitude towards crime
• Level of violent crime
• Mortality due to accident
• Security at night 

Basic human needs

Basics of well-being     

Access to basic education
• Youth literacy rate
• Number educated among youth, female
• Number educated among youth, male
• Primary School

Access to the information
• Mobile Access
• Internet users
• Press Freedom Index

Health
• Death from HIV / AIDS
• Suicide rate
• Mortality due to air pollution

Ecosystem Resilience
• Greenhouse gas emissions
• Biodiversity, habitat
• Air quality

Personal rights
• Participation in rallies
• Political rights
• Freedom of speech
• Favor youth

Personal freedom and choice
• Freedom of religion
• Early marriage
• Corruption
• Freedom of life choices

Tolerance, Integration
• Tolerant attitude towards migrants
• Tolerant attitude towards homosexuals
• Discrimination and violence
• Public Safety

Access to education
• Inequality in access to education
• Level of enrollment

Opportunities:      
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Work is underway on projects and events are being 
held by OSCE field structures in the Western Balkans, in 
Eastern Europe, in the South Caucasus, and in Central Asia:

• The Youth Advisory Group within the Mission to Bosnia 
and Herzegovina gives young people the opportunity to 
state their position regarding the implementation of the 
Mission’s activities.

• The Central Asian Youth Network, which operates 
with the support of the OSCE Program Office in Astana, 
annually holds an event where students from different 
countries of the region set out and discuss their vision of 
regional security in line with OSCE values and principles.

• The Presence in Albania and the Mission in Serbia 
organize “summer schools” for young people from 
both countries in order to foster intercultural dialogue, 
deepen mutual understanding and cooperation in order 
to counteract prejudice and stereotypes.

• Youth representatives from Albania and Serbia 
are supported in their efforts to build relationships, 
cooperation, and dialogue.

Youth opinions are heard through the following OSCE 
events:

• at meetings of the Council of Ministers;
• at meetings of the Permanent Council;
• at events held by the ODIHR, the HCNM, and the RFMI;
• at the human dimension implementation review 

10 http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm

meeting;
• in field operations;
• at the events of the OSCE Parliamentary Assembly;
• in the Mediterranean and Asian contact groups;
• at events during the OSCE Security Days.

European Union programs10

The organized youth environment in the pan-
European region is characterized by practices related to 
the implementation of targeted actions by international 
organizations, for example, the Council of Europe and 
supranational structures, in particular, the European 
Union (EU), the European Parliament (EP) and other state 
structures.

The European approach implies a clear responsibility 
of the state for the process of integrating youth into 
society, increasing competitiveness in the labor 

Table 2.1  
YOUTH PROGRESS INDEX COUNTRY RANKING  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 

Norway 
Finland 
Denmark 
Iceland 
Sweden
Canada 
Netherlands 
Switzerland 
Ireland 
New Zealand 
Austria 
Australia 
Germany
Belgium 
United Kingdom 
Slovenia 
Japan 
United States 
Czech Republic 
Spain 

88,94
88,59
88,54
88,39
87,32
86,55
86,53
86,47
85,16
85,07
84,89
84,41
84,41
83,34
82,62
81,99
81,36
81,32
80,87
80,85

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. 

Portugal 
Estonia 
France 
Republic of Korea 
Slovakia 
Latvia
Poland 
Cyprus 
Croatia 
Italy 
Israel 
Chile 
Costa Rica 
Greece 
Lithuania 
Uruguay 
Hungary 
Bulgaria 
Serbia 
Mauritius 

80,55
80,55
78,50
77,40
76,99
76,43
76,26
76,24
76,05
75,71
75,68
75,66
74,32
74,26
73,76
73,48
73,20
69,38
69,05
68,81

Location                    Сountry                        Rating
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71. 

Romania 
Argentina 
Panama 
Montenegro 
Armenia 
Georgia 
Ecuador 
Albania 
FYROM 
Jamaica 
Belarus 
Malaysia 
Brazil 
Peru 
Colombia 
Tunisia 
Turkey 
Kyrgyzstan 
Paraguay 
Ukraine 
Mexico 
Dominican 
Republic 
Kazakhstan 
Moldova 
Russia 
Thailand 
Bolivia 
Sri Lanka 
Philippines 
Lebanon 
Nicaragua 

68,19
67,98
66,91
66,53
66,67
66,25
64,85
64,66
64,40
64,07
63,89
63,37
63,36
63,28
63,25
62,71
62,38
62,37
62,29
62,08
61,94
61,07

60,88
60,87
60,84
60,66
60,52
60,24
60,06
58,46
57,32

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102. 

Morocco 
Indonesia 
El Salvador 
Mongolia 
Iran 
Egypt 
Honduras 
South Africa 
Nepal 
Botswana 
Guatemala 
Namibia 
Ghana 
India 
Bangladesh 
Cambodia 
Senegal 
Rwanda 
Malawi 
Zimbabwe 
Pakistan 
Uganda 
Tanzania 
Benin 
Cameroon 
Ethiopia 
Burkina Faso 
Lesotho 
Liberia 
Mali 
Mozambique 

57,09
56,92
56,05
55,65
55,17
54,26
54,06
53,56
53,27
53,12
52,91
49,63
49,47
48,61
47,85
47,14
46,60
44,18
41,27
41,03
40,09
39,44
37,64
37,61
36,90
36,19
36,07
35,38
34,45
34,30
35,53

location                    Сountry                        Rating
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market, providing legal and social support to youth 
organizations as “platforms for life” for young people. 
Special attention is paid to the provision of youth 
employment, the fight against unemployment and 
the development of youth projects. A whole set of 
regulatory documents adopted in the European Union 
and the Council of Europe serves as the legal support.

The Erasmus + program of the European 
Commission is designed for a seven-year period 
(2014–2020) and combines various previous EU 
programs and instruments, including four international 
cooperation programs (Tempus, Erasmus Mundus, Alfa, 
and Edulink). The program is thematically focused on 
education, vocational training, youth, and sports and 
contains more than 10 different tools, the rules for 
participation in which are different for representatives 
of different countries.

Structural parts of the program are divided into tools. 
In some instruments, only citizens and organizations 
from program countries (EU countries, Iceland, 
Liechtenstein, Macedonia, Norway, Turkey, Switzerland) 
can participate. Other tools are open to representatives 
from partner countries (all other countries).

The basic structure of the Erasmus + program:
• Key activity 1: Mobility for learning for individuals:
Joint Master Degrees (Key Action 1 Joint Master 

Degrees);
Credit Mobility (Key Action 1 Credit Mobility);
The mobility of youth and people working with young 

people (Key Action 1 Mobility of Young People and 
Youth Workers);

• Key focus 2: Collaboration for innovation and 
sharing best practices:

Capacity building in higher education (Key Action 2 
Capacity Building in Higher Education);

Strategic partnerships in the field of education, 
training, and youth (Key Action 2 Strategic

Partnerships in the Field of Education, Training, and 
Youth);

Knowledge Alliances, Skills Alliances (Key Action 2 
Knowledge Alliances, Sektor Skills Alliances);

• Key activity 3: Supporting systemic reforms 
Structural dialogue in the field of youth (Key Action 3 
Structured Dialogue Youth); 

Sport.
“Structured Dialogue” 
“Structured Dialogue” is a means of communication 

between young people and decision-makers in order to 
implement the priorities of European cooperation on 
youth policy. The project aims to ensure that the views 
of young people are heard in the process of developing 
and shaping European politics.

The “Structured Dialogue” is a consultative process 
carried out by the European Commission, which aims 
to expand cooperation with civil society and to get 

information from young people directly, “first-hand”.
The “Structured Dialogue” consists of one main event 

– the European Youth Conference. The conference is 
organized by a European Union country chairing the EU 
this year.

Basic methods and principles:

Figure 2.2
YOUTH PROGRESS INDEX - INDICATORS
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 2017

Nutrition and Basic Medical Care - 96.09
• Starvation - 100
• Depth of food deficit - 96.85
• Maternal mortality rate Undernourishment - 98.35
• Child mortality rate - 87.74
• Deaths from infectious diseases - 97.25

Water and Sanitation - 70.63
• Access to piped water - 61.37
• Access to improved sanitation facilities - 97.14
• Rural access to improved water source - 77.11

Shelter - 70.71
• Access to electricity - 100 
• Availability of affordable housing - 32.43
• Quality of electricity supply - 59.13

Personal Safety - 61.18
• Homicide rate - 81.50
• Level of violent crime - 75.00
• Perceived criminality - 50.00
• Traffic deaths - 60.42
• Safe walking at night - 50.79 

 Youth Progress Index – 63/102

 Rank – 45/154

Basic Human Needs – 74.12      

Foundations of Wellbeing – 60.96     

Access to Basic Knowledge - 98.80 
• Female secondary education - 99.68
• Gender parity in secondary enrollment - 92.67
• Gross secondary school enrollment - 100
• Primary school enrollment - 99.57
• Youth literacy rate - 100     

Access to Info and Communications - 71.32 
• Internet users - 79.00
• Press Freedom Index - 45.45
• Youth Mobile telephone - 93.22

Health and Wellness - 46.62
• Death rate from HIV/AIDS - 99.23 
• Life expectancy at 60 - 47.62
• Suicide rate - 16.95
• Youth mortality from non-communicable dis.. - 17.32

Environmental Quality - 36.04 
• Air quality satisfaction - 41.82
• Biodiversity and habitat - 40.89
• Greenhouse gas emissions - 46.30
• Outdoor air pollution attributable deaths - 36.21
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• “Structured Dialogue” is based on working cycles 
of 18 months in length and is set for this period by a 
common theme corresponding to European cooperation 
priorities. Each EU Presidency can also choose a specific 
topic related to a common theme as a priority for the time 
of its presidency. The topic is approved by the EU Council 
of Ministers for Youth Affairs;

• The “Structured Dialogue” should include 
consultations with young people and youth organizations 
at the level of the Member States, at EU youth conferences 
organized by the Presidency of the European Union, as 
well as during the European Youth Week.

The success of the project depends on the direct 
participation of youth and youth organizations. During 
each 18-month project cycle, in all EU countries at 
the national level consultations of youth and youth 
organizations are held. In each country, national working 
groups are organized to participate in the project, which 
includes:

• representatives of ministries of youth affairs
• national youth councils
• local and regional youth councils
• youth organizations
• youth workers
• young people from all walks of life
• sociologists, psychologists and other researchers 

in the field of youth
 “Youth in Action Programme”11

The Youth in Action Program aims to provide 
opportunities for young people aged 13 to 30 years 
to gain non-formal learning experience in the context 
of European diversity.

11 http://ec.europa.eu/youth/tools/youth-in-action_en.htm

Until 2014, the program was the main instrument 
in the implementation of EU policies. It took into 
account the key priorities of youth policy in Europe: 
European citizenship, youth participation, cultural 
diversity, and the involvement of young people with 
disabilities.

The implementation of the program was designed 
for 2007-2013. and was based on the principles of 
the previous program “Youth” 2000-2006. In 2014, 
the Youth in Action program and six other youth 
policy programs were combined into the Erasmus + 
program, which is designed for 2014–2020.

The goal of the program is to promote the ideas 
of European solidarity and citizenship among young 
people and their inclusion in building the future 
community of Europe. One of the priorities of the 
Youth in Action Program is the inclusion in the 
projects of the program young people with special 
needs (for example, those who live in regions with 
insufficient cultural, geographical, socio-economic 
conditions or have limited health opportunities). 
The program is aimed at the so-called “program 
countries”, which include 27 EU member states, 3 
countries of the European Economic Area (Iceland, 
Norway, and Liechtenstein) and a candidate country 
for accession to the European Union (Turkey).

The program “Youth in Action” also supports 
cooperation with countries of Eastern Europe and 
the Caucasus (EECA): Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Georgia, Moldova, Russia, Ukraine.

Objectives of the program cooperation with 
the countries of Eastern Europe and the Caucasus 
(EECA):

• To contribute to the strengthening of world 
peace through the support of dialogue, tolerance, 
and solidarity among young people;

• Building long-term and stable cooperation;
• Exchange of experience in youth work and know-

how between non-state and state structures in the EU 
and EECA countries;

• Development of the volunteer sector and civil 
society in the EECA region. 

The European Youth Forum (EYF)
The European Youth Forum (EYF) is the platform 

of national youth councils and international youth 
referral organizations in Europe, which has been 
operating since 1996.

The EYF unites 41 national youth councils and 63 
international youth non-governmental organizations, 
a total of 104 organizations from all over Europe.

Mission: the forum is working to give young people 
the opportunity to actively participate in society, to 
improve their own lives, representing and defending 

Opportunity - 48.91 
• Freedom of assembly/association - 38.68
• Freedom of expression - 25.00
• Political rights - 12.5
• Private property rights - 30.00
• Young members of parliament - 0.00
• Youth confidence in police - 52.05    

Personal Freedom and Choice - 54.49 
• Corruption - 11.25
• Early marriage - 90.91 
• Freedom of religion - 0.00
• Satisfied demand for contraception - 67.47
• Youth perception of corruption - 51.00 

Inclusion - 57.06  
• Discrimination and violence against minoriti - 30.00
• Religious tolerance - 100
• Youth openness towards homosexuals - 9

Access to Advanced Education -  66.03
• Inequality in the attainment of education - 87.50
• Tertiary enrollment rate - 46.04
• Years of tertiary schooling - 44.42

Opportunities
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their needs and interests and the interests of their 
organizations.

Goals:
• Increase the participation of youth and youth 

organizations in society, as well as in decision-
making processes;

• Positively influence political issues affecting 
youth and youth organizations, being a recognized 
partner for international institutions, namely the 
European Union, the Council of Europe and the United 
Nations;

• Promote youth participation in independent 
youth organizations at the national and international 
levels, addressing issues of ensuring reliable and 
adequate funding for them;

• Promote the exchange of ideas and experiences, 
mutual understanding, equal rights and opportunities 
among young people in Europe;

• Support intercultural interaction, democracy, 
respect, diversity, human rights, active citizenship, 
and solidarity;

• Contribute to the development of youth work in 
other regions of the world.

An analysis of the experience of leading foreign 
countries shows that the specificity of youth policy 
development in these countries lies in a large number 
of point directions, a developed network of youth 
organizations, the presence of diverse state and 
local youth support programs (training, retraining, 
employment, vocational guidance, re-socialization, youth 
involvement in social life, encouraging volunteering).

Based on the presented international experience 
in the implementation of youth policy, the following 
recommendations may be highlighted:

- To study the main indicators of the Youth Progress 

Index and present a plan for improving the position of
Kazakhstan in this ranking.

- The effectiveness of the implementation of youth
policy in foreign countries largely depends on the
professional training of personnel for working with
young people. At present, in the Classifier of specialties
and professions of the Republic of Kazakhstan, there is
no such specialty as “Specialist in work with youth”. The
opening of such specialties and departments will allow
preparing professional personnel for work with young
people.

A large number of government programs and youth
support projects are being implemented in Kazakhstan.
We recommend examining the effectiveness of the
implementation of these programs, which will determine
their strengths and weaknesses and continue to conduct
more targeted (targeted) work with different categories
of young people (as is practiced in foreign countries).

- Interesting is the experience of the activities of youth
organizations in Japan (the Japanese Youth Chamber),
which is regulated by the state on the one hand and is
quite diverse and structured on the other.

- Taking into account the attention of the state to
socially vulnerable categories of young people and the
adoption of the NEET Roadmap for Employment and
Socialization of Youth in the Republic of Kazakhstan,
the experience of the Austrian Republic in “preventive
measures” of working with young people who fall into
the risk category can be useful.

- Considering the reorganization of the structure
of the Ministry of Social Development of the Republic
of Kazakhstan, we consider it appropriate to study the
activities of the Ministry of Gender Equality and the
Family of the Republic of Korea.
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3.1. Socially – important diseases
 influence to health of youth  

3.2. Healthy lifestyle and recreational
 activities among young people  

3.3. Suicide and its
 prevention among
 young people

3.4. Leisure of young people 

HEALTH AND LEISURE
OF YOUNG GENERATION

CHAPTER 3
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3.1. SOCIALLY – IMPORTANT DISEASES 
INFLUENCE TO HEALTH OF YOUTH 

The urgency of the problem of the health of the 
young generation is undeniable. Poor health condition 
dramatically reduces the quality of life, affects the 
ability of a person to actively participate in society. 
An effective health care system is one of the criteria 
for a developed society. Health status is an important 
component in assessing human development from 
the point of view of young people. This is due to 
the following reasons. Firstly, young people have a 
special profile of diseases that are better and easier 
to prevent by increasing their awareness. Secondly, 
the state of health of young people largely determines 
the quality of their future life. From this point of view, 
it is necessary to take into account the state of health 
of young people, since lifestyle, bad habits (smoking, 
use of alcohol, drugs) have a strong impact on human 
health in middle and older age.

Socially significant diseases are diseases caused 
mainly by socio-economic conditions that are 
detrimental to society and require social protection 
of a person.

Tuberculosis incidence
According to the data presented in the report 

of the Global Competitiveness Index of the World 
Economic Forum for 2017-2018, the Republic of 

Kazakhstan, according to the factor “Prevalence 
of tuberculosis” (“Tuberculosis incidence”), by the 
end of 2017 improved its position by 2 positions 
compared to 2016 (92 from 137 countries) and 
ranked 90th [1]. 

Table 3.1  
THE NUMBER OF PATIENTS WITH TUBERCULOSIS 
WITH THE FIRST-EVER ESTABLISHED DIAGNOSIS 
AT THE AGE OF 15-29 YEARS, PEOPLE, 
2016-2017 

According to the MSHD RK

2016 year
3 310

138
246
330
212
140
208
194
150
218
176
384
129
103
194
248
240

2017 year
2 685

112
204
241
179
102
152
144
133
169
132
400

87
93

153
192
192

Regions 
Republic of Kazakhstan
Akmola region 
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
West Kazakhstan region
Zhambyl region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
South Kazakhstan region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
East Kazakhstan region
Astana city
Almaty city 

The Republic of Kazakhstan

Akmola region 

Aktobe region

Almaty region 

Atyrau region 

West Kazakhstan region

Zhambyl region 

Karaganda region

Kostanay region

Kyzylorda region 

Mangystau region 

South Kazakhstan region

Pavlodar region 

North Kazakhstan region

East Kazakhstan region

Astana city

Almata city 

Figure 3.1 
THE NUMBER OF CASES OF TUBERCULOSIS
(15-29 YEARS) PER 100 000 POPULATION
OF THE CORRESPONDING AGE

According to the MSHD RK

74,8

76,1

106,8

63,1

137,0

81,4

70,8

54,9

76,0

104,7

102,7

69,2

61,3

85,8

58,1

103,3

48,6 



H
EA

LT
H

 A
N

D
 L

EI
SU

RE
 O

F 
YO

U
N

G
 G

EN
ER

AT
IO

N

311

C
H

A
P

TE
R 

3

According to the Ministry of Health of the Republic 
of Kazakhstan, the total number of patients with the 
first-ever diagnosis (tuberculosis), aged 15-29 years 
in 2017, was 2,685 people. Of these, 1,350 men and 
1,335 women.

In 2017, there is a decrease in the number of 
patients, with the first-ever diagnosis (tuberculosis), 
at the age of 15-29 years, compared with 2016. In 
all regions in this indicator falls in the rate, with the 
exception of the South Kazakhstan region (tab. 3.1). 

The picture of the incidence of tuberculosis 
among young people is more informative when 
calculating the indicator per 100,000 population of 
the corresponding age (fig. 3.1).

According to the indicator “the number of people 
with tuberculosis per 100,000 population of the 
corresponding age” at the end of 2017, the most 
difficult situation in the following regions: Atyrau 
(137), Aktobe (106.8), Kyzylorda (104.7), Mangystau 
(102.7) regions and Astana (103.3).

A more favorable situation with the incidence 
of tuberculosis among young people in 2017 was 
in Almaty (48.6), East Kazakhstan (58.1), Pavlodar 
(61.3), Almaty (63.1), South Kazakhstan (69,2) areas.

Malignant neoplasms
The number of cases of malignant neoplasms 

among the population of the Republic of Kazakhstan 
at the age of 15–29 years old with the first diagnosis 
in 2017 was 692 people.

In 2017, there is a decrease in the number of cases 
of malignant neoplasms (with a first-time diagnosis) 
at the age of 15-29 years, compared with 2016, by 53 
cases (fig. 3.2).

Among women with oncopathology, young women 
predominate (62.3 %) (fig. 3.3).

On average in the Republic of Kazakhstan, the 
incidence of malignant neoplasms (with a first-

time diagnosis) among young people is 17.3 cases 
per 100,000 population of the corresponding 
age. Analysis of the incidence of cancer in young 
people in a regional context shows that the most 
unfavorable situation in Astana (49 cases). Regions 
in which the incidence of oncological diseases 
among young people is higher than the national 
average: Karaganda region (20.1 cases), Zhambyl 
region (20 cases) (fig. 3.4).

Substance use and alcoholism 
The total number of young people aged 15 - 29 

years, with mental disorders and behavioral disorders, 
due to the use of psychoactive substances, in 2017 
amounted to 4,256 people.

Most young people in this category live in the East 
Kazakhstan region (1 168), the city of Astana (608), 
the Zhambyl region (303), and the Kyzylorda region 
(296) (fig. 3.5).

The problem of alcohol consumption by 
adolescents and young people is very relevant for 
modern society, as it has a significant impact on the 
health of the young generation, life expectancy, work 
capacity, etc. Long-term and frequent use of alcohol 
can lead to alcoholism. Alcoholism is a chronic 
disease that develops as a result of prolonged alcohol 
abuse and is characterized by mental and physical 
dependence on alcohol, leading to impaired mental 
and physical health, as well as social maladjustment

In the Republic of Kazakhstan in 2017, the number 
of newly diagnosed alcoholism among the population 
aged 18-29 years was 2,193 cases. In the regional 
context, the highest number of cases of alcoholism 
among young people per 100 thousand population 
(18-29 years) was recorded in East Kazakhstan 
(305.3), Kyzylorda (169.3) regions and Astana (110) 
(fig. 3.6). 

15-17 age 18-23 age 24-29 age

Figure 3.2
INCIDENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS AMONG
THE POPULATION OF THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN AT THE AGE OF 15 – 29 YEARS
OLD WITH THE FIRST DIAGNOSIS, PERS

According to the MSHD RK

2016 year

2017 year

Total:

745

692

46                 425                     

    
 2

74 2016
year

54              333                         

  3
05

2017
year

Men                       Women

Figure 3.3
INCIDENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS
OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN AT THE AGE OF 15 - 29 
YEARS WITH THE FIRST ESTABLISHED
DIAGNOSIS, GENDER PROFILE, 2017, PEOPLE

According to the MSHD RK

431261 2017
year
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3 Mental illness
The total number of patients with the first-ever 

established diagnosis of mental and behavioral 
disorders, at the age of 15 - 29 years in 2017 was 1,550 
people, of which 957 men, 593 women.

Figure 3.4 
INCIDENCE OF MALIGNANT NEOPLASMS
OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN AT THE AGE OF 15-29 YEARS
BY REGION, 2017 

According to the MSHD RK

22

86

19

59

29

41

16

68

28

22

25

26

27

48

58

118

12

12,4

13,8

14,2

14,6

15,1

15,2

15

15,7

15,8

16,9

17,2

18,2

20

20,1

49

The number of cases per 100 thousand
Number of cancer patients

Kostanay region 

South Kazakhstan region 

Atyrau region

Almaty region

Aktobe region

East Kazakhstan region

North Kazakhstan region

Almaty city

Kyzylorda region

West Kazakhstan region

Mangystau region

Akmola region

Pavlodar region 

Zhambyl region 

Karaganda region

Astana city

Atyrau region

Almaty city

Akmola region

Karaganda region

Almaty region

Mangystau region

Pavlodar region

North Kazakhstan region

Aktobe region

South Kazakhstan region 

West Kazakhstan region

Kostanay region

Kyzylorda region

Zhambyl region

East Kazakhstan region

Astana city

Figure 3.5 
INCIDENCE OF MENTAL AND BEHAVIORAL
DISORDERS ASSOCIATED WITH THE USE
OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
OF THE POPULATION AGED 15-29 YEARS, 2017

According to the MSHD RK
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The youth of the older age cohort (25 - 29 years 
old) is the most numerous subgroup in terms of the 
number of mental and behavioral disorders among 
young people in general (fig. 3.7).

In 2017, the largest number of young people
suffering from mental and behavioral disorders
at the age of 15 - 29 years old were registered in
the following regions: South Kazakhstan (254),
Karaganda (160), Aktyubinsk (146), Kostanay (142)
regions (fig. 7).

In 2017, the incidence of young people suffering
from mental and behavioral disorders, aged 15 - 29
years, in the republic was 41.2 cases per 100,000
population of the corresponding age. This indicator
is almost twice as high as the average in the republic
in Kostanay region (81.1). In the following regions,
the share of this category of youth is above average:
Aktobe (77.5), Pavlodar (59.2), Karaganda (58.2),
North Kazakhstan (52.3), Atyrau (44.6) regions,
Astana (49.3) (fig. 3.8).

Human Immunodeficiency Virus (HIV)
According to WHO, more than 2 million teenagers

in the world are living with HIV. One of the objectives
of the Sustainable Development Goal is to end the
epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria, neglected
tropical diseases, hepatitis, water-borne diseases
and other infectious diseases by 2030. In the high
incidence of disease, in order to achieve this goal, to
combat these diseases it is necessary that teenagers
were at the efforts center [2].

The number of youth of the Republic of Kazakhstan
at the age of 15 - 29 years, registered at DGCC AIDS in
2017 amounted to 2,542 people. Compared to 2016,
there is a decrease in the number of young people
registered at the GC AIDS center (fig. 3.9).

In 2017, in the regional context, the highest
number of young people registered for the AIDS
center in East Kazakhstan (364), Karaganda regions
(337), Almaty (354).

The increase in the number of young people
registered at DGC of AIDS, compared with 2016, is
observed in the following regions: Akmola (from 69
people to 75 people), Aktyubinsk (from 42 people

Almaty city

Mangystau region

Atyrau region

South Kazakhstan region 

Almaty region

Karaganda region

Akmola region

Pavlodar region

The Republic of Kazakhstan

Aktobe region

Zhambyl region

Kostanay region

East Kazakhstan region

North Kazakhstan region

Astana city

Kyzylorda region

West Kazakhstan region

Figure 3.6 
INCIDENCE OF MENTAL AND BEHAVIORAL
DISORDERS DUE TO ALCOHOL CONSUMPTION
IN THE POPULATION AGED 18-29 YEARS, 2017

According to the MSHD RK
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Figure 3.7
INCIDENCE OF MENTAL AND BEHAVIORAL
DISORDERS OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN AGED 15 - 29 YEARS, 2017
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to 47 people), Atyrau (from 31 people to 38 people), 
North Kazakhstan (from 136 people to 161 people), 
South Kazakhstan (from 208 people to 217 people) 

regions, Almaty (from 345 people to 354 people ) (tab.
3.2).

Early pregnancy and abortion among minors
One of the social problems affecting the

reproductive health of young people is early pregnancy
and abortion. The lower the age of adolescents,
the greater area of risk to health provided by early
pregnancy.

According to the Ministry of Health of the Republic
of Kazakhstan, in 2017 there were 1,286 abortions
among minors aged 15-18 years (fig. 3.11).

Almaty city

Almaty region

West Kazakhstan region

Akmola region

Kyzylorda region

Zhambyl region

East Kazakhstan region

South Kazakhstan region 

Mangystau region

The Republic of Kazakhstan

Atyrau region

Astana city

North Kazakhstan region

Karaganda region

Pavlodar region

Aktobe region

Kostanay region

Figure 3.8 
THE NUMBER OF PEOPLE WITH MENTAL
AND BEHAVIORAL DISORDERS PER 100 000
POPULATION OF THE CORRESPONDING AGE
(15 - 29 YEARS OLD),
REGIONAL PROFILE, 2017

According to the MSHD RK
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Figure 3.9
POPULATION 15-29 YEARS OLD, REGISTERED
AT DGCC AIDS, 2016-2017, PEOPLE

Source:  RSC AIDS

2016 year

2017 year

Total:

2 542

2 586

             1 501                      
    

1 
08

5 2016
year

           1 406                   
    

  1
 1

36 2017
year

Men                      Women

Table 3.2  
NUMBER OF YOUNG PEOPLE (15-29 YEARS OLD) 
REGISTERED AT GCC AIDS, 2016-2017 

Source:  RSC AIDS 

2016 year
69
42

304
31

400
74
60

365
170

19
24

186
136
208
345
153

2 586

2017 year
75
47

290
38

364
71
54

337
135

18
28

166
161
217
354
187

2 542

Region 
Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl region 
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
South Kazakhstan region
Almaty city 
Astana city
TOTAL 



H
EA

LT
H

 A
N

D
 L

EI
SU

RE
 O

F 
YO

U
N

G
 G

EN
ER

AT
IO

N

315

C
H

A
P

TE
R 

3In 2017, 3,443 cases of early pregnancy (15-18 
years) were recorded in the Republic of Kazakhstan 
(fig. 3.12).

In the prevention and treatment of socially 
significant diseases of young people, the role of youth 

health centers is important. According to the Ministry 
of Health of the Republic of Kazakhstan, 96 centers 
of health functioning in the Republic, which operates 
on the basis of city and district primary health care 
organizations; regional and district centers for the 
healthy lifestyle (tab. 3.3).

The total number of persons who applied to the 
health centers for 2017 was 603,494 people, of which 
245,715 were males and 357,779 females.

Thus, based on the analysis of statistical data, 

Pavlodar region

Zhambyl region

Kostanay region

South Kazakhstan region 

Karaganda region

Almaty city

Almaty region

The Republic of Kazakhstan

Akmola region

East Kazakhstan region

West Kazakhstan region

North Kazakhstan region

Mangystau region

Astana city

Aktobe region

Atyrau region

Kyzylorda region

Figure 3.10 
THE PROPORTION OF YOUNG PEOPLE AGED
15–29 YEARS OF THE TOTAL NUMBER
OF PLHIV, 2017

Source: RSC AIDS 
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Figure 3.11 
NUMBER OF ABORTIONS AMONG MINORS
AGED 15-18 YEARS, 2017

Source: MH RK 
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the main problem aspects of the health of the young
generation of the Republic of Kazakhstan were
identified.

Despite the decline in the total number of
patients with the first-ever established diagnosis
(tuberculosis) at the age of 15-29 years, in some
regions the situation in this area is difficult. In
Atyrau region, the indicator “the number of cases of
tuberculosis per 100 thousand of the population of
a corresponding age” at the end of 2017 is 1.8 times
higher than the national average. In Aktobe, Kyzylorda,

Mangystau regions and Astana this indicator is 1.4 
times higher than the national average.

The most unfavorable situation with the incidence 
of young people with malignant neoplasms in 2017 
was in Astana, Karaganda, and Zhambyl regions.

In 2017, as compared with 2016, the total 
number of young people registered at RSC AIDS has 
decreased.

At the end of 2017, the largest number of young 
people registered at the RSC AIDS centers in East 
Kazakhstan (364), Karaganda region (337), Almaty 
(354).

The largest share of infected HIV youth in the total 
number of PLHIV in 2017 registered in the Kyzylorda 
and Atyrau regions.

The greatest number of alcoholism among the 
youth aged 15-29 years recorded in the following 
regions: East Kazakhstan, Kyzylorda regions and 
Astana city.

It is necessary to pay attention to the problem 
of early pregnancy and abortion among minors. At 
the end of 2017, the most difficult situation in the 
following regions: South Kazakhstan, Karaganda 
regions and Almaty city.

3.2. HEALTHY LIFESTYLE AND 
RECREATIONAL ACTIVITIES AMONG YOUNG 
PEOPLE

Aktobe region

West Kazahstan region

Pavlodar region

North Kazakhstan region

Akmola region

Mangystau region

Atyrau region

Almaty city

Kostanay region

East Kazakhstan region

Karaganda region

Kyzylorda region

Astana city

Almaty region

South Kazakhstan region 

Figure 3.12 
NUMBER OF CASES OF EARLY PREGNANCY
(15-18 YEARS), 2017

Source: Statistic of Committee of the MNE RK
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Zhambyl region

Table 3.3  
NUMBER OF YHC IN THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN IN THE 1ST HALF OF 2018 

Source: MH RK 

Number of YHC
1
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0
7
5

14
4
8
8
4
7
1
1
1
1

12
8

96

Regions
Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kyzylorda region
Kostanay region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
Turkestan region
Shymkent city 
Astana city
Almaty city
TOTAL 
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Healthy lifestyle and sports and recreational work
among young people are directly related to the future
development of Kazakhstan. One of the tasks of the
State is to prepare young people to take personal
responsibility for their own health and to promote
the popularization of a healthy lifestyle.

In today’s world, young people face various health
threats. For example, the risk of infectious, parasitic
diseases, excessive and improper use of technology,
an unhealthy environment all threaten the physical
and mental health of young people.

Playing sports is one of the most important
mechanisms for improving the health of young
people. Periodic sports bring up young people and
inspire them to lead a healthy lifestyle, as well as
affect the improvement of the physical, emotional
and psychological health of young people.

According to the data of the Ministry of Culture
and Sports of the Republic of Kazakhstan (hereinafter
referred to as MKS RK), from 2015 to 2017, in most
regions of the country, there is a tendency to increase
in the number of young people involved in sports (fig.
3.13).

A decrease in the number of young people involved
in sports was recorded in Karaganda (from 226,138
people to 155,633 people), East Kazakhstan (from
263,766 people to 233,565 people), Aktobe (from
154,273 people to 96,501 people), Pavlodar (from
124,325 people to 82,007 people), Akmolinskaya
(from 103,137 people to 76,940 people), North
Kazakhstan (from 88,490 people to 51,168 people)
and Mangystau (from 88,095 people to 64,008
people) areas.

A significant increase in the number of young
people involved in sports observed in South
Kazakhstan (from 175,692 people to 427,808 people),
Almaty (from 172,711 people to 369,015 people) and
Kyzylorda (from 154,931 people to 242,968 people)
areas.

According to the MCS RK, the number of young
people who regularly play sports in 2017 amounted
to more than two and a half million people − 63.6 %
of the total number of young people aged 14 to 29
years (tab. 3.4).

According to the MCS RK, the most young people
involved in sports live in the following regions:
Almaty city (88.3 %), East Kazakhstan (84.2 %) and
Kostanay (77.8 %) regions. The lowest percentage of
young people involved in sports observed in Aktobe
(48.6 %), North Kazakhstan (47.6 %) and Mangystau
(43.3 %) regions (fig. 3.14).

In the period from 2015 to 2017 in all regions of the
country there is a tendency to increase the number of
young people practicing national sports.

During this period, in Aktobe, Mangystau regions

Almaty city
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South Kazakhstan region 
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West Kazakhstan region
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East Kazakhstan region

Atyrau region

Almaty region

Aktobe region

Akmola region

Figure 3.13 
NUMBER OF YOUNG PEOPLE (14-28 YEARS OLD)
ENGAGED IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS,
BY REGION (2015-2017)

Source: MCS RK
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and Almaty, the number of young people involved in 
national sports has more than doubled. The smallest 
growth is observed in Karaganda, Atyrau and Almaty 
regions (fig. 3.16).

At the end of 2017, 459 youth sports schools were 
functioning in the Republic, in which 320,989 students 
enrolled. The largest number of sports schools 

registered in South Kazakhstan (78) and Karaganda 
(40) regions. The number of young people studying 
in these schools prevails in the South Kazakhstan 
(56,303 people) and Almaty (28,935 people) regions 
(tab. 3.5).

The importance of creating a healthy lifestyle 

Almaty region

East Kazakhstan region

Kostanay region

West Kazakhstan region

Atyrau region

Astana city

South Kazakhstan region 

Almaty city

Zhambyl region

Kyzylorda region

Pavlodar region

Karaganda region

Akmola region

Aktobe region

North Kazakhstan region

Mangystau region

Figure 3.14 
RATING OF REGIONS BY % OF YOUNG PEOPLE,
WHO PERIODICALLY PLAY SPORTS,
OF THE TOTAL NUMBER OF YOUNG PEOPLE,
2017

Source: MCS RK
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Figure 3.15 
THE NUMBER OF YOUNG PEOPLE WITH
DISABILITIES WHO ARE SYSTEMATICALLY
ENGAGED IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS,
BY REGION, 2017

Source: MCS RK 
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and sports in the life of young people cannot be 
overestimated. An important step in the health 
promotion among youth is preventive measures, 
physical activity, and sports. Government bodies, 
educational institutions need to maintain and develop 
the emerging trend of increasing the number of young 
people involved in sports.

Because young people are a relatively healthy 
segment of the population, often poor health is a 
consequence of the consequences of accidents, 
injuries, violence, substance abuse, HIV / AIDS and 
tuberculosis. In order to avoid these problems, the 
task of the state to create a system to support a 
healthy lifestyle that promotes the health of young 
people.

3.3. SUICIDE AND ITS PREVENTION AMONG 
YOUNG PEOPLE 

According to the World Health Organization 
(hereinafter − WHO) (WHO Global Suicide Report, 
2014), in 2012, by the number of suicides among the 
age group 5-14 years (3.0 per 100 thousand of the 
relevant population), Kazakhstan ranked 9th in the 
world and on the 4th in the age range of 15-29 years 
− 30.8 per 100 thousand of the relevant population. 
The top ten countries in the number of suicides also 
include Russia (27.3 per 100 thousand population in 

the age group from 15 to 29 years), Lithuania (26.8 
per 100 thousand population in the age group from 
15 to 29 years).

According to the Committee on Legal Statistics 
and Special Accounts of the General’s Office of the 
Republic of Kazakhstan (CLS&SA of the PGO RK), 
2017 characterized by a decrease in suicide rates 
among the entire population of the republic. Thus, 
the average national indicator in 2016 was 22.0 per 
100 thousand population, in 2017 − 19.9. The highest 
rates are found in Akmola (41.7), East Kazakhstan 
(35.6), Kostanay (35.2) regions.

The data presented in Figure 3.17 demonstrate a 
decrease in the number of suicides among persons 
aged 14-28 years from 2015 to 2017.

So, in 2015, among the population of the Republic 
of Kazakhstan at the age of 14-28 years, 970 cases of 
suicide were recorded. In 2016, this figure fell to 899 
(- 7.3 %). In 2017, the indicator decreased slightly and 
amounted to 818 cases of suicide, which is 9 % less 
than in 2016 and 15.7 % in 2015. 

According to the CLS&SA of the PGO RK in the 
country, the number of suicidal attempts among 
young people is decreasingIn 2015, the number 
of suicidal attempts amounted to 2,642 cases. In 
2016, persons aged 14-28 years old had absolutely 
2,416 suicidal attempts, which is 8.6 % less than in 
the previous year. For the period of 2017, that rate 

Source: MCS RK 

3 995 896
152 538
198 482
418 074
137 752
277 473
140 413
245 934
291 441
185 077
180 394
147 728
150 350
107 497
700 905
224 069
437 769

2 538 538
76 940
96 501

369 015
92 776

233 565
100 886
140 916
155 633
143 962
101 638

64 008
82 007
51 168

427 808
148 454
253 261

% of young people who are systematically 
involved in sports, of the total number 

of young people (14-28 years old)

Youth
(14 - 28 years old),

systematically involved in sports

Youth
(14 - 28 years old),

people
Regions

63,6
50,4
48,6
88,3
67,4
84,2
71,8
57,3
53,4
77,8
56,3
43,3
54,5
47,6

61
66,3
57,9

Republic of Kazakhstan 
Akmola region 
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
West Kazakhstan region
Zhambyl region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
South Kazakhstan region
Astana city
Almaty city 

Table 3.4 
PERCENTAGE OF YOUNG PEOPLE WHO ARE SYSTEMATICALLY INVOLVED IN SPORTS, 
OF THE TOTAL NUMBER OF YOUNG PEOPLE, IN %, 2017 
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has fallen on 40.6 % in comparison with 2016 (1,434 
cases).

According to the data of the CLS&SA of the PGO 
RK, the death rate due to suicide is higher among 
young men than among young women. In Kazakhstan 
in 2017, 818 cases of suicide recorded among males 
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South Kazakhstan region 
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Figure 3.16 
THE NUMBER OF YOUNG PEOPLE PRACTICING
NATIONAL SPORTS, BY REGION, (2015-2017)

Source: MCS RK
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The number 
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in physical 

culture and s
ports in CYSS

Number 
of youth 
sports 

schools 
(CYSS)

Regions

The Republic of Kazakhstan 
Akmola region
Aktobe region
Almaty region 
Atyrau region
East Kazakhstan region
West Kazakhstan region
Zhambyl region
Karaganda rgion
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
South Kazakhstan region
Astana city
Almaty city 

Table 3.5 
NUMBER OF YOUTH SPORTS SCHOOLS/NUMBER 
OF YOUNG PEOPLE INVOLVED IN PHYSICAL 
CULTURE AND SPORTS IN THE CYSS

Figure 3.17 
NUMBER OF COMMITTED SUICIDES AMONG YOUNG
PEOPLE (14-28 YEARS OLD) IN THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN FOR 2015-2017 (UNIT)

Source: CLS&SA of the PGO RK
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between the ages of 14 and 28 years old; this indicator
among females was 226 cases (fig. 3.19).

In the age category 15-17 years in 2017, 108
cases of completed suicide and 266 cases of suicidal
attempts registered. Compared to the same period in
2015, there was a decrease in the number of suicides
of minors by 36.6 % and suicidal attempts by 43.4 %
(in 2012, there were 155 suicides and 470 suicidal
attempts) (fig. 3.20).

The highest suicide rates among adolescents
aged 15-17 observed in Akmola (45.4), West
Kazakhstan (31.6), and Aktobe (26.9) regions. The
lowest in Kyzylorda (2.9), Mangystau (3.7), Almaty
(7.8) regions.

The highest rates of suicidal attempts among
minors 15-17 years old observed in Kostanay region
(87.7), East Kazakhstan region (67.5), Almaty city
(67.3), Pavlodar region (66.3), the lowest in Zhambyl
(10.4), Kyzylorda (11.8), Almaty (14.3) regions.

In the age category 15-17 years for 6 months of
2018, 54 cases of completed suicide and 126 cases
of suicidal attempts were registered. Compared to the
same period in 2017, the number of suicides remains
at the same level, while the number of suicidal
attempts decreased by 18.7 % (in 6 months of 2017
there were 54 suicides and 155 suicidal attempts).

The highest suicide rates among adolescents
aged 15-17 observed in Kostanay (23.6), North
Kazakhstan (20.2), Akmola (15.1) regions. The lowest
in Almaty (0), Zhambyl (2,1), Aktobe (3,4) regions and
Astana (3,4).

The highest rates of suicidal attempts among
minors aged 15-17 found in North Kazakhstan (50.5),
Pavlodar (41.5), Kostanay (33.7), East Kazakhstan
(33.7) regions (tab. 3.6).

2015 year
2016 year
2017 year
6 month of 2018

Figure 3.18
THE NUMBER OF SUICIDAL ATTEMPTS AMONG
YOUNG PEOPLE IN 2015-2017 AND 6 MONTHS
OF 2018 IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Source: CLS&SA of the PGO RK

809        2642              2416
    

    
  1

43
4

Figure 3.19 
THE NUMBER OF SUICIDES AMONG MEN
AND WOMEN AGED 14 TO 28 YEARS FOR
THE YEARS 2015-2017 AND 6 MONTHS OF 2018

Source: CLS&SA of the PGO RK

2015 2016 2017 6 month
year year year of 2018

728 672
592

296

242
227 226 97

Men                      Women

Figure 3.20 
THE NUMBER OF SUICIDES AMONG MINORS
AGED 15-17 YEARS, 2012-2017 (ABS. VALUES)

Source: CLS&SA of the PGO RK

2012

155

212

128 136
111 98

2013 2014 2015 2016 2017

Figure 3.21 
THE NUMBER OF SUICIDAL ATTEMPTS AMONG
MINORS AGED 15-17 YEARS, 2012-2017
(ABS. VALUES)

Source: CLS&SA of the PGO RK

2012

470
483

419
381

299
266

2013 2014 2015 2016 2017
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In the age category 15-17 years, the number of 
suicides in the dynamics tends to decrease (by 28 % 
compared with 2015). For 6 months of 2015, 75 cases 
of suicide recorded, during the same period in 2018 
(for 6 months of 2018, 54 cases of suicide) (fig. 3.22).

Given the seriousness and relevance of this 
problem, there is a need to develop a program for the 
prevention of suicides.

Prior to the development of a suicide prevention 
program, the Republican Scientific and Practical 

Center for Psychiatry, Psychotherapy, and Addiction, 
together with international organizations, conducted 
the following research studies:

1) «The study of the prevalence, root causes and 
risk factors, and protection in the field of suicide and 
suicidal attempts in the Republic of Kazakhstan.»This 
study carried out in accordance with a memorandum 
between the Ministry of Health of the Republic of 
Kazakhstan and the UNICEF Children’s Fund with the 
participation of international experts and national 
experts of the National Scientific and Practical 
Center of Scientific and Practical Medical Research 
and Education. Period: 2012-2013, regional coverage 
− East Kazakhstan, Akmola, West Kazakhstan, 
Kostanay, Karaganda regions. Research consist of 
few components:

- Analysis of cases of completed suicide;
- Epidemiological monitoring of suicidal attempts 

- monitoring of suicidal attempts in the age group of 
12-29 years;

- Estimation of prevalence and risk factors, which 
included interviewing minors, assisting those at risk.

The results of this study were:
- identification of the root causes, short- and 

medium-term factors of protection and risk in suicidal 
behavior;

- piloting and identification of early and effective 
preventive measures and mechanisms for the 
prevention of suicides;

- recommendations for short-, medium- and long-
term measures and policies to reduce the level of 
suicidal behavior developed..

2) a joint study of the MHSD of the RK, UNFPA 
and the National Commission for Women and 
Family and Demographic Policy under the President 
of the Republic of Kazakhstan (2013-2014) 
«Epidemiological study of suicides among children 
and adolescents in Kazakhstan» with the participation 
of international experts and national experts.

These studies revealed the characteristics 
of suicidal behavior among the minority of the 
Republic of Kazakhstan in the framework of the 
biopsychosocial model of causal factors. The 
main predictors of suicidal behavior and its trigger 
mechanisms, as well as measures to prevent suicidal 
behavior identified.

Including the formation of suicidal behavior 
depends on the interaction of biological (the 
presence of mental disorders, etc.), psychological 
(emotional, cognitive, behavioral reactions, etc.) and 
social factors (social environment, occupation, social 
status socioeconomic status, etc.). Thus, the suicidal 
process is dynamic. 

Were also studied the basic principles and best 
international practices of preventing suicide among 

Table 3.6 
THE NUMBER OF SUICIDES AMONG MINORS AGED 
15-17 YEARS FOR 6 MONTHS. 
2017 - 6 MONTHS 2018 
(per 100,000 population, appropriate age)

Source: CLS&SA of the PGO RK

26,5
13,5

3,9
8,2

13,5
6,3

18,0
4,3

13,5
0,0
0,0

12,4
5,0
8,4
2,0
6,7
8,0

15,1
3,4
6,5
8,2
4,5
2,1
9,0
4,3

23,6
11,8

7,4
12,4
20,2

9,8
0,0
3,4
8,0

per 100,000
for 6 months 

2017

per 100,000
for 6 months 

2018

Incidence of suicide

Regions

Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region 
East Kazakhstan region
Zhambyl region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
South Kazakhstan region
Almaty city
Astana city
The Republic of Kazakhstan 

Figure 3.22 
THE NUMBER OF SUICIDES 15-17 YEARS
FOR 6 MONTHS. 2015 - 6 MONTHS 2018
(ABS. MEANINGS)

Source: CLS&SA of the PGO RK

6 month
of 2015

6 month
of 2016

6 month
of 2017

6 month
of 2018

75
60 54 54
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children and adolescents:
1. The SEYLE is a program to save and strengthen 

lives of young people in Europe.
2. WE-STAY is a program working with youth in 

order to prevent academic absenteeism in Europe.
3. SUPREME is a program to prevent suicide and 

promote mental health through the Internet and the 
media.

These studies have shown themselves to be 
effective in preventing suicide attempts and suicidal 
thoughts.

Based on research conducted by RSPCPPA, 
together with the UN Children’s Fund “UNICEF” (with 
the involvement of international experts of WHO, the 
authors of the WHO Global Imperative: “Prevention 
of suicide”) a multicomponent program for suicide 
prevention among minors was developed.

Subsequently, the leading domestic experts, as 
well as, with the support of the UN Children’s Fund 
“UNICEF”, the best international experts in the field of 
suicidology were attracted to develop the Program.

The program for the prevention of suicides among 
minors is aimed at improving the mental health of 
adolescents in general and specifically at preventing 
self-destructive behavior and includes the following 
components:

1. Adolescent awareness raising: conducting 
workshops, aimed at raising students’ awareness 
of mental health, developing their problem solving 
skills and encouraging the search for psychological 
support when the need arises. Information kits 
provided.

2. Staff training in education and health 
organizations. Since 2015, the training component 
of the program introduced in all regions and cities of 
republican significance. In total from 2015 to 2017, 
11,695 education specialists (psychologists) and 
public health (general practitioners, psychiatrists) 
trained.

3. Identification of students at risk: a program 
designed for the early identification of students 
who are in a state of psychological stress and at 
risk for self-destructive behavior by filling out a 
questionnaire.

All educational and informational materials 
(booklets, leaflets, posters, clinical guidelines, 
guidelines, etc.) programs for preventing suicide 
among minors developed jointly with international 
experts, translated into Kazakh and Russian 
languages and fully adapted to local conditions and 
realities.

 The pilot project of the program was launched in 
2015 in the Kyzylorda region. The project involved 292 
schools (students in grades 8-10) and 29 colleges 
(first-year students). 

The component of awareness raising among 
adolescents in the Kyzylorda region covered 34,808 
adolescents, of which 33,195 minors took part in the 
questionnaire.

At the same time, 1,128 adolescents at risk 
identified on the questionnaire, but after conducting 
a semi-structured interview, 974 minors left in this 
group, of whom 30 people did not receive any help 
(due to the refusal of legal representatives). The 
increase in the effectiveness of identifying risk 
groups for suicidal behavior has increased by almost 
12 times.

According to data provided by international 
experts, assessments of the effectiveness of the 
implementation of the program for the prevention 
of suicides among minors in the Kyzylorda region 
showed the following. After 12 month of the 
introduction of the program, conduct effectiveness 
evaluation based on a survey (3,748 students).

According to the results of the Depression, Anxiety 
and Stress Scale, conducted in 2015 compared to 
2016, there is a significant decrease in anxiety and 
stress symptoms, among boys and girls. The drop in 
depression score was not significant.

Symptoms of suicidal thinking have improved 
significantly, but the decline in these indicators is 
significant only for girls.

18 (0.5 %) adolescents answered that they had 
attempted suicide within 12 months before the initial 
survey; 4 attempts were made within 12 months prior 
to the initial survey and required medical assistance.

15 (0.4%) adolescents answered that they 
attempted suicide within 12 months after the initial 
survey and nobody of them did not need medical 
assistance. 

Adolescents addressed teachers with various 
problems to discuss emotional problems (546), 
depression (437), self-destructive thoughts or 
behavior (395), how to cope with difficulties or 
problems (683), problems with alcohol or drug use 
(445), bullying and violence (432), problems with 
studies or difficulties in learning (827).

According to the results of the assessment, there 
is a high level of adolescent satisfaction with the 
suicide prevention program:

97.2 % believe that it is a good idea to have mental 
health programs for young people in schools;

95.3 % answered that the topics covered in the 
program materials (a brochure for teenagers, posters, 
lectures) were interesting for them;

97.3 % answered that the information in the 
program materials (brochure for teens, posters, 
lectures) given in clear and understandable language;

96 % responded that the program helped them to 
better understand their emotions and feelings;
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95.6 % responded that the program encouraged 
them to help friends who had problems;

94.5 % feel more confident about being able to get 
help if needed;

95.8 % believe that identifying students who may 
have problems using a questionnaire is an acceptable 
part of a mental health preservation program;

97.7 % believe that it is right that a school 
psychologist, teacher or school employee tries to 
help a student who may have a problem;

93.5 % would recommend other schools to 
participate in the program.

To check the effectiveness of the Program, mental 
health situation was made for 8-10 grades of school and 
the first year of colleges that affect suicidal behavior, 
before and after implementation. The primary study 
group consisted of 3,748 minors before the introduction 
of the program, and after the introduction of the 
program, after 1 year, the same parameters repeated for 
2,657 of the same persons, 1 091 people screened out 
for the following reasons (relocation, illness, absence 
at the time of the study, etc.). 

Risk of substance use.
This measurement was carried out using the 

generally accepted CRAFFT questionnaire (Car, 
Relax, Alone, Forget, Friends, Trouble), used to 
identify adolescents with risky behavior on the use 
of psychoactive substances.

After the implementation of the suicide prevention 
program, dataobtained that significantly reduced the 
risk of using surfactants in the general population of 
adolescents by a factor of 2, and among adolescents 
in the risk group, by 6.9 times.

The suicide prevention program has a significant 
impact on risk behavior, in terms of substance use. 
Assessment of changes in the level of Depression, 
Anxiety and Stress

The prevalence of symptoms of depression, 
anxiety and stress was measured using the scale 
of depression, anxiety and stress (The Depression, 
Anxiety, Stress Scale, Dass-21).

According to indicators:
Indicators of depression in the risk group 

decreased by 45.9 %;
Anxiety in the risk group decreased by more than 

64 %;
Signs of stress in the risk group decreased by 

53.1 %.
The marked reduction in the risk group is due to 

the assistance provided to persons at risk by medical 
personnel (psychiatrists and general practitioners), 
educational psychologists..

- Assessment of changes in suicidal thinking
Suicidal thinking was investigated using Paykel 

Suicide Scale

The decline in suicidal thinking among adolescents 
in the general population occurred at 36.8 %, and in 
the risk group by 80.6%.

- General functional status
The questionnaire for assessing strengths and 

coping with difficulties was used (Strenghts and 
Difficulties Questionnaire (SDQ)

The evaluation notes the changes in the following 
parameters:

Emotional problems in the risk group are reduced 
by 52.1 %;

31.9 % hyperactivity;
Behavior problems by 52.1 %;
Problems with peers by 28.2 %.
To date, the program is being implemented in 16 

regions of the country. More than 100,000 minors 
were interviewed; no negative results were found. The 
questionnaire showed high sensitivity and accuracy 
(validity), due to which minors at risk of suicidal 
behavior were identified, who received appropriate 
psychological and medical assistance.

3.4. LEISURE OF YOUNG PEOPLE

Leisure is an important condition for the cultural 
socialization of young people, actively shaping 
their values, knowledge and behavioral skills. 
Leisure activities of young people, as an important 
component of free time, which young people have 
at their discretion, are characterized by a variety 
of directions and forms depending on age, level of 
education, place of residence and socio-economic 
status of young people.

According to the results of a sociological survey 
conducted by the SRC “Youth”, young people attend 
theaters and concerts “no more than 1-2 times” a year, 
and a cinema - “3 - 6 times a year.” Most often, young 
people spend their time in cafes, bars, restaurants 
(from 1 time per month to 1 time per week), more than 
1 time per week - a gym (tab. 3.7).

Young people are spending more and more time 
on the Internet. According to the survey results, 91 % 
of young people use the Internet daily: “several times 
a day” - 67.5 %, “daily, once a day” - 23.5 % (fig. 3.23).

The most popular among young people are social 
networks and messengers: WhatsApp (85.1 %), 
Instagram (70 %), VKontakte (69.2 %). As a rule, young 
people have accounts in several social networks at 
the same time (tab. 3.8).

Reading books, like spending leisure time, is 
becoming less common - 32.2 % (fig. 3.24). Young 
people often spend time on social networks, the 
Internet, rather than reading books.

In the regions, there is an uneven development of 
leisure infrastructure. Thus, in the first half of 2018, 
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the largest number of cultural and leisure institutions 
is noted of West Kazakhstan (687), Kostanay (686) 
and Akmola (651) regions (tab. 3.9-3.10).

Despite the differences in the development of 
leisure infrastructure for young people by region, 
according to the survey, 66.5 % of respondents 
are generally satisfied with the work of leisure 
organizations (school children’s and youth’s palaces, 
art schools, sports palaces, youth sports schools). 
Of these, 25.6 % are fully satisfied with the work of 
leisure facilities. At the same time, not almost every 
fifth respondent (20.5 %) is satisfied with the activity 

Source: According to the data of SRC “Youth”

9,8
44,1
52,4
43,3
33,7
16,8
64,6
50,9
59,8
37,6
31,0
20,3

19,6
23,1
27,3
36,9
22,4
24,1
12,7
32,1
15,9
13,5
38,1
26,2

24,8
13,2

9,6
10,7
17,9
25,1

8,9
7,7

10,6
13,3
16,0
17,1

27,6
10,9

5,1
4,6

16,7
23,4

6,9
4,3
8,4

12,3
8,7

15,4

12,3
5,4
2,8
1,9
6,0
7,2
3,8
2,3
2,9

11,0
3,3

12,1

4,3
1,3
0,7
1,1
1,8
1,7
1,5
0,5
0,8
9,9
1,0
3,1

1,8
2,2
2,4
1,8
1,6
1,9
1,8
2,3
1,8
2,6
2,0
6,0

No more 
than 1-2 

times a year

About 
one time 
per month

About 1 
time 

a week

More 
than 1 

time a week

Difficult
 to answer 

3-6 times 
a yearNeverEstablishment

Bar/Cafe/Restaurant
Library
Exhibitions
Zoo
Game and entertainment center
Cinema
Computer Club
The museum 
Night Dance Club
GYM
Theater, concert
Church/Mosque

Table 3.7 
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: “HOW OFTEN DO YOU VISIT THE FOLLOWING PLACES?”

No

Yes

Difficult
to answer 

Figure 3.24
DISTRIBUTION OF RESPONDENTS' ANSWERS
TO THE QUESTION: “DO YOU CURRENTLY READ
ANY LITERATURE?”, IN %

Source: According to the data of SRC “Youth”

0,9                  66,9             
    

    
  3

2,2

Table 3.8  
RATING OF POPULAR SOCIAL NETWORKS 
AMONG YOUNG PEOPLE 

Source: According to the data of SRC “Youth”

%
85,1
70,0
69,2
29,5
13,0
12,4

6,4
2,3
1,0

Answer Options
WhatsApp
Instagram
Vkontakte
Facebook
Odnoklassniki
Moy Mir
Twitter 
No account in social networks
Other

Figure 3.23 
DISTRIBUTION OF RESPONDENTS' ANSWERS
TO THE QUESTION: “HOW OFTEN DO
YOU USE THE INTERNET?”, IN %

Source: According to the data of SRC “Youth”

67,5

23,5

5,1

1,7

1,6

0,6 

Several times a day

Daily, once a day

Several times a week

Several times a month

Don't use

Difficult to answer
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of leisure centers in his town or village. Considering 
that 6.6 % of respondents do not attend leisure 

facilities and another 4.1 % indicated the absence of 
such institutions in their localities, then in aggregate, 

Source: Local executive bodies of the Republic of Kazakhstan

657
468
542
270

-
-

688
637
397
686

36
547
586
296

-
42

267
196
245

95
-
-

275
287
171
292

16
254
254

31
-

1

376
238
268
155

-
-

388
323
209
371

4
278
319
215

18
25 

11
21
21
16

-
-

19
20
13
10

6
11

9
19

3
6

2
2
1
1
-
-

2
5
1
4
4
2
3
-

5
2

1
1
1
1
-
-

1
2
1
1
1
1
1
-

1
0

-
10

5
2
-
-

3
-

2
8
5
1
-

31
-

8

Cultural 
centers 

and 
Clubs

Museums Theaters Philharmonic OtherLibraries
Total number 

of cultural 
institution 

Region

Akmola region 
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl region
West-Kazakhstan region
Karaganda region
Kyzylorda region
Kostanay region
Mangystau region
Pavlodar region
North-Kazakhstan region
Turkestan region
Astana city 
Almaty city  

Table 3.9 
THE NUMBER OF CULTURAL AND RECREATIONAL FACILITIES BY REGIONS, 2017 

Cultural 
centers 

and 
Clubs

Museums Theaters Philharmonic OtherLibraries
Total number 

of cultural 
institution 

Region

Source: Local executive bodies of the Republic of Kazakhstan    

651
469
541
270

-
-

687
634
397
686

51
537
589
296

-
43

261
197
245

95
-
-

275
286
171
292

22
254
253

31
-

1

376
238
268
155

-
-

385
321
209
371

11
268
323
215

18
25

11
21
21
16

-
-

21
20
13
10

7
11

9
19

3
7

2
2
1
1
-
-

2
5
1
4
4
2
3
-

5
2

1
1
1
1
-
-

1
2
1
1
1
1
1
-

1
0

-
10

5
2
-
-

3
-

2
8
6
1
-

31
-

8

Akmola region 
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl region
West-Kazakhstan region
Karaganda region
Kyzylorda region
Kostanay region
Mangystau region
Pavlodar region
North-Kazakhstan region
Turkestan region
Astana city 
Almaty city  

Table 3.10 
THE NUMBER OF CULTURAL AND LEISURE INSTITUTIONS IN THE REGIONS, 6 MONTHS OF 2018
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it turns out that 31.2 % of young people surveyed are 
not satisfied with the level of leisure development 
(fig. 3.25).

Significant differences are revealed in the level 
of satisfaction with the quality and performance 
of leisure facilities of urban and rural youth. Thus, 
according to the results of the correlation analysis, 
rural youth (55.3 %), less often urban (75.2 %) express 
their satisfaction with the quality and work of leisure 
institutions, which is due to the weak development of 

leisure infrastructure in the village (fig. 3.26).
Thus, based on the analysis of sociological data, 

we can draw the following conclusions. Most of 
the youth of Kazakhstan is going through a period 
of transformation in the leisure sphere, cultural and 
technological changes are taking place. For young 
people characterized by a passive form of leisure, 
spending free time on the Internet. Young people 
prefer to spend their leisure time chatting, but in a 
virtual format.

Fully Satisfied

Rather satisfied (s)

Rather not satisfied

Completely unsatisfied

I do not visit leisure facilities

There are no leisure facilities in our village

Figure 3.26
DISTRIBUTION OF RESPONDENTS' ANSWERS
TO THE QUESTION: “ARE YOU SATISFIED WITH
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF LEISURE
FACILITIES (HOUSES, SCHOOLCHILDREN’S AND
YOUTH’S PALACES, ART SCHOOLS, SPORTS
PALACES, YOUTH SPORTS SCHOOLS, SPORTS
CENTERS, ETC.) LOCATED IN YOUR CITY / VILLAGE?”
IN TERMS OF THE TYPE OF SETTLEMENT, IN %

Source: According to the data of SRC “Youth”

30,1

45,1

14,4

2,6

5,6

0,2

19,7

35,6

16,5

8,5

7,9

9,5

City                Village

Figure 3.25 
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION:
“ARE YOU SATISFIED WITH THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF LEISURE FACILITIES (HOUSES,
SCHOOLCHILDREN’S AND YOUTH’S PALACES,
ART SCHOOLS, SPORTS PALACES, SPORTS
SCHOOLS, SPORTS CENTERS, ETC.) LOCATED
IN YOUR TOWN / VILLAGE?”, IN %

Source: According to the data of SRC “Youth”

41

25,6

15,3

6,6

5,2

4,1

2,4

Rather satisfied

Totally satisfied

Rather NOT satisfied

Don't visit leisure facilities

Fully NOT Satisfied

There are no leisure facilities
in our village

Difficult to answer 
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4.3. Youth in science:
 prospects and initiatives

EDUCATION AND SCIENCE
IN THE LIFE OF THE YOUTH

CHAPTER 4

4

4.1. Implementation of state policy
 in the field of education

4.2. The main vectors
 of the modernization
 for education system:
 innovation, optimization,
 perspective
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4.1. IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN 
THE FIELD OF EDUCATION 

Education, as a fundamental element of the social 
system, along with the institution of the family plays 
an important role in the socialization of the individual, 
determining its social status, reproduction and 
development of the social structure of society.

The realization of the rights of young people to 
education is an important condition for achieving the 
Millennium Development Goals, the implementation 
of the objectives of the World Program of Action for 
Youth, WPAY, the high level of competitiveness of 
national economies in the framework of the Global 
Competitiveness Index by the World Economic 
Forum, an indicator of human development in the 
framework of the Human Development Index, HDI, 
an important indicator of youth development within 
the Global Youth Development Index.

In Kazakhstan, the implementation of state policy 
in the field of education based on the Constitution, the 
Law of the Republic of Kazakhstan “On Education” 
and is one of the priorities of the internal policy of 
the Republic of Kazakhstan. The main instrument for 
the implementation of state education policy is the 
State Program for the Development of Education and 
Science, which offers specific mechanisms for the 
realization of the rights and opportunities of citizens 
for affordable and quality education throughout their 
lives.

Secondary education
School is an important stage in the life of every 

young person. At this time personality is formed, 
moral values, and attitudes, lays the foundations of 
his active citizenship.

Coverage of children and young people by 
secondary education in Kazakhstan is characterized 
by the high level. Gross enrollment rate in secondary 
education was 105.94 % in 2017. (tab. 4.1).

A diversified network of organizations of 
secondary education in Kazakhstan can satisfy a 
variety of educational needs and interests of children 
and young people. In 2017, the country operated 
7,047 day state, 125 private, 75 evening, 100 special 
education organizations, 34 schools subordinate 

12 National report on the state and development of the education system of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC JSC, 2018. - 434 p., P. 74 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. 
Astana: Information-Analytical Center JSC - Astana, 2018. - p. 336 - 68 ISBN 978-601-7904-08-1
13 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018. - p. 336 - 75 
ISBN 978-601-7904-08-1
14 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018. - p. 336 - 95. 
ISBN 978-601-7904-08-1
15 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 80 
ISBN 978-601-7904-08-1

to other state bodies, 20 Nazarbayev Intellectual 
Schools, 4 Republican, 8 international schools, 7 
schools for children with deviant behavior, 1 school 
for children with special treatment and 1 international 
school − a branch of «NIS» 12. In 7,047 schools 
enrolled 2,972,319 people.

The system of secondary education in Kazakhstan 
take into account the languages needs of children 
and young people in education. So, in 2017, there 
were 3,746 schools with Kazakh as the language of 
instruction with a contingent of 1,323,339 people, 
2,037 schools with Russian and Kazakh as the 
language of instruction (1,253,924 people), 1,237 
schools with Russian (378,614 people), 13 schools 
with Uzbek (9,119 people), 12 − with Uigur (6,053 
people) and 2 − with the Tajik language of instruction 
(1,270 people) 13. Moreover, 9,897 students of general 
education schools have the status of “oralman» 14. 
In order to facilitate their adaptation to educational 
programs, they are offered optional classes in the 
Kazakh and Russian languages.

The rights of children and young people to quality 
education, regardless of their state of health, are 
partially realized due to the conditions for inclusive 
education created in day-time public secondary 
schools in the country. In 2017, out of 7,047 schools, 
conditions for inclusive education created in 3,873 
schools (55 %) 15, 2,454 schools with classes for 

Table 4.1
GROSS ENROLLMENT RATE
IN SECONDARY EDUCATION, IN %

Source: MES of RK 

2013 y.
103,47

104,92
102,10

104,57
102,57

105,66
101,98

106,24
105,30

2014 y.
103,55

2015 y.
103,78

2016 y.
105,76

106,42
105,48

2017 y.
105,94

* – Gross enrollment rate in secondary education defined as 
the rate of the number of students, regardless of age, studying 
at the first stage of basic secondary and general secondary 
education and in technical and vocational education 
organizations, to the total population in the age of 11-17 
years.

The Republic
of Kazakhstan
including:
women
men
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children with disabilities are functioning 16.
The peculiarities of the territorial distribution of the 

network of secondary education organizations and the 
efforts of local executive bodies make it possible to fulfill 
the educational needs of children and young people in 
villages and single-industry towns. In 2017, out of 7,047 
schools, 5,348 were in rural areas, where 1,394,785 people 
were studying, or 46.9 % of the general education school 
contingent in the country 17. An important role in ensuring 
coverage of the population by secondary education is 
assigned to the small-class school, whose number was 
2,944 units with a contingent of 204,121 people in 2017 
18. In rural areas where there are no schools, children are 
provided with free transportation or in places in boarding 
schools. In 2017, in 1 636 rural settlements, due to the lack 
of a school for transportation and places in a boarding 
school, 26,742 people of typical school age needed. To 
solve this problem, local executive bodies organized a free 
daily supply of 22,819 pupils to the nearest school and 

16 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 82 
ISBN 978-601-7904-08-1
17 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 70-71 
ISBN 978-601-7904-08-1
18 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 6 
ISBN 978-601-7904-08-1
19 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018.- 434 p., P. 76
20 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 187 
ISBN 978-601-7904-08-1
21 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 186 
ISBN 978-601-7904-08-1
22 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 189 
ISBN 978-601-7904-08-1
23 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 192 
ISBN 978-601-7904-08-1
24 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 240-
246 ISBN 978-601-7904-08-1
25 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 247 
ISBN 978-601-7904-08-1

back; there provided places in boarding schools for 3,244 
children 19.

Despite the positive dynamics in a number of aspects 
that are important for the realization of the rights of 
young people to high-quality and affordable secondary 
education, there are a number of issues requiring targeted 
state efforts. Measures have included the task of triple 
shifting education in secondary schools. In 2017, there 
were 130 schools in the country, in which 18.3 thousand 
people studied in the third shift (fig. 4.1) 20. Important is the 
elimination of schools in emergency technical condition, 
43 schools in 2017 21.

The material and technical equipment of secondary 
education organizations is an important condition for 
creating favorable conditions for the education and 
upbringing of children and young people. According to 
data for 2017, out of 7,047 state day secondary schools, 
5,956 (84.5 %) had sports halls, of which 663 (11 %) were 
located in adapted buildings 22. General-education State 
day schools (648) didn’t have their own library. 2,663 
(37.8 %) schools had outdoor toilets and there was no 
significant reduction in their number (39.1 % in 2016, 
40.5 % in 2015) 23.

Attention requires the issue of development and the 
widespread provision of affordable additional education 
for children and young people. In 2017, there were 1,287 
organizations of additional education in Kazakhstan, 
which trained 947,327 people (31.1 %) and employed 
31,011 teaching staff24. Of these, 14 were in disrepair, 
and 217 and 164 organizations of additional education, 
respectively, required capital and current repairs 25. 
Improving the quality and expanding the access of 
young people to additional education is an important 
condition for the realization of the task of bringing up the 
multidimensional, creative, highly intellectual personality 
of the young person.

Particularly urgent is the task of expanding access 
to additional education for rural youth, people from 

Figure 4.1 
NETWORK AND CONTINGENT OF DAY STATE
PUBLIC SCHOOLS IN THE YEARS 1993-2017

Sources: IAC MES of RK

2005 y.2001 y.1993 y. 1995 y. 2015 y. 2016 y. 2017 y.2010 y.

12,1 13,8

25,2

20,7

12,61 11,5

18,6 18,3

Contingent
Network

84 99

24

112
84 87

127 130
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socially vulnerable groups and girls. In 2017, rural areas 

26 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018 - 434 p., P. 81
27 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 241 
ISBN 978-601-7904-08-1
28 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 105 
ISBN 978-601-7904-08-1

accounted for 440 (34.1 %) of additional education 
organizations. From the group of orphans, children left 
without parental care, children with disabilities, 12 030 
people or 1.3% of the total number of children and young 
people employed in out-of-school organizations were 
involved in additional education 26. For the contingent 
of organizations of additional education characterized 
by the numerical predominance of boys. An increase 
is more marked in South Kazakhstan (now Turkestan), 
Almaty, East Kazakhstan regions (fig. 4.2) 27. The ratio of 
the population and by gender doesn’t allow to interpret 
this phenomenon.

The quality of secondary education plays an important 
role in the implementation of the life plans of young people 
after completion of training. In 2017, 11,414 people 
graduated from 11 classes of general education schools, 
of which 76,509 (60.0 %) went to university, 22,465 
(17.6 %) - to college, 11,041 (8.6 %) - were employed, 4 158 
(3.2 %) − left the country, 537 (0.4 %) − were drafted into 
the army (fig. 4.3). 5,243 (4.1 %) school graduates could 
not continue their studies and find a job28.

Akmola region

Aktobe region

Almaty region

Atyrau region

West-Kazakhstan region 

Zhambyl region

Karaganda region

Kostanay region

Kyzylorda region           

Mangystau region           

Южно-Казахстанская область

Pavlodar region

North-Kazakhstan region

South- Kazakhstan region

Astana city

Almaty city

Figure 4.2
THE CONTINGENT OF ORGANIZATIONS
OF ADDITIONAL EDUCATION BY SEX, PERS

Sources: IAC MES of RK

Boys

20 887

29 741

33 193

21 677

34 555

41 110

43 998

33 034

28 150

21 637

73 677

32 472

22 469

43 340

16 255

20 003

16 603

29 149

23 046

14 894

34 753

34 895

41 927

29 071

22 005

19 041

44 979

27 551

20 521

37 698

14 406

20 590

Girls

Enrolled in college

Enrolled to university

Got a job

Went outside the country

Not settled

Not learnable

Not learnable

No employment information

Figure 4.3
INFORMATION ABOUT GRADUATES OF 11
CLASSES OF SECONDARY SCHOOLS, PERS

Sources: IAC MES of RK

Total
graduates 127 414

22 465

76 509

11 041

4 158

5 243

114

537

7 347
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Individual educational achievements of students 
are important criteria of education quality. In 2017, 
523,853 and 1,215,058 people demonstrated 
excellent and good performance in the contingent 
of pupils of day state public secondary schools, 
respectively 29. The “Altyn Belgi” sign was assigned to 
4,502 school leavers (fig. 4.4) 30. Students of national 
schools annually demonstrate outstanding academic 
achievements in various fields of knowledge at the 
national and international levels. According to the 
results of the prestigious international competitions, 
the Kazakhstan national team takes the 10th place 
in the world 31. In 2015, students of the 8th grade of 
Kazakhstan, who participated in the international 
comparative study of student achievement in natural 
science subjects TIMSS, showed outstanding 
results (533 points) along with students from 
Singapore (597 points),  Japan (571 points), 
England (537 points) 32. Moreover, Kazakhstan is 
among the countries with the lowest number of 
retired from secondary education organizations 
and schoolchildren remaining in the second year of 
study (the average for the republic in 2017 is 0.03 %, 
in OECD countries in 2016 - 3.2 %) 33.

Despite the significant achievements of students 
in Kazakhstan schools, require considerable to 
differences in the results of students in urban 
and rural schools. Thus, in 2017, the results of the 

29 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 99 
ISBN 978-601-7904-08-1
30 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p. 336 – 101 
ISBN 978-601-7904-08-1
31 A new quality of education: the results of 2017 and plans for 2018 https://primeminister.kz/ru/news/all/novoe-kachestvo-
obrazovaniya-itogi-2017-goda-i-plani-na-2018-god
32 http://timss2015.org/timss-2015/science/student-achievement/ 
33 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018 - 434 p., P. 173

monitoring of educational achievements of pupils 
of the 9th grades in the framework of the EAEA HE 
showed a difference of 7 points between urban 
and rural schoolchildren in favor of the first. The 
difference persists at the exit from the secondary 
education system: in 2017, the gap in the results 
of the UNT of graduates of urban and rural schools 
exceeded 8.98 points.

Technical and vocational education
The system of technical and vocational education 

plays a significant role in the social integration and 
adaptation of young people through the development 
of the necessary professional skills.

The coverage of young people of typical age 
with technical and vocational education in 2017 
was 17 %. Indicators of technical and vocational 
education below the national average were noted in 
Almaty (10.0 %), South Kazakhstan (13.9 %), North 
Kazakhstan (14.4 %), Zhambyl (14.5 %) and Kyzylorda 
(16.1 %) regions (tab. 4.2).

Young people begin to receive technical and 
vocational education on linked grade 9 (311.0 
thousand people or 63.6 %) and study mainly in state 
TVET organizations (284.7 thousand people or 58 %).

Access to technical and vocational education for 
youth ensured through an extensive system of TVET 
organizations. In 2017, there were 824 organizations 
of VET in Kazakhstan, of which 477 were public 
(57.9 %), 347 were private (42.1 %). The network of 
VET organizations is mainly represented by colleges 
(454 public and 347 private) and, to a lesser extent, 
state higher colleges (21) and colleges (2).

The implementation of the state order for 
training enables young people to receive technical 
and vocational education on a budgetary basis. In 
2017, the number of TVET organizations amounted 
to 489.2 thousand people. Of these, 263.3 thousand 
people trained as part of the state order, which 
is 53.8 % of the number of TVET organizations. In 
2017, 154.4 thousand people accepted in the TVET 
organization, of which 94.8 thousand, or 61.5 %, were 
commissioned by the state.

Quoting the state social order for training allows 
increasing the availability of TVET for rural youth 
(30 % quota), orphans (1 % quota), young people 
with health restrictions (1 % quota), with “oralman” 
status ( at 4 %). At the same time, attention required 

“Altin Belgi”  

Passing a second course in one class

Figure 4.4
STUDENT PERFORMANCE IN GENERAL-
EDUCATION STATE DAY SCHOOLS

Sources: IAC MES of RK

4 502 

2 685 

1 215 058 523 853
Excellence Horoshists
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by the issue of the territorial distribution of the 
network of VET organizations, characterized by a 
high concentration of educational organizations in 
the city (649), rather than in the village (175). Colleges 
located in rural areas have an agricultural profile. In 
2017, 49,864 people were enrolled, in agricultural 
specialties 36 836 people. 

Access to technical and vocational education 
for people with SEN have been through conditions 
for inclusive education in TVET. In 2017, among 824 
organizations of VET, barrier-free access for people 
with PLO was created in 206 (25 %) 34.

A network of TVET organizations with Kazakh, 
Russian and mixed-type languages realizes the 
language needs of students. In 2017, out of 824 TVET 
organizations, 531 offered education in Russian and 
Kazakh languages, 223 − in Kazakh, 70 − in Russian. 
In 2017, more than half of the contingent of TVET 
organizations trained in Kazakh (291.8 thousand 
people or 59.6 %).

Based on the needs of  students,  TVET 
organizations offer various forms of training: full-
time (803), correspondence (391) and evening (24). 
The contingent of TVET organizations is represented 
mainly by full-time students (426.4 thousand people 
or 59.6 %) and to a lesser extent correspondence 

34 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018 - 434 p., P. 92

(59.6 thousand people or 12.2 %) and evening (3.2 
thousand people or 0.6 %) forms of education.

Because of the needs of the labor market in 
specialists with technical and vocational education, 
young people in a wide range of specializations 
are specialties (213) and qualifications (693) at 
the technical (191), agricultural (175) colleges and 
multidisciplinary organization, TVET (258) (fig. 4.5).

Table 4.2
COVERAGE OF YOUNG PEOPLE FROM 14 TO 24 WITH TECHNICAL
AND VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF REGIONS, IN %

Sources: MES of RK

Population aged 14 to 24 years
(people)

The number of students of TVET
organizations aged 14 to 24 (person)

TVET
coverage (%)

on 01/01/2017

106 457
285 330
128 307
93 724
181 983
178 652
948 37
196 872
130 700
119 965
101 646
99 128
76 312
511 893
256 660
135 781
2 698 247

19 875
28 631
25 109
17 398
32 556
25 816
18 348
36 335
21 026
20 739
19 123
18 286
10 996
71 127
66 224
26 353
457 942

18,7
10
19,6
18,6
17,9
14,5
19,3
18,5
16,1
17,3
18,8
18,4
14,4
13,9
25,8
19,4
17,0

Akmola region
Almaty region
Aktobe region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl region
West-Kazakhstan region
Karaganda region
Kyzylorda Region
Kostanay region
Mangystau region
Pavlodar region
North-Kazakhstan region
South Kazakhstan region
Almaty city
Astana city
The Republic of Kazakhstan 

Regions

Figure 4.5
PROPORTION OF TVET STUDENTS BY SPECIALTIES

Industry
skills 

Middle-level
specialists 

81,5 80,6 80,4 76,4

2015 year 2016 year 2017 year2014 year

Sources: IAC MES of RK

18,5 19,4 19,6 23,6
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An important role in the implementation of the 
rights of young people to technical and vocational 
education assigned to the project “Free TVET for All”, 
implemented by the MES RK and with the MLSPP RK in 
the framework of the Program of productive employment 
and entrepreneurship for 2017-2021. Project participants 
from among graduates of the 9th and 11th grades, 
orphans, young people who find themselves in a difficult 
life situation, are provided with state support in the form 
of tuition fees, one-time hot meals, scholarships, and 
travel. The project is implemented in 318 colleges of the 
country, 33 of them are private. Mobile training courses 
offered to reach young people from remote locations, in 
five regions - Akmola, Aktobe, East Kazakhstan, Pavlodar, 
and Kostanay35. In 2017, about 21 thousand people 
began to study, of which 13 595 came from poor people, 
large families, 589 were orphans, 1,551 school leavers of 
previous years and 5,575 people from other categories 
of youth 36.

The main indicator of the quality of technical and 

35 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018 434 p., P.83
36 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018.- 434 p., P.84

vocational education are indicators of graduates’ 
employment. In 2017, the output of TVET organizations 
was 17,636 people, of whom 10,927 people or 62.7 % 
were employed (tab. 4.3).

A significant contribution to the employment of 
graduates of TVET organizations and the saturation 
of the labor market in the labor-deficient regions of 
the country was made by the project “Mangilik Yel 
Zhastary - Industriyagi” (“Serpіn”). The project aim is to 
stimulate educational migration of young people from 
labor-surplus regions to the labor-deficient regions of 
the country through training for specializations that 
are in demand. In the TIPO system, the Serpіn project 
is being implemented in 37 organizations in 7 regions - 
Akmola, East Kazakhstan, West Kazakhstan, Kostanay, 
Karaganda, Pavlodar, North Kazakhstan regions, where 
2,276 people study. In 2017, the output amounted to 
1,019 people, of whom 698 people are employed (65 %). 

The contingent of TVET organizations for the first 
time in the last 5 years has demonstrated growth 

Table 4.3
INFORMATION ON THE EMPLOYMENT OF GRADUATES OF TVET ORGANIZATIONS IN 2017, PEOPLE

Sources:  MES of RK
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dynamics. The volume of state order has increased for
training personnel in working specialties (fig.4.6).

Undergraduate and postgraduate studies
The Constitution of the Republic of Kazakhstan

guarantees citizens receiving higher education on a
competitive basis. It is important to note that this right
is enshrined constitutionally only in 43 countries of the
world 37.

In the 2017-2018 school year, there were 130
universities in Kazakhstan. At the beginning of the
2017-2018, the contingent of organizations of higher
education amounted to 496,209 people. The regions with
the largest number of students include the Almaty city
(131,292 people), the South Kazakhstan region (79,423
people), Astana (52,369 people) and Karaganda (42,629
people) (tab. 4.4).

The implementation of the state order for training
allows young people to receive on a competitive basis
a free higher education. Over the past five years, the
record number of educational grants was in the 2017 year
(undergraduate degrees − 37,932, graduate programs
− 10,004, Ph.D. studies − 1,285) 38. In 2017-2018, within
the state educational grants, 137,841 people studied
at universities of the country. The remaining 358,368
people received educational services in universities on
a fee basis 39.

Quoting the state social order for training can
increase the accessibility of higher education for rural
youth, orphans, and young people with disabilities with
oralman status. In the 2017-2018 school year, 16,901
people or 12.3 % were admitted to the higher education
institutions according to the quota. 14,973 people

37 https://www.worldpolicycenter.org/data-tables/policy/does-the-constitution-guarantee-citizens-the-right-to-higher-education
38 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018.- 434 p., p. 101
39 Statistics of the education system of the Republic of Kazakhstan. Astana: Information-Analytical Center - Astana, 2018, p.336 – 290 с. 
ISBN 978-601-7904-08-1

(88.6 %) of rural youth, 941 people of Kazakh nationality 
who are not citizens of the Republic of Kazakhstan, 640 
young people left without parental care, 175 people with 
disabilities of groups I and II over 18, 159 disabled since 
childhood and 13 people equal in terms of benefits and 
guarantees to war veterans and war invalids. Despite the 
taken measures, young people with SEN are the most 
vulnerable to equal access to higher education.

In order to expand access to higher education on 
a paid basis, young people have the opportunity to re-
take the UNT. In 2017, 5,177 school graduates seize this 
opportunity to retake, 462 people “conditionally enrolled”.

At the higher education level, young people have 
the opportunity to study in Kazakh, Russian, English 
and other languages. In the 2017-2018 school year, the 
number of students enrolled in the Kazakh language was 
318,896 people or 64.3 % of the university student. The 
rest taught in Russian (158,267 people or 31.9 %), English 
(18,659 people or 3.8 %), German (34 people) and other 

Figure 4.6
DYNAMICS OF THE CONTINGENT OF TVET
ORGANIZATIONS IN 2013-2017, THOUSAND PEOPLE

Contingent,
thousand people

State
order, in %

561 940 531 453 499 477 489 149 489 198

2013
year

2014
year

2015
year

2016
year

2017
year

Sources: IAC MES of RK

43,5 46,3 48,5 50,1 53,8

Table 4.4
INFORMATION ON THE NUMBER OF HIGHER
EDUCATION ORGANIZATIONS AND STUDENTS
IN THE 2017-2018 ACADEMIC YEAR

Source: Statistic of Committee of the MNE RK

Regions Number
of independent

educational
institutions,

units

130
4
6
3
3
4
3
9
7
3
2

12
4
2
7

13
40

University
contingent,

man

496 209
9 441

21 829
9 342

12 046
31 392
20 874
42 629
20 534
9 973
5 167

79 423
14 537
6 027

29 334
52 369

131 292

The Republic of Kazakhstan
Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
West Kazakhstan region
Zhambyl Region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda Region
Mangystau region
South Kazakhstan region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
East Kazakhstan region
Astana city
Almaty city
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languages.
EAEA GE of students is the main tool for monitoring

the quality and effectiveness of the higher education
system. In 2017, 42,592 students from 104 universities
in the country in 101 specialties took part in testing. The
average score in the republic was 81.25 points out of a
possible 100. The number of students who scored less
than 50 points was 5,721 (13.4 %). It is important to 
note that the number of students with the Kazakh 
language of instruction who scored less than 50 points 
(4,142 people) was twice higher than the number of 
students with the Russian language (2,031 people) 40.

The attractiveness of the higher education system is
largely determined by the level of its internationalization.
In 2017, the largest number of foreign students noted
in the USA – 24 %, in the UK – 11 % and China – 10 %.
In Kazakhstan in 2017, the number of foreign students
was 13,898, or 2.8 %. 7,828 people are immigrants
from the CIS countries and 6,070 are citizens of foreign
countries. The number of foreign students from CIS
countries dominated by citizens of Uzbekistan (3,683
people), Turkmenistan (1,320 people), Russia (1,075
people) and Kyrgyzstan (1,026 people). The contingent
of foreign students from foreign countries consists of
citizens from India (3,290 people), China (1,290 people),
Afghanistan (506 people), Mongolia (439 people) and
Turkey (236 people).

The material and technical equipment of universities,
the availability of a developed infrastructure, which is
necessary for the development and maintenance of
youth health is an important condition for university
education. In 2017, 17,354 students (20.3 %) were not
provided in places in hostels in Kazakhstan. Most needed
for the hostel was observed in Astana (32.6 %) and
Almaty (16.5 %) cities, because of out-of-town students41.
The coverage of students by the activities of student
sports clubs was 55.8 % or 278.6 thousand people 42.
The absolute number of universities in Kazakhstan have
their own libraries with a fund of 78.8 million copies 43.

In 2017, the country’s universities prepared and
graduated 127,084 specialists. The largest number of
specialists in the following areas: “Education” (36,085
people or 28.4 %), “Engineering sciences and technology”
(26,316 people or 20.7 %) and “Social sciences,
economics and business” (21,225 people or 16.7 %) 44.

40 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018 - 434 p., P. 194
41 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018.- 434 p., P. 156
42 http://egov.kz/cms/ru/law/list/U1600000168
43 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018.- 434 p., P. 158
44 Committee on Statistics MNE RK
45 N. Nazarbayev “Social Modernization of Kazakhstan: Twenty Steps to the Society of Universal Labor”

In the system of higher and postgraduate education
in 2017, an increase in the number of students enrolled
in graduate programs, residency and PhD programs is
observed. In 2017-2018, the number of the master −
34,609 people. Of these, 19,431 people trained in the
scientific and pedagogical direction, 15,178 - in the profile
direction. The number of doctoral students increased. In
2017, it amounted to 3,603 people. Of these, the majority
(3,490 people) studied in the framework of the PhD
doctorate, the remaining 113 people - in the framework
of the profile doctoral program.

In 2017-2018, 16,565 people or 47.8 % of the
contingent trained on a budgetary basis.

The graduation of masters and PhDs in the 2017-
2018 school year has increased. At the master’s level,
the graduation rate was 18,268 people, of whom 99.7 %
completed their studies with a master’s thesis defense.
At the doctoral level, the graduation was 742, only 
249 people or 34.5 % completed their studies with the 
thesis defense.

This circumstance is due to the high requirements
for the preparation of PhD doctors in the system of
postgraduate education.

4.2. THE MAIN VECTORS OF MODERNIZATION
OF THE EDUCATION SYSTEM: INNOVATION,
OPTIMIZATION, PROSPECTS

Modernization of education involves the creation of
mechanisms for the sustainable development of the
education system. In Kazakhstan, the main vectors for
the modernization of the educational system are the
improvement of the educational process, the increase
in the efficiency and accessibility of educational services,
and the optimization of educational institutions 45. The
main vectors of modernization of the education system
in Kazakhstan are consistent with the Sustainable
Development Goals for 2015-2030 adopted in September
2015 at the plenary session of the UN General Assembly
(fig. 4.7). Of the 17 SDGs approved by the UN, the 4th
SDG refers to providing inclusive and equitable quality
education and promoting lifelong learning for all.

In Kazakhstan, the principles and approaches of
sustainable development are reflected in the program
“Ruhani Zhangyru”. The program emphasizes the
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importance of cultural openness, pragmatic use of 
resources, environmental protection, rational planning of 
the future, etc. The effective implementation of measures 
envisaged by the Program and aimed at strengthening the 
moral and favorable conditions for the future generation 
is an important factor in the sustainable development of 
the country.

One of the strategically important areas of 
modernization of the Kazakh system of secondary 
education is the introduction of updated content. The 
basis of the new content of school education is an activity 
approach to learning, the development of functional 
literacy of schoolchildren, skills of independent search, 
critical analysis and evaluation. The new content of 
secondary education is based on the expected results and 
their criteria-based assessment. Since September 2017, 
42 % of school students have switched to the updated 
content of education − 1st, 2nd, 5th and 7th grades 46. From 
the beginning of the current academic year, pupils of the 
3rd, 6th and 8th grades switched to the updated content. 
Preparations are underway for the transition to studying 
in 10-11 grades 4 subjects of the natural science cycle 
in English from 2019 («Physics», «Chemistry», «Biology», 
«Informatics»). In the 2017-2018 school year, in 153 
schools in the pilot mode, the teaching of subjects of the 
natural science cycle in English was started.

46 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018.- 434 p., P. 135

In 2018, the Parliament of the Republic of Kazakhstan 
ratified the Agreement between the Government of the 
Republic of Kazakhstan and the International Bank for 
Reconstruction and Development on the implementation 
of the “Modernization of Secondary Education” project. 
The main objective of the project is to improve the 
quality of the secondary education system, support 
reforms, increase access and equality in education. 
The project will assist in the implementation of updated 
educational content. One of the main directions of the 
project is to improve student performance in rural general 
education schools and SCS through increasing access 
to educational materials, equipping with multimedia 
equipment and increasing the capacity of rural teachers. 
The main benefit will be improving the quality of education 
and ensuring equality for more than 2.5 million students. 
At the institutional level, the Project will improve the 
potential of each school in the country, especially rural 
ones, level their performance, and improve the quality of 
secondary education at the system level. At the national 
level, the project will help strengthen human capital for 
the sustainable development of the country.

In 2012, Kazakhstan was one of the first among 
the Countries of independent states to begin the 
modernization of the TVET system. College students 
were given the opportunity to assign several applied 

Figure 4.7
TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
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qualifications within one educational institution. The 
law establishes the right to receive the first working 
profession for free. As part of Kazakhstan’s participation 
in the Turin process, new approaches are being developed 
to update the content of TVET educational programs.

Since 2017, in 318 colleges, the project “Free TVET 
for All” has been implemented, which provides for free 
first − time qualification and social support in the form of 
scholarships, travel and one-time hot meals. In the TVET 
organizations in the 2017-2018 school year, a state order 
for 21 thousand people was placed under the project 
“Free TVET for all”. This is 24.8 thousand places more 
than in 2016 47.

Updated 130 model curricula, programs and 
developed 53 educational programs. The classifier of 
professions and specialties of TVET has been revised. 
500 units of foreign literature were translated into the 
state and Russian languages, the library fund of 288 
colleges was replenished. New educational programs on 
international standards WorldSkills are being introduced. 
From September 1,2017, according to 260 qualifications, 
new modular programs have been launched, where up 
to 3 qualifications are foreseen. The SES of technical 
and vocational education has been amended, allowing 
colleges to change educational programs up to 80 %.

Developed and implemented modular programs 
to improve the skills of pedagogical personnel of the 
TVET system. In 2017, according to these programs, 
5,200 teaching staff, including 300 college managers, 
underwent advanced training. A pool of managers with 
innovative management approaches was prepared.

There is a positive trend towards the introduction 
of elements of the dual education system. In 2017, 
dual training was implemented in 460 colleges with 
participation of 3,055 enterprises in 80 specialties and 
165 qualifications. The contingent consisted of 31,607 
students. To improve efficiency in planning and financing 
of the TVET system, a new methodology for per capita 
financing has been approved 48.

The modernization of higher and postgraduate 
education is accompanied by the phased introduction 
of trilingual education, the expansion of academic and 
managerial autonomy of universities, the stimulation of 
internationalization processes.

As part of the implementation of training in three 
languages, the distribution by language of instruction is 
divided as follows: 50 % of academic disciplines - in the 

47 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018.- 434 p., P. 60
48 What happens in the education system of Kazakhstan // https://www.zakon.kz/4903879-chto-proishodit-v-sisteme-obrazovaniya.html
49 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018.- 434 p., P. 161

language of instruction (Kazakh or Russian), 20 % − in 
the second language (Russian or Kazakh, respectively), 
30 % − in English. In 2017, in 76 universities, 30 thousand 
students were trained in three languages in all areas of 
training in 2.5 thousand special groups 49. 

Over the past 10 years, the Ministry of Education 
and Science of the Republic of Kazakhstan, in 
accordance with the recommendations of OECD 
experts, has been focused on expanding the academic 
and managerial freedom of universities. Academic 
independence of universities in determining the content 
of educational programs has been expanded to 65 % 
at the undergraduate level, up to 70 % − master’s 
programs, 90 % − doctoral studies. New educational 
programs are being developed in relation to the National 
Qualifications Framework within the framework of the 
training area, which allows universities to develop their 
own educational programs based on learning outcomes 
and their own competence. In 28 universities, there are 
supervisory boards, whose activities contribute to the 
decentralization of the university management system, 
transparency and accountability of universities to the 
public. 

An important vector of modernization is the 
internationalization of the system of higher and 
postgraduate education. This process includes inbound 
and outbound mobility of students and teaching staff, 
the development of joint educational programs, massive 
open online courses (MOOCs), joint research projects.

The key direction of the state policy in the field of 
internationalization is the development of academic 
mobility of students. In total, in 2017, higher educational 
institutions were sent to study abroad 2,495 students, 
which is 2.6 times higher than the 2016 figure. Of these, 
1,763 people went abroad at the expense of extra-
budgetary funds (71 %), the remaining 732 people (29 %) 
− at the expense of the budget. The majority of students 
(73.3 %) preferred to study at universities in Europe, 
24.1 % − in the CIS and Asia.

The share of foreign students studying at universities 
in Kazakhstan is much less significant. However, it 
should be noted that the negative balance of the number 
of students of incoming and outgoing mobility is a global 
trend and is noted in many countries around the world. 
An increasing number of people prefer foreign higher 
education to domestic. According to estimates by the 
UNESCO Institute for Statistics, in 2017 the balance 
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50 National Report on the State and Development of the Education System of the Republic of Kazakhstan (following the results of 2017): 
E. Nurlanov, M. Amankazy, G. Nogaibaeva, A. Akhmetzhanova, G. Karbaeva, M. Dauliev, E. Korotkikh, D. Abdrasheva, M Shakenova, A. 
Duisengali, N. Kasymbekova. - Astana: IAC, 2018.- 434 p., P. 305
51 J. Knight (2012) Internationalization: Three Generations of Crossborder Higher Education http://www.iicdelhi.nic.in/
ContentAttachments/Publications/DiaryFiles/53511July92012_IIC%20Occasional%20Publication%2038.pdf

value was − 709,519 people 50. According to J. Knight, 
the system of higher and postgraduate education in 
Kazakhstan is in a transitional stage from the first to the 
second stage of the development of internationalization 
(fig. 4.8) 51. To ensure the transition to the third stage 
− positioning as an educational hub in Central Asia, 
designated among the objectives of the Strategic 
Development Plan of Kazakhstan until 2025 − it seems 
necessary to form a unified national strategy for the 
development of internationalization.

The objectives of the development of the Kazakhstan 
education system are connected with the digitization of 
the educational sector, ensuring the inclusive nature of 
the educational system, and recognizing the importance 
of non-formal education.

The digitization of the educational services sector 
began in Kazakhstan in 1997 with the processes 
of automating education. The task of digitalization 
has acquired particular relevance in connection with 
the implementation of the State Program “Digital 
Kazakhstan” since 2017. Today, Kazakhstan is heading 
for the development of network literacy, increasing the 
level of equipment of educational organizations with 
broadband Internet, interactive equipment, robotics 
classrooms, educational content is being automated, 
national IT personnel are being trained, and a digital 
education management system is being developed.

Figure 4.8
STAGES OF THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER
EDUCATION BY J. KNIGHT STAGES MAIN FOCUS

Source: J. Knight (2012) Internationalization:
Three Generations of Crossborder Higher Education

The first stage 1

The second stage 2

The Third stage 3

Academic mobility of students and teaching staff
Student mobility to foreign universities
for education
Mobility teaching staff for teaching and research

Software mobility and providers
Mobility of educational programs
and their providers

Educational hubs
Attracting foreign students, researchers, 
educational programs, training providers, research 
companies for learning, knowledge production 
and innovation development

Figure 4.9
THE “OPEN BADGES” SYSTEM 

Electronic badges Open Badges − digital mini-certificates to 
confirm skills and abilities. These icons can be placed in your 
resume, on a personal website, on special platforms 
https://openbadges.org or in a social network profile. Open 
Badges is a modern mechanism for recognizing the results of 
non-formal education. Their appearance is associated with video 
games. The original implementation of the evaluation system in 
the game is attributed to Microsoft, which introduced the Xbox 
360 Gamerscore system in 2005. Today, various platforms and 
organizations offer the possibility of assigning badges for the 
development of such skills as the critical thinking “Critical 
Thinker”, the communicativeness “Communicator” and many 
others. At the same time, the standardization sector for the 
recognition of non-formal education is developing.
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Today the concept of inclusion in education is 
expanding. In modern conditions, inclusive education 
is considered as a process that ensures equal access 
to education for all students, taking into account their 
special educational needs and individual capabilities. 
In other words, inclusion is an affordable education for 
all children, incl. having health problems and difficulties 
of social adaptation in society. In order to promote the 
principles of inclusiveness in the state educational policy 
in 2017, the Unified Framework for Monitoring Inclusive 
Education of the Republic of Kazakhstan was developed, 
which offers clear mechanisms for implementing the 
policy of inclusiveness at all levels of education from 
pre-school to higher education, defines indicators for 
monitoring inclusive education and the method of their 
calculation.

The pace of change in the educational sphere is 
accelerating and today the education system is facing 
an unprecedented challenge: a formal academic or 
academic degree loses its significance for employers. 
The greatest interest of employers is caused by people 
with specific professional skills. The answer to this 
challenge in modern conditions is informal education. 
Understanding the importance of non−formal education 
in Europe came in 1999 52.

Informal education has found widespread 
development within the framework of the Lifelong 
Learning Concepts (Lifelong Learning, LLL) and breadth 
(Life wide Learning, LWL). As educational strategies, 
these concepts appeared about three decades ago 
thanks to the efforts of UNESCO and the Council of 
Europe, and envisage the development and improvement 
of knowledge and skills of people who do not wish to stop 
at the reached level in their professional development.

Kazakhstan is looking for the optimal model of non-
formal education and recognition of qualifications. 
Unlike foreign experience, in our country the concepts 
of non-formal and spontaneous learning do not yet 
have legal status. In 2016, a joint project of the Ministry 
of Labor and Social Protection of the Population of the 
Republic of Kazakhstan and the World Bank launched 
“Developing work skills and stimulating jobs”. Within 
the framework of the project, in 2019 assessment tools 
will be developed for the recognition of non-formal and 
informal (spontaneous) training, the stages, procedures 
and methodology for the recognition of training will be 
defined. 

4.3. YOUTH IN SCIENCE: PROSPECTS AND 
INITIATIVES 

In the Republic of Kazakhstan, according 
to the Statistics Committee of the Ministry of 

52 Report of the Committee on Culture and Education of UNESCO on September 6, 1999 // http://docs.cntd.ru/document/902018841

National Economy of the Republic of Kazakhstan, 
386 organizations were engaged in research and 
development in 2017, which is 3 units more compared 
to the previous year (in 2016 − 383 organizations). 
The main scientific center of the country remains 
Almaty city. Here is concentrated the largest number 
of organizations engaged in research and development 
(tab. 4.5).

The number of employees engaged in research and 
development work in 2017 was 22,081 people. Young 
scientists (up to 35 years old) made up 30 % of the 
contingent of scientific personnel. A significant number 
of scientists was noted in the field of natural sciences, 
engineering and technology.

The largest number of scientists falls on the age 
group of 25-34 years, whose share is 26 %. The number 
and proportion of this age group of scientists in the 
general contingent for the last years are gradually 
increasing. Despite a slight decrease in 2013 of workers 
in this age group, its share in the total contingent 
reached its maximum value (26.4 %) over the past six 
years (tab. 4.6).

In 2017, there were 5,915 research specialists under 
25 years old and 26-34 years old in universities and 
research institutes of the country. The proportion of 
women among them was 52.8 % (3,124 people). The 
proportion of women prevails in the number of doctors 

Table 4.5
THE NUMBER OF ORGANIZATIONS ENGAGED
IN RESEARCH AND DEVELOPMENT IN 2014-2017

Source: Committee on Statistics MNE RK

2014 y.

392
11
14
13
9
9

11
31
13
6
7

17
11
3

30
59

148

2015 y.

390
11
14
11
10
7

11
32
14
8
5

19
9
4

30
53

152

2016 y.

383
9

14
10
11
8

11
33
13
10
7

19
10
5

35
55

133

2017 y.

386
11
16
11
10
8

11
29
14
8
6

19
11
5

34
62

131

Republic of Kazakhstan
Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
West Kazakhstan region
Zhambyl region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
South Kazakhstan region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
East Kazakhstan region
Astana city
Almaty city

Regions
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PhD (56.2 % or 144 people) and doctors in job profiles 
(69.2 % or 9 people) in the age group of 26-34 years. It is 
important to note that the ratio of the number of young 
men and women candidates and doctors of science 
was different. In the age group of 26-34, the proportion 
of women among candidates of science was 45.8 % (114 
people), among doctors of science − 23.5 % (8 people) 
(tab. 4.7).

The number of PhD doctors engaged in research 
activities is gradually increasing. In 2017, 255 PhDs 
under the age of 35 were engaged in scientific 
activities. The volume of the state order for the 
training of scientific personnel in the framework 
of the PhD program as the measures taken by the 
authorized body in order to involve talented young 

people in scientific activities has had a positive 
impact on the increase in the number of young 
scientists. Due to this measure, an increase in the 
number of young scientists, their productivity and 
mobility are expected in the future.

In 2018, with the support of the World Bank and the 
Science Committee of the Ministry of Education and 
Science of Kazakhstan, the program “Grants to support 
research and training of post-doctoral students (PhD)” 
was launched. The program involves funding joint 
research with foreign scientists for up to 12 months. 
It is expected that scientists who have received the 
experience of joint research abroad will subsequently 
substantially improve the quality of research conducted 
in their home country.

Table 4.7
DISTRIBUTION OF THE NUMBER OF EMPLOYEES WHO CARRIED OUT R & D BY AGE IN 2017

Source: Committee on Statistics MNE RK

Ages:

The number of employees engaged in research and
development at the end of the reporting year, in total
of them are researchers
of them are women
of them who has academic degrees
profile doctors
of them are women
Ph.D
of them are women
Doctor of Science
of them are women
Candidate of Sciences
of them are women
master
of them are women

2 192

1 627
723

1 627
42
29
8
2

366
116
539
234
25
21

3 469

2 698
1 304
1 846
133
54
17
5

587
233

1 030
497
79
57

3 871

2 961
1 793
2 096

66
33
59
37

358
196

1 369
843
244
48

1 083

909
477

1 001
4
1

37
17
32
21

239
151
192
111

4 937

3 869
2 203
2 650

57
26

250
127
177
59

1 265
757
901
587

2 304

1 865
1 007
1 026

-
-

72
37
-
-

47
22

907
508

5 824

4 735
2 521
2 938

13
9

256
144
34
8

249
114

2 386
1 386

1 909

1 180
603
377

-
-
-
-
-
-
1
-

376
226

22 081

17 205
8 991

11 290
354
141
589
316

1 818
648

4 541
2 446
3 988
2 421

2 071

1 762
567

1 383
85
19
7
3

662
152
627
235

2
1

55-62
y.o.

55-64
y.o.

45-54
y.o.

35
y.o.

35-44
y.o.

25-28
y.o.

25-34
y.o.

up to
25
y.o.In total

of them: of them: of them:

65 y.o.
and older

Table 4.6
DISTRIBUTION OF THE SHARE OF WORKERS PERFORMING
RESEARCH AND DEVELOPMENT BY AGE

Source: Committee on Statistics MNE RK

2012 y.
2013 y.
2014 y.
2015 y.
2016 y.
2017 y.

Year

20 404
23 712
25 793
24 735
22 985
22 081

Total Including the age:

3 749
4 735
5 175
5 257
5 099
4 937

35-44 y.o.

3 941
4 520
4 734
4 546
4 233
3 871

45-54 y.o.

3 437
3 958
4 267
3 889
3 592
3 469

55-64 y.o.

1 515
1 911
2 170
2 035
1 894
2 071

65 y.o. and older

2 648
2 818
2 912
2 636
2 211
1 909

up to 25 y.o.

5 114
5 770
6 535
6 372
5 956
5 824

26-34 y.o.

25,1
24,3
25,3
25,8
25,9
26,4

in %
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Within the framework of the World Bank project 
“Stimulating productive innovations” under the 
component “Increasing the potential of the technology 
transfer office in universities of Kazakhstan”, the 
organization of teaching English to Kazakh scientists 
is provided. Training will begin in November 2018 and 
will last a year and a half. In the short term, about 5,000 
scientists will be covered by English language instruction. 
According to the results of training, an improvement 
in the skills of the English language of Kazakhstan is 
expected, including young scientists.

Scientists are given access to the Web of Science, 
Science Direct and Scopus platforms, as well as training 
in submitting scientific articles in English to journals 
indexed by these databases. The number of such 
publications is increasing every year, mainly in the field 
of natural sciences.

The establishment of the Nazarbayev University 
has become an important investment in the process of 
training young scientists, and its students and faculty 
members are already showing significant achievements 
in the field of science.
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SOCIAL AND ECONOMIC
STATUS OF YOUTH  

CHAPTER 5

5

5.1. Overview of trends
 in the youth labor market

5.2. Participation of youth
 in the social and economic
 development of the country 

5.3. Development of youth
 entrepreneurship 

5.4. Social welfare of young family
 and vulnerable groups of youth 

5.5. Youth Development Index of Kazakhstan –
 “Zhastarga meirimdi meken” 
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5.1. OVERVIEW OF TRENDS IN THE YOUTH 
LABOR MARKET

The study of the socio-economic situation of young 
people associated with an analysis of the main indicators 
of the labor market, including the number of employed, 
unemployed, the labor force, and those who are not part 
of the labor force at 15-28 aged.

Analysis of processes in the field of employment and 
employment of the young population of Kazakhstan is 
one of the important areas of this report. The focus of 
the study also reflects such social problems of society 
as unemployment, self-employed youth, and the youth 
category NEET.

According to the Committee Statistics of the MNE RK, 
in the second quarter of 2018, the labor force at the age 
of 15-28 years in the labor market amounted to 2,121.2 
thousand people, of which the employed population is 
2,038.8people. The dynamics of the employed population 
shows that, compared with the fourth quarter of 2017, 

Table 5.1
EMPLOYED AT THE AGE OF 15-28 YEARS BY ECONOMIC ACTIVITY

Source: Committee of Statistics MNE RK 

2017 year  II quarter 2018 year  II quarter

thousand, people

2 030,1
341,9
217,7

55,0
118,5

31,7
12,5

151,6
314,1
130,6

44,5
49,1
62,9
29,6
69,3
66,9

128,0
213,1

97,3
48,8
64,8

-

-

2 038,8
276,7
221,7

48,3
129,4

30,0
14,1

149,5
335,9
137,1

45,0
52,4
60,7
43,9
61,0
73,3

133,6
229,2
109,8

38,4
70,7

-

-

Busy in the economy, total
Agriculture, forestry, and fisheries
Industry
Mining and quarrying
Manufacturing industry
Electricity, gas, steam and air conditioning
Water supply; sewage system, control over the collection and distribution of waste
Building
Wholesale and retail trade; car and motorcycle repair
Transportation and warehousing
Accommodation and Food Services
Information and communication
Financial and insurance activities
Real Estate Operations
Professional, scientific and technical activities
Administrative and support services
Public administration and defense; compulsory social security
Education
Health and social services
Arts, entertainment and recreation
Provision of other services
Activities of households employing domestic servants and producing goods 
and services for their own consumption
Activities of extraterritorial organizations and bodies

Types of economic activity

1) According to a sample survey of employment of the population aged 15 years and older. The upper age limit is specified in 
accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On State Youth Policy in the Republic of Kazakhstan", includes persons under 
29 years old (28 inclusive).
2) The data is generated in accordance with the new employment standards (19th ICST of the ILO).

Figure 5.1 
THE EMPLOYED POPULATION AT 15-28 YEARS

Source: Statistic of Committee of the MNE RK 

thousand, people
2017 year II quarter

2017 year III quarter

2017 year IV quarter

2018 year I quarter

2018 year II quarter

2 030,10

2 036

2 000,40

2 024,60

2 038,80
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there is a positive trend, which reflects the growth in the 
number of employees (fig. 5.1).

Among young people employed, 1,583.1 thousand 
people or 74.6 % are hired workers, 455.6 thousand 
people (21.5 %) are self-employed.

The number of persons who are not part of the labor 
force is 1,363.9 thousand people.

The data of the Committee on Statistics of the 
MNE RK on employment in the context of economic 
sectors shows that of the number of people employed 
in the economy, 2,038.8 thousand people have the 
largest number − 335.9 thousand people (16.5 %) − are 
engaged in the wholesale and retail trade , as well as car 
and motorcycle repair. 276.7 thousand people (13.6 %) 
employed in agriculture, forestry, and fisheries. 229.2 
thousand people. (11.2 %) employed in education. In the 
industry 221.7 thousand people (10.9 %).

In general analysis of data for the same periods 
(2017- 2018) shows the growth in the number of people 
employed in the economy at the 15-28 years across all 
sectors, with the exception of a significant decrease in the 
number of people employed in agriculture, forestry and 
fisheries, as well as their slight decrease in construction. 
These trends are explained by the outflow of young 
people from the countryside to the cities (tab. 5.1).

Unemployment. Since the end of 2017, there has 
been a slow decline in the number of unemployed. By 
the end of the second quarter of 2018, the number of 
unemployed amounted to 82 thousand people, i.e. 
3.9 % of the economically active young population of 
Kazakhstan are unemployed (fig. 5.2; 5.3).

According to the results of a sociological study by 
the SRC “Youth”, 42 % of the young people indicate that 
they have problems with employment (fig. 5.4). Moreover, 

the older the respondents are a number of those who 
respond in the same way: among the age group 14-18 − 
31.2 %, 19-23 − 44.1 % and 24-28 − 48.5 %.

Figure 5.2 
UNEMPLOYED POPULATION AGED 15-28 YEARS

Source: Statistic of Committee of the MNE RK 

thousand, people
2017 year II quarter

2017 year III quarter

2017 year IV quarter

2018 year I quarter

2018 year II quarter

87

85

86

84

82

2017 year I quarter

2017 year II quarter

2017 year III quarter

2017 year IV quarter

2017 year

2018 year I quarter

2018 year II quarter

Figure 5.3 
YOUTH UNEMPLOYMENT RATE

Source: Statistic of Committee of the MNE RK 

3,9

4,1

4

4,1

3,9

4

3,9

Yes, young people are constantly faced 
with problems of employment

Young people have difficulties with 
employment in their specialty. Work 
without professional skills is not hard 
to find.

I study, not looking for a job and no 
experience in finding a job, employment

The young people of my city / village have 
no problems with employment

Difficult to answer

Figure 5.4 
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION 
“DO YOU THINK THAT YOUNG PEOPLE IN YOUR 
CITY/VILLAGE ARE HAVING DIFFICULTY FINDING 
A JOB AND FINDING EMPLOYMENT?”

Source: According to the data of SRC “Youth” 

42,2

30,5

16

8,5

2,7
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Differences were not identified in the opinions of 
respondents by gender and belonging to different ethnic 
groups. At the same time, there is a significant difference in 
the opinions of the respondents without education (10 %) 
and those who have scientific degrees of the candidate, 
doctor of science, doctor of PhD (59.4 %). Most often, 
such differences in judgments noted among young people 
in Zhambyl (60.2 %), Kyzylorda (59.3 %) and Mangystau 
(56.0 %) regions. According to a sociological study 
conducted by the SRC “Youth”, 47.5 % of rural and 38.1 % 
of urban youth have problems with employment.

30.5 % of respondents say that young people have 
difficulties with finding employment in their specialty while 

finding a job that does not require professional skills is not 
difficult. 29.9 % of young people surveyed are confident that 
they will find work within six or three months (29.5 %). Only 
13.9 % sure that they will find work in their specialty in the 
shortest time (fig. 5.5).

As can be seen from Figure 5.6, the problem of 
employment in the specialty is more concerned with 
the older age group of young people. This problem is 
particularly acute among young people in three regions: 
Akmola (47.4 %), North Kazakhstan (46.2 %) regions and 
Astana (49.6 %).

In the age structure of self-employed youth, there is no 
significant dynamics. The first half of 2018 marked by a 
slight increase in the number of self-employed at the age of 
16-24 years: from 184,423 people in the first quarter of 2018 
to 185,605 people in the second quarter of 2018. Over the 
same period, the number of people employed at the age of 
15 years decreased by 191 people (fig. 5.7).

Special attention in the analysis of the socio-economic 
situation of young people should be given to the NEET 
category. According to the ILO definition, this category 
includes young people who, do not study, do not work and 
do not improve their qualifications.

Figure 5.5 
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION 
“IN CASE YOU FIND YOURSELF WITHOUT WORK, 
HOW QUICKLY DO YOU THINK YOU CAN FIND 
A SUITABLE JOB FOR YOU?”

29,9

29,5

21,9

13,9

0,2

4,6

Finding a new job is a big problem for a young 
man, at best I will find a job for six months.

Job search will cause some difficulties, but within 
three months I will find a job

I study, not looking for a job and no experience in 
finding a job, employment

I will find a job in the specialty as soon as possible

Finding a new job is a big problem for a young 
person, even for a year or more.

Difficult to answer

Source: According to the data of SRC “Youth” 

Table 5.2 
SELF-EMPLOYED AT THE AGE OF 15-28 YEARS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
BY SEX AND TYPE OF TERRAIN IN 2013-2018

Source: Statistic of Committee of the MNE RK 

Self-employed structure according to ILO standards

thousand people

2014 year2013 year 2015 year 2016 year 2017 year 2018 year II quarter 
Self employed
Men
Women
Urban population
Rural population

722,1
403,7
318,4
210,2
511,9

667,3
359,8
307,5
208,1
459,2

581,6
328,0
253,6
185,5
396,1

513,0
298,6
214,4
159,3
353,7

492,5
276,1
216,4
161,8
330,7

455,6
*
*
*
*

* No data

Figure 5.6 
DISTRIBUTION OF RESPONDENTS WHO CHOSE 
THE ANSWER OPTION “YOUNG PEOPLE HAVE
DIFFICULTY FINDING EMPLOYMENT IN THEIR 
SPECIALTY. WORK WITHOUT PROFESSIONAL 
SKILLS IS NOT DIFFICULT TO FIND" 

Source: According to the data of SRC “Youth” 

17,1

14-18 age 19-23 age 24-28 age

34,3 37



SO
C

IA
L 

A
N

D
 E

C
O

N
O

M
IC

 S
TA

TU
S 

O
F 

YO
U

TH

347

C
H

A
P

TE
R 

5

Taking into account the international experience and 
legislation of the Republic of Kazakhstan in relation to young 
people, the NEET category includes young people aged 
from 14 to 29 years old, which includes:

1) unemployed (as part of the labor force), young people 
who are not studying and not raising their qualifications;

2) economically inactive youth (persons engaged in 
housekeeping, caring for children with disabilities, sick 
relatives, young mothers on maternity leave for a period 
of 1 to 3 years, etc.).

Currently, the population of the NEET category is 
calculated by the Committee on Statistics of the MNE 
RK and based on labor market indicators, on a sample 
survey of the population using the statistical form of the 
statistical observation. The attribution of a particular person 
to the employed or unemployed population is determined 
according to the statistical form and based on the answers 
of the respondents.

The number of NEET is calculated by the following 
formula:

А+В-С 
D+C

Where:
A − the number of unemployed youth (thousand people);

B − the number of young people who are not part of 
the workforce (thousand people);

C is the number of young people who are not part 
of the labor force due to training or advanced training 
(thousand people);

Figure 5.7 
SELF-EMPLOYED WORKERS BY AGE 
(15 YEARS AND 16-24 YEARS), IN 2013-2018

Source: Statistic of Committee of the MNE RK 

15 age 16-24 age 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 
I quarter 

2018 
II quarter 

1 301

2 919

837

442

407

449

258

299 738

287 489

213 217

195 257

183 912

184 429

185 605

Akmola region

Aktobe region

Almaty region

Atyrau region

West Kazakhstan region

Zhambyl region

Karaganda region

Kostanay region

Kyzylorda region

Mangystau region

Pavlodar region

North Kazakhstan region

Turkestan region

East azakhstan region

Astana city

Almaty city

Shymkent city

Figure 5.8 
SELF-EMPLOYED AT THE AGE OF 15-28 YEARS 
IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Source: Statistic of Committee of the MNE RK 

2018 year
I quarter

2018 year
II quarter

thousand 

24

9,4

35,1

7,9

32,2

75,3

6,2

31,7

37,3

3,9

9,2

8,2

100,9

43,4

4,3

12,8

12,8

21,1

11,4

40,6

5,2

30,5

64

5

31,2

42,1

4,7

10,5

7,9

93,8

48,4

4,5

16,2

18,6
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D − the total number of young people (thousand 
people).

In the second quarter of 2018, the share of NEET 
youth in the republic was 7.7 %, which is 0.6 % compared 
to the last quarter of 2017. This category of youth most 
represented in Karaganda (12.9 %), Turkestan (11.3 %) 
and North Kazakhstan (10.0 %) regions (tab. 5.3).

The research conducted by the SRC “Youth” in 
2017 (10 focus-groups, 10 in-depth interviews with 
representatives of NEET) made it possible to identify six 
subgroups in the structure of this category of population.

The social characteristics of youth NEET category 
in the regions have their own specifics. The results of 
a mass survey of 2,500 respondents from among the 
youth and expert interviews in Astana, conducted by the 
SRC “Youth” in 2014, make it possible to show social 
characteristics of the NEET youth in the capital:

1. Most often women involved in the household and 
raising children. 55.2 % do not study, do not work and 
do not search for work due to the presence of young 
children. For 59.2 % of young people surveyed, this 
provision seems to be socially approved.

2. Young people who have not to work experience 
(43.5 %) and the necessary education (37 %), who have 
not found their vocation (34 %) and vocational work 
(21.6 %).

3. 4.0 % of respondents chose the answer “I do not 
study, I do not work, I look for work” and 4.3 %, “I do not 
study, I do not work and I DO NOT search for work”. Thus, 
8.3 % of youth surveyed were at the time of the survey 
in the NEET category, which corresponds to official 
statistics (in 2017, the share of NEET in Astana was 
8.9 %)

4. Young people who have not been employed from1 
to 2 years (56.8 %).

5. Young people who poorly informed about the 
measures of state and other support in the sphere of 
employment and employment (73.7 %).

At present, the question related to the methodology 
of calculating this category of youth continues to 
remain open. In general, the global practice of statistical 
calculation of this category of young people is very 
diverse, but the method of calculation proposed by the 
ILO remains predominant. Research by SRC “Youth” 
shows that this methodology does not fully take into 
account the country context. Certain categories of NEET 
youth have remained without consideration.

 
5.2. PARTICIPATION OF YOUTH IN THE 

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 
COUNTRY

Young people occupy a key position in the prosperity 
of any country and is considered the main resource of 
the innovation process. The Concept of the State Youth 
Policy of Kazakhstan until 2020 “Kazakhstan 2020: the 
way to the future” states that great responsibility lies 
with young people, who will continue the relay of creative 
affairs of the older generation, raise the bar of national 
competitiveness even higher, ensure Kazakhstan’s 
prosperity and recognition in the 21st century [1 5]. 

The importance of youth participation in the socio-
economic life of the country is high and requires special 
attention from the state and society.

The program for the development of productive 
employment and mass entrepreneurship (Decree of the 
Government of the Republic of Kazakhstan of December 
29, 2016 No. 919).

The main goal of the Program is to involve self-
employed, unemployed and other unqualified persons, 

Table 5.3 
PROPORTION OF YOUNG PEOPLE AGED 15-28 IN 
THE NEET CATEGORY IN THE TOTAL POPULATION 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN BY REGION

Source: Committee of Statistics MNE RK 

2018 year II quarter 
12,9
11,3
10,0
9,2
8,7
8,3
8,2
7,7
7,5
7,2
6,5
6,2
6,2
6,1
6,0
4,9
4,6
3,3

Regons
Karaganda region
Turkestan region
North Kazakhstan region
Zhambyl Region
Shymkent city
Kyzylorda Region
Mangystau region
The Republic of Kazakhstan
Atyrau region
Astana city
Almaty city
Aktobe region
Pavlodar region
Akmola region
Almaty region
Kostanay region
East Kazakhstan region
West Kazakhstan region

Table 5.4  
FINANCING OF THE PROGRAM FOR THE 
DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE EMPLOYMENT 
AND MASS ENTREPRENEURSHIP FOR 2017-2021

Source: Committee of Statistics MNE RK 

2018 year
40 008 121
45 038 436

2017 year
40 008 121
45 038 436

From the republican budget
Due to general transfers
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including young people, in productive employment in 
three areas:

1) mass training and skills training in popular 
professions and the basics of entrepreneurship;

2) creating conditions for mass entrepreneurship;
3) development of the labor market through 

employment assistance and support for labor mobility.
According to the MLSPP RK, for the implementation 

of the “Program for the Development of Productive 
Employment and Mass Entrepreneurship for 2017-2021” 
in 2018, it is planned to allocate KZT 67,392,995 from the 
Republican budget, at the expense of general transfers 
KZT 45,311,093 (tab. 5.4).

The results of the implementation of the “Program 
for the Development of Productive Employment and 
Mass Entrepreneurship for 2017-2021” for the period 
01/01/2018 − 01.10.2018 presented in table 5.5.

“Youth Practice” is an active measure to promote 
youth employment is the project. 

The project «Youth Practice» is designed specifically 
for the unemployed from the number of graduates of 
educational organizations implementing educational 
programs of technical and vocational, post-secondary, 
higher and postgraduate education in their profession 
(specialty), not older than 29 years.

According to the MLSPP RK, the monthly salary 
of project participants sent to youth practice is 25 
MCI (without deduction of taxes, mandatory social 

contributions, compensation for unused leave and
banking services). In 2018, the salary for youth practice
is 71,900 tenge. With all social contributions, participants
in youth practice receive 60,684 tenge.

The project “Mangіlіk Yel Zhastary - Indutriyalagi”
(“Serpіn-2050”) was developed in order to stimulate
educational migration of young people from labor-
intensive regions to labor-deficient regions of the country
through training in popular specialties.

In 2018, in 26 universities from 12 regions of the
region (Akmola, Aktobe, Atyrau, East Kazakhstan, 
West Kazakhstan, Karaganda, Kostanay, Pavlodar, 
North Kazakhstan regions), 12,344 people are 
trained. As can be seen from table 5.6, the volume 
of allocated state educational orders for training 
students in higher educational institutions of the 
country over the past four years has more than 
tripled. In addition, the list of destinations by popular 
specialties has expanded.

Technical and vocational education. The project is
being implemented in 37 educational institutions of TVET
7 regions (Akmola, East Kazakhstan, West Kazakhstan,
Kostanay, Karaganda, Pavlodar, North Kazakhstan
regions), which are attended by 2,276 people. In 2018,
the expected release is 716 people, of which 22 in the
Akmola region − 146, East Kazakhstan region − 146,
West Kazakhstan region − 113, Karaganda region −
111, Kostanay region − 23, Pavlodar region − 174, North
Kazakhstan region − 127.

Table 5.5 
IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE EMPLOYMENT 
AND MASS ENTREPRENEURSHIP FOR 2017-2021 (INFORMATION FOR THE PERIOD 01/01/2018 - 01.10.2018)

Source: MLSPP RK

Short-term vocational trainingRegons Youth practice 

Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhamby region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
Turkestan region
Almaty city
Astana city
Shymkent city 
The Republic of Kazakhstan

Plan Sent Completed Employment People

1 475
2 289
5 160
1 375
2 555
4 100
1 500
2 200
1 625
1 605
1 555
1 200
1 710
5 440
1 000

700
1 760

37 249

1 689
2 466
5 520
1 411
2 433
4 169
1 616
2 965
1 649
1 547

946
1 223
1 666
5 458
1 264

625
1 760

38 407

1 378
1 785
4 371

993
1 711
2 580
1 043
1 910
1 473
1 071

669
981

1 463
3 648

583
327

1 734
27 720

1 169
1 142
3 197

480
936
932
415
787

1 306
473
130
522

1 048
2 045

78
76

959
15 695

611
2 205
1 587

994
1 291
2 306
1 515
1 120

629
2 307
1 133

569
440

4 033
1 040

712
2 079

24 571
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“With a diploma to the village”
An important mechanism to support young 

people is the project “With a diploma to the village” 
Implemented in 2009, in accordance with the 

instructions of the President of the Republic of 
Kazakhstan N.Nazarbayev.

According to the MNE RK, in 2017, as part of the 
project “With a diploma to the village”, 5,794 lifting 

Table 5.6 
THE VOLUME OF ALLOCATED STATE EDUCATIONAL ORDERS FOR TRAINING STUDENTS 
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE COUNTRY

Source: Local executive bodies

2014-2015 
academic year 2015-2016 academic year 2016-2017 academic year 2017-2018 academic year

1,050 grants
on pedagogical 

specialties

5,000 grants
1,500 – pedagogical specialties

3,000 – technical
300 – Agricultural Sciences
200 – veterinary medicine

3,162 grants, incl.
1,000 – pedagogical specialties

1,717 – technical
345 – agricultural sciences,

100 – health care

3,793 grants, incl.
1,550 – pedagogical specialties

1,898 – technical
345 – agricultural sciences

Table 5.7 
DATA ON EMPLOYMENT AND EMPLOYMENT OF FULL-TIME GRADUATES OF TECHNICAL AND VOCATIONAL 
EDUCATION ORGANIZATIONS BY OWNERSHIP FORMS AS OF JUNE 1, 2018

Source: Local executive bodies

Employment Continue 
training

Will serve in the 
ranks of the 

Armed Forces 
of Kazakhstan

Not 
employed 

281 people, of which:
182 - stayed in the training region
99 work in other regions

106 people 44 people

Returned to places of residence 
for various reasons (for health reasons, 

family creation, etc.)

8 people 41 people

Table 5.8 
INFORMATION OF THE PROJECT “WITH A DIPLOMA TO THE VILLAGE”, 2017

Source: Committee of Statistics MNE RK 

Regions

Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
Pavlodar region 
North Kazakhstan region
South KAzakhstan region 
TOTAL:

1 068 211,9
357 368,0
697 714,1
173 578,0
833 690,5
803 189,5

1 291 875,0
597 748,5
490 104,0

1 824 245,6
663 617,0
511 309,3
656 829,8

1 020 085,0
10 989 566,13

381
447
550
112
318
452
500
351
275
200
544
434
325
905

5 794

331
114
211

52
270
241
408
184
161
559
198
166
215
303

3 413

60 514,50
70 998,00
87 356,40
17 788,96
50 825,60
71 791,14
79 415,00
54 777,02
43 678,07
31 765,50
86 403,52
68 773,70
51 619,00

143 739,00
919 445,41

AmountAmount, thousand tenge AmountAmount, thousand tenge

Lifting allowances Budget loans
2017 year
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benefits allocated in the amount of 919,445, 41 
thousand tenge. 3,413 budget loans issued in the 
amount of 10,989,566.13 thousand tenge (tab. 5.8).

As of January-April 2018, 1,334 specialists in 
the framework of the “With a diploma to the village” 
Project was allocated 4.6 billion tenge for the 
budget loans for the purchase of housing from the 
Republican budget, and 2,335 specialists received 
a lifting allowance of 393,4 million tenge (tab. 5.9).

“Zhasyl Yel”
 At the initiative of the Head of State in 2005, the 

“Zhasyl Yel” program, approved by the Resolution No.632 
of June 25, 2005 by the Government of the Republic of 
Kazakhstan was widely deployed in the Republic of 
Kazakhstan. 

In 2016 the Ministry of Education and Science of the 
Republic of Kazakhstan for 2017-2019 for more effective 
funding made a decision to send budgetary funds as 
targeted current transfers to regional budgets, budgets 
of the cities of Almaty and Astana for the maintenance of 
activity of “Zhasyl Yel” youth labor groups (hereinafter YLG).

The number of covered settlements in 2017 was 242 
cities/settlements.

The main contingent of young people participating in 

“Zhasyl Yel” initiative were students, unemployed youth, 
children of orphanages and boarding schools. 

Speaking of the contingent of youth employed in 2018 
according to 14 regions out of 16 it should be said that out 
of 22,243 people employed throughout the country 13,883 
people are rural residents, 8,360 people are urban, 6,748 
are university students, 7,615 people college students and 
4,081 students of secondary schools, 3,799 unemployed 
youth. Youth status: 2,397 are young people from large 
families, 2,482 young people from low-income families, 
89 people living in residential institutions (orphans) and 25 
young people with disabilities.

Systematic cooperation with organizations 
specializing in planting and landscaping led to more 
competent planning of the activities of youth labor groups. 
So, for example, the working season was extended to 
November, due to the seasonal features of the planting 
schedules in the regions, and the year-round work 
season was introduced in the Aktobe region. In order 
to provide employment opportunities for young people 
during training time, in many regions a special schedule 
of fighters leaving for work was introduced that does not 
disrupt the educational process. 

The total for 2018 number of employers throughout the 
country is 410 enterprises.

48,697 people involved in the implementation of 
activities for the activities of youth labor groups “Zhasyl 
Yel” and participation in the event.

The participation of young people in the socio-economic 
life of society closely linked to their plans for the future.

Source: Committee of Statistics MNE RK 

Regions

Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
Pavlodar region 
North Kazakhstan region
South KAzakhstan region 
TOTAL:

AmountAmount, thousand tenge AmountAmount, thousand tenge

Lifting allowances Budget loans

Table 5.9 
INFORMATION ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT “WITH A DIPLOMA TO THE VILLAGE”, 
AS OF JANUARY-APRIL 2018

100
45

121
3

105
86

107
68
53
71

207
46
71

251
1 334

350 321,0
137 722,0
430 737,5

10 822,5
361 397,5
303 202,0
365 817,6
238 580,5
187 195,3
247 214,2
705 948,0
150 720,5
232 883,0
898 137,0

4 620 698,60

192
116
340

10
101
154
309

0
48

0
178
101
188
598

2 335

32 324,10
19 481,00
57 240,40

1 683,50
17 340,10
25 925,90
52 020,25

0,00
8 080,80

0,00
29 966,30
17 003,40
31 649,95

100 673,30
393 389,00

Jan-april 2018 year
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According to the results of a sociological study 
conducted by the SRC “Youth”, the plans of young 
people for the next five years connected with obtaining 
a quality education (30.4 %), successful career (22.8 %) 
and decent work (22.8 %). Of the proposed options with 
a choice of up to three, in the next three young people 
indicated: purchase housing (17.4 %), get a diploma or 
certificate of completion of education (15.4 %) and find 
a job in the specialty (14.1 %) (tab. 5.10).

5.3. DEVELOPMENT OF YOUTH 
ENTREPRENEURSHIP

The development of youth entrepreneurship is 
one of the priorities for the development of small and 
medium-sized businesses in Kazakhstan. According 
to the experience of foreign countries, it is the main 
driving force of the economy and should contribute 
to the country’s early transition to an innovative 
development path. A feature of the youth business is a 
quick response to consumer demands - the provision of 
specific services or the release of small-scale, unique 
products for individual market segments. Young people, 
as a rule, distinguished by their creative thinking, which 
has a positive effect on entrepreneurial activity and on 
business competitiveness. 

Programs for the development of entrepreneurship 
among young people:

To date, there are many programs to support youth 
entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan, 
namely the Business Roadmap - 2020, within a 
framework of which the Business Advisor project 
was developed. This project is an instrument of non-
financial support for start-ups. “DAMU” Enterprise 
Development Fund provides such programs as “Damu-
Kemek”, “Center for Support of Entrepreneurship”. 

Organizations that assist in the development of 
entrepreneurial activities in Kazakhstan:

Zhety Kazyna Group LLP: an organization that 
conducts business trainings for entrepreneurs within 
the framework of the “Business Advisor” program of 
the “Damu” Fund.

The “Business- Adviser” project is an express 
training of the population with an entrepreneurial 
initiative and existing entrepreneurs to open their 
own business.

For professional training, professional lecturers - 
trainers are involved in 14 regions of the Republic of 
Kazakhstan and the cities of Almaty, Astana. 

The main advantage of this program is the 
opportunity to participate in government programs 
to support entrepreneurs, after a certificate receipt. 

The club of young entrepreneurs named “MOST” − 
the club supports young entrepreneurs. Club events 
develop and improve the competence in business, 
enable you to start your business through the transfer 
of knowledge and contacts. 

The goal of the club is to help the emergence of a 
new generation of outstanding entrepreneurs for the 
prosperity of the world community. 

Target audience:  beginners and current 
entrepreneurs aged from 22 to 29 years, living in 
Kazakhstan and Central Asia. 

The first school of Entrepreneurs is a school for 
the training of entrepreneurs, which founded in 2014.

Training is introduced by two programs: 
• Business - a breakthrough − a program to develop 

the current business;
• Business foundation is a program for own 

business building and launching.
Programs implemented taking into account three 

components: training, consulting, mentoring. 
On the instructions of the President of the Republic 

of Kazakhstan, in 2017, conditions are created for 
free receipt of the first working profession by young 
people. Content analysis of sources of secondary 
information shows that as of May 1, 2018, 56 
thousand young people took advantage of measures 
of state support for this program, the main focus of 
which is the development of specific professional 
skills based on mass education [15].

In the East Kazakhstan region, there is the only 
social and educational project in Kazakhstan on free 

Table 5.10 
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: 
“WHAT WOULD YOU LIKE TO ACHIEVE 
IN THE NEXT 5 YEARS?”

Source: According to the data SRC “Youth” 

Get a quality education
Build a successful career
Find a decent job
Buy housing
Get a diploma or certificate of graduation
Find a job in the specialty
Creatively realized
Find an interesting job
Open your business
Find your soulmate, life partner
Change your job, get a job promotion
Expand your circle of acquaintances
To achieve general recognition among others, 
colleagues, etc.
Get children, give birth to a child
Achieve success in sports
Find good business partners
Difficult to answer
Other

30,4
27,3
22,8
17,4
15,4
14,1
13,9
12,9
12,8
12,1

8,7
8,1
7,9

7,4
4,7
4,9
3,7
0,3
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comprehensive training for young people in the basics 
of entrepreneurship. The Avangard Plus School of 
Young Entrepreneurs. The school was established 
and operates on a voluntary basis on the initiative of 
the chairman of the Council of Business Women of 
the East Kazakhstan Region [16 ].

According to the Statistic of Committee of 
the MNE RK, the number of registered individual 
entrepreneurs under the age of 29 years old, as of 
01.07.2018, was 124,027 people (fig. 5.9).

According to Statistic of Committee of the MNE 
RK, the number of registered individual entrepreneurs 
under the age of 29 years increased by 3,960 
individual entrepreneurs, compared with 2017. The 
decrease in the number of young entrepreneurs is 
registered in Almaty, Kostanay, Pavlodar, North 
Kazakhstan regions and Astana city (tab. 5.11).

The development of youth entrepreneurship is one 
of the priorities of the state youth policy.

The national chamber of entrepreneurs of the 
Republic Kazakhstan “Atameken” implements 
and participates in projects on entrepreneurship 
education. 

“Tool “Bastau” will be the basis for training new 
entrepreneurs and individuals with entrepreneurial 
activity in the new program of productive employment 
and mass education (in years 2017-2025). In 2017 
were identified 80 rural districts in 14 regions of 
Kazakhstan, in 2018 all the 160 rural districts will be 
covered. It is planned that in 2017 through the tool 
“Bastau” will be trained 15 thousand people, in 2018 
− 18 thousand, in 2019 − 22 thousand, in 2020 − 26 
thousand, in 2021 − 30 thousand people”, − concluded 
the representative of NCE Baurzhan Orazgaliev.

22 % (713 people) of those who started a business 
belong to the category of young people (from 17 to 
29 years old).

At first half of 2018 two training streams, 12 645 
people, of which 24.8 % (3 134 человек) – youth.

In the fourth direction of the unified Program 
“Business Road Map 2020” − “Non-financial support 
measures”, the “Business School” component is 
being implemented.

The following training was conducted on the 
“Business School” component for 2017:

- on the project “Business Advisor” 19,076 people. Of 
these, between the ages of 18 and 29 years old − 4,962;

- according to the “Business Growth” project, 19,076 
people, of whom 421 are between the ages of 18 and 29;

- on “Project training with the application of the 
principles of mentoring” 1,100 people, of whom between 
the ages of 18 and 29 years old − 249. According to 
the project “School of a Young Entrepreneur” − 1,035 
students were trained.

In the first half of 2018, the following components 
were trained in the Business School component:

- on the project “Business Advisor” 10,541 people. 
Of these, between the ages of 18 and 29 years old − 
2,708;

- according to the Business Growth project, 1,161 
people, of whom 211 years old between 18 and 29 
years old;

Figure 5.9
THE NUMBER OF REGISTERED INDIVIDUAL 
ENTREPRENEURS UNDER THE AGE OF 29 YEARS, 
01/01/2018

Source: Statistic of Committee of the MNE RK 

124 027
TOTAL 27 334 96 693

                   Сity                 Village

Table 5.11  
THE NUMBER OF REGISTERED INDIVIDUAL 
ENTREPRENEURS UNDER THE AGE OF 29 YEARS, 
FOR THE PERIOD 01.07.2017. - 07.07.2018

Source: Statistic of Committee of the MNE RK 

120 067
4 633
6 563
9 899
4 972
7 498
4 441
4 571
9 172
5 957
4 895
5 705
3 852
2 665

-
14 619
16 927
13 698

-

124 027
4 639
6 797
9 837
5 455
7 706
4 669
5 236
9 252
5 475
5 444
6 189
3 725
2 377
8 079

-
14 204
18 074

6 869

The Republic of Kazakhstan
Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
West Kazakhstan region
Zhambyl Region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda Region
Mangystau region
Pavlodar region
North-Kazakhstan region
Turkestan region
South Kazakhstan region
Astana city
Almaty city
Shymkent city

01.07.
2017 year 

01.07.
2018 year
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- on “Project training with the application of the 
principles of mentoring” 224 people, of whom at the 
age of 18 to 29 years old − 58.

On June 10, 2018, ¼ finals of this competition 
held in Astana in the format of a festival. In this 
competition, about 5,000 start-up projects from 
across the country were announced covering 10,000 
participants. 

ENACTUS is a non-profit organization that 
is a community of business leaders, students 
and academic leaders who use the power of 
entrepreneurship to transform lives and creates 
a more sustainable world. The main idea of the 
ENACTUS project is to unite the efforts of the student, 
academic and business leaders for the development 
of entrepreneurship, the introduction of original 
ideas that can improve the economic efficiency of 
companies and the quality of life of people, and the 
involvement of young people in social and economic 
life.

72,000 students are entrepreneurial, values-
driven social innovators across 1,730 campuses in 
36 countries, positively impacting the lives of 1.3 
million people each year. Guided by educators and 
supported by business leaders, teams of students 
conduct needs assessments in their community, 
identify potential solutions to complex issues and 
implement community impact projects. These results 
in communities benefiting from collaboration and 
fresh innovation, plus students gain the valuable 
experience to advance their personal and professional 
lives.

According to the data of a sociological study 
conducted by the SRC “Youth”, among young 
people, there is an urgent issue of awareness of 
the development of youth entrepreneurship in 
the republic. More than a quarter of young people 
surveyed (25.7 %) know nothing about youth 
entrepreneurship (fig. 5.10).

To the question: “Do you plan to open your own 
business in the next three years, to do business?” 
51.3 % of respondents answered negatively, 32.3 % 
of respondents did not think about it. 17 % of urban 
and 14.5 % of rural youth responded positively to this 
question.

Among the respondents who chose the answer 
“yes, we plan” (16.5 %), one third would like to 
organize their business in the field of trade (34.3 %), 
20.1 % in the service sector.

47.5 % of young people surveyed believe that 

Figure 5.11
THE MOST PREFERRED AREAS FOR THE 
ORGANIZATION OF THEIR BUSINESS BY YOUNG 
PEOPLE IN THE CONTEXT OF EMPLOYMENT

Source: According to the data SRC “Youth” 

Study 
Work 
Not study  
Stuady and work 
Not study, not working, not lookong for work

Trade

32,7
32

31,4

56,7

35,3
Services

16,8
24

18,6

30

29,4

Figure 5.10
DISTRIBUTION OF RESPONDENTS' ANSWERS TO 
THE QUESTION: “WHAT DO YOU THINK ABOUT 
THE DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP 
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN?”

Source: According to the data SRC “Youth” 

25,7

22,4

18,8

11,7

8,1

3,8

9,4

0,3

I do not know anything about youth 
entrepreneurship

The development of youth entrepreneurship is

The development of youth entrepreneurship is

The state creates good conditions for 
development

Difficult to answer

Youth entrepreneurship in the country is not 
developed

Don't develop youth entrepreneurship

Other
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direct financial support is the most effective form of 
support for youth entrepreneurship. Every fifth and 
every fourth of the respondents gave their preference 
to lower credit and tax rates − 25.3 % and 21.0 % 
respectively. 22.5 % of urban and 16.4 % of rural youth 
from the total number of respondents supported 
educational support.

Young people are attracted to entrepreneurial 
independence: material and personal. In the top 
three most attractive aspects of the entrepreneur’s 
work, the respondents included:

- the ability to do your favorite business − 50.1 %;
- high level of income − 36.8 %;
- relatively free (flexible) schedule − 22.9 %.
Table 5.12 presents the respondents’ answers 

to the question “What government programs and 
projects, what business support organizations 
did you hear, know or were you a member of 
(cooperated, addressed)?”. According to the results 
of a sociological study of the SRC “Youth”, from 
7.8 % to 16.5 % of respondents indicated that they 
possess information about youth entrepreneurship 
development programs.

The analysis of the data on the question 
“What do you think are the problems of youth 
entrepreneurship in Kazakhstan, what problems 
do young entrepreneurs face?” Also revealed that 
the lack of financial resources (lack of start-up 
capital) is the most urgent problem hindering the 
development of youth entrepreneurship: 55, 7 % of 
respondents chose this option. The top five issues 
also included:

- high rent − 32.4 %;
- a high level of taxation − 23.9 %;
- lack of business experience, delivery of tax 

reports − 22.0 %;
- unavailability of credit resources − 21.9 %.

 Findings
Currently, the share of employed youth aged 15-28 

in the labor market is 96.1 % of the total number of 
2,121.2 people in the republic. Youth unemployment 
is at 3.9 %.

Of the total employed population, 74.6 % hired 
workers, 21.5 % are self-employed. The largest 
share of employed young people is 16.5 % in the 
wholesale and retail trade and the repair of cars 
and motorcycles; 13.6 % in agriculture, forestry, and 
fisheries; 11.2 % of education and 10.9 % in industry.

In general, there is an increase in the number 
of people employed in all sectors of the economy, 
except for agriculture, forestry, fisheries and a slight 
decrease in the construction sector. Note that these 
trends accurately reflect the process of the departure 
of young people from rural areas to the cities.

According to the results of sociological research 
conducted by the SRC “Youth”, 42 % of the young 
people have problems of employment, of which 
48.5 % are respondents of the older age category. The 
most acute problem is in three regions of the country: 
Zhambylskaya − 60.2 %, Kyzylorda − 59.3 % and 
Mangystau − 56.0 %. 31 % of respondents indicated 
that finding a job without professional skills is not 
difficult, the difficulties experienced mainly by those 
who are looking for work in their specialty.

According to official data, the share of NEET 
youth in the republic was 7.7 %, which is less by 0.6 % 
compared to the fourth quarter of 2017. This category 
of young people is most represented in Karaganda 
(12.9 %), Turkestan (11.3 %) and North Kazakhstan 
(10.0 %) regions, the smallest in Kostanay (4.9 %), 
East Kazakhstan (4.6 %) and West Kazakhstan 
(3.3 %) regions.

As of July 1, 2018, the number of young citizens 
engaged in self-employment is 124,027 people.

Table 5.12 
YOUTH AWARENESS OF THE YOUTH ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PROGRAMS IN KAZAKHSTAN

Source: According to the data SRC “Youth” 

The program for the development of productive employment 
and mass entrepreneurship for 2017-2021 “Enbek”
Business support and development Program 
“Business Roadmap – 2020”
The national chamber of entrepreneurs 
of the Republic Kazakhstan “Atameken”
Entrepreneurship Development Fund “DAMU”
The project for the development 
of the youth corps (jointly with the WorldBank) 

2,0

2,3

1,6

1,3
2,0

8,0

16,5

12,6

14,4
7,8

67,8

45,4

53,4

50,9
73,5

22,3

35,9

32,6

33,5
16,8

Heard 
something

I know well but did 
not participate

I know, 
participated

I do not know, 
do not hear
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Issues of youth entrepreneurship widely supported 
at the state and regional levels. Despite this, the majority 
of the young people surveyed are not interested in 
entrepreneurial business: 51.3 % answered they did not 
plan to deal with them and 32.3 % did not think about it. 
Answered “yes, we plan” − 16.5 %, 34.3 % − choose the 
trade sector and 20.1 % − choose the service sectorThe 
main reasons for the passive interest of young people in 
entrepreneurship are the lack of awareness of program 
documents. According to young people surveyed, the 
main difficulties to open own business are associated 
with a lack of financial resources.

 
5.4. SOCIAL WELFARE OF YOUNG FAMILY AND 

VULNERABLE GROUPS OF YOUTH 

According to the Law of the Republic of Kazakhstan 
“On State Youth Policy”, a young family is a family in 
which both spouses are under the age of twenty-nine 
years, or an incomplete family in which a child (children) 
raised by one of the parents under the age of twenty-nine.

 The state takes care of the family by creating 
conditions for economic independence and increasing 
family welfare, paying state benefits for childbirth, 
preferential loans, creating and developing educational 
institutions, cultural organizations, physical culture and 
sports, health care, creating conditions for parents to 
combine work with family responsibilities, development 
of infrastructure of life.

One of the key directions of the state policy regarding 
a young family is associated with the birth of a child. 
Social support includes maternity leave and parental 
leave for children up to three years old, one-time 
allowance for childbirth, a monthly child allowance, free 
food for children up to two years in low-income families, 
free milk formulas for children whose health conditions 
do not feed on breast milk.

In Kazakhstan from 2018, was introduced a single 
benefit of targeted payments, which combined three 

forms of financial assistance: child support (until 
adulthood), payment to each member of an unsecured 
family, and assistance to parents with many children.

One of the important issues requiring attention from 
the state is the housing issue. Every year, to solve this 
problem, the state creates conditions and implements 
programs for the purchase of housing.

Under the “7-20-25” program, the interest rate on a 
loan is 7 % per year, the initial installment will be no more 
than 20 %. Loan term extended to 25 years.

The mortgage is issued for the purchase of housing in 
new buildings in the cities of Astana, Almaty, Aktau, and 
Atyrau at a maximum cost of 25 million tenge, in other 
regions 15 million tenge.

According to the Ministry of Investment and 
Development of the Republic of Kazakhstan (hereinafter 
- MID RK), since the start of the “Nurly Zher” program, 
19 thousand apartments have been sold, of which 
34 % or more than 6 thousand apartments provided to 
participants under the age of 28.

The Nurly Zher program provides support for the 
construction of rental housing without redemption for 
socially vulnerable groups of the population. It is planned 
to build about 4 thousand apartments annually.

Measures have been taken to provide land plots with 
engineering communications. It is planned annually to 
provide with networks more than 40 thousand land plots 
for individual housing construction.

Housing construction by private developers due to 
state subsidies for price parameters per 1 square meter 
220-260 thousand tenge. About 50 % of this housing is 
sold through Zhilstroysberbank.

Figure 5.12
SUPPORT FOR YOUNG FAMILIES AT CHILDBIRTH

Fixed one-time childbirth allowance

State support at birth 

Monthly social payments during 
the first year of a child’s life

Maternity and childcare leave 
for children up to 3 years

Figure 5.13
MORTAGE 7-20-25

Source: National Bank 

Rate  7%

Down payment should not exceed  20%

Participants will be able to get a loan within
25 years

Kazakhstanis will be able to get a loan 
in the middle of 2018

The maximum cost of housing for cereals. Cities 
(Almaty, Astana, Atyrau, Aktau) 25 million tenge

For the rest of the regions 15 million tenge

The National Bank will create a special company 
that will attract at least $ 1 trillion. tenge and send 
to buy new mortgage loans provided by banks on 
these terms

MORTAGE 7-20-25
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Table 5.13 
STATE HOUSING PROGRAM “NURLY ZHER”

Source: MID RK

Regions

Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Almaty city
Zhambyl region
WestKazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda Region
Mangystau region
Pavlodar region
NorthKazakhstan region
South Kazakhstan region
Total amount

818
18
75

185
1 955

2
653

7
155
221
156
151
198
972

5 566

Total

299
6
9

50
526

1
114

2
64
92
42
41
26

248
1 520

Age from 
14-28

37
33
12
27
27
50
17
29
41
42
27
27
13
26
27

Specific 
weight (14-28) in % Total Age from 

14-28
Specific 

weight (14-28) in %

27
1

13
1 337

37
211

91
1 717

3
0

1
357

15
53

36
465

11
0

8
27

41
25

40
27

2017 year 2018 year (I half year)

The proportion of young people (14-28 years old) who received housing under the state housing program “Nurly Zher”

Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
WestKazakhstan region
Zhambyl region
Karaganda region
Kostanay region
Mangystau region
Kyzylorda Region
NorthKazakhstan region
South Kazakhstan region
Pavlodar region
East Kazakhstan region
Astanaha
Almaty city
Total amount

Total Age from 
18-28

Specific 
weight (18-28) in % Total Age from 

18-28
Specific 

weight (18-28) in %

2017 year 2018 year (I half year)

Table 5.14 
STATE HOUSING PROGRAM “NURLY ZHER”

Source: MID RK

“Zhilstroybank 
of Kazakhstan”

151
248
116
351
651
171
130
639
133
180
398
407
268

82
21

213
4 159

29
43
33
61

131
35
34

149
36
31

110
56
81

9
7

61
906

19,2
17,3
28,4
17,4
20,1
20,5
26,2
23,3
27,1
17,2
27,6
13,8
30,2
11,0
33,3
28,6
21,8

199
882
285
309
222

99
103
293
730

5
189
467

73
62

275
370

4 563

39
261

54
64
50
21
28
71

150
2

47
92
15

6
38
77

1 015

19,6
29,6
18,9
20,7
22,5
21,2
27,2
24,2
20,5
40,0
24,9
19,7
20,5

9,7
13,8
20,8
22,2

The proportion of young people (18-28 years old) who received housing under the state housing program “Nurly Zher”*

* loans, regardless of the sources of lending
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Working with vulnerable youth groups
Since 2017, in the territory of the Republic of 

Kazakhstan, the MES RK with the grant support of the 
World Bank has been implementing the Youth Corps 
Development Project (hereinafter − the Project).

The goal of the Project is to involve young people, 
especially vulnerable groups, in socially useful 
activities through the development of vital skills 
through participation in a training program and the 
implementation of socially significant projects. In 2017, 
the Project launched in pilot mode, and it will until 2020, 
covering 8,500 young people throughout Kazakhstan.

Project activities are organized under three 
components: (i) support for community service learning 
for the benefit of the community and the development 
of vital skills; (ii) support the institutional development 
of the implementation of state youth policy; (iii) project 
management, monitoring and evaluation

Component 1 of the Project implemented by the 
Coordination Agency established by a consortium 
of three organizations: the ALE “Youth Congress of 
Kazakhstan, the ALE” National Volunteer Network, and 
the private institutions “The Republican Headquarters 
of youth labor groups Zhasyl Yel”.

This component includes four subcomponents:
1. The provision of grants of up to 1,000,000 

tenge and social scholarships to youth groups for the 

implementation of social projects;
2. Training young people in the development of vital 

skills and project management;
3. Work with vulnerable groups of youth;
4. The implementation of an effective outreach 

campaign, feedback, and problem-solving mechanism.
Project participants are young people aged from 

14 to 29 years old (except for schoolchildren) who 
undergo three-stage training in vital skills and project 
management, implement their social projects for six 
months, and also receive a monthly stipend of 60,000 
tenge - university graduates, 40 000 tenge - all other 
participants. In addition, all participants receive support 
from mentors during the implementation of their 
projects. The project aimed at engaging youth from 
vulnerable groups: 1) who do not work, do not study, or 
undergo vocational training; 2) who work, but remain 
below the poverty line.

In 2017, the Project launched on the territory of 
Almaty, Karaganda, Pavlodar, and South Kazakhstan 
regions, the project included 589 subprojects or 2,000 
participants. By the end of the pilot year, 536 subprojects 
were successfully implemented and completed, which 
included 1,813 participants, the proportion of vulnerable 
youth was about 40 percent. Within the framework of 
the Project, life skills and project management training 
programs developed: 5 teaching materials for mentors, 

Total Age from 
18-28

Specific 
weight (18-28) in % Total Age from 

18-28
Specific 

weight (18-28) in %

Table 5.15 
REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAM UNTIL 2020

Source: MID RK

Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
WestKazakhstan region
Zhambyl region
Karaganda region
Kostanay region
Mangystau region
Kyzylorda Region
NorthKazakhstan region
South Kazakhstan region
Pavlodar region
East Kazakhstan region
Astana city
Almaty city
Total amount

25
222

50
61

124
3

62
12

138
6
3
3
1

140
531
590

1 971

5
67
13
17
31

- 
19

- 
26

3
- 
- 
- 

31
113
117
442

20,0
30,2
26,0
27,9
25,0

0
30,6

0
18,8
50,0

0
0
0

22,1
21,3
19,8
22,4

3
22
11
11

7
1

291
11
12

1
5
0
1
3

38
24

441

1
2
- 
2
- 
- 

81
- 
- 
- 
- 
0
- 
- 
3
5

94

33,3
9,1

0
18,2

0
0

27,8
0
0
0
0
0
0
0

7,9
20,8
21,3

The proportion of young people (18-28 years old) who received housing under the state program for 
the development of regions until 2020 (including the Young family)*

*loans, regardless of the sources of lending

2017 year 2018 year (I half year)
“Zhilstroybank 
of Kazakhstan”
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5 for participants and 2 supporting materials for training 
mentors. 188 mentors and over 1,000 participants were 
trained. Additionally, access was provided to online 
education for people with disabilities and participants 
on maternity leave to care for children. All the exercises 
and tasks from the training adapted to the online course, 
the material submitted through videos and homework. 
At the end of the course, there is an opportunity to pass 
the final test.

In 2017, the Project covered 27 cities, 67 districts 
and 119 villages. In the pilot regions, among others, 
37 sewing workshops, 27 language schools, 76 
leisure clubs, 79 sports clubs, 36 developing children’s 
centers, 9 bakeries and cheese-makers, 9 greenhouses, 
37 workshops for the production of dairy and meat 
products, 29 computer courses, 38 beauty salons and 
massage rooms, 10 psychological support rooms, 5 
pastry shops, 6 auto and joinery workshops.

The process of identifying the following regions for 
the Project in 2018 and 2019 carried out through an 
expert survey, a general overview of public services 
provided in the communities, and a socio-economic 
analysis of the regional distribution of vulnerable youth 
groups. Data analysis based on statistical methods, 
a wide range of materials was used as data sources, 
including official data from the Statistics Committee 
of the Ministry of National Economy of the Republic of 
Kazakhstan, original expert survey data and secondary 
data on the results of youth sociological research. 
Thus, the following geographical recommendations 
for project implementation identified:

2018 − North Kazakhstan, East Kazakhstan, 
Zhambyl, Kyzylorda, Kostanay and Aktobe regions.

2019 − Astana, Almaty, Mangystau, Atyrau, Akmola, 
West Kazakhstan regions.

In 2018 young people from Aktobe, East Kazakhstan, 
Zhambyl, Kostanay, Kyzylorda and North Kazakhstan 
regions took part in the second phase of the Project. 
Within the framework of the project, a large-scale 
awareness campaign was conducted in 1,395 villages 
and auls to involve vulnerable youth, which included 
holding 1,016 informational meetings about the Project 
at the level of rural districts and home-based bypass 
among the target audience of 30,550 households. 
According to the results of the information work, 2,684 
projects (or 9,878 people) were submitted to the grant 
competition, among these young people about 65 % 
of vulnerable groups. In 2018, 3,508 participants from 
1,027 projects entered the project, of which 2,254 
(64 %) participants were from a vulnerable category of 
youth. Also on a competitive basis, 191 mentors were 
selected. In May - June 2018, 300 orientation seminars 
were held for more than 6,000 young people, in August-
September − 16 pieces of training for 160 mentors and 
more than 120 training for more than 3,000 participants.

In 2018, in the framework of the Project in six 
regions, 251 projects were aimed at developing the 
village, 135 for HLS and sports, 117 culture and leisure, 
238 educational projects, 27 projects to support family 
values and traditions, 26 volunteer projects, 19 for 
patriotism and civic engagement and 17 on ecology and 
landscaping, 10 aimed at the development of tourism, 
etc. 

The project has developed and uses the best 
international practices:

- the feedback and problem solving mechanism, 
which gives the right to be heard to each participant 
in the project, within the framework of the mechanism 
a contact center operates, which regularly collects 
feedback from various stakeholders through multiple 
channels free of charge

- CRM system, which accumulates all the information 
about the project participants for further analysis and 
use of data for research; 

- monitoring and evaluation, the processes of which 
allow analyzing the project’s processes at each stage 
using primary and final surveys.

Within the framework of the Project, an impact 
assessment is conducted for the first time in 
Kazakhstan under the guidance of the World Bank. 
The study will measure the degree of influence of this 
project on the youth of Kazakhstan.

As part of the implementation of component 2 of 
the Project, in 2017, tasks were carried out to study 
the mechanisms for working with youth in the NEET 
category, to release video manuals aimed at developing 
a positive attitude of young people towards community 
service and improving the life skills of students in senior 
secondary schools and college students TVET, also to 
increase the participation of young people in community 
service and volunteering in Kazakhstan. (For reference: 
all developed materials and videos are available on the 
official website and YouTube channel of the MES RK).

The project is a unique platform for the positive 
development of young people and contributes to the 
acquisition of new experience and development of 
vital skills, which in turn are the basis of psychosocial 
competence and aimed at improving self-awareness, 
self-regulation, as well as the ability to defend their own 
rights and care for their own health. In addition to the 
positive impact on the youth of Kazakhstan, the Project 
improves the educational potential for its further use 
after the Project: in the regions, there will be trained 
experts on working with young people who will use the 
materials and experience gained.

Work with underage youth
As a rule, families are significant (or potential) source 

of economic, material, emotional and social support and 
the prosperous future of young people often depends 
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on the custody of their parents. Conversely, family 
factors can be the main cause of stress and injuries, and 
a significant number of those young people who are left 
without parental care experience social dislocation and 
homelessness. Evidence suggests that communication 
with the “family” is an important protective factor for 
long-term well-being.

According to the MES RK, by the end of 2017, 
there are 20 centers for the adaptation of minors in 
Kazakhstan. In 2017, 7,539 minors placed in centers. 
937 (12.4 %) left without parental care, 6,306 (83.6 %) 
homeless, 207 (2.7 %) sent to special educational 
institutions for children with deviant behavior and with 
a special regime content, 89 (1.1 %) − minors in difficult 
life situations. Out of the number of admitted minors, 
7,231 children arranged, of the 6,274 minors transferred 
to families, 578 sent to organizations for orphans and 
children left without parental care, 124 sent to custody, 
21 to patronage, 132 sent to transferred to adaptation 
centers of other regions − 41, sent to organizations by 
type of adaptation centers of other countries − 13 and 
transferred to a guest family − 48.

In all 19 adaptation centers, there are family 
support services, the activity of which is aimed at 
providing counseling, psychological, informational, 
social and legal assistance to the pupils of the 
centers.

To strengthen the family institution and prevent 
divorce, it is necessary to increase family values 
through activities dedicated to Family Day, Mother’s 
Day, Children’s Day.

Activation of mass media and advertising 
promoting family lifestyle, on raising the value of 
seven, motherhood and fatherhood as socially 
significant professions and on the growth of the 
prestige of all family and related roles.

Creating an information base of teaching materials 
to be used by young families and institutions working 
with young people. 

Launch projects aimed at young people acquiring 
new skills and knowledge that contribute to the 
current well-being of adolescents and the future 
successful transition to adulthood Projects should 
contain a wide range of development opportunities 
and focus their priorities in different ways to meet the 
needs of various vulnerable youth groups.

Centers should be set up for working with 
vulnerable groups of young people and a database 
should be created taking into account all vulnerable 
groups for monitoring and further successful work 
and the availability of programs for young people in 
their community.

Carrying out various activities related to sports, 
vocational guidance, music, dancing, academic 
enrichment or the preparation of the workforce.

5.5. YOUTH DEVELOPMENT INDEX OF 
KAZAKHSTAN – “ZHASTARGA MEIRIMDI 
MEKEN” 

The current generation of youth is the largest in human 
history. According to the 2016 Global Youth Development 
Index Report, 24.2 % are young people. Recognizing the 
youth as a driving force in the sociopolitical and social 
development of society, the governments of many 
countries striving to create favorable conditions for the 
development and realization of their potential. 

In Kazakhstan, the method of assessing the level of 
youth development was first used in the framework of our 
country’s participation in the Global Youth Development 
Index. In 2013, Kazakhstan took the 27th place, being 
in the category of countries with an “average” level of 
youth development in the five main areas of youth 
activity: education, health, and well-being, employment 
and opportunities, the participation of young people in 
the civil and political life of the country.

What is the Youth Development Index?
The YDI is a composite index of 18 indicators that 

collectively measure multi-dimensional progress on 
youth development in 183 countries, including 49 of the 53 
Commonwealth countries. It has five domains measuring 
levels of education, health and well-being, employment 
and opportunity, political participation and civic 
participation for young people. The YDI is guided by the 
Commonwealth definition of youth as people between the 
ages of 15 and 29, while recognising that some countries 
and international institutions define youth differently.

In 2016, the MES RK in cooperation with the SRC 
“Youth” initiated a project for the development of young 
people in the regions − “Zhastarga meirimdi meken”.

The goal of the project is to ensure consistency in the 
activities of all institutions of youth policy, to increase 
the effectiveness of the implementation of youth policy 
in all cities and regions of the country. The index does 
not pursue the task of determining the responsibility 
of individual institutions of youth policy and services 
providing services to young people in the regions.

To date, the project is being implemented in a pilot 
mode by SRC “Youth” and MSD RK. After the pilot period, 
the possibility of introducing this method of assessing the 
development of youth in the regions on an ongoing basis 
will be considered.

The basis of the Youth Development Index “Zhastarga 
Meirimdi Meken” is the methodology for calculating 
international indices of well-being and youth development. 
Evaluation of conditions for the development of youth 
in the regions is carried out in 7 directions using 33 
indicators: 25 indicators according to official statistical 
data of the central state bodies and 8 indicators according 
to the results of sociological studies of the SRC “Youth” 
(fig. 5.14).
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The selection of indicators was carried out according 
to the following criteria:

- The presence of a precise definition;
- Availability of a reliable data source;
- Data availability at the time of collection of 

information in all regions;
- A unified approach to interpretation;
- Clarity of the content of the indicators for youth 

workers, officials and the public.
The level of youth development ranked by 4 levels: 

extremely unsuccessful, moderately unsuccessful, 
conditionally prosperous and prosperous (fig. 5.15).

Education
The Education sub-index includes 4 indicators 

reflecting the level of coverage of young people 

with secondary special and higher education, their 
satisfaction with the quality of education and the 
proportion of funds allocated for the implementation 
of educational programs. The national average value 
of the Education sub-index was 43 points. Thus, 
the conditions created in the regions for young 
people to receive quality education are rated as 
“moderately prosperous”. In the regional context, 
the most favorable environment for obtaining high-
quality specialized secondary and higher education 
is observed in the Kyzylorda region (73 points) and 
the city of Astana (62 points). The minimum values 
of the subindex are noted in South Kazakhstan (13 
points), Zhambyl (17 points), Kostanay (22 points), 
Aktyubinsk (25 points) and Mangystau (28 points) 
regions.

Health and healthy lifestyle
This domain covers 8 indicators that determine 

the physical and psychological health of Kazakhstani 
youth. The national average for this domain is 63 
points and is the maximum in comparison with the 
other 6 domains. The Almaty region (85 b.) Is a safe 
environment for maintaining a healthy lifestyle and 
harmonious psychological development of young 
people. The high score is due to the low mortality 
rate of young people, the minimum number of young 
people suffering from mental disorders and alcohol 
dependence. Assessment of the conditions created 
to maintain the physical and psychological health 
of young people in the East Kazakhstan region is 
allowed to be attributed to the risk zone. This state 
of affairs is due to the predominance of the number of 
young people declared unfit for service in the Armed 
Forces of the Republic of Kazakhstan for health 
reasons (9 %) in comparison with other regions. 
The problem of alcoholism among young people is 
also more often relevant for East Kazakhstan region 
(0.29 % vs. 0.07 % in the republic) than other regions 
of the country.

Employment and social opportunities
The labor potential of youth measured by 8 

indicators. Problems associated with employment 
and the provision of social services observed in 
the Karaganda region (22 b.). The region has a high 
proportion of youth NEET (12.4 %). A favorable 
environment for professional development and the 
attainment of economic stability of young people was 
created in the West Kazakhstan region (66 b.).

Political participation
The activity of young people in the socio-political 

processes was assessed by 4 indicators. The value 
of the Political Participation sub-index turned out 
to be minimal compared to the other sub-indices. 
Political participation of young people in 13 regions 
is characterized as “moderate” (not higher than 

Figure 5.15
LEVELS OF YOUTH DEVELOPMENT 
BY POINT SCALE

extremely 
dysfunctional

0-24
points

moderately 
dysfunctional

25-49
points

conditionally 
safe

50-74
points

significantly 
prosperous

75-100
points

Figure 5.14
STRUCTURE OF THE YDI: 
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS

i − indicator (total)
stat − statistics
soc − The results of sociological research

7.
Safety and 

security
3 i / 2 stat + 1 soc 

1.
Education 

4 i / 3 stat + 1 soc

2.
Health and 
well-being 

8 i / 7 stat + 1 soc

3.
Employment and 

opportunities
8 i / 6 stat + 2 soc

4.
Political 

participation 
4 i / 3 stat + 1 soc

5.
Civic 

participation
2 i / 1 stat + 1 soc 

6.
Leisure

4 i / 2 stat + 2 soc
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49 points). The conditionally safe level of political
participation of young people is noted in the West
Kazakhstan region (73 points), mainly due to the
high proportion of young deputies elected to local
representative bodies of the region (4 %). The
extremely low level of political participation of young
people is noted in Aktobe region (16 points).

Leisure
The conditions created in the regions for the

organization of leisure time available for young people
and the development of the creative potential of young
people were measured by 4 indicators. The smallest
value of the Leisure sub-index noted in Kostanay 
region (14 points) and Almaty (17 points), which is 
due to the low level of youth involvement in physical 
culture. Good conditions for the leisure of young 
people are created in the northern regions of the 
country, namely in Pavlodar (86 points) and North 
Kazakhstan (81 points) regions. In Pavlodar 
region, the additional education level of young 
people of senior school age (14-18 years old) is 
twice the national average.

Security
The level of safety of young people across the 

country is rated as “moderately prosperous” (50 
points). The analysis of indicators of the youth 
safety sub-index indicates that Almaty and Kyzylorda 
regions are the most prosperous from the point of 
view of the safety of young people (75 points). The 
youth of the Aktobe region feels the least safe (29 
points). Here, every third young man (38.6 %) is not 
sure about his personal security.

Thus, there is a low level of participation of young 
people in the public and political life of the country. 
Weak youth involvement carries with it the risks of 
social disintegration, alienation and, ultimately, social 
exclusion. There is a weak development of cultural 
and leisure infrastructure for young people in the 
regions. The qualitative organization of free-spending 
time for young people in the regions should contribute 
to the development of the creative potential of young 
people, increase their social activity, and intensify the 
processes of self-organization among young people.

Table 5.16
REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAM UNTIL THE 2020 YEAR

REGIONS

Astana city
Almaty city
Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
West Kazakhstan region
Zhambyl region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
South Kazakhstan region
The Republic of Kazakhstan 

0,62
0,60
0,49
0,25
0,47
0,42
0,56
0,47
0,17
0,48
0,22
0,73
0,28
0,46
0,44
0,13
0,43

0,61
0,85
0,47
0,55
0,78
0,73
0,35
0,66
0,78
0,50
0,48
0,78
0,79
0,57
0,41
0,70
0,63

0,44
0,42
0,45
0,52
0,50
0,59
0,36
0,66
0,62
0,22
0,56
0,46
0,33
0,43
0,33
0,45
0,46

0,37
0,33
0,43
0,16
0,49
0,47
0,40
0,73
0,26
0,30
0,28
0,35
0,61
0,44
0,42
0,31
0,40

0,31
0,17
0,71
0,40
0,48
0,54
0,60
0,52
0,45
0,73
0,14
0,51
0,34
0,86
0,81
0,28
0,49

0,37
0,36
0,61
0,29
0,75
0,70
0,59
0,49
0,42
0,62
0,59
0,75
0,42
0,61
0,57
0,72
0,50
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6.3. Military-patriotic
 education of youth

YOUTH IN SOCIAL
AND POLITICAL PROCESSES 

CHAPTER 6

6

6.1. Youth participation
 in political and civil life

6.2. Level of protest
 activity of youth
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6.1. YOUTH PARTICIPATION IN POLITICAL AND 
CIVIL LIFE

In modern conditions, young people have a 
great influence on the social and political life of the 
country. Historical experience shows that the nature 
of youth participation in political and civil life largely 
determines the features of the political process and 
the development of civil society.

According to the ACSAAC RK, as of January 1, 
2018, the number of administrative civil servants 
under the age of 29 years old was 23,601 people 
or 24 % of the actual number of employees (98,499 
people).

In the general structure of administrative civil 
servants under the age of 29 years old – 53 % belong 
to the central state bodies (12,538 people), 47 % 

work in local government bodies (11,063 people) 
(fig. 6.1).

At the end of 2017, the largest number of young 
civil servants in the local executive bodies of South 
Kazakhstan (1,193 people), Almaty (1,054 people), 
East Kazakhstan (981 people, Kostanay (919 
people) regions. The smallest representation in 
the Kyzylorda region (355 people) and Astana (280 
people) (fig. 6.2).

The number of mayor of all levels and their 
deputies under the age of 29 years at the beginning 
of 2018 was 150 people. The largest number is in the 
Almaty region (26), the smallest in the city of Almaty 
(3) and Kyzylorda region (3) (tab. 6.1).

The number of civil servants under the age of 
29 in maslikhats of all levels was 148 people. The 
largest number of young people work in maslikhats 
of Kostanay (21), Almaty (19) regions. Least of all are 
young people in maslikhats of Almaty (2) (tab. 6.2).

One of the indicators of youth activity in the 
political life of society is its participation in the 
activities of political parties.

According to local executive bodies, six political 

parties operate in the regions:
• “Nur Otan” party;
• Political party “Birlik”;
• Democratic Party of Kazakhstan “Ak Zhol”;
• People’s Democratic Patriotic Party “Aul”;
• Communist People’s Party of Kazakhstan;
• Nationwide Social Democratic Party.

Total

Central executive bodies

Local executive bodies

Figure 6.1 
DATA FOR CIVIL SERVANTS UP TO 29 YEARS 
(AS OF JANUARY 1, 2018)

Source: ACSAAC RK
  23601              1253

8 
    

11

063

2018 year

Akmola region

Aktobe region

Almaty region

Atyrau region

East Kazakhstan region

Zhambyl Region

West Kazakhstan region

Karaganda region

Kostanay region

Kyzylorda Region

Mangystau region

Pavlodar region

North Kazakhstan region

South Kazakhstan region

Almaty city

Astana city

Figure 6.2 
FIGURE 6.2 INFORMATION ABOUT THE 
ADMINISTRATIVE CIVIL SERVANTS UNDER THE 
AGE OF 29 YEARS IN THE REGIONAL CONTEXT, 
AS OF JANUARY 1, 2018 

Source: ACSAAC RK

822

739

1 054

396

981

679

608

821

919

355

394

691

621

1 193

510

280
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One of the leading youth organizations in the 
country is the youth wing of the “Nur Otan” party - 
“Zhas Otan”. As of August 2018, the total number of 
members of the MK “Zhas Otan” was 164,115 people.

During 2017, the following activities implemented: 
the project “Satti kadam”, the project “National 
League of KVN”, the project “Nurintech”, the project 
“Zhastar Otanga”.

The civic activism of youth realized through 
participation in the activities of youth public 
organizations. According to data of local executive 
authorities, in the Republic of Kazakhstan, as of 
the 1st half of 2018, 933 youth non-governmental 
organizations are functioning (tab. 6.4).

The largest number of youth organizations 
registered in West Kazakhstan (89), Karaganda (86), 
Zhambyl (85) regions. Least of all youth associations 
operate in Mangystau (20) and East Kazakhstan (26) 
regions.

Association of legal entities in the form of the 
association “Congress of Youth of Kazakhstan”.

In 2017, “The Youth Congress of Kazakhstan” held 
more than 10 projects and events of international, 
republican and regional significance, such as 
the “Days of the Youth Congress of Kazakhstan” 
in the Atyrau region, the Youth Forum “Shanghai 
Cooperation Organization”, the Creative Festival 

Table 6.1 
THE NUMBER OF MAYOR OF ALL LEVELS AND 
THEIR DEPUTIES UNDER THE 
AGE OF 29 YEARS, 2017

Source: ACSAAC RK

Amount
15

8
26

7
7
5

12
12
13

3
7
7

12
13

0
3

150

Regions 
Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl Region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda Region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
South Kazakhstan region
Astana city
Almaty city
TOTAL

Figure 6.3  
QUALITATIVE COMPOSITION OF MEMBERS 
OF THE MK “ZHAS OTAN”, 
AS OF AUGUST 2018

Source: YW “ZhasOtan”

46 902

73 584

41 657

1 970

16-18 age

19-25 age

26-29 age

over 29 years old 

Table 6.2 
THE NUMBER OF CIVIL SERVANTS UNDER THE 
AGE OF 29 YEARS IN THE OFFICES OF THE 
SENATE AND THE MAZHILIS OF THE PARLIAMENT 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 
MASLIKHATS OF ALL LEVELS, 2017

Source: ACSAAC RK

Количество
14

7
19

7
11
14

5
16
21

3
11

3
4

12
0
2

149

Regions
Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl Region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda Region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
South Kazakhstan region
Astana city
Almaty city
TOTAL
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Source: Local Executive Bodies

YW“ZhasOtan”*
YWCPK
YW NSDP
PDP “Auyl”
Political party “Birlik”
Democratic Party of Kazakhstan “Ak Zhol”
YW “ZhasOtan”*
YW  CPK
PDP “Auyl”
Democratic Party of Kazakhstan “Ak Zhol”
YW “ZhasOtan”*
YW “ZhasOtan”*
YW CPK
YW NSDP
PDP “Auyl”
Democratic Party of Kazakhstan “Ak Zhol”
YW “ZhasOtan”*
YW  CPK
PDP “Auyl”
Democratic Party of Kazakhstan “Ak Zhol”
YW “ZhasOtan”*
YW “ZhasOtan”*
YW “ZhasOtan”*
МККНПК
YW “ZhasOtan”*
YWCPK
YW NSDP 
PDP “Auyl”
YW “ZhasOtan”*
YW “ZhasOtan”*
YW “ZhasOtan”*
YW “ZhasOtan”*
YW CPK
YW “ZhasOtan”*
PDP “Nur Otan”
YW “ZhasOtan”*
Democratic Party of Kazakhstan “Ak Zhol”
Democratic Party of Kazakhstan “Ak Zhol”
PDP “Auyl”
NSDP 
YW “ZhasOtan”*
YW “ZhasOtan”*
YWCPK
YW NSDP 
PDP “Auyl”
Politicalparty “Birlik”
Democratic Party of Kazakhstan “Ak Zhol”

6 094
700
235

42
112
383

3 259
50
30
30

19 100
5 044
1 224

556
72

500
16 750

1 963
1 706
1 620

12 354
14 733
17 003

2 103
7 434

32
1 971
1 088 

10 146
3 528

10 227
10 389

1 380
5 500
1 658

11 672
58

2 000
968

87
14 200

6 054
Total

 12 000

Number of young people 
in political partiesRegions Political partiesRegions

Akmola region

Aktobe region

Almaty region
Atyrau region

East Kazakhstan region

Zhambyl Region
West Kazakhstan region
Karaganda region

Kostanay region

Kyzylorda Region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region

Turkestan region
Shymkent city

Astana city
Almaty city

Table 6.3 
DATA ON THE NUMBER OF YOUNG PEOPLE (18-28 YEARS) IN POLITICAL PARTIES IN THE REGIONAL 
CONTEXT, THE 1ST HALF OF 2018

*According to the YW "Zhas Otan" 
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for young people with disabilities, The Republican 
forum of trilateral cooperation “Asar” and others 
in the projects of the ALE “Congress of Youth of 
Kazakhstan” for 2017 was attended by 5 thousand 
with direct and 350 thousand people with indirect 
coverage. Projects implemented in all regions of the 
country.

During the first half of 2018, 6 mass projects were 
carried out in 11 regions of Kazakhstan, with direct 
coverage of 2,000 people, with indirect coverage of 
100,000 participants.

One of the largest youth organizations in the 
Republic of Kazakhstan is the NGO “United Children and 
Youth Organization” Zhas Ulan”. Over 6.5 years of the 
organization’s operation, a large number of projects have 
been implemented. The organization has permanent 
representatives in all regions of the republic. Today, 
according to the NBC, there are more than 1.6 million 
schoolchildren in the organization.

The purpose of the organization is to develop the 

capacity and level of educational work of educational 
organizations; activation of public social, cultural and 
cognitive, creative activity of students in educational 
institutions and strengthening the role of the social 
practice of children and adolescents in conditions of 
amateur organization).

Important work organized by youth resource centers 
(YRC), where young people can get the necessary advice 
on various issues.

There are 210 YRCs in the republic according to local 
executive bodies, according to the results of the first half 
of 2018 (tab. 6.5).

Young people have always attracted the attention of 
political leaders, since their political participation has 
repeatedly predetermined the outcome of the political 
struggle. In the late XX − early XXI centuries. The role 
of youth in political processes was especially clearly 
manifested in the protests of the countries of North 
Africa and the Middle East, as a result of which the 
political authorities that ruled in these countries were 
overthrown, in the activities of protest youth movements 
that became the main force of velvet revolutions [17-19].

The study of the causes and factors of youth 
participation in political and civic life, the identification 
of new trends in this process associated with the study of 
modern conceptual approaches and scientific research 
in this area.

Table 6.4  
NUMBER OF ACTIVE YOUTH NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS (NGOS), AS OF THE 1ST HALF 
OF 2018

Source: Local Executive Bodies

Amount
40
33
67
73
26
85
89
86
77
65
20
36
64
62
35
30
45

933

Regions 
Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl Region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda Region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
Turkestan region
Shymkent city
Astana city
Almaty city
TOTAL

Table 6.5  
NUMBER OF ACTIVE YOUTH RESOURCE CENTERS 
(FOR THE FIRST HALF OF 2018)

Source: Local Executive Bodies

Quantity
20
14
20

8
20
12
14
19
20

9
8

13
15
15

1
1
1

210

Region
Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl Region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda Region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
Turkestan region
Shymkent city
Astana city
Almaty city
TOTAL
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The results of sociological studies of Kazakhstan 
scientists revealed indicators of the involvement of 
Kazakhstan’s youth in various forms of political activity, 
manifested in electoral activity, participation in political 
institutions, interest in politics, daily discussions 
on social and political topics in social networks, 
volunteering, etc. While maintaining traditional forms 
participation, young people are attracted to new non-
institutional forms of activity [20-23].

One of the forms of youth activity is participation 
in the implementation of state programs. “The 
level of participation of the country’s youth in the 
implementation of these programs depends on the 
degree of awareness of young citizens about the goals 
of these programs, the opportunities they provide for 
the development of young people, and the conditions 
for participation in them” (tab. 6.6).

State Youth Award “Daryn”
The Daryn State Youth Prize established by Decree 

of the Government of the Republic of Kazakhstan 
dated August 11, 1992 No. 666 in order to provide state 
support to talented young people for fruitful scientific, 
creative, social activities, as well as for high sporting 
achievements.

Currently, the issues of awarding the prize regulated 
by the Government of the Republic of Kazakhstan 
dated on July 28, 2015 No.597. 

On the initiative of the Ministry of Religious Affairs 
and Civil Society of the Republic of Kazakhstan since 
2017, the Prize is awarded annually (Government 

Decree of July 13, 2017 No. 427).
The prize is awarded in the following nominations: 

literature, science, design and visual arts, journalism, 
classical music, social activities, sports, theater and 
cinema, pop, folk art.

Citizens of the Republic of Kazakhstan under the 
age of 29 years old can be nominated for awards. 
They are laureates of international and Republican 
contests, festivals and exhibitions, prize winners and 
winners of national and international competitions, 
and their activities are innovative and contribute to the 
development of the industry and society.

 The nomination of candidates for the award is 
made by central, local and other state bodies, public 
associations and other legal entities.

On March 30, 2018, the Ministry of Social 
Development of Kazakhstan announced a competition 
for the State Youth Award “Daryn” in 2018.

The commission considered applications from 271 
candidates, 41 of them in the nomination “Theater and 
Cinema”, 15 in the nomination “Journalism”, 18 in the 
nomination “Literature”, 37 in the nomination “Sport”, 
21 in the nomination “Estrada” 17 − in the nomination 
“Classical Music”, 20 − in the nomination “Folk Art”, 17 
− in the nomination “Design and Fine Arts”, 48 − in the 
nomination “Science”, 37 − in the nomination “Social 
Activity”.

The project “Tulekter taktasy”
The goal of the project is to give professional 

guidance to graduates of educational institutions 

Source: According to the data SRC “Youth” 

36,0
51,9
48,6
47,4

30,8

46,1
53,7
36,7
30,3
32,4
17,7
17,9

12,3
19,5
18,2
15,9

9,7

17,0
18,7
11,4

9,1
10,7

7,3
7,5

3,3
1,5
4,6
1,8

0,9

1,4
0,8
0,8
0,4
1,5
0,6
1,1

48,4
27,1
28,6
34,9

58,7

35,6
26,8
51,1
60,2
55,4
74,4
73,5

Heard 
something

I know well, 
but did not 
participate

I know, 
I participated

I do not know, 
I have not 

heard
State programs, youth projects

“Youth Practice”
“With a diploma - to the village”
“Zhasyl Yel”
Unified program of support and development of business 
“Business Road Map 2020”
The program for the development of productive employment 
and mass entrepreneurship for 2017-2021
Housing program “Nurly Zher”
International scholarship “Bolashak”
State Youth Award “Daryn”
Serpіn-2050
Free technical and vocational education for all
Youth Corps Development Project
Youth personnel reserve

Table 6.6 
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: “WHAT GOVERNMENT PROGRAMS AND PROJECTS 
FOR SUPPORTING YOUNG PEOPLE DID YOU HEAR, KNOW OR WERE YOU A MEMBER OF?”
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of the country to choose the right profession by 
informing. The project “Tulekter taktasy” is designed 
to promptly inform young people about the needs 
of the labor market, the possibilities of entering 
universities and colleges.

The current socio-economic and political 
processes in the Republic of Kazakhstan related 
to its intellectual potential. However, the scale of 
educational migration from Kazakhstan is growing. 
This is evidenced by the statistics and the results of 

individual studies. In addition, the results of focus 
group discussions with students from Kazakhstan 
who are currently studying in Russia and China have 
shown that one of the reasons for their departure is 
poor awareness of youth state educational programs. 
In this regard, the effective implementation of the 
program «Serpin-2050» would reduce the departure 
of Kazakhstani youth to foreign countries.

It should be noted that today the forms of political 
and civic participation have acquired new qualitative 
outlines. Separate studies record a declining level 
of youth political participation. Experts note that a 
request has begun to take shape, connected more 
with personal self-realization, and the initiatives on 
the part of young Kazakhstanis are becoming more 
concrete and pragmatic

These results show that sports organizations are the 
most attractive for the youth of Kazakhstan. The level 
of participation of youth in the political life of society 
cannot be judged only by participating in the public 
organization. The youth of the new generation is not 
sufficiently involved in new forms of civic engagement, 
implemented through volunteering. Thus, according to 
the sociological research of the SRC “Youth”, 82.6 % of 
the young people surveyed answered that they were not 
engaged in volunteer activities.

In this regard, it is interesting to study the motivation 
that encourages young people to participate in public 
life (fig. 6.4)

Source: MCD RK

-
275
628
159
606

40
183

-
425
293
120
372
323
911

-
203

4 538

-
-

3
3
7
2
4
-

4
3
2
4
2

17
-
-

51

Schools

-
20
38
20
83

2
28

-
21
31
15
34
23
94

-
83

492

Colleges Higher education institutions
Region

Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl Region
West Kazakhstan region
Karagandy region
Kostanay region
Kyzylorda Region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
South Kazakhstan region
Astana city
Almaty city
TOTAL

Table 6.7  
THE PROJECT “TULEKTER TAKTASY” (1 August, 2018)

Number of educational institutions implementing the project “Tulektertaktasy”  

Table 6.8  
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: 
“ARE YOU A MEMBER OF ANY 
ORGANIZATION?”

Source: According to the data SRC “Youth” 

%
9,7
5,9
3,7
3,1
3,1
1,3
1,1

45,2

28,9

Answer Options
Sports Organization
Youth organization
Cultural and national association
Political association, party
Club of interests (car enthusiasts, animal welfare, etc)
Scientific, creative associations
Religious associations
No, I am not because I do not have time to participate 
in social activities
No, I'm not, because I'm not interested
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The survey results show that the participation of 
young people in the activities of youth organizations 
is determined by a complex of motives: the desire 
to be useful to society, to gain experience in life, the 
desire to obtain high social status, to move up the 
career ladder. “Civil participation: these are processes 
by which citizens directly or indirectly influence the 
adoption of socially significant decisions affecting 
public interests. Influence can be exercised both 
through inclusion in the processes of developing, 
adopting, implementing and evaluating social and 
political decisions at different levels of government, 
as well as through manifestation of citizenship or 
initiatives aimed at upholding rights, changing the 
situation, directly or indirectly requiring decision-
making by state authorities . In a meaningful sense, 
the concept of “civic participation” is the most 
important basic characteristic of a modern civil 
society, allowing citizens to exercise their rights and 
defend their interests (and / or the interests of their 
target groups) when solving actual problems” [24, 
P.33]. In other words, youth activity related to their 
ability to effectively influence decision-making by the 
authorities.

Thus, we see that the boundaries between youth 
participation in political and civic life are blurred. At 
the same time, the level of participation of young 
people depends on the possibility of realizing their 

interests, and on the effectiveness of government 
institutions and civil society.

6.2. LEVEL OF PROTEST ACTIVITY OF YOUTH

The study of the main theoretical and methodological 
approaches to the study of the political activity of young 
people suggests the importance of determining, first of 
all, the causes, factors and forms of its manifestation. 
Protest activity reflects the needs of young people, their 
unresolved problems, demonstrates the rejection or 
disapproval of young citizens of certain decisions or 
actions of the authorities.

Mass protest actions do not appear suddenly, there are 
always preliminary indicators. These are dissatisfaction 
with the level of development of the settlement, low level 
of trust in the authorities, pessimistic assessments of 
the future, social uncertainty, all sorts of rumors in the 
society, migration of young people to other countries, etc.

According to the results of a study conducted in 2018 
by the SRC “Youth”, 84.1 % of young people are to some 
extent satisfied with the development of their place 
of permanent residence (in the sum of answers “Fully 
satisfied” and “Rather satisfied”). Accordingly, 14.3 % of 
young people are to some extent dissatisfied with the 
development of the region of residence (fig. 6.5).

Kostanay (28.6 %), Kyzylorda (28.6 %), Almatinskaya 
(25.4 %), West Kazakhstan (22.9 %) lead among the 
regions of the country whose young people are most 
dissatisfied with the development of their settlement 
(total response rate is “completely unsatisfied” and 
“rather dissatisfied”). 

Figure 6.4  
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: 
“WHAT IS THE MOTIVATION FOR YOU TO 
PARTICIPATE IN YOUTH ORGANIZATIONS?”

Source: According to the data SRC “Youth” 

Difficult answer

The desire to move up the career ladder

Desire to take a leadership position

The desire to get a higher social status

Get work experience

The desire to be useful to society, people

23,8

11,6

11,6

13,5

31,8

37,2

Figure 6.5 
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: 
“HOW SATISFIED ARE YOU WITH HOW YOUR 
TOWN IS DEVELOPING IN GENERAL?”

Source: According to the data SRC “Youth” 

Difficult to answer

Not completely satisfied

Rather not satisfied

Rather satisfied

Completely satisfied

1,6

1,9

12,4

49,2

34,9
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The main reasons that may force young people to 
go to a public protest action are: negligence and lack of 
professionalism of employees of medical institutions; 
the rise in prices for food, fuel and lubricants, drugs; 
dismissal from work; unfair court decisions; delayed 
wages, scholarships, allowances, problems with housing 
(tab. 6.9).

The fact that every tenth respondent is worried about 
the problem of negligence and lack of professionalism of 
employees of medical institutions indicates that young 
people still faced with unfair performance of their official 
duties by Kazakh doctors. In addition, indicated by the 
answers to the question about the assessment of the 
level of medical care in your city or village.

 According to Article 371 of the Criminal Code of 
the Republic of Kazakhstan, “negligence, that is, failure to 
perform or improper performance by a person authorized 
to perform public functions, or an equivalent person, 
or an official, or a person in a responsible government 
position, due to unfair or negligent attitude to the service 
if it entailed causing substantial harm to the rights and 
legitimate interests of citizens or organizations or legally 
protected interests of society or society States» [25]. 
Moreover, it can be concluded that young Kazakhstanis 
are concerned about the problems of incompetence 
of health workers. This problem concerns not only the 
youth, but also all citizens of the country. For example, 
as noted by the Vice-Minister of Health of the Republic 
of Kazakhstan L. Aktaeva, “in 2017 alone, about 3.5 
thousand complaints from patients were received. 
Of these, 50 % − on the quality of care. Because of the 

consideration of these appeals, 430 administrative 
protocols were drawn up; 299 individuals, eight 
officials, 23 legal entities are brought to administrative 
responsibility. Administrative responsibility implies the 
imposition of administrative fines; the amount was over 
8 million 891 thousand tenge” [26]. This conclusion is 
confirmed by the results of a sociological study by the 
Center for Social and Political Studies “Strategy”, where 
among the respondents’ answers were identified such 
problems as the low level of medical qualifications 
(35.2 %), high prices for drugs (67 %) and medical 
services (41.5 %), corruption and queues in medical 
institutions (38.3 %) [21].

In the regional context, the negligence and lack of 
professionalism of employees of medical institutions 
are most concerned about young people in Kyzylorda 
(24 %), Aktobe (21 %), Kostanay (17 %) regions and 
Almaty (16 %).

Rising prices for food, fuel, medicines, loss of work, 
housing problems over the years are the main reasons 
that could cause the desire of young people to publicly 
protest.

In the top five, which could push Kazakhstani youth 
to participate in protest actions, problems of unfair court 
decisions appeared. Young people in the age group from 
19 to 28 years old mostly experience these problems. 
The leaders of this department often raise the problem 
of the injustice of court decisions themselves. “For the 
same case, one was given five years, another - two years 
conditionally and released from the courtroom. Many have 
a logical question: why one was planted, the other is not. 
Why does the court allow such arbitrariness? Can people 
talk about justice when there is no clarity”: - notes the Head 
of the Supreme Court of Kazakhstan, J. Asanov [27].

The results of sociological studies show that more 
than half of the young people surveyed noted that nothing 

Table 6.9  
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: 
“WHAT PROBLEM CAN FORCE YOU TO 
GO TO A PUBLIC PROTEST RALLY?”

Source: According to the data SRC “Youth”

54,8
9,9

9,8
8,7
8,5
7,9
7,6
7,4
6,7
6,2
6,1
5,9
5,5
5,3
4,1

Nothing can make me protest openly
Negligence and lack of professionalism of 
employees of medical institutions
Rising prices for food, fuel and lubricants (POL), drugs
Reduction / dismissal from work
Unfair court decisions
Delayed wages / scholarships / benefits
Housing problems
Environmental degradation
Dissatisfaction with the authorities
Unjustified fines
Unjustified increase in utility rates
Increase payments on loans or mortgages
Problems at school / college / university
Ethnic Rights Violation
Disagreement with accepted reforms

Figure 6.6  
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: 
“DOES THE LIFE THAT YOU NOW LEAD 
SUIT YOU IN GENERAL?”

Source: According to the data of SRC “Youth” 

1,2

0,8

6,1

37,5

54,5 

Hard to answer

Absolutely not satisfied

Rather not satisfied

Rather satisfied

Fully satisfied



YO
U

TH
 IN

 S
O

C
IA

L 
A

N
D

 P
O

LI
TI

C
A

L 
P

RO
C

ES
SE

S 

372

National report «Youth of Kazakhstan – 2018»

C
H

A
P

TE
R 

6

can force them to openly protest. This may be due to the 
fact that the majority of young citizens (92 %) are to some 
extent satisfied with their life − to the question “Does the 
life you are leading now suit you?” 54.5 % answered that 
they are completely satisfied another 37.5 % − which 
suits more than not (fig. 6.6).

At the same time, in our opinion, the results of this 
survey show that 44.2 % of young people do not exclude 
the possibility that some or other problems may force 
them to openly protest. If you pay attention in the context 
of employment, then especially among those who “at 
the same time study and work (earn extra money)” only 
47.7 % of young people surveyed, say, “nothing can force 
them to openly protest”. Accordingly, more than half of 
the respondents do not think so.

If to compare with the data of the research 
conducted in the 4th quarter of 2016 by the SRC “Youth”, 
approximately the same percentage of respondents 
two years ago admitted that certain problems could 
have prompted them to participate in protest actions. 
However, no mass protests involving youth in Kazakhstan 
over the years have been observed. Therefore, these 
answers are ambiguous, and they viewed more as one 
of the indicators of youth dissatisfaction with the solution 
of social problems, the method of detecting and fixing the 
urgent contradictions in society. The declared protest is 
not always able to transform into real action.

To the question “In your opinion, is there any chance 
of protest actions in your village / city”? 37.2 % state 
that such a possibility is unequivocally excluded. 35.3 % 
of young people who answered “Rather not” cannot 
completely exclude protest actions (fig. 6.7).

11.3 % of the country’s youth are inclined to believe 
that protests can occur, and only 2.3 % are unequivocally 
sure that they are possible.

In general, the results of this survey are alarming, 

since only 37.2 % are fully confident that there is no 
likelihood of a protest at their place of residence. We 
should not forget about young people who found it 
difficult to answer this question.

If we pay attention in the context of employment, the 
protest expectations of young people, who “work and 
study at the same time (earn extra money)” (17.5 %), are 
stronger again. Interviewed youth who only work (14.6 %) 
and are looking for work (14.1 %) do not study, do not 
work, and are not looking for work (12.6 %), only study 
(12.1 %) also consider that now the likelihood of protest 
actions in their village / city is uniquely or rather exists.

As for the regional slice, residents of the following 
regions highly appreciate the probability of protest 
actions in their village: Aktobe region (a summary of the 
answers to the question “Do you think there is a likelihood 
of protest actions in your village / city?” , “yes” and “Rather 
yes” is equal to 26.5 %), Atyrau region (the value of the 
total indicator 26.1 %) and Kyzylorda region (25.3 %). 
Exceeding 20 % is the total indicator also in the city of 
Almaty (22.5 %) and the Karaganda region (24.1 %).

Among the regions whose youth in the smallest 
degree in the republic allows for the appearance of 
protests from their youth in the region, North Kazakhstan 
region (0 %), Astana (total 1.7 %) and Kostanay region 
(2.2 % ). Young people living in the village less tolerate 
the danger of public protests than urban youth (10.3 % 
versus 16 %).

Within the framework of the study, it is necessary 
to determine the level of evaluation by the youth of the 
current socio-economic and political situation. The level 
of the economic situation in Kazakhstan was rated as 
“good” by 76.4 %, and “excellent” − by 8 % of respondents. 
At the same time, 55.8 % predict an improvement in 
the situation, 36.4 % − maintaining the status quo; 
believe that the situation will worsen, only 3.1 %. The 
overwhelming majority of respondents believe that 
Kazakhstan is developing in the right direction: 29.9 % 
in the right direction and 62.6 % in the right direction [28, 
p. 169].

According to the results of a sociological study 
conducted by the SRC “Youth”, 61.9 % of young people 
are “fully satisfied” and “rather satisfied”. 18.2 % of 
respondents are not satisfied with the implementation 
of the state youth policy in the country (“rather not 
satisfied” and “not satisfied”). 12.7 % of young citizens 
“do not know anything about the state youth policy” [28, 
pp. 146-147] (fig. 6.8).

28.9 % of Kazakhstani youth believe that state bodies 
“certainly know and are doing everything possible to solve 
these problems”. 39.4 % of the interviewed young people 
pay attention, who responded: “They rather know, but do 
not really solve the problems of young people”. Every fifth 
young Kazakhstani (20.6 %) said that the state is rather 
unaware of the real problems of young people, and 4.7 % 

Figure 6.7 
IN YOUR OPINION, IS THERE ANY CHANCE OF 
PROTEST ACTIONS IN YOUR VILLAGE / CITY?

Source: According to the data SRC “Youth”

2,3

11,3

35,3

37,2

14,1 

Unequivocally yes

Rather yes

Rather no

Definitely not

Difficult to answer
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are sure that the state does not have any information 
about youth problems (fig. 6.9). In general, we conclude 
that young people are not sure that their problems solved 
by the state.

Thus, the results of focus groups held in 2017 
by the Department of Political Science and Political 
Technologies of the Kazakh National University. Al-
Farabi in the framework of the project of the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan 
“Forming the political culture of student youth as a 
strategic resource of the country” made it possible to 
conclude that there are no effective ways to identify 
pressing contradictions and problems among young 
people. According to young people, “the decisions that 
the government makes in the field of youth policy are 
often situational, poorly thought out, without taking into 
account the consequences”. The youth believes that in 
Kazakhstan there are not enough public organizations 
that “not in words but in real deeds” express the interests 
of the youth ”.

After analyzing the results of the polls, it can be 
concluded that young people expect the state to solve 
problems with employment, housing, availability of 
quality education.

As is well known, in modern society not only 
traditional (meetings, strikes, pikes, demonstrations) 
are used, but also new forms of flash mobs, heppings, 
performances are becoming more and more widespread. 

As for Kazakhstani youth, practice shows that in solving 
their problems, they are not focused on protest actions. 
Recently, experts indicate that an important factor 
contributing to protest activity is the development of 
information technologies and social networks. Especially 
according to the survey results, only 9.8 % of young 
people admit that they do not have their own accounts 
or pages on social networks.

However, social networks are only new technologies 
that are used more to inform the public about the events, 
the impact on public opinion. In other words, social 
networks are an important, but not the determining 
factor.

Thus, the protest activity of young people may be 
associated primarily with socio-economic problems. 
The protests themselves are not an indicator of 
instability, but rather an indicator of the existence 
of institutional conditions in society for the legal 
expression of discontent. The nature of the protest 
in many respects corresponds to the type of political 
system, political values and level of political culture of 
this or that society.

Of course, based on the results of estimating the 
probability of protest actions only, one cannot draw 
a conclusion about the level of protest activity. In 
addition, the experience of protests in the world shows 
that it is precisely young people who seemed apolitical 
before becoming the driving force. The transition from 
a non-politicized state to a protest took place in a 
short time. Therefore, ignoring the problems of young 
people and delaying their decisions will only increase 
the protest potential.

Sociological surveys, which are usually conducted 
to identify the problems of young people, do not 
always quickly identify topical issues. Therefore, it 
is necessary to explore additional ways of obtaining 

Totally satisfied

Rather satisfied

Rather not satisfied

Not satisfied

I know nothing about her

Difficult to answer

Figure 6.8  
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: 
“PLEASE, TELL ME, ARE YOU SATISFIED 
WITH HOW THE STATE YOUTH POLICY IS BEING 
IMPLEMENTED IN KAZAKHSTAN?”

Source: According to the data SRC “Youth”

16,5

45,4

14,1

4,1

12,7

7,2

Figure 6.9 
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: 
“IN YOUR OPINION, DO THE STATE AUTHORITIES 
KNOW ABOUT THE REAL PROBLEMS 
OF YOUNG PEOPLE?”

Source: According to the data SRC “Youth”

Of course, they know and do 
everything possible to solve 
these problems.

They rather know, but do not 
really solve the problems 
of young people.

Rather, do not know

Definitely do not know anything

Difficult to answer

28,9

39,4

20,6
4,7 6,5



YO
U

TH
 IN

 S
O

C
IA

L 
A

N
D

 P
O

LI
TI

C
A

L 
P

RO
C

ES
SE

S 

374

National report «Youth of Kazakhstan – 2018»

C
H

A
P

TE
R 

6

information on important issues that concern the 
youth, their main communication channels with the 
authorities through which they are trying to solve their 
urgent problems.

As the main channels, you can explore information 
resources: government blogs, ministries, social 
networks. These technologies can not only provide an 
alternative source of research on the mood of young 
people, but also allow for timely identification of the 
urgent controversies and problems among the youth.

The effective work of the institutions of political 
socialization is necessary, to work on the further 
implementation of the adopted reforms for young 
people; ensuring the protection of the rights and 
freedoms of young people; shaping the political and 
legal culture of youth; building a dialogue between 
young people and state authorities, identifying the 
problems of radicalization of young people, developing 
legitimate structures and mechanisms for expressing 
the interests of young people.

6.3. MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF 
YOUTH

One of the most important values of modern society 
is patriotism, understood not simply as love for the 
Motherland, pride in one’s country, a desire to learn and 
understand it, to do better, but also as a readiness for 

certain actions for the sake of one’s state. One of the 
dimensions of the value of patriotism is the military-
patriotic education of young people. Military-patriotic 
education is a purposeful and coordinated system 
of activities of state bodies, public associations and 
organizations.

The state is the main social institution responsible 
for the organization and functioning of the system of 
military-patriotic education.

In 2017, the Ministry of Defense of the Republic 
of Kazakhstan held over 130 national-scale events 
aimed at the military-patriotic education of young 
people. Most of the events take place in military units 
and subunits of the Armed Forces of the country, which 
include meetings with veterans of the Great Patriotic 
War, courage lessons, Open Doors and other events.

In Kazakhstan, military-patriotic education is a 
dual-purpose educational technology:

1. Promotion of vocational guidance of young 
people towards military service;

2. Instilling the quality of character that is necessary 
not only for military personnel, but also for the entire 
population of the country.

At the end of 2017, 943 clubs, 1,265 circles, 67 
sections and 71 military-patriotic cadet classes 
functioned in the Republic of Kazakhstan. The 
total number of pre-conscription youth in these 
organizations was 64,874 people (tab. 6.10).

Source:MD RK 

71
27

154
108

78
98

181
45

119
86

119
210

81
433

24
512

2 346

3 539
1 035
4 199
6 220
2 033
3 034
8 614
1 296
2 198
2 433
3 117
4 617
1 954
9 274

449
10 835
64 847

The total number of 
pre-conscription youth 
in these organizations

The total number of clubs, 
clubs, sections and cadet classes 

of military-patriotic orientation
Regions

Astana city
Almaty city
Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
South Kazakhstan region
TOTAL

Table 6.10 
TOTAL NUMBER OF CLUBS, CIRCLES, SECTIONS AND CADET CLASSES OF MILITARY-PATRIOTIC 
ORIENTATION, 2017
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Every year in the educational institutions of the country 
held lessons courage. In 2017, within the framework of 
Defender of the Fatherland Day, 3,600 schools conducted 
courage lessons covering more than 50,000 students.

In order to coordinate the activities of the military-
patriotic work in the National Military-Patriotic Center, the 
Republican movement “Zhas Sarbaz” was established 
with branches in all regions. Together with other state 
bodies and public organizations, over the past two years, 
992 various events on the military-patriotic education 
of young people have been held, covering more than 
110,000 people. With the support of the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan 
and public foundations, 101 cadet classes have been 
opened, in which about 3,000 children study.

The largest of the events held is the annual military-
patriotic gathering “Aibyn”. Over 2,000 clubs participate 
in it, reaching more than 55,000 children. Over the past 
three years, 3,110 children took part in the final stage of 
the Aibyn military-patriotic gathering.

A special place in the formation of the image of a 
young patriot is the annual republican festival of the army 
song “Zhas Ulan”. Last year, more than 3,000 students 
participated in the qualifying stages of the festival. 356 
young performers took part in the final of the festival.

In 2017, according to the Ministry of Defense of 
the Republic of Kazakhstan, there are 30 military 
departments in higher educational institutions of the 

Republic of Kazakhstan, where 14,800 students study.
According to the results of a sociological survey 

conducted by the SRC “Youth” in the first half of 2018, 
modern youth in Kazakhstan associate the concept of 
patriotism more with emotional experiences - love for 
their homeland - 32.4 %, for more than a quarter of young 
respondents, being a patriot means being proud the 
country’s achievements - 27.3 %; every fifth thinks that 
patriots need to work for the good of the Motherland - 
20.3 % (tab. 6.11).

As part of the study, the attitude of young people 
towards the army was measured by identifying the 
feelings that young Kazakhstanis have towards the 
Armed Forces. The results of a sociological survey show 
that the most frequent feeling that young citizens have 
for the Armed Forces is pride − 28.6 %. Another quarter 
of the youth in their responses indicated respect − 25.6 %, 
and still every fifth Kazakhstani (21.3 %) said that he had 
confidence in the Armed Forces.

According to the results of the study, we see that the 
chosen positions are positive feelings associated with 
respect, trust and pride. The result indirectly indicates a 
fairly high level of patriotism among Kazakhstani youth. 
If we add to them another 4.3 % of respondents, who 
have admired the army, then as a result, 79.7 % of young 
people have a positive attitude towards the institute of 
the army (tab. 6.12).

According to the Ministry of Defense of the Republic 
of Kazakhstan, in 2017 the number of young people (18-
29 years old) serving in the ranks of the armed forces of 
the Republic of Kazakhstan was:

- from among the officers − 6 613 people;
- from among military personnel under the contract 

− 17 895 people;
- from among military servicemen − 12,000 people.
Interesting data was obtained on the level of youth 

Table 6.11 
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: 
“WHAT, IN YOUR OPINION, DOES IT MEAN TO BE 
“PATRIOT OF KAZAKHSTAN”?

Source: According to the data SRC “Youth”

32,4

27,3
20,3
13,4

12,9

12,8
12,5

12,0
9,2

6,8
3,7
3,7
2,0

Love the Motherland, including his hometown,
 village, village
To be proud of the great achievements of the country
Work for the good of the motherland
To live in peace and harmony with other citizens 
of the country
Comply with the laws of the state, be a law-abiding 
tax payer
If necessary, defend the country in arms
Know the Kazakh language, traditions and history 
of Kazakhstan
Believe in the great future of the country
To speak with pride about Kazakhstan, when you travel 
abroad, to talk about Kazakhstan
Feel responsible for what is happening in the country
Buy domestic Kazakhstan products (food, clothing, etc.)
Experience nostalgia away from home
Get into the army

Table 6.12  
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: 
“WHAT FEELINGS DO YOU HAVE TOWARDS 
THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN?”  

Source: According to the data SRC “Youth”

28,6
25,6
21,3

5,3
5,3
4,3
3,0
0,5
0,1
6,3

Pride
Respect
The trust
Mistrust
Indifference
Delight
Disappointment
Fear
Other
Difficult to answer
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participation in educational activities on patriotic 
subjects. The number of those who take part in them 
is only 3 % higher than the number of those who do not 
participate in them due to poor awareness (49.7 % vs. 
46.9 %).

The composition of participants in such events is 
mainly represented by those who participate in them in 
the course of training (36 % in schools, 9.7 % in colleges, 
universities) and those who participate in such events 
independently (4.0 %).

Patriotic education in modern Kazakhstan is 
concentrated mainly within the walls of educational 
institutions of various levels (fig. 6.10).

During the survey, respondents were asked to 
express an opinion on measures to foster patriotism 
among young people. According to the respondents, the 
following measures are needed to increase patriotism 
among young people: studying the history, traditions 
and customs of the people of Kazakhstan − 18.4 %, 
conducting primary military training in secondary 
schools − 15.2 %, developing the work of youth clubs in 
the community − 11.2 % (tab. 6.13).

Thus, the concept of patriotism in the minds of 
the youth of Kazakhstan is mainly associated with 
emotional experiences. In relation to the Armed 
Forces of the country, the overwhelming majority of the 
young people surveyed have positive feelings - pride, 
admiration, trust, respect. The number of young people 
who have positive emotions in the army institute is more 
than five times the number of those who are dissatisfied 
with them.

In general, the youth of Kazakhstan considers it 
prestigious to serve in the army. The number of young 
Kazakhstanis who consider it prestigious to serve in the 
army is almost 4 times the number of those who do not 
find it prestigious − 68.2 % (17.7 %).

The overwhelming majority of Kazakhstan’s youth 
find the level of attention paid to patriotic education in 
the country sufficient, but the degree of participation in 
educational activities for the development of patriotism 
can be described as average. Mainly patriotic education 
in modern Kazakhstan is concentrated within the walls of 
educational institutions of different levels and is massive 
/ group in nature.

The first three measures, according to young people, 
that are necessary for young people to be more patriotic 
include: studying the history, traditions and customs of 
the people of Kazakhstan, conducting primary military 
training in secondary schools and developing the work 
of youth clubs in the community.

Yes, I participated with the class at school

Yes, I participated independently

No, I did not participate and never heard of events 
on the military-patriotic theme.

Difficult to answer

Figure 6.10 
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: 
“DID YOU HAVE TO PARTICIPATE IN CONTESTS, 
COMPETITIONS, COMPETITIONS, CONCERTS 
AND OTHER EVENTS ON THE 
MILITARY-PATRIOTIC THEME?”

Source: According to the data SRC “Youth”

36

9,7

4

23,4

23,5

3,4

Yes, I participated with a group in a 
college / institute / university

No, I did not participate, but I saw / heard that 
young people are participating

Table 6.13 
DISTRIBUTION OF ANSWERS TO THE QUESTION: 
“IN YOUR OPINION, WHAT SHOULD BE DONE IN 
ORDER FOR THE YOUTH TO BE PATRIOTIC?”

Source: According to the data SRC “Youth”

18,4

15,2

11,2
11,1

9,5

7,0

6,2
5,9
5,1

2,3

Study the history, traditions and customs of the 
peoples of Kazakhstan
Conduct elementary military training 
in secondary schools
To develop the work of youth clubs in the community
Hold regular sporting competitions, 
contests, competitions
To organize military-patriotic camps for students 
during the summer holidays
Children and young people to read literature in the 
state language of Kazakhstan and Kazakh authors
Learn Kazakh language
Require youth to serve in the army
Create cartoons, children's programs 
in the Kazakh language about national heroes
Learn the hymn in kindergartens
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7.3.  Youth and subculture 

MORAL AND VALUES
ATTITUDES OF YOUTH

CHAPTER 7

7

7.1. Youth and religion

7.2. Value-conscious
 orientations
 of Kazakhstan youth 
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7.1. YOUTH AND RELIGION

In the framework of the Concept of state policy 
in the religious sphere for 2017-2020 adopted in 
June 2017, two guiding principles of this policy 
were highlighted, namely, the first is strengthening 
the secular foundations of the state structure of the 
Republic of Kazakhstan, the second focusing on 
preventive preventive work on preventing the spread 
of religious extremism , especially among the Kazakh 
youth [29].

Since young people are the most important 
resource for any society, determining its future in 
all spheres of social development, the issue of the 
relationship between secular and religious values 
in the worldview of modern Kazakhstani youth, the 
level of religion, the youth’s role of religion in their life 
and society . Answers to these questions will help 
determine the role of youth in further strengthening 
the secular foundations of the state and preserving 
the secularism of the Kazakhstani state in the 
medium and long term.

A sociological survey conducted by the SRC 
“Youth” on topical issues of Kazakhstan youth in 
2018 showed that 69 % of young people identified 
themselves as believers. Of these, practicing believers 
are deeply involved in religious practices that observe 
religious norms in their lives, 6.4 %. The rest of 
the believing young people are believers, but little 
involved in religious life, rarely observing religious 
norms (26.5 %) or believers, but not participating in 
religious life (36.1 %). Thus, 62, 6 % of 69 % of the 
believing youth are not deeply involved in religious 
practices. Almost a third of young people, 28.2 %, 
identified themselves as unbelievers. A group of 
non-believers consists of non-believers who respect 
religion (15.2 %), are indifferent to religion (8.0 %), 
non-believers, but sometimes participate in religious 
events, for example, visiting religious places, and also 
among young people a small percentage of atheists 
is only 1.6 %

Researchers  ident i fy  severa l  leve ls  of 
understanding the role of religion in human life 
and society. The first level, when religion as a set 
of dogmas, mandatory norms, determining the 
relationship between man and God. At this level, 
the theological understanding of religion and 
the subordination of the entire life of a person to 
religious attitudes prevail. The second level, religion, 
understood as part of the ethnic culture of its people, 
respectively, the cultural component emphasized. 
The third level, when religion perceived as embodying 
spiritual values, ethical rules, respectively marks the 
moral component of religion.

As sociologist of religion H. Casanova notes in his 

concept of secularization and deprivatization, in a 
secular state among the population, as a rule, religion 
is perceived as part of the culture and history of the 
people, as well as a set of moral attitudes [30, p.17].

Based on data from a sociological survey, 
Kazakhstani youth also perceives religion as part of 
the culture of their ethnic group and as moral norms, 
which corresponds to the role of religion in a secular 
state. After all, secularism is not the opposite of 
religion, but is a form of coexistence in one state 
and society of people of different worldviews, both 
believers and non-believers [31, c.17].

This thesis also confirmed by the answers of 
young people to the question about core values in 
life. Among them, family happiness prevails − 70.9 %, 
material security − 30.2 %, health − 64,3 %, loyal 
friends − 23.7 %, career − 14.4 %, interesting work 
− 14.0 %. The main goals for the next five years, as 
indicated in the survey, were young respondents: 
quality education - 30.4 %, successful career − 27.3 %, 
decent work − 22.8 %, housing - 17.4 %

Thus, the values of Kazakhstani youth are 
completely secular − family, material wealth, health, 
friends, career, work, education, career, work are 
among the goals of life.

It should be noted that in ethnic terms, among 
young people of Russian nationality, 55.5 % less called 
themselves believers, while among respondents of 
the Kazakh ethnic group − 71.7 % of believers, also 
a large percentage of believers among young people 
representing other ethnic groups. Accordingly, among 
the representatives of the Russian ethnos a greater 
percentage of atheists is 2.4 %, among the Kazakhs 
– 1 %, among other ethnic groups − 3,7 %. In addition, 
among the respondents of Kazakh nationality more 
than those who indicated the possibility of marrying 
only a religious ceremony at marriage (6.2 %). Among 
youth of Russian nationality, 2.3 % allowed this 
possibility.

The overwhelming majority of respondents of 
Kazakh nationality identify themselves with the 
Islamic religion − 96,7 %. 88.9 % of respondents 
of Russian nationality consider themselves to 
Orthodoxy, 4.9 % called themselves Muslims, 1.3 % 
− Catholics, 0.9 % − Protestants.

An important characteristic of the modern secular 
state is tolerance, including religious tolerance, the 
levels of which range from simple indifference to 
respect for members of other faiths. Representatives 
of other religions in a significant part of Kazakhstan’s 
youth 36.3 % cause respect, 10.7 % interest, 35,8 % 
indifference, 8.3 % irritate. Accordingly, religious 
tolerance at various levels prevails among young 
people.

Thus, in general, Kazakhstani youth, despite 
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the fact that most of them consider themselves 
to be believers, based on the cultural and moral 
understanding of religion, secular values that 
dominate their worldview can make a significant 
contribution to strengthening the secular foundations 
of Kazakhstani society.

Now let us dwell on the results of the sociological 
survey, which show the emerging negative trends in 
the youth environment and which must be taken into 
account in further work with young people.

The first. The study of other religions and 
cultures is an important aspect of maintaining 
religious tolerance and the formation of an open 
secular consciousness, which can accommodate 
an understanding of not only their own religious 
worldview, but also have an idea of other religious 
systems that form immunity to radical religious 
ideology, one of the main features of which denial 
of the value and right to the existence of other 
worldviews and religious systems. In this regard, 
it should be noted that according to a sociological 
survey, Kazakh young people are less interested 
in other religions than other ethnic groups − 7.7 %, 
while among Russians interested in other religions 
− 19.0 %, other ethnic groups − 14.2 %. In general, 
representatives of all ethnic groups who are interested 
in other religions, constitute a small percentage.

Secondly, all groups of youth, of different ethnicity, 
of different religions, urban and rural youth, of 
different regions, noted an increase in religiosity 
among the youth. 57,3 % of respondents indicated 
an increase in religiosity among young people. The 
growth of religiosity is most noticeable in the western 
regions, such as Aktyubinsk (76.5 %), Atyrau (81.2 %), 
where, as is known, the problem of the spread of 
religious extremism among young people is acute.

The third, sociologist of religion mentioned 
above, H. Casanova, notes the deprivatization of 
religion in modern society, which characterized by 
the fact that religion is once again returning to the 
life of society and playing an increasing role in public 
space. According to the survey, a rather significant 
percentage of Kazakhstani youth (a total of 23.8 %) 
noted that religious youth create a certain tension 
in society, impose their will and religious order. 
15.1 % of young people, on the contrary, believe that 
believers bring harmony into social relations. Less 
than half, namely, 41,9 % of young people believe 
that religious youth does not affect the situation 
in Kazakhstan’s society. These data indicate that 
religious youth, subordinating their lives to religious 
norms, are increasingly present in the public space, 
introducing their vision of life and values. Since 
respondents noted tensions and the imposition of 
their orders by religious youth, therefore, believers 

are also trying to carry out propaganda work among 
more secular peers.

Fourth, a significant percentage of young people 
pointed to religious extremism as an urgent problem 
for their area. In particular, 17.0 % noted that the issue 
of religious extremism is very relevant, 18.2 % − rather 
relevant, 25.2 %. In the regional context, religious 
extremism among young people as a particularly 
pressing problem at the local level indicated by young 
people in the Atyrau region (72.5 %), two times less in 
Aktobe (34.7 %) and in Mangystau regions (24.0 %), 
in the West Kazakhstan region (32.9 %), in Astana 
(25.6 %).

Religious extremism is a pressing issue not 
only for Kazakhstan’s society, but also for the 
entire world community. According to domestic 
and foreign researchers in the field of the study of 
religious extremism, young people are especially 
vulnerable to the impact of radical religious ideas. S. 
Beysembaev summarized in his work the results of a 
study conducted by the Center for Social and Political 
Studies “Strategy” among prisoners convicted 
of religious extremism. The profile of prisoners 
compiled by him shows that the majority (9 out of 
14 people) convicted for religious extremism are 
young people between the ages of 19 and 29 [4, p. 6]. 
Foreign scientists J. Bartlet and C. Miller, conducting 
research on Islamic radicalization, also took young 
Muslims as one of the target groups, since they are 
a favorable social environment for spreading radical 
ideas [33, p. 6].

In the scientific literature in the last decade, 
various theories of radicalization have spread, 
which revealed the main factors of radicalization, the 
stages of radicalization and its consequences. It is 
necessary to turn to clarifying the factors that trigger 
the process of radicalization in the youth environment 
and its involvement in radical Islamic movements and 
groups, firstly, to clarify the relevance of these factors 
for Kazakh reality, and secondly, to create effective 
preventive programs on the basis of this knowledge 
on the prevention of the spread of religious radical 
ideas among Kazakh youth, and secondly, to improve 
the programs on de-radicalization of young people 
already involved in Islamic radical flow.

A well-known expert in the field of Islamic 
radicalization research, K. Viktorovich, believes 
that an individual becomes more vulnerable and 
susceptible to radical views as a result of the crisis 
[6, p. 6]. This could be an economic crisis (loss of 
work, lack of social mobility), social / cultural (in the 
sense of identity crisis, alienation in society, feelings 
of dissatisfaction and resentment, humiliation), 
political (repression, political discrimination, torture), 
personal crisis provoked by death a loved one in 
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the family, victimization by a crime, psychological
problems.

The authors of a large study on the evaluation of
preventive programs to prevent radicalization among
British youth A. Hirschfield, K. Kristman, L. Vilsoks,
M. Rogerson, K. Sharat [35, p.26], according to the
results of the study, identified risk factors in the youth
environment, which can lead to radicalization. Among
the primary factors are social exclusion, social
exclusion and marginalization; self-identity problems;
a certain stage in life associated with a crisis; the
impact of media and the Internet; involvement in
the criminal environment; misunderstanding of the
Quran; socio-economic deprivation; psychological
problems. Accordingly, the process of radicalization
is caused not only by purely theological factors, but
also by a whole complex of social and psychological
problems that need to be addressed.

As the above poll shows, Kazakhstani youth
has certain social problems that are included in
the group of risk factors. First, Kazakhstani youths
are experiencing difficulties with employment.
In particular, 42.2 % of young people constantly
experience difficulties in finding employment, 30,5 %
find it difficult to find a job in their specialty, and only
8.5 % experience no difficulty in finding employment.
This is confirmed by the answers to the question
about the time needed to find a new job in case of loss
of a job. In a short time, only 13 % of young people can
find work, on average, in search of work, according
to 59.4 % of young people, it will take from 3 to 6
months. Also, the problem with employment is one
of the urgent problems for the youth of a particular
city and village. This was indicated by 63,8 % of
young respondents (very relevant and relevant),
the problem of finding employment for only 10.4 %
of young people is completely irrelevant. In the
regional aspect, a large percentage of respondents
who indicated the particular urgency of the problem
of employment reside in Aktyubinsk (53.1 %), Atyrau
(58.0 %), Mangystau (73.3 %). South Kazakhstan
regions (51.4 %) (now Turkestan region), as well
as in Astana (73.4 %). The respondents from the
Atyrau (62.3 %), Aktobe (43.9 %), Almaty (52.2 %),
East Kazakhstan (45.6 %), Pavlodar (51.4 %), South
Kazakhstan (45.5 %) of the regions and Astana city
(74.4 %) identified low incomes as a particularly
urgent problem.

Among the most pressing problems of their city
/ village, young people indicated the inaccessibility
of higher education − 63.7 %. Only for 14.6 % of
young people this problem is not relevant or not
very relevant. In general, this problem is relevant
for almost all areas, but especially for the western
region. 58 % of young people in Atyrau region, 41.4 %

of respondents in West Kazakhstan region, 50.7 % of
youth in Mangystau region, in Aktobe region − 36.7 %
of respondents, called it “very topical”, in Almaty
region – 45 % young people, in the Pavlodar region −
40.5 %. In Astana, this is also one of the most pressing
problems for young people − 63.2 %, in Almaty, the
problem of inaccessibility of higher education is less
relevant − 32.6 % of the young people surveyed.

Problems with employment and education lead to
the fact that 36.6 % of young people are not confident
in the future.

Difficulties with employment, low incomes,
problems with obtaining higher education can lead to
social marginalization and even alienation, life crisis,
which makes a person, according to K. Viktorovich,
“cognitively open”, that is, susceptible to alternative
views, including radical religious ideas.

Moreover, according to the survey, young people
believe that it is possible to find discipline and order
in religion 26.7 %, support in a difficult period of life −
21.6 %, meaning and understanding of life − 33.5 %,
hope, faith in the best − 28.3 %. Accordingly, religion
can become a mainstay in a difficult period of life, in
the way of a religious search a young person can meet
not the imam of the SIDM mosque, but a preacher of
radical Islamic ideology, who are especially active in
the Internet space.

It is necessary to note another risk factor
for the involvement of young people in radical
Islamic movements. A Kazakhstan researcher S.
Beisembayev made a correlation between crime and
involvement in radical Islamic ideology [4 c. ten].
Moreover, as a result of interviews with prisoners
convicted of religious extremism and terrorism, he
highlighted a common aspect characteristic of all of
them − the influence of the criminal subculture with
its cult of violence, its own laws of life and rules, and
even its own language. Foreign researchers also point
to criminal youth as a risk group. According to the
survey, respondents in Aktyubinsk, Atyrau, Mangystau
regions, as well as North Kazakhstan and Astana,
pointed to crime among young people as an actual
problem.

Attention should be paid to the low percentage
of involvement of Kazakhstani young people
in volunteering activities and various youth
organizations. 82.6 % of young people surveyed
are not involved in volunteer work in any form, they
have little knowledge of youth organizations. This
indicates a low social activity of modern youth, its
involvement in social processes, which leads to the
threat of social marginalization.

Thus, in the youth environment there are risk
factors of involvement in a radical religious ideology:
difficulties with employment, obtaining higher
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education, low incomes, low level of social activity, 
involvement in society.

 As part of the prevention of the spread of radical 
religious ideology among the Kazakh youth by the 
state, namely the Ministry of Social Development of 
the Republic of Kazakhstan, blogger and outreach 
work has been launched to increase the religious 
literacy of the population and counter-propaganda 
of radical ideas through the Kazislam portal, de-
radicalization centers involved into a radical 
religious ideology, in particular the Public Foundation 
“Akniet”. 

State-initiated preventive work to counteract 
religious extremism among various target groups 
and rehabilitation work with those already involved 
in radical ideology and prisoners of the CCES 
system is based on the fact that the main cause 
of de-radicalization is the lack of religious and 
theological knowledge conditioned by the Soviet 
past, especially since most punishment for religious 
extremism comes from secular families. However, 
such Muslim countries as Egypt, Morocco, Saudi 
Arabia are countries with a population deeply rooted 

in religious traditions and possessing knowledge 
of Islamic theology, but at the same time radical 
religious ideology is widespread in them.

 
7.2. VALUE-CONSCIOUS ORIENTATIONS OF 

KAZAKHSTAN YOUTH 

In modern society, the relevance of studying the 
value system of young people is increasing, since the 
future of an independent and sovereign Kazakhstan 
depends precisely on the young generation, on their 
consciousness, on the values that prevail in their world 
outlook.

The hierarchy of values in the life of young people, 
in comparison with 2017, has partially changed. 
Family, health, friendship, although they still occupy 
leading positions in the rating of values, nevertheless, 
in percentage terms their value significantly 
decreased. Young respondents also began to attach 
less importance to such values as entertainment and 
power.

On the contrary, love; wealth; knowledge and 
education; interesting work, profession; self-

Source: According to the data SRC “Youth”

8,5
78,9

5,1
2,8

34,5
8,1

45,8
21,8

9,0
15,4
11,0

1,2
5,8
5,8
7,4
2,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
1,6

12,1
83,4

3,2
3,0

22,0
9,5

56,3
10,5
12,1
16,0
21,6

2,0
3,4
9,5
5,5
0,8
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,2

From 14 to 18 age

10,1
79,8

3,5
4,6

29,0
9,1

54,4
12,3
12,3
17,2
15,4

3,0
3,8
7,6
6,3
2,8
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,3

From 19 to 23 age

Age groups

From 24 to 28 age
What do you have the most value in life?

Faith, religion
Family
The opportunity to receive any pleasure, have fun
Power
friendship
Peace of mind
Health
Knowledge, education
Interesting job, profession
Love
Financially secure life
Public recognition, fame, reputation
Help people
Self-realization, self-esteem
Career, high position in society
Creation
Other
Peaceful existence in all
Stability in everything
My children, their happiness and health
Goal achievement
Difficult to answer

Table 7.1 
ANSWERS OF RESPONDENTS TO THE QUESTION: “WHAT IS MOST VALUABLE FOR YOU IN LIFE?”
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realization, self-esteem; career growth; help to people 
- all these categories for young people of Kazakhstan 
began to play greater importance compared to last 
year. Uncritically, but still, faith and religion have lost 
their value by almost 2 %.

On average, for all three age cohorts (14-18 years 
old, 19-23 years old, 24-29 years old), if they are 
prioritized in the responses of young people, it looks 
like this (average values):

1) Family (80.7 %) (82 % in 2017);
2) Health (52.2 %) (57 % in 2017);
3) Friendship (28.5 %) (34 % in 2017);
4) Love (16.2 %) (15 % in 2017);
5) Financially secure life (16 %) (15 % in 2017);
6) Knowledge, education (14.8 %) (14 % in 2017);
7) Faith, religion (10.3 %) (12 % in 2017);
8) Interesting job, profession (11.1 %) (10 % in 

2017);
9) Peace of mind (8.9 %) (9 % in 2017);
10) Self-realization, self-esteem (7.7 %) (5 % in 

2017);
11) Career, high position in society (6.4 %) (6 % in 

2017);
12) Helping people (4.3 %) (4 % in 2017);
13) Entertainment (4 %) (5 % in 2017);
14) Power (3.5 %) (4 % in 2017);
15) Public recognition, reputation (2.1 %) (2 % in 

2017);
16) Creativity (2 %), unchanged;
17) My children, happiness and health (0.1 %).
It is worth noting that the older the youth, the more 

the values of family and health, as the most important 
two pillars, play the role of the most important in life. 
Among all age groups, the recognition of society plays 
the least important role. The older the youth, the more 
selfish and / or pragmatic it becomes: so, the value of 
friendship decreases with age.

In ranking their values, Kazakhstani youths call 
family an absolute value among all three age groups. 
And there is a tendency: the older and more mature 
young people are, the more importance is attached 
to the institution of the family in their value hierarchy. 
According to 80.7 % of respondents, it is the family that 
is responsible for the spiritual and moral education of 
the Kazakh youth (to be kind, honest, responsible, etc.). 
At the same time, the role of the school, state bodies 
for the support and development of youth, religious 
institutions, and peer companies is noted.

Faith, religion as a value among the young people 
surveyed is important, and has a steady upward trend 
among the youth of Kazakhstan (tab. 7.2).

Most of the respondents are ritual believers, that 
is, those who “sometimes” or “very rarely” perform 
religious rites. Believers “participating in the life of 
their religious communities following the religious 
norms” became more (16.2 % versus 10 % in 2017), 
but they are still smaller than those who identified 
themselves as “believers but not participating in 
religious practices” (37.1 % vs. 43 % in 2017).

At the same time, the share of those to whom 
“religion helps in spiritual and moral education” is 
slightly more (47.2 % against 40 % in 2017) of those 

Source: According to the data SRC “Youth”
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35,9
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0,0
0,0
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14,2

33,8

41,3
2,6

3,4
2,8
1,7
0,0
0,0
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From 14 to 18 age

19,9

31,5

34,2
3,3

3,5
4,3
1,0
0,0
0,2
2,2

From 14 to 18 age

Age groups

From 14 to 18 age
Tell me, please, do you consider yourself a believer?

I am a believer (s), participate in the life of a religious 
community, follow religious norms
I am a believer (-th), but rarely, only on holidays, 
I attend church, very rarely observe religious norms
I am a believer (s), but do not participate in religious life
I am an unbeliever (th), but sometimes I go to church, 
I observe religious norms
I am an unbeliever (s), but I respect the believers
I am indifferent to religion
I am an opponent of religion, an atheist
Other
Agnostic
Difficult to answer

Table 7.2 
ANSWERS OF RESPONDENTS TO THE QUESTION: “PLEASE TELL ME, 
DO YOU CONSIDER YOURSELF A BELIEVER?”
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who believe that “family, education and the state are
more important in these processes” (19 % against
23 % in 2017). At the same time, it is paradoxical that
current and future young parents do not pay such a
high, expected priority to the upbringing of religiosity,
as would follow from numerous publications in
print and electronic media devoted to the growth of
religiosity among young people (tab. 7.3).

Thus, the correlation of values by region is as
follows:

Let us note those positions in which a particular
region, among others, gives the highest and lowest
priority in the hierarchy of its values.

The family is an absolute value for young people,
without exception, of all regions of Kazakhstan. Only
in two regions of Kazakhstan: the value of the family
institution is contrastingly small − in Mangystau
(37.3 %) and West Kazakhstan (50 %) regions.

Faith, religion. As a value, they have high values in the
youth environment in Turkestan (21.1 %), Mangystau
(16 %) regions, Shymkent (15.8 %), Atyrau (14.5 %) and
Aktobe (12.2 %) areas. Least of all faith, religion attach
importance to the youth of the East Kazakhstan (2.9 %)
and North Kazakhstan (3.8 %) regions.

Power. The youth of Akmola region more often than
others notes the value of power (17.1 %), for them the
power is most appreciated by young people of Zhambyl
region (10.6 %).

The most altruistic young people live in East
Kazakhstan (41.2 %) and West Kazakhstan regions
(40 %), where the value of friendship is very high. In a
number of regions, young people are given an extremely
low value for friendship: Akmola region (18.4 %), which
competes in low values only with the city of Shymkent
(13.2 %) and North Kazakhstan region (13.2 %).

Peace of mind is most valued in the North-
Kazakhstan region (24.5 %), and practically nothing is
put in Astana (1.7 %). Young people in Almaty (3.8 %)
and Aktobe (5.1 %) regions are close to them in spirit.
Attention is drawn to the position of young people in
the East Kazakhstan region, where health, as a value, is
not perceived as highly (18.4 %), although the average
value in other regions of Kazakhstan is 52 %. Health
is most appreciated in Pavlodar (70.3 %), Shymkent
(69.3 %) and Aktobe (64.3 %) regions.

The values of knowledge and education are
most highly rated in West Kazakhstan (30 %), and
geographically close to them are Kyzylorda (22%),
Aktyubinsk (19.4 %) regions and Astana (19.7 %).
These categories are least appreciated by young
respondents in North Kazakhstan (critically low rates
− 1.3 %), Mangystau (6.7 %) and Karaganda (8.3 %)
regions.

WKO youth (22.9 %) cherish the most interesting
work, and vice versa, this is not valuable for
respondents from Mangystau (1.3 %), Akmola (5.3 %),
and Atyrau (5.8 %) regions.

The most romantic young people in Akmola region
(26.3 %) and Almaty (24.8 %). It is in these regions that
the value of love is so high in comparison with other
regions. Least of all, relying apparently on healthy
pragmatism, young respondents of Turkestan (7.4 %),
Kyzylorda (8.8 %), Pavlodar (9.5 %) regions attach
importance.

The financially secure life in Kazakhstan is most
appreciated by young people of the northern and
southern capitals − Astana (29.9 %), Almaty (27.3 %)
and Almaty (24.8 %). The philosophical attitude
towards a materially secure life is demonstrated by
respondents in Atyrau (5.8 %), Turkestan (6.2 %),

Source: According to the data SRC “Youth”
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0,0
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From 14 to 18 age

48,8
26,9

19,6

0,2
0,2
4,5

From 14 to 18 age

Age groups

From 14 to 18 age

Do you think that faith in God, visiting religious 
places and temples help in the spiritual and moral 

education of Kazakhstani youth?

Yes, sure to help
Help in certain cases 
(youth crime, alcoholism, drug addiction, etc.)
No, family, education and the state should influence 
the spiritual and moral education of young people.
Other
Depends on the person
Difficult to answer

Table 7.3 
ANSWERS OF RESPONDENTS TO THE QUESTION: “DO YOU THINK THAT FAITH IN GOD, 
VISITING RELIGIOUS PLACES, TEMPLES HELP IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION 
OF KAZAKHSTANI YOUTH?”
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Mangystau (6.7 %), Zhambyl (9.8 %) regions.
The ambitions of public recognition, fame, and

reputation are highly valued among the youth of East
Kazakhstan (7.4 %) and Kostanay (6.6 %) regions.
These values have no meaning for young people of
Atyrau, Pavlodar, North Kazakhstan regions, the cities
of Almaty and Shymkent.

Assistance to people is recognized as a value most
highly in Atyrau (11.6 %), Mangystau (8 %), Akmola
(7.9 %) regions. The zero values of this value in the
polls are given by young respondents in the East
Kazakhstan and North Kazakhstan regions.

Self-respect and self-realization are most valuable
for young people of Almaty (14.4 %), West Kazakhstan
(14.3 %) regions. These two values given the least
importance among the regions in Zhambyl (2.4 %),
West Kazakhstan regions (4.4 %) and Astana (2.6 %).

Career, a high position in society occupies the most
important place among young people of Shymkent,
Kostanay (14.3 %), Almaty (10.5 %) regions. And the
youth of Aktobe and North Kazakhstan regions are
not at all interesting. Young respondents of Kyzylorda
(1.1 %) and Atyrau (1.4 %) regions also do not rate
these values among their preferences.

Creativity, the ability to create as a life value was
most highly appreciated by young respondents in the
West Kazakhstan (5.7 %), Kostanay (4.4 %) regions
and the city of Almaty (4.6 %). At the same time, the
respondents in Akmola, North Kazakhstan, Kyzylorda
regions do not attach any importance to this.

Happiness in the category of value (“My children,
their happiness and health”) not perceived by
young people: none of the respondents gave it any
significance even at the level of 1 %. The values of a
career, a high position in society, as well as a materially
secure life dominated by the desire to help people. The
ambitions of public recognition, fame, and reputation
as an established opinion of oneself in society also
occupy an insignificant place in the hierarchy of values
of young people.

The high value given by young respondents to
such categories as friendship and love indicates that
a positive, romantic model of interpersonal relations
dominates among the youth. Accordingly, the model
of future family relationships more likely focused
on positive experiences and intimate-personal
relationships.

From the results of the survey, we can make a
cautious conclusion that modern marriages among the
youth of Kazakhstan are in most cases based mainly
on the free choice of spouse, on their own feelings
and personal decision. In particular, the motive of
“the desire to be together with a loved one” absolutely
prevails among all young age cohorts (47.3 %) and
the “desire to have children” (15.2 %) among young

people surveyed to form their family. However, it 
should be noted that childishness (or de-centered 
motives) as a motive for creating a family is second in 
the ranks of young people, but higher than “Obtaining 
independence from parents” than “Fear of loneliness, 
unwillingness to be alone (alone) in old age”.

Thus, the self-image of the future parent, the 
educator, as an important integrative indicator of child-
parent relations, occupies an important place in the 
value system of Kazakhstani youth.

The results of the research clearly indicate the 
extremely high degree of importance of the family 
as a base value. Moreover, it is possible to note the 
transformational nature of the development of the 
family institution in Kazakhstan, which vividly shows 
the revival of the reproductive behavior, traditional 
for the Kazakh family, with a priority orientation to a 
large family (an average of three age cohorts – 8 %), 
against those who believe that no more than one 
child (3.6 %). Regardless of the number of planned 
children, the respondents indicate the desired image 
of the family, in which “grandparents live with their 
children and grandchildren. In fact, this is a multi-
generation type of family, when three generations 
live under the same roof: grandparents, their adult 
children and grandchildren. In choosing this type of 
family, the desire of Kazakhstani youth to transfer 
normative values from the older generation to the 
younger is seen. This, in turn, indicates that the basic 
ethnonational values underlie the holistic space of 
spiritual and moral development, where the institution 
of the family relies on close intergenerational contact 
of three or four generations. Thus, in their view, future 
children can find their place in the family, and in the 
generations, and in society, which generally affects the 
development of their personal, social and civic identity.

The presence of such answers of the respondents 
and their place in the system of values, the vision of the 
family image in general corresponds to the priorities 
and objectives of the Concept of the State Youth Policy 
of the Republic of Kazakhstan until 2020 “Kazakhstan 
2020: the Way to the Future”, where education is the 
main task of family-moral and cultural education of 
young people “Young people in the spirit of respect 
for family values, creating a stable moral and ethical 
atmosphere in the family, special reverence for the 
elderly, anxious attitude towards children”, and the 
family accordingly is being looked at “as the most 
important socioforming element. It is the basis of the 
existence of society, the state, the most important link 
in the system of moral and spiritual coordinates of a 
person”.

The results of sociological studies have shown 
the absolute dominant orientation of young people 
towards the patriarchal type of interaction between 
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spouses. In modern conditions, when ideas of equal 
marriages, marriages are popularized from the pages 
of print and electronic media, where both spouses 
are involved in the process of distribution of power 
and decision-making power, such a low priority of a 
woman’s preference causes the mother to dominate 
family and marriage relations. Although, it should 
be noted that almost about 30 % of the interviewed 
respondents recognize equality as the basis in the 
interaction of both spouses in the family.

In most cases, young people in Kazakhstan do 
not choose an egalitarian (partner) model of family 
relations based on the recognition of equal rights and 
responsibility of spouses, but tend to have a patriarchal 
type of interaction between spouses in the family, as 
this is shown, for example, by European youth starting 
readiness of spouses for competition (struggle) for 
leadership and upholding individual interests. All 
three age cohorts agree on the distribution of future 
/ real role-playing games in the family: the man is the 
breadwinner, the woman is the keeper of the hearth.

The fact that among all three age groups of 
respondents the low value is given to the equality of 
children in the family, as well as other family members, 
shows the peculiarities of the formation and / or 
realization of ideas about the image of a parent and 
family among young people. This is important because 
among the many aspects of the problem of forming 
the psychological readiness of young people in 
Kazakhstan for family life, as priorities, we can highlight 
the correct understanding of the role of the family 
in modern society by the youth, which is connected 
with the peculiarities of their attitudes, orientation 
to marriage and childbirth each family member in its 
development, decision-making processes, etc.

Summing up, it can be said that the youth of 
Kazakhstan as a whole maintains the continuity of 
the value system, while proceeding from the current 
political, economic, socio-cultural context, new value 
orientations are developed. The total number of values 
that are the property of youth is structured by them into 
certain systems, and their sources can be traced in 
culture, society and its institutions, and their influence 
in all behavioral priorities and attitudes.

7.3. YOUTH AND SUBCULTURE

 Values, specific (specific) axiology, is one of the 
main constitutive factors of youth subcultures and 
individual social strata.

 The desire to emphasize their individuality 
through a characteristic, often controversial image 
and style of clothing also falls under the concept 
of subculture. Therefore, it should be said that 
modern youth subcultures are divided into modern 

subcultures, focused on the search for alternative 
adaptation to reality.

The term “subculture” has many definitions, 
depending on the scientific discipline that explains 
them. The category of subculture can be successfully 
applied to the social activities of part of young people 
against the rules of the world established by adults. 
Nevertheless, it is important that one can speak about 
a subculture when the group contains the following 
four elements:

1. ideological attitudes − the basic value 
views, the worldview system of the members of 
subcultures, most often included in the statements 
of representatives of this environment;

2. traditions and customs − based on the belief 
that the individual prevails over moral norms, which 
leads to manifestations of greater freedom, objective 
and subjectively understood naturalness in clothing 
and lifestyle, openness, violating the dominant 
standards of behavior in local communities; this is 
a special way of life that seeks to satisfy a person’s 
need for self-realization in the style and manners 
defined by this subculture as a priority;

3. image formation, image creation − an image 
characteristic of this subculture; which is at the 
same time intercultural legitimization, a distinctive 
feature that allows identifying the “friend or foe” in 
the dichotomy;

4. creative activity − literary, musical, graphic, 
cinema, online publications, cyber activity and other 
types of activities that form the basis of the artistic 
manifesto of subcultural ideology.

All mentioned aspects are significant, as they form 
the world of youth subcultures. In this section, the 
subculture is considered as a social group, a specific 
community, because members of such subcultures 
are aware of their individuality, their distinctive 
features, understand and accept the structure of 
their informal organization, accept and / or promote 
the system of their axiology, their own values and 
hierarchy of goals.

In the modern world there is a huge number of 
different subcultural groups, and these trends have 
not bypassed Kazakhstan, where young people are 
also at the stage of development of old ones, and 
the emergence of new subcultures, involvement in 
them. These groups provide a very interesting space 
for current and future research.

According to a sociological study conducted by 
the SRC “Youth” in 2018, young people perceive more 
existing or imaginary subcultures, rather, as prosocial 
than counter-social. That is, such groups of young 
people who do not pose a threat to society.

For example, 35.1 % of respondents understand 
subcultures as a lifestyle of young people, a 
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fashionable trend; for a third of respondents, 
subcultures act as a temporary hobby, a form of 
leisure (30.1 %), 20.1 % of young people define 
subcultures as a form of self-assertion / self-
identification. Only 12 % of respondents in all three 
age cohorts of young people define subcultures as 
“a form of protest expression among young people,” 
and 6.7 % of respondents perceive subculture 
communities as “a group of young people who have 
problems with the law”, thereby assigning them to 
asocial groups, as demonstrating criticality in relation 
to any foundations of society. At the same time, this 
confrontation is not of an extreme nature, as clearly 
defined antisocial groups, in which not only members 
of such communities not only criticize public order 
and foundations, but also seek to crush them. In the 
minds of young people, the subculture performs the 
function of a kind of catalyst for personal searches, 
characteristic mainly for adolescence. This is often 
the result of adaptation problems associated with 
dysfunctions in the field of family relationships, 

relationships within the environment, local groups 
and communities, peer groups, etc.

According to the survey results, the absolute majority 
do not identify themselves with any of the proposed ones 
(“No, I am not a representative of any subculture”), such 
are 85.9 %. Difficult to answer, that is, they do not have 
a clear understanding of the characteristics of certain 
subcultures, their characteristics and the qualities of 
belonging were found in 4.4 % of respondents (tab. 7.4).

Of the remaining 9.7 %, the majority (4.4 %) 
among the respondents consider themselves to be a 
subculture of “football fans”. Obviously, this is due to 
several factors. First, in Kazakhstan, strong financial 
and infrastructural support for football is provided 
both at the national and regional levels: stable large-
scale funding for clubs, construction of stadiums and 
backyard football fields, relative accessibility of football 
equipment and paraphernalia.

Secondly, the fan movement supported directly by 
the leadership of the football clubs, and the members 
of the teams.

Source: According to the data SRC “Youth”

0,9
0,3
0,2
0,3
1,4
0,2
0,7
0,0
0,9
1,2
6,8
3,1
1,0
0,0
0,0
0,5
0,2
0,0
1,9
0,2
0,0

79,8
0,0
4,9

0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,4
0,0
0,0
0,6
0,0
2,7
0,4
0,1
0,0
0,2
0,5
0,4
0,0
0,6
0,0
0,0

90,0
0,1
4,3

From 14 to 18 age

0,2
0,0
0,0
0,0
0,8
0,7
0,2
0,0
0,7
0,7
3,9
1,2
0,2
0,3
0,3
0,0
0,0
0,3
1,8
0,3
0,0

87,9
0,0
3,9

From 14 to 18 age

Age groups

From 14 to 18 age
Are you a representative of any subculture at the moment?

Emo
Goths
Trash
Hipster
Anime
Glamor
Hippie
Punks
Rappers
Rockers
Football fans
Gamers
Parkour
Skinheads
Bikers
Car racers
Brakedance
Graffiti
Hip-hop
Bards
Other
No, I am not a representative of any subculture
Bodybuilder
Difficult to answer

Table 7.4 
ANSWERS OF RESPONDENTS TO THE QUESTION: “ARE YOU A REPRESENTATIVE OF 
ANY SUBCULTURE AT PRESENT?”
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Thirdly, in Kazakhstan, the fan movement, unlike
European countries, does not involve hooligan’s
organized action − aggressive football hooligans
associated with the criminal environment and illegal
actions. Accordingly, this subculture is not perceived
in Kazakhstan, as near criminal, having problems
with the law, therefore, it is so easy and without
consequences for yourself to identify with it.

Fourthly: a clear, stable system of club symbols
and paraphernalia, stability and continuity of color
symbols, accessibility to participation in the fan
movement not only in Kazakhstan’s national clubs,
but also in world giants of world football, such as Real
(Madrid) or Barcelona.

They followed by supporters of the music and
dance youth subculture of hip hopers (1.5 %). The
remaining subcultures do not gain even half a percent.

Geographically, the subcultures are located as
follows. Most emo in Astana (3.4 %). The followers
of the anime are most in Almaty (2.3 %) and
Kyzylorda regions (2.2 %). The followers of the 
glamor subculture are most numerous in Atyrau 
(2.9 %) and Kyzylorda (2.2 %) regionss. Hippies are 
also the most in Kyzylorda (2.2 %) regions. The 
rappers are most numerous in Astana (2.6 %) 
and Almaty (1.8 %). Rockers are also most 
numerous in Astana (2.6 %) and Karaganda (1.4 
%) regions. Football fans are the most in 
Kyzylorda (7.7 %), Aktyubinsk and West
Kazakhstan regions (7.1 % each), Gamers are most
popular in Atyrau (8.7 %) and North Kazakhstan
(7.7 %) regions.

Extreme parkour lovers are mostly in Aktobe
(2 %) and Karaganda regions (1.4 %). Most bikers
are in Kyzylorda and Kostanay regions (1.1 % each).
The subculture of race drivers is most developed in
Almaty (1.4 %). Break dancers are the most in the
Kyzylorda region (1.1 %). The subculture of graffiti can
be found only in one region of Kazakhstan − Kostanay
(2.2 %) and nowhere else. Hip-hop subculture leads in
only two regions − Kyzylorda (5.5 %) and Mangystau
(4 %). Bards most of all among youth are listened to
by youth of Kostanay and Kyzylorda regions (1.1 %
each).

They categorically do not consider themselves to
be to any subculture most of all in East Kazakhstan
(99.3 %), Pavlodar (97.3 %), South Kazakhstan
(94.1 %), Akmola (92.1 %), Karaganda (91 %) areas.

As motives for being in these communities, the
question “How important is it for you to be a member
of this community?” Are the answers in the following
hierarchy.

The absolute majority (57.7 %) of the respondents
named as motives “a hobby, a way to spend time
interestingly”. Most of those in the East Kazakhstan
(100 %), Pavlodar (75 %) and Kostanay (75 %) regions.

In all three age cohorts, 14.2 % invest in finding an 
existential meaning in a subculture (“Very important, 
the whole meaning of life in this”). Moreover, the 
“meaning of life in this” is seen most of all in the 
capital, 41.2 % of those in Astana.

11.0 % think, probably because of their extremely 
vague idea of the importance and necessity of having 
time management, or perhaps simply because of the 
lack of employment and the huge amount of free time 
that being in any subculture “is not important, just a 
way to kill time”.

The “fashion for subculture” attracts new 
adherents to such communities: 10.8 % of all three 
cohorts think so on average. Again, it is impossible 
not to consider an insignificant figure of 6.3 %: 
respondents who found it difficult to somehow 
identify the motives and reasons for finding young 
people in subcultures.

Due to the growth of oppor tunit ies and 
conditions conducive to spatial geographic mobility, 
communication with local local communities 
is reduced, so there is no complex of clear 
characteristics covering one social class.

Concern is the attitude of young people towards 
their peers who have joined the ranks of the 
communities of a particular subculture. The vast 
majority are indifferent to youth subcultures. Those 
of 47.6 % in all three age groups. The same situation 
is in correlation by ethnic groups of young people. 
Moreover, the largest number of indifferent among the 
Russian youth (61.2 %), then in the Kazakh (45.3 %), 
among other ethnic groups (40.4 %). Most of all 
indifferent to the subcultures in the East Kazakhstan 
(75.7 %), Pavlodar (73 %), Atyrau regions (68.1 %). 
The least indifferent to their peers from subcultures 
in Mangystau (12 %) and Zhambyl (20.3 %) regions.

Only 17.9 % have a positive attitude towards the 
subcultures of their peers. The number of those who 
have a negative attitude towards them is also large 
− 21.1 %. Representatives of other ethnic groups 
(26.6 %) experience the most negative impact on 
subcultures, while among Kazakhs (22.5 %) and 
Russians (15.2 %), there are relatively fewer.

In part, this explained by both subcultural illiteracy, 
negative experiences of contact, or communication 
with representatives of certain subcultures. This 
serves as a motive for the next group of answers 
to the question: “Are there among your friends 
and acquaintances representatives of youth 
subcultures?”. 73.2 % of respondents excluded 
this possibility by replying “No”. Only an average of 
23.3 % of respondents in the three age cohorts of 
respondents answered positively to this question. 
Most among their surroundings, representatives 
of subcultures seen in Mangystau (64 %) and West 
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Kazakhstan (38.6 %) regions. Least of all in Akmola 
region (7.9 %) and East Kazakhstan region (8.8 %).

Interesting is the hierarchy of opinions regarding 
the reasons for young people to join the youth 
subcultures (tab. 7.5).

Thus, 40.2 % of respondents in all three age 
cohorts consider the banal “curiosity and interest” 
to be the main motive. Attracting attention to 
themselves, the motives of singling out among their 
own kind peers noted by 21.3 % as the main stimulus 
for joining subcultural communities. The possibility 
of self-realization as a person, the disclosure of their 
creative potential noted by 15.7 % of the respondents. 
16.2 % of respondents see the fashion and prestige 
of being in subcultures as the main motive. As you 
can see, no one sees the illegal motives, the motives 
of the search and making money in joining youth 
subcultures.

A mature look at the assessment of social 
attitudes demonstrates the answers of young 
respondents to the question: “In your opinion, why 
do people in society fear and try to avoid contact 
with representatives of informal youth subcultures?”. 
The unwillingness of the surrounding society, the 
older generation, to perceive innovations, in general, 
any new, in the opinion of Kazakhstani youth, is 
the main cause and inhibits the development of 
youth subcultures, and generally characterizes the 
subcultural illiteracy of the society and the older 
generation (tab. 7.6).

 The belonging of young people to subcultures 

always entails a number of consequences both for 
the private life of a young person and for his family 
and society as a whole. The most extensive are socio-
cultural consequences, since the coexistence of 
many cultural niches leads to the fragmentation of the 
entire culture of this community, the popularization 
of antisocial norms cultivated by the subcultures of 
violence, spiritual nihilism, indifference, can create 
a conflict situation of antagonistic cultures and 
normative dualism. This leads to the fact that young 
people acting in the cultural conditions of such an 
environment, resulting from such a dualism, accept 
and cultivate the norms of deviant behavior.

 Indifference, indifference to subcultures among 
the young people surveyed may explain the observed 
contradiction between the presence and development 
of various subcultures in the Kazakhstani youth 
environment, their increasing role in the life of the 
younger generation of teenagers and young people, 
and the lack of perception of these obvious trends by 
the pedagogical community of schools, secondary 
vocational education institutions and universities.

Meanwhile, subcultural literacy is an integral 
component of the professional competence of 
modern teachers and faculty members of universities. 
In Kazakhstan, the educational environment on 
typology, the transfer of knowledge on past and 
existing subcultures practically does not exist. 
Solidarity approaches of educational organizations 
and families (the parent community) would 
significantly advance the processes of awareness 

Source: According to the data SRC “Youth”

19,3
43,2
13,4
16,0
10,3

17,4
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2

11,8

14,0
39,1
15,4
16,8
14,0

22,7
0,0
0,2
0,1
0,1
0,0
9,3

From 14 to 18 age

15,2
38,2
15,1
14,2
12,4

23,8
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

11,1

From 14 to 18 age

Age groups

From 14 to 18 age
Why do you think young people join youth subcultures?

Being a representative of the youth subculture is fashionable.
Out of curiosity and interest
In order to dislike everyone, to protest against standards in society
To realize yourself as a person, reveal your creative talents.
Due to difficulties in communicating with family and friends, 
misunderstanding on their part
To stand out in society, attract everyone's attention
Other
Imitation of anyone
From idleness
To do something to spend your free time is a hobby.
Problems with education, with the psyche
Difficult to answer

Table 7.5 
ANSWERS OF RESPONDENTS TO THE QUESTION: “IN YOUR OPINION, WHY DO PEOPLE IN SOCIETY FEAR 
AND TRY TO AVOID CONTACT WITH REPRESENTATIVES OF INFORMAL YOUTH SUBCULTURES?”



M
O

RA
L 

A
N

D
 V

A
LU

ES
 A

TT
IT

U
D

ES
 O

F 
YO

U
TH

389

C
H

A
P

TE
R 

7

of the importance of understanding typology, the 
evolution of youth subcultures, their influence on the 
dominant culture, would demonstrate to youth the 
seriousness of the attitude of the education system 
at all levels to the issues of subculture.

This is all the more relevant for Kazakhstan, where 
the percentage of suicides among young people is one 
of the highest in the world, and finding young people in 
subcultures helps the individual to partially go beyond 
the boundaries of the sociocultural risk zone, preventing 
the formation of an intrapersonal existential crisis.

 Considering the existing consensus typology of 
youth subcultures into ingroups − groups with which 
a young man identifies himself and outgroups, groups 
from which a young man separates himself, feeling 
his difference from belonging to these groups, it can 
be argued that Kazakh youth are dominated by the 
second type of subcultural self-identification by type 

of outgroup, that is, in the mass sense, subcultures 
are those groups against which young people feel 
their differences.

The survey results clearly showed that the presence 
of such subcultures in the youth environment as a driver 
of change in the whole society leads to enrichment and 
rejuvenation of all existing cultures in a given society. 
A vivid example is the emergence and activation of the 
Q-Pop subculture and its prominent representatives 
in the Kazakhstani group Ninety One, derived from 
the widespread and popularity of K-Pop (Korean 
Pop Culture) as one of the global effects of Hallyu. 
Kazakhstan has become another country that has fallen 
on the charm of Hallyu, the so-called “Korean wave”.

It is important to note that among Kazakhstani 
youth there is completely no, both passive and active 
aggressive forms of ultranationalist subcultures, 
which can be observed in other countries. 

Source: According to the data SRC “Youth”

17,1

12,7

18,8
20,9

0,0
15,7
14,8

17,9

12,9

23,3
20,0

0,1
14,1
11,7

From 14 to 18 age

18,6

13,1

19,3
24,5

0,2
11,2
13,2

From 14 to 18 age

Age groups

From 14 to 18 age

Why do you think people in society are afraid 
and try to avoid contact with representatives 

of informal youth subcultures?

Anything that is different from the norms and standards 
in society is alarming and fears
Informal youth organizations are associated with drug addiction, 
alcoholism and crime.
Repulses calling appearance and non-standard appearance
Our society is hard on something new.
Other
People calmly, with understanding, react to representatives 
of youth subcultures.
Difficult to answer

Table 7.6 
RESPONDENTS' ANSWERS TO THE QUESTION “IN YOUR OPINION, WHY DO PEOPLE IN SOCIETY FEAR 
AND TRY TO AVOID CONTACT WITH REPRESENTATIVES OF INFORMAL YOUTH SUBCULTURES?”
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8.2. International experience
 in crime prevention among
 young people

YOUTH CRIME
CHAPTER 8

8

8.1. General characteristics
 of crimes and offenses in the youth
 environment: status and trends
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8.1. GENERAL CHARACTERISTICS OF CRIMES 
AND OFFENSES IN THE YOUTH ENVIRONMENT: 
STATUS AND TRENDS

 Crime among young people is one of the social 
problems that requires close attention from both the 
state and society as a whole.

Statistics on crime and suicides are compiled 
by the Committee on Legal Statistics and Special 
Records of the General Prosecutor’s Office of the 
Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as 
the KPSSU GP RK), which generates data on age 
groups. Statistics on crime among young people are 
classified in the following age groups: 14-15 years 
old, 16-17 years old, 18-20 years old, 21-29 years old.

General indicators of crime.
In 2017, in Kazakhstan, in the Unified Register 

of Pre-Trial Investigations (hereinafter − ERDR), a 
total of 316,418 offenses were registered, of which 
285,755 were crimes. If we turn to information 
about the persons who committed the offense, then 
there were 115,682 of them, of which 50,224 people 
(43.4 %) were at the time of the offense at the age of 
14-29 years.

In the case of perpetrators, the situation is similar. 
Thus, in 2017, 95,021 people who committed crimes 
were identified, of which 43,556 people (45.8 %) were 
at the age of 14-29 years old at the time of the crime 
(fig. 8.1).

Every year,  50 % of offenses and crimes 
committed in the country are among young people. 
This situation once again demonstrates the relevance 
of the analysis of the phenomenon of crime and the 
deviant behavior of young people.

The analysis of statistical data shows that 
crimes among people aged 14-29 years are more 
often committed by young people of the older age 
group (21-29 years old). The proportion of crimes 
committed by persons aged 21-29 years old is 
33,103 cases, which is 3.2 times more than crimes 
committed by persons of younger age groups of 

young people (fig. 8.2).
Of the total number of persons aged 14-29 years 

who committed crimes in 2017, 3,063 people, or 7 %, 
are minors (14-17 years old).

Analysis of crimes committed by persons aged 
14-29 years shows that the overall crime rate among 
the population of this age tends to fluctuate (increase 
/ decrease). So, in 2015 there was a decrease in this 
indicator by more than 25 %. Then in 2016, there 
was an increase in the level of youth crime by 17.3 % 
compared with 2015. 2017 was marked by a decrease 
in the number of crimes committed by young people, 
by 6 % (tab. 8.1).

Compared with 2016, in 2017 there decrease in the 
number of crimes committed by persons aged 14-29 
years for all age groups.

An analysis of the statistical data presented in 
Table 8.2 shows that in 2017 there is a decrease in the 
number of offenses committed by persons aged 14-
29 years for all types, except especially grave ones. 
For the most serious types of offenses in the age 
group of young people of 14-29 years old, there was 

Figure 8.1 
NUMBER OF OFFENSES / CRIMES OF 
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 2017

Source: CLSSA SOPP RK

115 682

95 021

50 224

43 556 

Offenes 

Crimes

14-29 age                Total

Figure 8.2  
THE NUMBER OF CRIMES COMMITTED BY 
PERSONS AGED 14-29, BY AGE GROUP, 2017

Source: CLSSASOPPRK

14-15 age 16-17 age 18-20 age 21-29 age

652 2 411
7 390

33 103

Table 8.1  
INFORMATION ON THE AGE STRUCTURE 
OF PERSONS WHO COMMITTED CRIMES 
IN 2015-2017 AND 6 MONTHS OF 2018 

Source: CLSSA SOPP RK

2015  
688

2 528
8 407

32 389
44 012

2016 
693

2 551
8 215

33 948
45 407

2017 
652

2 411
7 390

33 103
43 556

370
1 217
3 727

16 478
22 062

6 mpnth of 2018 Age 
14-15 age
16-17 age
18-20 age
21-29 age
TOTAL
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Source: CLSSA SOPP RK

44 022
9 463

27 306
6 687

549
3 830

349
888

941
31 541
18 959

3 104
3 895

590
7 324
6 934

53 221
8 641

29 077
7 100

589
3 559

358
859

723
34 559
21 859

3 212
4 052

594
5 827
5 278

50 224
7 445

28 647
6 797

667
3 087

367
842

534
33 803
22 272

3 182
3 705

492
4 939
4 381

25 286
3 406

14 879
3 417

360
1 541

241
-

200
17 517
11 803

1 836
1 756

287
2 336
2 068

2015 year 2016 year 2017 year 6 month of 
2018 year

Typrs of crime

Total offenses of them:
Light weight
Moderately severe
Heavy
Especially grievous
Criminal offenses against the person of them:
Murder (Article 99 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan)
Intentional infliction of grievous bodily harm 
(Article 106 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan)
Rape (art. 120)
Criminal offenses against property of them:
Theft (Article 188 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan)
Fraud (st.190 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan)
Robbery (Article 191 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan)
Robbery (Article 192 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan)
Criminal offenses against public safety and public order:
Hooliganism (Article 293 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan)
 

Table 8.2 
DYNAMICS AND STRUCTURE OF YOUTH CRIME (14-29 YEARS) IN 2015-2017 
AND 6 MONTHS OF 2018

Source: CLSSA SOPP RK

2 412
2 428
3 550
1 393
4 546
2 169
2 227
3 592
2 715
1 192
1 322
1 832
1 666
3 982
4 584
4 584

160 786
208 311
442 936
146 986
288 396
256 803
147 643
305 199
193 551
190 105
157 959
156 324
122 221
742 070
471 404
251 675

15
11,7
8
9,5
16,8
8,5
15,1
11,8
14
6,3
8,4
11,7
13,6
5,4
9,7
18,2

Number of crimes 
committed by persons

(14-29 age)

Population 
of the region
(14-29 age)

For 1000 people
(14-29 years old)Regions

Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
South Kazakhstan region
Almaty city
Astana city

Table 8.3 
RATIO OF THE NUMBER OF CRIMES COMMITTED BY PERSONS AGED 14-29 YEARS TO THE 
NUMBER OF YOUNG PEOPLE (14-29 YEARS) LIVING IN THE REGION (PER 1,000 PEOPLE), 2017 
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an increase of 14.2 % or 78 cases.
 Among the offenses committed by persons aged 

14-29 years in 2017, property types of crimes prevail. 
Thus, out of 50,224 juvenile offenses committed by 
young people in 2017, criminal offenses against 
property are 67.3 % (33,803) − these are thefts 
(22,272), robberies (3,705), fraud (3,182), and robbery 
(492). Compared with 2016, in 2017 there was an 
increase in such type of offense as theft for 413 
cases.

For the period of 6 months of 2018, 25,286 
offenses committed by young people from 14 to 29 
years old recorded. Among the crimes committed 
by young people in the mentioned period, criminal 
offenses against property (17,517 crimes) prevail, 
which is 69.2 % of the total number of offenses.

Analysis of offenses committed by persons aged 
14–29 years in the regional context shows that in 
2017, per 1,000 people in the age group 14-29 years 
old, the largest number of crimes was committed 
in Astana (18.2), East Kazakhstan (16.8), West 
Kazakhstan (15.1), Akmola (15), Kostanay regions 
(14) (tab. 8.3).

The calculation of the number of crimes 
committed by persons aged 14-29 years per 1,000 
people in a regional context made it possible to build 
a ranking of regions in terms of youth crime (fig. 8.3).

 According to this rating (fig. 8.3), the lowest level 
of youth crime was recorded in the southern and 
western regions of the country (with the exception 
of the West Kazakhstan region).

The highest level of youth crime in 2017 in the 
northern, eastern and central regions of the country.

From the data presented in table 8.4, it is clear that 
in 2015 there was a decrease in the number of crimes 
committed by minors (14-15 years) compared with 
2014 by 14.3 %.

In 2016 compared to 2015, there was an increase in 
the total number of crimes committed by 14-15-year-
olds due to serious offenses (by 16.7 % or 21 cases), 
especially serious ones (by more than 2 times or 
by 6 facts). The number of murders committed by 
adolescents has also increased.

At the end of 2017, a decrease in the total number 
of offenses committed by this age group (14-15 
years) by 5.9 % recorded. The reduction occurred in 
all types of crimes, with the exception of especially 
grave ones, where the number increased by one case 
and amounted to 12 facts in general.

According to statistics, for 6 months of 2018, 
in the age group from 14 to 15 years there were 
absolutely 370 crimes, of which crimes of medium 
gravity (302 facts), serious (66 facts) and especially 
serious (2 facts).

The situation with the trend of crimes in the age 

group of 16-17 years old, which also fall into the 
category of minors, is similar to the situation of 
14-15-year-olds.

Similarly, we are witnessing a decrease in 
the number of crimes of 16-17 year olds in 2015, 
compared to 2014 in all categories (by 25.8 %), except 
for minor crimes (an increase of 33.1 %).

In 2016, we are seeing an increase in crimes of 

Astana city

East Kazakhstan region

West Kazakhstan region

Akmola region

Kostanay region

North Kazakhstan region

Karaganda region

Pavlodar region

Aktobe region

Almaty city

Atyrau region

Zhambyl region

Mangystau region

Almaty city

Kyzylorda region

South Kazakhstan region

Figure 8.3 
RATING OF REGIONS IN TERMS OF CRIME RATE 
OF THE POPULATION OF 14-29 YEARS 
PER 1,000 PEOPLE, 2017 

Source: CLSSA SOPP RK

18,2

16,8

15,1

15

14

13,6

11,8

11,7

11,7

9,7

9,5

8,5

8,4

8

6,3

5,4
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moderate severity by 0.6 % and serious crimes by 
14.3 % compared with the previous period. Along with 
this, there is a reduction of especially grave crimes 
by 37.9 %.

At the end of 2017, despite the decline in the total 
number of crimes committed by persons aged 16-
17 years, a particular concern is the increase in the 
number of particularly serious crimes by 55.6 %. 
There was a 77.8  % increase in homicides (7 cases).

In the age group of 16-17 years, for 6 months 
of 2018, 1,217 crimes were recorded. The greatest 
number of crimes belongs to the type of moderate 
severity (833 facts), the smallest number belongs to 
the group of especially serious crimes (14 facts) (tab. 
8.5).

Crimes committed by persons aged 21-29 years 
old account for 76 % of the total number of crimes 
committed between the ages of 14-29 years old.

The dynamics of crime among persons 21-29 
years old in 2015 has positive trends: a decrease 
in the number of crimes for all types. 2016, on the 
contrary, is characterized by an increase in the total 
number of crimes among the population of this 
age group by 4.8 % and an increase in the number 
of crimes of medium severity (by 9.4 %), grave (by 
7.2 %), especially grave (by 11.5 %) .

At the end of 2017, the number of crimes 
committed by persons aged 21-29 years old 
decreased by 2.5 % compared with the previous 
year. The situation with the increase in the number 

Source: CLSSA SOPP RK

688
5

551
126

5

693
5

530
147

11

652
1

497
142

12

370
0

302
66

2

2015 year 2016 year 2017 year 6 month of 2018 year Types of crime 14-15 years old

Total crimes of them:
Slight gravity
Moderately severe
Grave
Especially serious

Table 8.4 
TYPES OF CRIMES COMMITTED BY PERSONS AGED 14-15 YEARS IN 2015-2017 
AND 6 MONTHS OF 2018

Source: CLSSA SOPP RK

2015 year 2016 year 2017 year 6 month of 2018 year Types of crime 16-17 years old

Total crimes of them:
Slight gravity
Moderately severe
Grave
Especially serious

2 528
326

1 675
498

29

2 551
279

1 685
569

18

2 411
222

1 650
511

28

1217
106
833
264

14

Table 8.5 
TYPES OF CRIMES COMMITTED BY PERSONS AGED 16-17 YEARS (2015-2017) 
AND 6 MONTHS OF 2018

Source: CLSSA SOPP RK

2015 year 2016 year 2017 year 6 month of 2018 year Types of crime 18-20 years old

Total crimes of them:
Slight gravity
Moderately severe
Grave
Especially serious

8 407
1 367
5 625
1 335

79

8 215
1 245
5 578
1 318

74

7 390
1 013
5 150
1 133

94

3 727
451

2 648
589

39

Table 8.6 
TYPES OF CRIMES COMMITTED BY PERSONS AGED 18-20 YEARS IN 2015-2017 
AND 6 MONTHS OF 2018
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of particularly serious crimes by 9.7 % compared with 
2016 is alarming.

According to statistics, young individuals aged 
21-29 years, for 6 months of 2018, there were totally 
16,748 crimes, of which: minor gravity (2,849 facts), 
moderate severity (11,096 facts), serious (2,498 
facts), especially heavy (305 facts) (tab. 8.7).

Juvenile delinquency
An analysis of the registered offenses committed 

by persons aged 14-17 years in 2017 reveals the 
following features of juvenile delinquency.

The majority of juveniles who committed offenses 
(76.4 %) in 2017 belong to the age cohort of 16-17 
years old (2,411 people).

In the structure of crimes committed by minors, 
the largest share is accounted for crimes against 

property − 2,547 (80.7 %), criminal offenses against 
public security and public order − 301 (9.5 %), criminal 
offenses against a person − 209 (6,6 %). Most often, 
adolescents commit thefts − 1 656 (65 % of all 
offenses against property committed by persons 
aged 14-17), robbery − 549 cases (21.6 %), fraud − 
109 (4.3 %). In 2017, out of hooliganism, 269 offenses 
were committed.

The rise in criminal offenses committed by minors 
in 2017 compared to 2016 is of concern. Thus, in the 
category of 14-15 years, growth was recorded in the 
following criminal offenses: “intentional infliction 
of grievous bodily harm” by 6 cases (60 %) and 
“intentional infliction of moderate severity to health” 
by 4 cases (44.4 %).

Teenage crime often has a group character. The 
data shown in table 8.8 show that in most parts of 

Source: CLSSA SOPP RK

2015 year 2016 year 2017 year 6 month of 2018 year Types of crime 21-29 years old

Total crimes of them:
Slight gravity
Moderately severe
Grave
Especially serious

32 389
7 765

19 455
4 728

436

33 948
7 112

21 284
5 066

486

33 103
6 209

21 350
5 011

533

16 748
2 849

11 096
2 498

305

Table 8.7 
TYPES OF CRIMES COMMITTED BY PERSONS AGED 21-29 YEARS IN 2015-2017 
AND 6 MONTHS OF 2018

Source: CLSSA SOPP RK

142
171
311
101
164
202
244
235

83
95

494
80
73

351
178
179

58
86

152
56
62

109
113
118

51
23

235
40
27

153
83
63

12
43
41

7
42
37
23
59

2
1

38
5

11
122

20
8

8,5
25,1
13,2
6,9
25,6
18,3
9,4
25
2,4
1,1
7,7
6,3
15,1
34,8
11,2
4,5

The number of offenses 
committed imperfectly summer In the group

Previously committed
Regions

Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
West Kazakhstan region
Zhambyl Region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda Region
Mangystau region
South Kazakhstan region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
East Kazakhstan region
Astana city
Almaty city

Table 8.8 
REGIONAL CHARACTERISTICS OF JUVENILE DELINQUENCY IN 2017
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the republic a significant part of crimes committed 
by minors takes place in a group form. In 2017, the 
number of juveniles who committed offenses in 
groups reached 1,455 people (2016 – 1,502 people). 
This trend is very dangerous, since any group 
organization has a stronger impact on a person than 
an individual. Especially when it comes to the fragile 
psyche and unformed personality of a teenager, 
these threats increase and may have irreversible 
consequences in the form of a teenager’s transition to 
a marginal delinquent environment and assimilation 
of deviant behaviors.

Attention drawn to the increase in 2017, 
compared with 2016, the number of minors brought 
to trial, previously committed offenses. A significant 
number of adolescents commit offenses repeatedly 
(472 people in 2017 against 460 people in 2016). 
In general, it can be assumed that adolescents 
who have committed crimes will most likely be 
involved in criminal activity again. In some regions, 
the proportion of minors brought to criminal 
responsibility again reaches more than 30 %, 
that is, every third convicted juvenile has already 
committed criminal offenses. The alarming situation 
is developing in East Kazakhstan (34.8 %), West 
Kazakhstan (25.6 %), Aktobe (25.1 %), Kostanay 
(25 %) regions (tab. 8.8).

Of the 3,156 adolescents prosecuted in 2017, 220 
girls, 1,835 students, 1,297 people are not working / 
not studying (fig. 8.4).

Compared with the previous year, in 2017 in all 
regions of the country there is a slight downward 

trend in the number of crimes. Only in three regions 
there is an increase in the number of crimes of this 
category of the population: Aktobe (by 28.9 %), 
Atyrau (by 7.2 %) regions and Astana by 32.8 % (tab. 
8.9).

In the period of 6 months of 2018, the highest 
number of crimes is observed in the following 
regions: in South Kazakhstan (2,064 facts), East 
Kazakhstan (2,063 facts), Almaty (2,007 facts) 
regions and in the cities of Astana (2,376 facts) and 
Almaty (2,490 facts).

At the same time, it is important to understand 
that regions differ not only in population, youth, but 
also have different socio-economic, cultural, and 
historical conditions.

Thus, the analysis of statistical data allows to 
conclude about the relevance of the problem of 
crime among young people. Crimes committed by 
minors, repeated crimes and crimes committed in 
a group are particularly troubling.

Source: CLSSA SOPP RK

2 396
1 815
3 316
1 465
4 805
2 212
2 298
3 472
3 095
1 446
1 343
2 048
1 987
3 981
2 641
4 839

2 424
1 883
3 783
1 299
4 550
2 397
2 428
3 919
2 931
1 235
1 343
2 010
1 913
4 148
3 451
4 911

1097
1128
2007

718
2063

944
1035
1620
1280

590
726
804
779

2064
2376
2490

2 412
2 428
3 550
1 393
4 546
2 169
2 227
3 592
2 715
1 192
1 322
1 832
1 666
3 982
4 584
4 584

2015 year 2016 year 2017 year 6 month of 2018 yearRegions 

Akmola region
Aktobe region
Almaty region
Atyrau region
East Kazakhstan region
Zhambyl Region
West Kazakhstan region
Karaganda region
Kostanay region
Kyzylorda Region
Mangystau region
Pavlodar region
North Kazakhstan region
South Kazakhstan region
Astana city
Almaty city

Table 8.9 
THE NUMBER OF CRIMES, BY REGION IN 2015-2017 AND 6 MONTHS OF 2018

Students

Not working / 
not studying

Figure 8.4 
DETAILS OF MINORS WHO COMMITTED 
OFFENSES, 2017 

Source: CLSSA SOPP RK
1297                          1

83
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8.2. INTERNATIONAL EXPERIENCE IN CRIME 
PREVENTION AMONG YOUNG PEOPLE 

 Crime among youth should be considered as 
one of the most serious and significant problems of 
modern society. Concerns about this are widespread 
both among the public and for public authorities. In 
many countries are various programs and projects, 
which implemented for the prevention of crimes and 
offenses among young people. Given the risk factors, 
countries are trying to find their own approach for this 
work and way that effectively.

Risk factors for youth crime.
At the individual level, factors that influence the 

potential for criminal behavior among young people 
include biological, psychological and behavioral 
characteristics. These factors can already manifest 
themselves in childhood or adolescence, and to one 
degree or another, they can be influenced by family 
and peers, as well as other social and cultural factors.

Parental education and family environment are 
central factors in the development of criminalbehavior 
among young people. Poor parental supervision 
of children, the use of harsh physical punishment, 
financial distress, the asocial behavior of parents and 
their use of alcohol or drugs are predictors of the 
growth of youth crime, or at least the stability of its 
indicators.

The influence of families on the tendency toward 
deviant behavior among young people is usually 
most pronounced in childhood. In adolescence, 
predominantly friends and peers begin to play this 
role.

One of the following main factors is the economic 
situation in the country. Many studies have found 
that the main reason that young people are involved 
in various crimes is poverty and the unfavorable 
economic climate of the region in which they live. 
It’s confirmed by the fact that during the crisis in the 
Eurozone and European countries the number of 
young criminals has increased significantly. Due to 
poverty and the lack of other opportunities to earn a 
living, young people resort to criminal activity.

 
Netherlands
In the Netherlands, work  to reduce crime among 

young people is done through early intervention. In 
the Netherlands, work to reduce crime among young 
people by early intervention.While serving their 
sentences, young offenders receive support aimed 
at preventing re-offending.

The government is taking the following measures 
to prevent the reoffending of young offenders:

1. Individual approach
Every young person is different and deserves 

support The Youth Crimes Committee conducts an 
analysis of the portrait of the offender and provides 
specially adapted assistance. For example, young 
people with problems of self-control can be assigned 
to attend courses on managing and controlling 
aggression. 

2. Training and educational programs
When a young person is released from the 

institution for offenders, they need to integrate into 
society, attend school or find work. The training 
and education programs provided at the end of the 
deprivation of liberty period are designed to help 
them prepare for this.

3. Proper support and guidance
The Council for the Protection of Children, the 

probation service for youth and the municipalities 
work together, provide counseling and provide shelter 
for young people released for the period of education 
and/or job search.

4. Early intervention for children under 12 years old
Children under the age of 12 cannot be held 

accountable. The police either talk to their parents 
or refer them to the adolescent care unit. Courts can 
take action if there is a risk that the situation could 
become unmanageable.

5. Parents of minors must be present at the 
hearing.

When a juvenile is tried for a crime, parents or 
guardians must be present at the trial so that the 
judge can understand the situation in the family. 
In the absence of parents at the hearing, the court 
issues an order to ensure their presence. In such 
cases, the police take the parents out of the house 
and accompany them to court.

The police often talk with parents, and the Child 
Protection Council also establishes contact with 
them for further preventive work. The youth probation 
service contacts them after the annulment of the pre-
trial detention order.

6. Fight against problematic youth groups (gangs)
This reduces the risk of a return to a criminal 

lifestyle. An integrated approach developed to combat 
youth gangs is coordinated by the municipality in 
cooperation with the police, the public prosecution 
service and the Ministry of Security and Justice.

Kingdom of Great Britain 
In England, various preventive programs are 

practiced to reduce the risk of involving young people 
in criminal activities. They are implemented in local 
communities and help vulnerable young people direct 
their talents to positive activities.

Young people are referred to these programs for 
the following reasons:

1. They had problems with the law;
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2. Increased risk of involvement in criminal 
activity;

3. They exhibit antisocial behavior.
Programs are run by a local youth anti-crime 

committee or other local organizations, such as 
youth charity organizations. Typically, young people 
are sent to the passage of one of these programs 
by the police. However, they can also be sent by a 
teacher or social worker. Participation in some of 
these programs is voluntary, on the initiative of a 
young person or his parents (guardians).

Youth crime prevention programs are linked 
to activities aimed at helping young people avoid 
involvement in crime.

The two main prevention programs are the “Youth 
Engagement Programs” and the “Youth Engagement 
and Support Groups”.

Youth engagement programs.
These programs have been designed to reduce 

youth crime in some of the poorest parts of the UK. 
They differ from other programs because they are 
intended for adolescents who have an increased risk 
of involvement in crime.

This “intervention” can manifest itself in a variety 
of forms: support for parents, language support for 
students of ethnic minorities, music groups, leisure 
clubs, environmental clean-up projects, participation 
in sports and even drama clubs. Programs are 
designed for children from 8 to 17 years old and 
usually last specified periods of time, for example, 6 
months. Sometimes a young person can attend longer 
if there is a need or he finds a useful occupation.

Youth attraction groups and their support
This program is aimed at preventing crime and 

antisocial behavior. Youth groups support young people 
between the ages of 8 and 13 with signs of antisocial 
behavior and a high risk of involvement in crime.

Groups consist of local youth, volunteers and 
social workers who provide high-quality services for 
children and their families. This support is considered 
an important step in preparing young people for 
the challenges and stresses of everyday life and 
providing them with opportunities to unleash their full 
potential, and thus a positive contribution to various 
multicultural communities.

This program is voluntary, with the consent of 
young people and their parents. Before the start of the 
program, youth workers draw up a prevention program 
and evaluate a young person. In the framework of 
this process, the type of support that will be most 
effective is determined by interviewing.

Canada
In Canada, the key to preventing youth crime is 

social development. Taking into account social 

problems, the main programs are aimed at correcting 
the life course of young people even before the 
development of deviant behavior. Projects help to 
overcome the various risk factors that young people 
may encounter in their daily lives and move on to a 
more traditional and constructive way of life.

Programs offer a variety of services for young 
people, such as education, employment support, 
professional development and recreational 
activities. Most of the projects were developed and 
introduced into the community by voluntary non-
profit organizations in collaboration with key crime 
prevention stakeholders such as schools and local 
police. These interventions are usually targeted at 
young people between the ages of 12 and 24 who 
show risk factors associated with criminal behavior, 
such as drinking alcohol or drugs, lack of attachment 
to school, communication with criminals, violent and 
aggressive tendencies, and early contact with justice 
system.

Program for solving problems of young people 
connected with school:

One of the traditional penalties for schoolchildren 
in Canada was to remove them from school for a 
certain period of time, which depends on the severity 
of the offense they committed. However, many studies 
have questioned the effectiveness of this form of 
punishment, and suggest that sending young people into 
an uncontrolled environment can increase disciplinary 
problems and, in the end, may even contribute to the 
creation of more crimes. Considering the data of the 
research, in 2009 an alternative program for excluding 
students from school was launched. The project 
is designed as an out-of-school intervention that 
establishes a relationship of trust and creates a network 
of support from a group of students, which helps them 
in dealing with issues of removal, along with academic 
training. The initiative is aimed at successful reintegration 
of suspended students back into the classroom, as 
well as consideration of other behavioral difficulties 
(manifestation of aggressive, impulsive, destructive, anti-
social behavior, poor parental supervision) that put these 
young people at risk of involvement in criminal activities.

It has been shown that alternative removal is a 
successful tool, given that the individual components 
of the intervention have been evaluated and proven in 
different contexts. The program promotes personal 
development and independence through educational 
activities, and appropriate interventions, as required, 
depending on the nature of the specific problems faced 
by young people.

A program aimed at preventing aggression and 
violence

The project was developed by the city of Toronto 
to promote the development of young people, prevent 
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and treat health problems and prevent youth behavior, 
based on various sources and evidence that are 
aimed at reducing the number of crimes.

As part of the program, participants between the 
ages of 12 and 24 undergo multi-system therapy 
designed for young people and their family members, 
whose intended goals include stopping the use of 
alcohol or drugs, getting rid of aggression, improving 
school performance and positive family relationships. 
Each family is assigned an employee who provides 
regular support and counseling based on the specific 
needs of young people and their families. Treatments 
include individual, family, school and community 
activities. Evaluations have shown that the program 
is effective in reducing a number of risk factors and 
ensures the participation of young people in such 
positive actions as school and employment.

 In order to reduce the number of offenses, the 
following funds were created:

1. “Crime Prevention Action Fund” [1] (Crime 
Prevention Actions) − the main task of the foundation 
is to support practices aimed at eliminating the risk 
factors of crime, reducing the number of cases of 
ill-treatment among children and young people. 
Dissemination to the masses of tools and resources 
related to effective crime prevention practices.

2. “YouthGangPreventionFund” [1] (YGPF) − 
(Working with youth gangs) − hampers the creation 
of new youth gangs and also hinders the participation 
and joining of young people at risk.

Denmark
The focus of the Danish government is on crime 

prevention efforts, through mentoring and leisure 
activities for young people. This activity is based on 
the collaboration of schools, social services and the 
police. The goal of cooperation is to include external 
and internal parties in the work on finding and solving 
problems for an individual young person, groups of 
young people and their families.

 Studies show some positive and well-documented 
effects in many different categories that are critical 
to the lives and well-being of young people. In 2016, 
the rates of juvenile delinquency in Denmark reached 
a historic minimum, the number of crimes since 2005 
has decreased by 41%. As a rule, good results are 
mostly visible if the interventions are long, intense 
and include personal and trusting relationships with 
adults and, moreover, have a positive effect on the 
psychosocial development of young people.

However, in some cases, mentoring and leisure 
activities for young people may have some worsening 
effects in the form of reduced self-esteem or negative 
influence from peers. Therefore, it is imperative to pay 
attention to the ways of implementation, adaptation 

and effectiveness of mentoring programs, and take 
into account the types of target groups for leisure 
activities.

Prevention of offenses by mentoring is carried 
out by the police and social services, a police officer 
informs representatives of social services that a 
young man between the ages of 15 and 25 has been 
charged or the police consider him at increased risk 
of involvement in crime for one reason or another. In 
consequence of this, social services hold a meeting 
within which a method of support is determined, which 
will be the most effective. This may be preventive 
work with a representative of social services, social 
services or counseling.

Prevention measures through interventions 
in schools are most effective, especially when 
they involve extensive efforts to support social 
skills. Based on existing knowledge, Denmark has 
developed a model for the best approach to extensive 
preventive work in schools. This program defines five 
critical areas for young people:

Young people need to know the importance of 
social norms, which means understanding existing 
social fallacies. Unfavorable surroundings, the media 
and the Internet make many young people believe that 
a criminal lifestyle, drinking alcohol or drugs is the 
norm. Awareness of young people about these false 
stereotypes, awareness of the effect of convictions 
on their future career opportunities, reduces the risk 
of their own involvement.

It is important that there is a relationship of trust 
between teachers and students. Communication, 
being an important factor in the formation of the 
student’s personality, contains enormous pedagogical 
opportunities. How a teacher communicates with 
students in the classroom and outside of it, as he 
speaks to them, as he understands them, in many 
ways affects the success of training and education.

Efforts should be made to collaborate and 
collectively train the students in the classroom so 
that they all feel that they are part of the organization. 
Collective learning allows students to learn more 
about each other and strengthen partnerships, 
helps to prevent conflicts with peers and models 
appropriate behavior.

It is important that students have competence in 
conflict management. This reduces the number of 
conflicts and teaches how to deal with them when 
they arise.

To teach young people how to build mutual 
understanding, how to understand another person in 
the course of a conversation, how important it is to 
be able to convey their thoughts and feelings to the 
interlocutor. Thus, the communicative competence 
of adolescents is formed, and on its basis group 
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cohesion dynamically develops.
These rules contribute to the prevention of 

offenses, inclusion in society and improving 
the welfare of the individual. Therefore, general 
prevention in schools and free education should 
focus on these elements.

United States 
The United States attaches great importance to the 

problems of preventing crime among young people 
and working with teenagers. Attention to the education 
of the younger generation is reflected in the design and 
implementation of three special programs. The first 
of these is the training course, which is designed for 
elementary school students, introduces the main tasks 
of law enforcement agencies, the rights and duties of 
citizens, as well as measures to ensure individual and 
collective security. The course designed for students 
in grades 4 and includes the following main topics: 
law and crime, home security, shoplifting, vandalism 
and personal security. The training course is designed 
for six lessons of 45 minutes each and is read for 
three weeks by specially trained police officers. The 
ten-year age was not chosen by chance, according 
to the American psychologists at this particular age 
children have a special susceptibility and a craving for 
independence. It is assumed that children who have 
attended the course will have less chances to become 
criminals in the future.

The next program is aimed at students in grades 
7-8, whose task is to familiarize minors with the 
system of values existing in society, the basics of 
criminal law and the duties of a citizen, as well as 
forming an idea of what awaits violators of law 
and order. The program introduces students to 
laws relating to offenses such as looting, vagrancy, 
violation of tenure, vandalism, shoplifting, beating, 
illegal drug use, and so on. The training material is 
presented in an accessible form in the textbook, in the 
amount of 135 pages. Great importance is attached 
to the speech for each studied law of police officers 
specially invited to classes.

In the Los Angeles Police Department, a juvenile 
crime prevention program was tested in practice with 
visits to correctional institutions. The goal of this 
program is to psychologically impact adolescents 

who have not yet committed a crime, but who are 
registered with the police for their propensity to 
wrongdoing, drug abuse and antisocial behavior. This 
program includes a visit to the police station, where 
a teenager directly observes the representatives of 
the criminal environment, faces his peers who have 
been arrested for various crimes. Also, police officers 
together with teenagers visit centers for the treatment 
of juvenile drug addicts to familiarize themselves with 
treatment methods. Further, the program includes a 
“tour” to the correctional center, where criminals are 
between the ages of 14-20 years old, awaiting trial, 
adolescents are conducted through the emergency 
room, cells, a prison yard, and are introduced to living 
conditions and rules of conduct.

Japan 
Due to a certain level of culture, upbringing and 

a fairly high standard of living, the level of deviation 
of adolescents in Japan, including cases of robbery, 
violence and murder, is low. Among the norms of 
deviation, mild offenses such as theft, school fights, 
and vandalism are popular.

Fundamental roles in the crime prevention process 
among Japanese youth are:

1. Repeated revision of the Law on Education 
and the Law on Minors. Significant initiatives were 
the integration of young people from all social 
sectors of society into the learning process, as well 
as the possibility of self-correcting the activities of 
educational institutions of the school administration.

2. The role of the public. Legislative initiatives 
and programs aimed at combating the wrongdoings 
of the Japanese government would not have been 
so successful if there had been no support from the 
public. The main tools for the government of Japan 
are social institutions such as family, school, peers. 
Tradition − the main tool of social control.

In general,  Japan’s government policy on 
combating and preventing crime among young 
people is targeted, which consists in concentrating 
preventive measures on adolescence (12-16 years 
old), and also contains a system of measures to 
combine the efforts of the government, family, school 
and the public. countries in order to prevent deviant 
behavior among young people.
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CONCLUSION
 
The national report “Youth of Kazakhstan – 2018” 

presents an annual comprehensive analysis of the 
situation of young people on a wide range of issues, 
which forms the basis from which the following 
conclusions made:

1. In the structure of the total population of the 
country, the number of young people in the last five years 
have decreased. If in 2014 this figure was 25 %, in 2018 
it stands at 21.5 %. Since 2014, the number of young 
people has decreased by 9.1 %, amounting to 3,900,834 
people.

The reduction in the number of young people is a 
consequence of the “demographic hole of the 90s” – a 
catastrophic decline in the birth rate in the 90s. This trend 
of decrease in the number of young people is a temporary 
phenomenon and, according to forecasts, the number of 
young people expected to grow from 2022–2023.

The percentage of youth in the context of urban 
versus rural indicates an increase in the proportion of 
young people among the urban population from 54.9 % 
in 2014 to 56.5 % at the beginning of 2018. The outflow 
of youth from rural to urban areas is increasing. Reduced 
fertility among young people.

The postponement of marriages at a later age, an 
increase in the average marrying age indicates important 
changes in marriage behavior. The increase in the 
average age of marrying affected by the desire of young 
people to be self-sufficient economically – to obtain 
education, an expertise, a job, and a career.

In the participation of youth in migration trends 
over the past five years, significant changes can be 
traced. From 2014 to 2017, there is a negative balance 
of migration of young people. The largest number of 
retiring youth accounts for the CIS countries (90.1 %). 
In general, the peak of mobility falls on the age group of 
young people between 24-28 years old, mostly female.

2. For the first time, the national report reflects 
the position of the Republic of Kazakhstan in the 
Youth Progress Index (YPM), which is one of the main 
instruments for measuring the quality of life of young 
people, the effectiveness of youth policy, and measuring 
progress, regardless of economic indicators. YPM is 
calculated on the basis of a complete analysis of data 
for 102 countries and a partial analysis (due to limited 
available data) of 52 countries.

Kazakhstan’s ranking in the Youth Progress Index, 
like most CIS countries, is in the middle position range, 
63rd place. The strengths of Kazakhstan include the 
satisfaction of basic human needs. According to YPM, 
in Kazakhstan, young people have high opportunities 
for education and employment, however, civil activity 

is estimated as average. According to the results of 
this index, Kazakhstan is inferior to the CIS countries 
(Armenia, Georgia, Belarus, Kyrgyzstan, Ukraine) in areas 
such as personal safety, perception of crime, mortality 
as a result of traffic accidents, and also lags behind in 
health, which is associated with a high level of suicide 
among young people.

3. The health of the young generation is one of the 
main priorities of the state. Socially significant diseases 
(tuberculosis, HIV, oncopathology, etc.) are among the 
main threats to the health of young people. The analysis 
of statistical data on the incidence of youth has made it 
possible to determine the following trends:

Despite the decline in the total number of patients 
with the first-ever established diagnosis (tuberculosis) 
at the age of 15-29 years, in some regions the situation 
in this area remain difficult. In Atyrau region, the indicator 
‘the number of cases of tuberculosis per 100 thousand of 
the population of a corresponding age’ shows that as at 
the end of 2017, the cases there are 1.8 times higher than 
the national average. In Aktobe, Kyzylorda, Mangystau 
regions and Astana city this indicator is 1.4 times higher 
than the national average.

Among women with onychopathology, young women 
have the highest rate (62.3 %). The most unfavorable 
situation with the incidence of young people with 
malignant neoplasms in 2017 were in Astana city, 
Karaganda and Zhambyl regions.

In 2017 the total number of young people registered at 
RSC AIDS have decreased compared to 2016. At the end 
of 2017, the largest number of young people registered at 
the RSC AIDS were in East Kazakhstan (364), Karaganda 
(337) regions and Almaty (354).

The largest number of cases of alcoholism among 
the population aged 15-29 years were recorded in the 
following regions: East Kazakhstan region, Kyzylorda 
region and Astana city.

It is necessary to pay attention to the problem of early 
pregnancy and abortion among minors. At the end of 
2017, the most prevalent cases were in the following 
regions: South Kazakhstan, Almaty and Karaganda.

An important role in the health care system played 
by youth health centers. Currently, there are 96 YHC in 
the country.

Playing sports is one of the most important 
mechanisms for improving the health of youth. In most 
regions of the country, there is an increase in the number 
of young people involved in sports. The number of young 
people who are systematically involved in sports in 2017 
amounted to more than 2.5 million people.

Leisure is also an important condition for the cultural 
socialization of young people, actively shaping their 
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values, knowledge and behavioral skills. The distinction
of the leisure in the modern youth is that they spend more
and more time on the Internet. In the regions, there is an
uneven development of the leisure infrastructure.

4. The access of children and young people to
secondary education in the Republic of Kazakhstan
considered high. There are in total 7,047 schools,
including 125 private schools, 75 evening schools, 100
special education organizations, 34 schools under state
bodies, 20 Nazarbayev Intellectual Schools, 4 Republican
schools, 8 international schools, 7 schools for children
with deviant behavior, 1 school for children with a
special regime of detention and 1 international school
- a subsidiary of AEO “NIS”. A total of 2,972,329 people
are enrolled within these 7,047 schools.

The percentage of young people with technical
and vocational education in 2017 was at 17 %. The
implementation of the projects “Free TVET for All” and
“Serpin” contributed to an increase in the number of TVET
organizations. For the first time in the last 5 years, the
contingent of TVET organizations demonstrated growth,
which was accompanied by an increase in the volume
of government orders for training personnel in working
specialties and middle specialties.

In the 2017-2018 academic year, there were 130
universities in Kazakhstan, in which 496,209 people
enrolled.

In Kazakhstan, the main vectors for the modernization
of the education system are the improvement of
the education process, the increase in the efficiency
and accessibility of educational services, and the
optimization of educational institutions.

5. While maintaining traditional forms of participation
in social and political processes, young people attracted
by new non-institutional forms of activity. Forms of
political and civic participation acquire new qualitative
outlines. Separate studies record a declining level of
political participation by youth. Experts note that a
movement as begun to take shape, connected more with
personal self-realization, and the initiatives on the part of
young Kazakhstanis are becoming more concrete and
pragmatic.

Youth accounts for 24 % of administrative civil
servants. Civic activism of youth realized through
participation in the activities of youth public
organizations. In the first half of 2018, there were 933
youth non-governmental organizations (NGOs) and 210
YRC in the Republic of Kazakhstan. New forms of civic
activity as volunteering do not attract the youth of the
new generation.

The main reasons that may force young people to
go to a public protest action are: negligence and lack of
professionalism of employees in medical institutions;

the rise in prices for food, fuel and lubricants, drugs; 
dismissal from work; unfair court rulings; delayed wages, 
scholarships, benefits and housing problems.

6. The socio-economic situation of youth 
characterized by the following features: The number of 
workers aged 15-28 years in the labor market amounted 
to 2,121.2 thousand people, of which the employed 
population is 2,038.8 thousand people (II quarter of 
2018). Among the young people employed, 74.6 % 
are hired workers, 21.5 % are self-employed, 3.9 % are 
unemployed. In the second quarter of 2018, the share of 
NEET youth in the country was at 7.7 %, which is 0.6 % 
less compared to the last quarter of 2017.

7. Analysis of the values of modern Kazakhstani 
youth showed the following: Family, health and friendship 
still occupy leading places in the rating of values but in 
percentage terms, their value has significantly decreased. 
Young respondents have begun to attach less importance 
to entertainment and the desire for power. In contrast, 
the values of love, wealth, knowledge and education, 
interesting work, profession, self-realization, self-esteem, 
career growth, and helping people have begun to be of 
greater importance to the country’s youth compared to 
the year before. Section 7 of the National Report presents 
a detailed analysis of the value characteristics of young 
people in various regions of Kazakhstan.

8. The problem of crime in the youth environment 
continues to be relevant. Every year, about 50 % of 
offenses and crimes in the country arecommitted 
by young people. Most often, delinquent behavior is 
characteristic of young people of the older age group 
(21-29 years).

The analysis of statistical data shows that in 2017 
there is a decrease in the number of offenses committed 
by persons aged 14-29 years for all types, except 
especially grave ones.

For the most serious types of offenses, there was an 
increase of 14.2 % (78 cases) in the age group of 14-29 
years old. Amongst all the offenses committed by this 
age group in 2017, crimes related to property was the 
most prevalent.

Of the total number of persons aged 14-29 years 
who committed crimes in 2017, 3,063 people, or 7 %, 
were minors (14-17 years old). In the structure of crimes 
committed by minors, the largest proportion is comprised 
of crimes against property (80.7 %) followed by criminal 
offenses against public security and public order (9.5 %) 
and criminal offenses against a person (6.6 %).

In most parts of the country, a significant 
characteristic of crimes committed by minors is that they 
take place in group form.

Attention drawn to the increase from 2016 to 2017 
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in the number of minors brought to trial with a previous 
record of committed offenses. A significant number of 
adolescents commit offenses again. In some regions, the 
proportion of minors who are repeat offenders reaches 
more than 30 % – meaning that one in three convicted 
juveniles have already committed criminal offenses 
before.

The number of suicides and suicidal attempts among 
young people is decreasing in Kazakhstan. Nevertheless, 
the problem of suicides among young people continues 
to be relevant.

9. Analysis of the religious situation and the 
attitude of young people to religion showed that, 
according to the results of sociological research, 69 % 
of young people identified themselves as believers. 
However, 62.6 % of 69 % of young believers are not 
deeply involved in religious practices. Almost a third 
of young people (28.2 %) identified themselves as 
agnostic.

In the youth environment there are risk factors that 
may lead to involvement in radical religious ideology 
such as difficulties in finding employment or obtaining 
higher education, low income as well as low levels of 
social activity and involvement in society. Young people 
remain vulnerable to the propaganda of radical ideas; 
therefore, special preventive programs should be in 
place to prevent the spread of radical religious ideology 
among Kazakh youth. Attention should be paid to the 
insufficient level of involvement of young Kazakhstanis 
in volunteering and the activities of various youth 
organizations.

Thus, an analysis of the current situation of 
Kazakhstani youth revealed both positive areas as well 
as problem areas that require effective management 
decisions.

The year 2019, the Year of Youth declared by the 
President, will improve the existing positive trends 
among young people by setting a new impetus for youth 
development.
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RECOMMENDATIONS
 
These recommendations based on an analysis of

youth policy and presented in chapters of the National
Report, which are specific areas of youth activity.

 International experience in the implementation
of youth policy

- It is necessary to study the main indicators of the
Youth Progress Index and submit a plan to improve
the position of Kazakhstan in this ranking;

- The effectiveness of the implementation of
youth policy in foreign countries largely depends on
the professional training of personnel for working
with young people. At present, in the Classifier
of specialties and professions of the Republic of
Kazakhstan there is no such specialty as “Specialist
in work with youth”. The opening of such specialties
and departments in the Republic of Kazakhstan will
allow preparing professional personnel for working
with young people;

- In Kazakhstan, a large number of government
programs and youth support projects implemented.
We recommend examining the effectiveness of
the implementation of these programs, which will
determine their strengths and weaknesses and
continue to conduct more targeted (targeted) work
with different categories of young people (as is
practiced in foreign countries);

- Interesting is the experience of the activities of
youth organizations in Japan (the Japanese Youth
Chamber), which on the one hand is regulated by the
state, and on the other, is quite diverse and structured;

- Taking into account the attention of the state to
socially vulnerable categories of young people and the
adoption of the NEET Roadmap for Employment and
Socialization of Youth in the Republic of Kazakhstan,
the experience of the Austrian Republic in “preventive
measures” of working with young people who fall into
the risk category can be useful;

- Considering the reorganization of the structure of
the Ministry of Social Development of the Republic of
Kazakhstan, we consider it appropriate to study the
activities of the Ministry of Gender Equality and the
Family of the Republic of Korea.

Health and leisure of the younger generation
- It is necessary to develop educational materials

aimed at promoting a healthy lifestyle. Special
attention should be paid to explaining the basic
requirements of hygiene and the need to develop and
maintain a healthy lifestyle. These programs should
be adapted for students of different age groups,
starting with pre-school educational organizations;

 - Working with children and young people requires

the use of the most popular forms of informing 
young people about healthy lifestyles: through social 
networks, videos, with the participation of popular 
among the leaders of public opinion leaders;

 - A developed sports infrastructure is a necessary 
element in the promotion of healthy lifestyles, 
mass sports and improving the health of children 
and young people. It is necessary to build a larger 
number of children’s and sports courtyards, to initiate 
a competition among business structures: “Sport to 
each yard”;

- To pay more attention to the issues of proper and 
healthy nutrition of children and adolescents;

- Local executive bodies need to pay attention to 
the overview of the regional specifics of the incidence 
of socially significant diseases among young people 
presented in the National Report and to carry out 
targeted work with risk groups;

- It is necessary to expand the staff of regional 
MRCs to work with young people from rural districts. 
Работа с группами риска

To increase the efficiency of work with risk groups 
among children and young people, it is necessary to:

- Develop more differentiated screening models 
that can identify the complex needs of adolescents 
and young people;

- To improve the program of training and 
profess ional  deve lopment  of  educat iona l 
psychologists;

- Strengthen engagement with policy and decision 
makers so that mental health and primary health care 
systems adequately resourced to meet demand;

- To continue the work on the implementation of 
the program for the prevention of suicides among 
minors (the pilot phase of which was implemented 
in the Kyzylorda region);

- It is advisable to limit the wide media coverage of 
suicidal incidents in the media and social networks.

Socio-economic situation of youth
- In order to stimulate the development of young 

business start-ups, it is necessary first of all to 
strengthen information support. Attracting leaders 
of public opinion from a group of representatives 
of youth entrepreneurship, the development of 
an informal environment for communication and 
information exchange can launch effective models 
for the development of small entrepreneurship 
among young people;

- It is necessary to stimulate and strengthen the 
work on attracting public organizations and charitable 
foundations to the process of creating new platforms 
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in which young people could develop their own ideas, 
get expert advice on the example of the Avangard 
Plus School of Young Entrepreneurs;

- Measures to reduce administrative and financial 
barriers should include the development of special 
regional programs for the development of youth 
entrepreneurship, which will make funding available, 
simplifies the conditions for young people to get 
loans to start their own business;

- In order to show products and other achievements 
of young businessmen, strengthen economic, 
scientific and trade-industrial relations between small 
and medium-sized businesses, provide preferential 
access to information about the demand and supply 
of products (works and services) throughout the 
territory of Kazakhstan, it is necessary to provide 
widespread assistance subjects of small and medium 
business on participation in exhibitions, fairs;

- It is necessary to expand the network of 
assistance of individual mentors, advising in the 
preparation of business plans and training in various 
business issues, which can allow young businessmen 
to get up faster and avoid common mistakes at the 
start of a business;

- In order to create and develop favorable 
conditions for the work of small and medium-
sized businesses (SME support funds, technology 
parks, business incubators, consulting firms, 
information agencies, business centers and others), 
it is necessary to analyze on a monitoring basis of 
the existing support infrastructure at the regional 
level youth entrepreneurship. The effectiveness 
of its activities will largely depend on how well the 
infrastructure of small business support will be 
developed at the regional level;

- Particular attention should be paid to the 
development of rural youth who need active advocacy 
for state support tools. Entrepreneurial activities of 
rural youth cannot be achieved through the market 
mechanism of self-regulation. Programs targeted at 
rural youth should include special projects on training 
in analyzing the opportunities of the local market and 
drawing up business plans, as well as the agricultural 
and business skills necessary to create their own 
business and organize its work. It is necessary to take 
into account the fact that access to loans and funds 
is a big problem for rural youth due to their age, lack 
of collateral;

- One of the promising areas of youth business is 
social entrepreneurship. An effective measure can 
be the possibility of participation of young social 
entrepreneurs in any educational, informational and 
financial program that is implemented within the 
framework of regional entrepreneurship support 
programs, even if there are no special programs for 

preparing social entrepreneurs in a particular region.

Military patriotic education of youth:
- It is necessary to understand that the result on 

the formation of a positive image of the army among 
young people is impossible without ensuring legal 
protection of the servicemen themselves, solving a 
set of socio-economic problems (housing, pay, social 
insurance, etc.), providing modern equipment and 
weapons, improving quality summoned contingent, 
etc. That is, it is important not only to create the image 
of the army, but also to live at the level of this image, 
all the time justifying and reinforcing it, otherwise 
it will be exposed. Thus, it is necessary to continue 
work on the social support of military personnel and 
the strengthening of the military-technical equipment 
of the Armed Forces of the country;

- One of the main measures necessary to increase 
the prestige of military service among young people is 
to intensify the military-patriotic education of young 
people, to create a positive image of the defender 
of the Fatherland, to strengthen the prestige of the 
military profession and to motivate military service. 
It is necessary to intensify the implementation of 
a set of measures for patriotic education and the 
formation of civic activism, social responsibility 
and mechanisms for disclosing the potential of 
young people, prescribed in the State Program for 
the Development of Education of the Republic of 
Kazakhstan for 2011-2020, approved by Decree of 
the President of the Republic of Kazakhstan dated 
December 07, 2010 No. 1118;

- The organization of work with parents of 
students is necessary, since the formation of a 
positive or negative attitude towards the need for 
military service depends largely on parents who fear 
the possibility of their sons participating in armed 
conflicts and cases of hazing in the army. In addition, 
the fears of parents and young people serving in the 
army are aggravated by the increasing incidence of 
extremism and terrorism, which led to the death of 
young servicemen and draftees;

 - Conducting advocacy work: posting on television 
and radio special programs, motivational videos and 
advertising video materials aimed at fostering a 
sense of Kazakhstani patriotism, forming a positive 
public opinion about the Armed Forces. It should 
be borne in mind that the origin of negative images, 
representations of the army, refer to the virtual 
stereotype and to the subject levels of perception. 
Knowing the persistence of stereotypes and personal 
life experience of people, work is needed to rebrand 
the image of the army. At the virtual stereotypical 
level, this work will consist in forming a positive image 
of the Kazakhstani army and the soldier through the 
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media, movies, and TV programs, in which the army is 
presented as a strong and powerful, and the military 
are examples of professionalism and decency;

- Work on the formation of a positive image of 
the army should begin with the school. The patriotic 
education of schoolchildren is a systematic and 
purposeful activity in the formation of students’ 
high patriotic consciousness, a sense of loyalty to 
their homeland, readiness to fulfill civic duty and 
constitutional duties to protect the interests of 
the motherland. Mastering the theory and practice 
of military-patriotic education of students, their 
comprehensive preparation for military service, for 
fulfilling their duty to serve the Fatherland is one of 
the tasks of military-patriotic work at school. Creating 
a system of military-patriotic work in school provides 
for the formation and development of socially 
significant values, citizenship and patriotism in the 
process of education and training, aimed at the 
formation and development of the personality of a 
citizen and defender of the Fatherland. As a graphic 
example, it is possible to recommend to every school 
and college to promote graduates who have fulfilled 
their military duty, to create museums, corners and 
stands telling about the service of graduates in the 
Armed Forces;

- It is necessary to continue the practice of 
holding the Recruit’s Day with the participation of 
famous Kazakhstan’s veterans and athletes with 
various contests (songs, drawings), games, relay 
races, sports competitions dedicated to raising the 
prestige of the army among young people, to attract 
students and students to hold various military sports 
games, “Memorie” actions, lessons “Courage”, and 
celebrating the Defender of the Fatherland Day”;

- Particular attention should be paid to monitoring 
the health of students, through the implementation 
of annual medical monitoring, together with their 
parents, the health status of young men from 
adolescence. Continue the practice of incorporating 
members of the public into draft boards and consider 
the possibility of including representatives of parental 
committees in these commissions;

- It is necessary to conduct a sociological study 
“Analysis of the sociological portrait of a modern 
draftee”; 

The media need to:
- Increase the number of materials devoted to 

Khalyk Khaharmany (to the Heroes of Kazakhstan), 
holders of orders and medals: Aibyn (Valor), Ergigi 
Ushin (For Courage), Zhuyngerlik Earligi Ushin (Zokin 
Zinin) ) and others. A separate cycle of programs can 
be devoted to parents who have educated the best 
defenders of the Fatherland;

- Actively cover the positive changes occurring 

during the period of modernization in the army. 
Together with the Ministry of Defense of the Republic 
of Kazakhstan and the Ministry of Culture and Sports 
of the Republic of Kazakhstan, consider issues of 
creating and showing films and broadcasts aimed 
at forming a broad public opinion regarding service 
in the Armed Forces as an honorable duty and new 
psychology of conscripts aiming at fulfilling their 
civic duty.

Improvement of work with youth in the religious 
sphere:

One of the main threats in the religious sphere 
of Kazakh society is the spread of radical religious 
ideology among the population. The youth, as noted, 
is the most vulnerable to the propaganda of radical 
ideas; therefore, special preventive programs should 
be in place to prevent the spread of radical religious 
ideology among Kazakhstani youth. For example, in 
the UK, since 2007, preventive programs have been 
launched to counter religious extremism among 
young people. Such programs, to be effective, must 
take into account a set of risk factors of involvement 
in a radical ideology. In accordance with this, it is 
necessary to clearly define the list of goals to be 
achieved and the content of these programs. For 
example, the mentioned preventive program in the 
UK includes a range of trainings and various types of 
activities, not limited to religious knowledge. The first 
direction of the program, respectively, the subject of 
trainings includes the formation of open to a positive 
perception of other cultures and religions, an increase 
in the interaction between young people of different 
religions and ethnic cultures and the promotion of 
cultural tolerance. The second direction and subject 
called “Identity and affiliation” includes strengthening 
civic consciousness and inviting young people to 
engage in social processes. The third direction of the 
program, focused on personal and social education, 
includes training in critical thinking skills. The fourth 
direction of the program focuses on the types of 
constructive activity: it is sports, art, media, leisure, 
visits to museums, theaters, monuments, famous 
places of the city. The fifth area includes work on the 
prevention of crime among young people. The sixth 
direction is the teaching of the basics of theology, the 
promotion of moderates, correlated with the tradition 
of a given people, interpretations of Islam. Thus, the 
emphasis should be placed not only on religious 
knowledge, but on the inclusion of young people in 
social processes so that they feel themselves to be 
an actor of social processes;

- It is necessary not only to improve preventive 
programs for the prevention of religious extremism 
among young people, but also an objective 



407

assessment of their effectiveness. Adequate 
evaluation of effectiveness involves not just 
monitoring, but serious scientific research into the 
work of preventive programs by scientists with the 
publication of reports. This practice is widespread in 
Europe. Similar reports assessing the effectiveness 
of preventive programs are available on academic 
websites;

- It is necessary to involve socially oriented 
non-governmental organizations that work with 
deviant and marginalized groups of young people 
in preventive programs to prevent the spread of 
radical religious ideology among Kazakh youth. 
As noted by foreign scientists who have studied 
preventive programs, there is a bright contrast 
between projects originating from the state and 
projects initiated by public organizations, NGOs, and 
volunteer associations in the style of work. Thanks to 
the involvement of non-governmental organizations, 
firstly, preventive work will reach risk groups, and 
secondly, the range of methods of working with 
young people will expand. NGOs use more informal 
methods of working with young people such as 
one-on-one personal communication, organizing 
events, involving young people in various types 
of constructive activities: sports events, going to 
museums, theaters, various social events, etc. To this 
end, to include in the tender for public procurement 
lots for preventive work on the prevention of religious 
extremism among young people;

- The international experience of preventive 
programs includes the involvement of the police in 
these programs, since the police have direct access 
to at-risk groups, namely, young people engaged 
in illegal activities, as well as having served prison 
sentences;

- In the framework of improving youth policy, it 
is important to focus on establishing a permanent 
relationship between government bodies − agents of 
public policy and youth through youth organizations, 
the non-governmental sector, as well as through 
the Internet space, including social networks and 
forums, in order to inform young people about 
government programs to support young people, 
which will increase the confidence of young people in 
government. It will also be an important contribution 
to preventing the involvement of young people in 
radical religious movements;

- Government agencies need to promote projects 
for the extensive involvement of young people in 
volunteer activities, youth organizations, and civic 
actions in order to increase youth involvement in 
social life and strengthen the sense of belonging to 
Kazakhstan’s society and state;

- Within the framework of scientific research, it is 

necessary to initiate research projects to study the 
role of secularism and religion in the worldviews and 
values of Kazakhstani youth, in order to more deeply 
study the trends in the attitudes and values of modern 
young people living in our country;

- Within the framework of readable special 
courses on “Ruhani Zhangyru”, it is necessary to 
introduce a separate section “Values of the society 
of Kazakhstan” (in educational institutions);

- In the year 2019 declared by the President as 
the Year of Youth to the people of Kazakhstan 
on October 5, 2018, it is necessary to prepare and 
issue popular science documentaries about the 
values of Kazakhstani society, the values of youth 
of Kazakhstan, their continuity with the historical 
traditions of Kazakhstan on national cultural and 
educational channels people, modern trends.

Moral and values of youth
 - It is necessary to allocate a separate grant for 

deep systemic research on the history, evolution and 
forecast of youth subcultures. Publication of relevant 
education, reference, teaching and methodological 
and methodological publications (“Glossary of 
youth subcultures”, “Encyclopedia of subcultural 
movements”, etc.), which will provide an educational 
and methodological basis for the formation of 
subcultural literacy among young people;

- It’s necessary to have a clear analysis of the 
results from sociological research about subcultures 
and youth policy in relevant areas at the national and 
regional levels;

- In the year 2019 declared by the President 
of the country in the Message to the people of 
Kazakhstan on October 5, 2018, it is necessary to 
organize the preparation and production of popular 
science documentaries on the history of subcultures, 
including youth, in the world and Kazakhstan, on 
the national cultural and educational channels 
subcultural trends.

Crime in the youth environment
The complex of measures for the prevention of 

juvenile delinquency and youth should include:
- Creation of a unified system of social prevention of 

offenses, within the framework of which work should be 
carried out to study criminal cases on crimes committed 
by young people, specialists in the field of psychology, 
sociology, and pedagogy. This work will allow to 
study and understand the motives, mechanisms and 
conditions conducive to the commission of offenses by 
young people;

- Organization of work on the inclusion of the offender, 
prone to deviant behavior, in useful social activities;

 - Identification and work with disadvantaged 
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families with income below the subsistence 
minimum). The object of a separate work on the 
prevention of juvenile delinquency should be 
children whose parents suffer from alcoholism, drug 
addiction;

- Informational work in social networks with the 
aim of cultivating positive behaviors in the adolescent 
environment, promoting moral values;

 - Social support for dysfunctional families 
through interaction with social services (counseling, 
psychological and legal support);

 It should be borne in mind that measures to reduce 
crime in the youth environment are characterized by 
the following features:

• Programs aimed at several risk factors at once 
show better results and cover a larger number of 
young people;

• Programs that involve families, schools and 
society have a greater impact on a young person’s 
life and are more effective than programs that focus 
on one area of influence;

• Programs that change the way a young person 
thinks are especially effective. Criminal behavior 
is often associated with deficiencies in the ability 

to solve problems and make the right decisions; 
therefore, programs aimed at increasing social 
competence are useful;

• Programs that contain components based on 
improving education, improving job prospects and 
helping the offender to reintegrate into society have a 
positive effect on preventing crime among young people;

• Programs tend to be more successful when they 
operate outside the formal juvenile justice system, 
minimizing participation in formal justice processes, 
such as court hearings, and are provided in the community 
rather than in prisons or other detention facilities;

The volume of information on the causes and 
prevention of crime among young people is growing 
rapidly and is also in demand around the world. To 
achieve this goal, significant investments will be 
needed - to improve the mechanisms for supervising 
public peace, to conduct all the necessary scientific 
research and create a global infrastructure for the 
dissemination and application of what has been 
studied. If Kazakhstan can cope with the task and 
provide the necessary resources, crime among young 
people in the foreseeable future can be considered a 
preventable problem.
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