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КІРІСПЕ СӨЗ

ЮНИСЕФ-тің «Балаға мейірімді қала» атты жаһандық бастамасы 
(ГДР), бала мен жасөспірімнің   құқықтарын  жергілікті деңгейде 
жүзеге асыру, олардың даму жағдайын қамтамасыз ету және 
қоғам өміріне қатысуын жүзеге асыру мақсатында құрылған. 
ГДР тұжырымдамасы қалалардың бала мен жасөспірімге 
мейірімділігін асырудағы әдіснамалық және техникалық қолдау 
көрсетудің  негізі  болып табылады. Қалалық билік органдары 
тарапынан  бала мен жасөспірімдерді қатыстырып, балаларға   
арналған бағдарламаларды жоспарлау, енгізу, бақылау және 
бағалау үшін тиімді тәсілдер қолданылатыны күтілуде.  

ГДР бастамасы Қазақстан Республикасында 2008-2009 жж 
басталып (кірісіп), қазіргі таңда, яғни 2017 жылы 25 қала мен 
аудандарға таралды. ГДР бастамасына қосылу үшін қала бірнеше 
индикаторлар бойынша (бастапқыда 100-ден астам индикатор 
болған, бүгін олардың саны 17 болып тұр) сараптамадан өтуі 
тиіс. Қала мейірімділігін анықтайтын әдіснама екі жылға жуық 
уақыт әзірленді. 2015 жылдың қараша айында  алғашқы 5 қала 
мен аудан «Балаға мейірімді қала» болып аккредиттелген. Бұл 
мәртебе  қалаға екі жылға беріледі, содан кейін қала немесе 
аудан, келесі бағалаудан өтіп мәртебесін растау керек. Алматы 
қаласы бастамаға қосылған жоқ, бірақ Алмалы ауданы қатысуда.   

Urban   Forum  Kazakhstan 2017 жылдың тамыз айында  
Қазақстандағы ЮНИСЕФ өкілідігімен бірігіп жұмысын бастады. 
Барлық мүдделі тараптар үшін әрі қарай белсенді жұмыстың 
жоспарын құру кезіндегі алғышарт  ретінде қалалық ортаның 
мейірімділігін зерттеу - ынтымақтастықтың басты бағыты болып  
анықталды. Жобаның басты тақырыбының бірі – ойын кеңістіктерін 
бірлесіп жобалау әдістерін қолдану арқылы, баланың ойынға 
қатысу құқығын  жүзеге асыру.   Алматы және Астана қалаларымен 
бірігіп  «Ойын, бала, қала: Баланы қатыстыру арқылы ойын 
кеңістігін жоспарлау» атты семинарлар өткізілді. 

Ұсынылған есепті зерттеуші топ  2018 ж. ақпан-мамыр айларында 
әзірледі. Есепте сауалнама, сұхбат, сұрақ қою, бақылау арқылы 
алынған деректер жиналған. Алматы қаласының мейірімділігін 
кешенді зерттеу алғаш рет өткізіліп жатыр. Бұл зерттеу  балаларға 
арналған инфрақұрылым мен қызмет көрсету аспектілерін, 
олардың қоғамдық өмірге қатысуын, сондай-ақ ойын алаңдарын 
және баланың қалалық ортаны пайдалануын қамтиды.
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КІРІСПЕ

 Алматы қаласының әртүрлі аудандарында 
балаларға қызмет көрсетудің теңсіздігі,      алматылықтардың 
жас буыны үшін қалалық ортаның жайлылығы мен 
қауіпсіздіктің   әртүрлі деңгейі, сонымен қатар, қоғамдық 
кеңістіктердің балалар мен жасөспірімдер үшін 
бейімделуінің әртүрлі дәрежесі байқалды. .
 
 Бұл зерттеу – кешенді зерттеу болып табылады 
және Алматы қаласының мейірімділігін зерттеу үш 
критерий бойынша алғаш рет жүргізілді, яғни  физикалық 
инфрақұрылымды талдау, қызметтердің қолжетімділігін 
бағалау және балалар мен жасөспірімдердің мүдделеріне 
әсер ететін шешімдерді қабылдауына қатысу белсенділігі 
зерттелді.   

 Барлық сандық өлшеулер мен далалық зерттеулер 
қаланың 6 түрлі аймақтарында және әртүрлі жастағы 
балалар мен олардың ата-аналарының қатысуымен 
өткізілді. Үш топтың әрқасысынан 300 сауалнамадан 
алынды, яғни 0 мен 10 жас және 11 мен 17 жастағы балалардың 
ата-анасынан, және 11 мен 17 жас аралығындағы балалардан 
алынды.  
 Толығырақ Есепке жалғанған қосымшадан оқуға 
болады.

 Зерттеу мақсаты – Алматы қаласының қалалық 
ортасының бала мен жасөспірімге мейірімділігін зерттеу, 
соның ішінде инфрақұрылым жағдайын және қаланың 
әртүрлі аудандарындағы балаларға арналған қызметтерді 
зерттеу.  

 Қойылған мақсатқа сәйкес төмендегідей міндеттер 
орындалды:  

1) балаларға арналған инфрақұрылымдарды зерттеу;
2) негізгі қауіпті жағдайлар(айқын немесе жасырын түрдегі)  
мен мүмкіндіктерді анықтау;
3) Алматы қаласының балалары мен олардың ата-
аналарының өзекті мәселелерін анықтау;  
4) жасөспірімдердің негізгі қажеттілігін анықтау;   

Жұмыс болжамдар:

1. Қалалық ортаның мейірімділігі ауданға байланысты; 
2. Қалалық орта көп жағдайда баланың қажеттілігіне 
бейімделген, жасөспірімдердің қажеттілігі төмен дәрежеде 
қарастырылған.   
3. Қызметтердің қолжетімділігі, соның ішінде, мәдени 
бағыттағы қызметтер, әр ауданда әртүрлі деңгейде. 



6



Инфрақұрылым, қызметтер, 
қатысу 

Айгуль Беймишева, Ph.D. 
(NARXOZ университеті, Алматы)
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КІРІСПЕ

 Аналитикалық есептің бұл бөлігінде кешенді 
социологиялық зерттеудің сандық кезеңінің нәтижелері 
көрсетілген  

 Зерттеу балалар мен жасөспірімдердің толыққанды 
дамуы, көрсетілген қызметтерді қанағаттандыру, ата-аналар 
тұрғысынан жайлылық пен қауіпсіздіктің деңгейін анықтау және 
Алматы қаласының әртүрлі аудандарындағы балалар мен 
жасөспірімдердің әл-ауқатын анықтауға бағытталған.
 

 Сауалнама Алматының іріктеліп алынған бірнеше 
жерлерінде жүргізілді, яғни ахуал жан-жақты, қалалық ортаның 
әр түрінде зерттелді. Сауалнама  300 адамнан тұратын үш 
топтан алынды, яғни 900 респондент қатысты. 0 мен 10 жас 
аралығындағы балалардың ата-анасы, жасөспірмдердің ата-
анасы (11 мен 17 жас аралығында) және жасөспірімдердің өздері.           
(зерттеудің толық паспорты 1 Қосымшада берілген). 
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1. ҚАЛАЛЫҚ  ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

1.1. Пандустар

 Кәмелетке толмаған балалардың ата-аналары үшін 
қалалық ортаның қолайлығын қамтамасыз етудің өзекті 
мәселесінің бірі –  оның қол жетімділігі, соның ішінде кіреберістегі 
пандустардың бар-жоғы. Сауалманаға сәйкес, респонденттер 
тұратын үйлердің 24% ғана пандустармен жабдықталған. 
Ыңғайлы және бейімді болып саналатын жиналмалы пандустар 
еш жерде табылмады. 

 Қалалық кеңістіктің түрлері бойынша жасалған талдау 
көрсеткендей, пандустары бар тұрғын үй ғимараттарының басым 
бөлігі әлеуметтік тұрғын үй кешенді құрылыс аудаундарында 
(34,7%), орта таптың жаңа тұрғын үй кешендері (48,9%) және 
қаланың тарихи орталығынада (31,2%) орналасқан. Қаланың 
солтүстік бөлігіндегі пандустар жоқ үйлерде тұратын  арбалары 
бар ата-аналар бұл мәселені өз күштерімен шешетіні алаңдатады. 
Алматының батыс ауданында «жайлы» массивтерде тұратын 
респонденттің 1/3 бөлігі көршілердің көмегіне жүгіне алады.

Пандус бар Жайылма пандус бар Көршілер 
көмектеседі Өз бетімен

Қаланың тарихи орталығы 31,2% 2,1% 10,4% 56,2%

Қаланың батыс бөлігіндегі 
типтік құрылыс шағын ауданы  8,0% 2,0% 30,0% 60,0%

Қаланың солтүстік бөлігіндегі 
шағын аудан 6,1% ,0% 6,1% 87,8%

Әлеуметтік тұрғын үй кешенді 
құрылыстың жаңа ауданы 34,7% ,0% 8,2% 57,1%

Орта таптың жаңа тұрғын үй ірі 
кешендері 48,9% ,0% 6,4% 44,7%

Жеке меншік секторы 12,5% 2,1% ,0% 85,4%

1 кесте
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1.2. Аула  

 Кіреберіс алдындағы аула қала баласы үшін бірінші 
қоғамдық орта болып табылады. 1990-шы жылдары аула 
инфрақұрылымы Алматы қаласының барлық аудандарында 
қаңырап, 2000-шы жылдары көліктің көбейюі аула жағдайын 
күрт нашарлатты, яғни ауланың тұрақты пайдаланушылары - 
балалар, жасөспірімдер, қарт адамдарға тиесілі кеңістік едәуір 
қысқарды.  
Қалалық билік органдары (Қалалық өкімет билігі) жыл сайын 
аулаларды қайта жаңарту мен абаттандыру   жоспарлы 
жұмыстарын жүргізеді. Сауалнаманың сұрақтары арқылы 
респонденттер аулалардың тазалығын, балалар мен 

жасөспірімдерге арналған ауланың жайлылығы, сондай-ақ 
аула алаңын пайдалануын бағалады.   
 Жасөспірімдердің 72%-ы және 0-10 жас аралығындағы 
балалардың ата-аналары (65%) өз аулалардың тазалығына оң 
бағасын берді.  Алайда, әрбір топтағы респонденттердің үштен 
бірі бұл бағамен келіспеді.  
 0-ден 10 жас аралығындағы балалардың ата-аналарының 
арасында орта таптың жаңа тұрғын үй кешендерінің тұрғындары 
(79%) өз аулаларын таза деп есептейді, ал жаңа әлеуметтік үй-
жайлардың тұрғындары (48%) өз аулаларын ең ластанған деп 
санайды.
 

1 диаграмма
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 11-17 жас аралығындағы респонденттерден де өз 
аулаларының тазалығына баға беру сұралды. Жауаптар 
көбіне 0-10 жас аралығындағы балалардың ата-аналарының 
жауаптарымен сәйкес келді. Орта санаттағы (88%) жаңа тұрғын 

үй кешендеріндегі аула тазалығына оң баға көбірек берілді. 
Жаңа әлеуметтік тұрғын үй массивтеріндегі балалар мен 
жасөспірімдердің пікірі ересек респонденттердікіндей бірдей 
бөлінді.

2 диаграмма 

 Сондай ақ, аула кеңістігінің белсенді пайдаланушылары 
- 11-17 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдер туралы 
мәселе зерттелді. Жалпы алғанда, осы жастағы балалардың 
ата-аналарының басым бөлігі (78%) балалардың аулада 
уақыт өткізетінін айтса, 1/5 бөлігі (22%) балалары аулаға 
шықпайтынын айтты. Болжам ретінде мына жағдайды негізге 
алуға болады:  бұл топтың балалары сабақ оқу, факультативтік 
курс, спортсекциялармен айналысқасын, уақыттары аз болуы 
мүмкін. Бірақ, бұл аула алаңдары жасөспірімдердің жас 
ерекшеліктеріне сай еместігінің көрсеткіші де болуы мүмкін.  
 Сауалнамаға қатысқан жеке сектордың тұрғындары, 
яғни, 11-17 жас аралығындағы балалардың ата-анасы 
балаларының аулаға шықпайтынын айтты (37%). Бұл пікір 
ауданда тұратын осы жастағы балалардың пікірімен тығыз 

байланысты («Серуендеу» тарауын қараңыз).  Жеке секторда 
тұратын 11-17 жас аралығындағы балалардың қалауының 
талдауы бойынша, олар (ұсынылған тізімнен) аулаға аз уақытты 
жұмсағысы келеді, себебі  қалалық ортаның осы типтегі аула 
жалпы кеңістік емес, үйге іргелес ғана аумақ.   
 Ата-аналардың айтуы бойынша,   аулада уақыт өткізетін 
көбіне батыс бөліктеріндегі типтік ғимараттардың «Жетісу», 
«Ақсай» және «1-12» (88%) шағын аудандарындағы балалар 
мен жасөспірімдер. Айта кету керек, бұл жерде тұратын 
жасөспірімдер өздері  серуендейтін сүйікті орындарына сауда-
ойын-сауық орталықтарын жатқызды  («Серуендеу» тарауын 
қараңыз), бірақ маңайдағы сауда орталықтардың қашықтығына 
байланысты,  олар аулаларында серуендейді.
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1.3. Балаларға арналған алаң 

 Қалалық ландшфтағы ойын алаңы баланың 
шығармашылық және коммуникативтік дағдыларын 
дамытуға көмектесе алады. Әлеуметтік психологтар мұндай 
алаңдарда  балалардың іс-әрекетінің барлық түрлері ойын 
ортасының объектілерінің мағыналары мен функцияларының 
«заттандыруына» байланысты және бұл жерде басқа балалармен 
және ересектермен қарым-қатынасқа түсетін балалардың 

шығармашылық, қияли және трансформациялық белсенділігін 
білдіреді1.  Ғалымдардың айтуы бойынша, балаларға арналған 
алаңдар ХХ ғасырдың басында қалалану мен баланың ойынды 
қажетсіну  арасындағы ымыра ретінде пайда болды. 
 0-10 жас аралығындағы балалардың ата-аналарынан 
аулада немесе тұрғылықты жеріне жақын жерде орналасқан 
балалардың ойын алаңдарына баға беру сұралды.   
Респонденттердің 82%-ы үйінің жанында ойын алаңдары бар 
екенін айтты.

4 диаграмма

1И. Корепанова-Котляр, М. Соколова, “Детская площадка как феномен детской субкультуры”, // Вопросы образования. - 2017. - № 2. - С. 153-166.

Балалар алаңдарының ең аз саны (55%) жеке секторда 
анықталды. Екінші орында, алаң саны бірталай көбірек (16%) 
аудандар -  қаланың солтүстік бөлігінде орналасқан. Басқа 
жерлерде респонденттердің айтуынша, балалар ойын алаңдар 
саны 90% -дан асады.   

Респонденттердің көпшілігі (58%) бұл алаңдар мектепке дейінгі 
балаларға арналып жасалғанын атап кетті, тағы 37% бастауыш 
мектеп жасындағы балаларды да тартуға болатындығын айтты.  
Респонденттердің   5% -ы ғана бұл алаңдар 10 жастан асқан 
баланы қызықтарады деген ойда.  
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 Алматы қаласының билік органдары (өкімет билігі) жыл 
сайын қала  аулаларында жүздеген ойын алаңдарын жаңартады, 
стандартты ойын модульдерін орнатады. Дегенмен, кәмелетке 
толмаған балалардың ата-аналары, ойын алаңдардың 
жағдайын орташа деп бағалайды. Жартысына жуығы (47,9%) 

оларға 10 баллдық шкала бойынша 4-тен 7-ге дейін баға берді 
(«0» - өте жаман, «10» - өте жақсы). Респонденттердің 1/4 бөлігі 
(19,4%) төменгі деңгейде, ал шамамен 22,7%-ы – жоғарғы 
аралықта баға берді.

5 диаграмма
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6 диаграмма

 Аудандар бойынша балалар ойын алаңдарын бағалау 
Ликерт шкаласы бойынша 1-ден 10 ұпайға дейін жүргізілді, онда 
1 - «өте нашар», ал 10 - «өте жақсы».
  Аудандар бойынша атап айтқанда,  тарихи орталығының 
тұрғындары балалар алаңдарының жай-күйіне ең жоғары баға 
беріп отыр - бұл жердегі тұрғындардың ең көп саны (33%) өз 
алаңдарына «10 балл» деген баға берді.

 Минималды «1 балл» деген баға солтүстік 
шағынаудандарында  жиі кездеседі (13%). Жалпы алғанда, қала 
алаңдарының жағдайы орташа есеппен  «5»  балл деген баға 
алды.

Респонденттердің(0-10 жастағы балалардың ата-аналары) 
ойын алаңының жай-күйін  бағалауы, 10 баллдық шкала 

бойынша.
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7 диаграмма 

 Жоғарыда көрсетілген деректерге сүйенсек, қала  
балаларға арналған ойын алаңдарымен қамтамасыз етілген,  
олар орта есеппен қанағаттанарлық жағдайда жұмыс жасап 
жатыр. Келесі зерттеу сұрағы: бұл алаңдар баланы қаншалықты 
қызықтырады? 0-10 жастағы балалар ата-аналарының 
айтуынша, ойын алаңдарында көбіне (аптасына 3 рет) Алматы 
қаласының тарихи орталығының тұрғындары (66%) жүреді. 
Әлеуметтік тұрғын үйлер массивтерінде тұратын (43%), солтүстік 
(40%) және батыс (31%) ықшам аудандарда тұратын тұрғындар 

алаңдарға аптасына 3 реттен кем шығады,  ал жеке сектордағы  
респонденттердің жартысына жуығы  (48%)  балаларының ойын 
алаңдарына шықпайтынын айтты.   
 Сондықтан, ауданда ойын алаңдардың болуы мен 
балалардың ойын алаңдарына бару  жиілігінің арасындағы 
байланысты байқауға болады, сондай-ақ олардың жағдайының 
бағалауына да байланысты – ойын алаңдардың саны көп болса 
және жағдайы жақсы болса, кішкентай жастағы балалар сол 
алаңдарға жиі барады.
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8 диаграмма

1.4. Спорт алаңы

 Спорт баланың шыдамдылығын күшейту үшін, 
иммунитетті нығайту үшін, және артық салмақтың алдын алу үшін 
қажет. Жасөспірімдерге арналған спорт түрлерінің әлеуметтену 
және өзін-өзі басқару функциясы бар – ортақ қызығушылық 
жаңа достарды, жаңа қызығушылық табуға көмектеседі.     

 Қаладағы көпшілікке қолжетімді қоғамдық спорт 
алаңдары балалар кеңістігі болып саналмайды, бірақ кейбір 
балалар үшін тартымды орынға айналатыны мәлім. Мысалы, 
11-17 жас аралығындағы жасөспірімдердің 1/3 бөлігі (29%) 
аптасына үш рет ауладағы тегін спорт алаңдарында  жаттығу 
жасайтындарын айтты. Алайда олардың жартысынан көбі (51%) 
сирек пайдаланады. 0-10 жастағы балалардың ата-анасының 
40% -ы баласының спорт алаңдарына мүлдем бармайтынын 
айтты.  
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9 диаграмма

 Кішкентай балалардың спорт алаңдарына бармауы 
сол алаңдардың техникалық сипаттмасына байланысты болуы 
мүмкін. Әдеттегідей, Алматыда спорт алаңының екі стандарт түрі 
бар: доп ойнайтын жабық алаңдары және металдан жасалған 
спорттық тренажерлар (стрит-воркаут). Екі түрі де жас балалар 
үшін қауіпті – әдетте алаңда жасөспірімдер ойнайды, ал 
тренажерлар балаларға арналмаған. Сонымен қатар, байқау 
барысында  тұрғын үйдің    әр ауласында  ойын алаңдары 
құрылған болса да, спорт алаңдары бола бермейтіні анықталды.   

 Біз 0-10 жастағы балалардың ата-аналары мен 11-
17 жас аралығындағы жасөспірімдерден өздерінің спорт 
алаңдарын сипаттауды сұрадық. Ересектер мен балалардың 
айтуы бойынша арнайы алаңдық тренажерлармен қамтылған 
алаңдар орта таптың жаңа тұрғын үй кешендерінде және 

қаланың тарихи орталығында жиі кездеседі. Алайда, басқа ашық 
спорттық инфрақұрылым объектілеріне қатысты жауаптарда 
айырмашылықтар болды - мысалы, солтүстік маңындағы 
жасөспірімдер сол аймақтағы кішкентай балалардың ата-
аналарына қарағанда, ойын алаңдарын жақсы біледі. Демек, 
қандай болса да кеңістіктікті пайдаланушы, сол  кеңістік туралы 
жақсы біледі, ал оларға қызығушылығы жоқ адам, алаңдар 
туралы ештеңе білмейді.

 Осы екі топтың респондеттері  «Сіздің үйіңіздің 
жанында спорт алаңы бар ма?» деген сұраққа да ұқсас жауап 
берді. Кейбір индикаторлар бір-біріне жақындады. Мысалға,   
жасөспірімдердің 34% -ы және облыстағы ересектердің 48% 
-ы спорт алаңдарының саны қаланың жеке секторында өте аз 
екенін айтты.  Әлеуметтік тұрғын үйдің жаңа ықшам ауданында 
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10 диаграмма 

11 диаграмма
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12 диаграмма

да жауаптар бір-біріне ұқсас болды.  Алайда солтүстік шағын 
аудандарда тұратын жасөспірімдер өз аудандарын спорт 
алаңдарымен жақсы жабдықталған десе, сол жердегі   ересек 
респонденттерінің 43% -ы бұл туралы білмеді.
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12.1 диаграмма

1.5. Саябақтар  

 Көгалдандырылған  аймақтар қаланың жайлылығының 
маңызды элементі болып табылады: жасыл өсімдіктің болуы 
адамның эмоционалдық жағдайына жағымды әсер етеді. Қалалық 
жерлерде баланың табиғатқа қолжетімділігі көбіне  саябақтар 
мен алаңдармен шектеледі, бірақ әртүрлі аймақтарда олардың 
қол жетімділігі біркелкі емес.

 Біз 0-10 жас аралығындағы балалардың ата-аналарына 
парктің немесе саябақтың жанында тұру туралы сұрақ қойдық. 
Орта таптың жаңа тұрғын үй кешендерінің тұрғындары (81%) 
өздерінің үйінің жанында мұндай аймақтар туралы жиі айтты. Екі 
топтың респонденттері жасыл аймақ жоқ жерде тұратындықтан, 
бұндай жауапты түсіну киындыққа соқты. Өйткені, 15 минуттай 
жаяу жүріп бірінші топтың тұрғындары өзеннің бетон каскадтарына 
жете алады, екінші топтың респонденттері – бульварға шығады. 

Бұл респонденттер тұрғын үй кешеннің ішкі ауласының 
көгалдандыруын гүл бағы (сквер) деп қабылдауы мүмкін..  Бұдан 
әрі, кему тәртібімен парктер мен қоғамдық бақшалардың қол 
жетімділігі батыс шағын аудандарында және тарихи орталығында 
байқалады. Әлеуметтік тұрғындардың жаңа массивтер үшін бұл 
сұрақ өзекті мәселе деп айтуға болады - бұл жерде орналасқан 
респонденттердің 74% -ы үйдің жанында жасыл алаңдар жоқ 
екенін айтты. Сол сұрақ 11-17 жас аралығындағы балалар мен 
жасөспірімдерге қойылды және олардың жауаптары, жалпы 
алғанда, солтүстік шағын аудандарды қоспағанда, 0-10 жастағы 
балалардың ата-аналарына ұқсас болды. Онда, спорт алаңдары 
бойынша мәліметтер сияқты, балалар жасыл аймақтар туралы 
көбірек білетін. Өйткені, жасөспірімдер серуенге жаяу немесе 
велосипедпен үйден алыстау жерге шығады.

 Ата-аналардың айтуы бойынша, 0-ден 10 жасқа дейінгі 
(47%) балалардың жартысы сирек, аптасына үш реттен аз, 
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13 диаграмма

осындай жасыл аймаққа барады, ал бес баланың біреуі (25%) 
саябақтар мен бақтарға бармайды. Бұл жауаптарды аудан 

бойынша бөлсе, саябақтардың қолжетімділігі мен оларға бару  
жиілігі арасындағы тікелей байланысты көруге болады.
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14 диаграмма

15 диаграмма
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16 диаграмма

17 диаграмма.
11-17 жас аралығындағы 
балалардың ата-
анарының  пікірі 
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1.6. Серуендеу  

 Үлкен қалада өз бетімен тұрып-жүру  жасөспірімдер 
үшін жетілудің көрсеткіші болып табылады және қалалық 
кеңістікке деген жалпы сенімді білдіреді. Зерттеу шеңберінде 
респонденттердің «Жасөспірім аптасына неше рет өз бетімен 
серуенге шығады» деген сұраққа айтылған жауаптарына талдау 
жасалды. Талдау нәтижесі бойынша, 11-17 жас аралығындағы 
балалар мен жасөспірімдердің ата-аналарының жартысына 
жуығы (49%)   балаларына (аптасына кемінде бір рет) өз 
бетімен серуенге шығуға рұқсат бермейді.    Респонденттердің 

30%-ы аптасына 1-2 рет өз бетімен жүруге рұқсат береді, және 
әрбір бесінші ата-ана  баласының аптасына 3 реттен артық өз 
бетімен көшеге шығуна қарсылық білдірмейді.   
        Салыстырмалы түрде жасөспірімдерге: «Аптасына неше 
рет ата-анасыз жалғыз жүресіз?» деген сұрақ қойылды. 
Респонденттердің 38% -ы аптасына 1-2 рет, ал екінші жартысы 
(33%) аптасына бір реттен аз жүреді. Бұл жерде ата-аналар 
балаларын серуенге көп шығармаймыз дегенімен, балалар 
серуенге жиірек шығатыны байқалып тұр. Демек, бұл  
жауаптардың шамамен сәйкес келуі екі топтың қалаға деген 
сенімі төмен екендігін көрсетеді.
 

18 диаграмма
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 Бірлескен серуендерге келсек, 11-17 жас аралығындағы 
балалардың барлық ата-аналарының 49% -ы аптасына бір 
немесе одан да аз рет балалармен жүреді; үштен бір бөлігі 
аптасына 1-2 рет балалармен бірге серуенге шығады.  

19 диаграмма
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 Келесі сұрақтардың жауабын салыстыра отырып, 
респонденттер ата-аналар мен жасөспірімдердің бірлескен 
серуеніне  сауда-саттық жасау мақсатында жасалған серуенді 
жатқызуы мүмкін деп есептеуге болады. Мысалы, жаяу жүру 

орны ретінде ата-аналар мен жасөспірімдер көбіне сауда-ойын-
сауық орталықтарын (TRC) көрсетті - ересектердің 35% -ы және 
11-17 жас аралығындағы балалардың 56%-ы (жасөспірімдер 
бірлесіп және өз бетімен жасаған серуенді санады).

 Аудандар бойынша алып қарасақ, ССО қаланың батыс 
бөлігіндегі типтік құрылыстың ықшам аудандарында тұратын 
жасөспірімдердің бос уақытын өткізетін ең ыңғайлы орындар 
(77%) деп саналады. Солтүстік ықшам аудандардағы 11-17 жас 
аралығындағы балалар сауда орталықтарына аз барады (35%), 
өйткені  бұл жерде осындай объектілер жоқ,ал  ең жақын ірі 
сауда-ойын-сауықтыру орталықтары жаяу жүргіншілерге алыс 
жерде орналасқан. Бұл жасөспірімдердің ата-аналарының 
жауаптарымен расталады, яғни ата-аналар бос уақытын 

балалармен бірге сауда-ойын-сауықтыру орталықтарында 
өткізетінін респонденттің аз ғана бөлігі айтты (24%).
 Сауда орындарының саны көп, қаланың  тарихи 
орталығында тұратын 11-17 жас аралығындағы жасөспірімдердің 
ата-аналары (51%)  үшін ССО бос уақыт өткізетін тартымды 
орындары ретінде танылды. Яғни, сауда орталығының халық 
саны көп аудандарға жақындығы мен оларды бос уақытын 
өткізуге қолайлығы арасындағы байланысты байқауға болады.

20 диаграмма
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Сұхбатқа қатысқан сарапшылар қалада, әсіресе қаланың орталықтан тыс жерлерінде, жасөспірімдердің 
бос уақытын өткізетін орындардың жоқтығын растады. «Жасөспірімдер серуендейтін  жер жоқ. Тіпті 
мектепте баскетбол сақинасы жоқ. Менің 12 жасар балам баскетбол ойнау үшін, қала орталығында тұратын 
досына баруға мәжбүр немесе велосипедпен MEGA сауда-ойын-сауық орталығына барады», - дейді №2 
ықшамауданындағы балалар клубының жетекшісі Агата Ниязова. 
 
«Егер балалар алаңы балаларға арналған гетто болса, онда ССО жасөспірімдерге арналған 
геттолар. Сен өзгерте алмайтын белгілі бір сценариймен құрылған жасанды үлгідегі орта, қатаң 
бекітілген ережелерге сәйкес әрекет ететін мектептен айтарлықтай ерекшеленбейді», - дейді «Это двор» 
қозғалысының жетекшісі Алеся Нугаева.

«Алматы қаласының даму орталығы» АҚ айтуы бойынша, жасөспірімдердің іс-әрекеттіріне бақылау жүргізу 
қалалық ортаны жаңғырту бойынша іс-шараларды жоспарлауға көмектеседі. 

«Урбанистика орталығы» Алматыдағы полисонтрлық тұжырымдаманы жоспарлау кезінде, қала  
азаматтарының қала кеңістігін пайдалануын бақылайды. Мысалы, ССО саны аз қаланың батыс 
және солтүстік бөлігінде тұратын жасөспірімдер паркур, скейтпарк сияқты өз қажеттіліктеріне бос 
орындарды өздері тауып, игереді» - дейді Алматы қалалық орталығының басшысы Наталья Ливинская.  
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 Осыған байланысты,  ССО жоқ қаланың орталықтан тыс 
аудандарында бірлесіп және өз бетімен серуендеуге болатын 
орындарын анықтау туралы шешім қабылдадық. Талдау үшін 
қаланың солтүстік бөлігіндегі әлеуметтік тұрғын үйдің, жеке 
меншік сектордың және шағын аудандардың жаңа массивтері 
алынды. Бірінші жағдайда ондай орын болып аула анықталды 
54%, (11-17 жас аралығындағы балалардың ата-аналары).  

Солтүстік шағын аудандардың тұрғындары саябақтар мен 
қоғамдық бақшаларды (44%), ал 24% аулада серуендеуді жақсы 
көреді. Жеке секторда респонденттер «аулада», «саябақта» және 
«ССО» -да нұсқалар арасында тең бөлінді. Бөлінген жерлерде 
үлкен сауда және ойын-сауық орталықтарының жоқтығына 
қарамастан, бұл нысандар демалыс үшін ең тартымды болып 
табылады.
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 Осы сұрақ 11-17 жас аралығындағы балалар мен 
жасөспірімдерге де қойылды.     Бұлар да, ересектердің 
жауабына сәйкес жауап айтты, яғни  сауда және ойын-сауық 
орталықтарының жоқтығына қарамастан, осы нысандарда 
уақыттарын өткізу үшін қала орталығына баруға дайын. Бір 
қызығы, жеке сектордағы жасөспірімдер сауда-ойын-сауық 

орталығынан кейін демалыс үшін ең қолайлы орын ретінде спорт 
секцияларына баруды таңдап отыр (13%). «Кинотеатр» және 
«Спорт секциялары» нұсқалар  солтүстік шағын аудандардағы 
жасөспірімдер үшін бірдей тартымды (23%).  

22 диаграмма
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 Сауда орталықтарының тартымды болатынын 
себептерінің қатарына мыналар жатады: жаппай жаһандану 
мәдениетіне қосылу сезімі, сауда орталықтарының 
салыстырмалы түрде алғанда қауіпсіз ортасы, әртүрлі ойын-
сауықтарға қолжетімділігі және қоғамдық кеңістіктің орнына сол 
жердің сауда және қызмет көрсетуден бос кеңістігін танысу және 
қарым-қатынас құру үшін пайдалану.   
 
 Бұл, өз кезегінде, аудандағы немесе шағын аудан 
деңгейіндегі жасөспірімдерге арналған экологиялық кеңістіктегі 

тапшылықты көрсетеді. Жасөспірімдерде оларға арналған, 
олар үшін бейімделген жерлер жоқ. Оларды ойын алаңдарында 
қабылдамайды, ал «ересек» орындарына (кофейня, кафе және 
т.б.) бару үшін ақша керек.
 1.4 тарауда талқыланған спорт алаңдары барлық 
жасөспірімдерге бірдей тартымды болып табылмайды және 
физикалық жаттығуға қызығушылық танытпайтын балаларға 
тартымды емес функциялардың шектеулі жиынтығын ұсынады.  
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 Диаграмада көрсетілгендей, жасөспірімдер ата-
аналарының пікірінше,   қаланың солтүстік бөлігіндегі шағын 
аудандар (50%), жаңа әлеуметтік тұрғын үй массивтері 
(62%), жеке меншік сектор (52%)  балалар үшін ең қолайсыз 
аудадандарға жатады. 
 
 11-17 жас аралығындағы жасөспірімдермен сұхбат 
жүргізгенде, респонденттерге «Сіз қайда серуендейсіз?» деген 
сұрақ қойылды. Сұрақ нақты қойылғанымен кейбір  балалар 
таза ауада серуендеуді емес, өздерінің  қандай да бір мақсатпен 

баратын (компьютерлік клубтарға, спорт секцияларына) 
орындарын атады.  Яғни,  Алматыдағы заманауи балалар 
жай серуендеуге бармайды, олар секциялар мен ойын-сауық 
нысандардан басқа жерге бармайды, қаланы зерттемейді деген 
шартты түрде қорытынды шығаруға  болады. Екінші жағынан, 
бұл секциялар мен компьютерлік клубтар балалар ортақ іспен 
айналасып,  бір-бірімен қарым-қатынас жасай алатын орынның 
функциясын орындайды.  
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1.7. Жайлы қала  

 Жайлылық —  қоршаған ортаның сыртқы және ішкі 
қолайлы жағдайлардың үйлесуі,   біздің өмірімізді тыныш және 
жағымды етеді.    
 0-ден 10 жас аралығындағы балалардың ата-аналарына 
Алматы қаласының  бала үшін  қолайлығын бағалау ұсынылды. 
Тұтастай алғанда, қалалық кеңістіктің барлық түрлері бойынша 
оң баға алынды. Алайда, әлеуметтік тұрғын үй кешенді құрылыс 
аудандарында     респонденттердің 72% -ы қаланың жайлылығы 
деңгейіне төмен баға берді.  
 Мұндай жауаптар осы аудандардағы қызмет сапасына, 
спорттық / балалар ойын алаңдарының жағдайы мен жай-

күйіне, сондай-ақ жаңа шағын аудандардың объективті 
сипаттамаларына байланысты, оның ішінде орталық пен 
қаланың басқа бөліктеріне көлік қатынасын жеткіліксіздігіне 
қойған бағаларымен сәйкес келеді.   
 Жайлылықтың  «антирейтинг» үштігін Алматы қаласының 
солтүстік және батысындағы шағын аудандарды құрайды. Тарихи 
орталығының, орта таптың жаңа тұрғын үй кешендерінің және 
жеке сектордың тұрғындарының бағалауы шамамен сәйкес 
келді. Жеке меншік секторы әлеуметтік инфрақұрылымның 
дамымағандығынан және қалалық қоршаған ортаның 
монофункционалдығынан зардап шегетін болғанымен, олар 
экологиялық тұрғыдан ұтымды жағдайда тұр, сондықтан бұл 
жердегі респонденттер жоғары баға берді.  
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 Респонденттердің ашық сұрақтарға берген 
жауаптарынан қауіпсіздік, әлеуметтік инфрақұрылым, білімге 
қолжетімділік туралы мәселелер алаңдайтынын білуге болады.  
Талдау қорытындысы бойынша, аудан арасындағы жауаптар  
бір-бірінен қатты алшақтамайды. 

 Жалпы алғанда, жасөспірімдер арасында 
респонденттердің 61%  Алматыны    қолайлы деп санайды. Әрбір 
бесінші респондент үшін жауап беру қиын болды және шамамен 
18% -ы қолайсыздықты сезінетінін айтты.  Жайсыздықтың 
себебін анықтауға тырыстық.    Респонденттердің жартысынан 
астамы (53%) «жайлылық» ұғымын «жеке қауіпсіздікпен» 
байланыстырады, ал әрбір үшінші респондент (33%) тауарлар 
мен қызметтердің жоғары бағаларын өзін ыңғайсыз  сезуінің 
себебі  ретінде көрсетті.
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Велосипедпен жүретін 
жолды Тазалықты сақтау Ауланы Ағаш аз Балабақша 

жетіспейді
Көршілермен қарыш-
қатынасты жақсарту

Мәдени үйлер керек Жол қауіпсіздігі төмен
Үйірмемен 

секциялардың 
қолжетімділігі

Тағы мектептер 
қажет Ойын алаңдары Білім беру сапасын

Ақысыз үйірме қажет Көлік көп Қоқыс көп Қаланы 
көгалдандыру керек

Жарықтандыру 
керек

Сырғыма баспалдақ 
(пандус) керек

Көлікті қоятын орын 
керек Жалу жүргінші жол Емхана керек Спорт алаңдары Спортзал Стадиондар

Нені жақсартуға болар еді?
0-ден 10 жас аралығындағы балалардың ата-аналарының 
жауаптары:
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28 диаграмма
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 Аудандар бойынша жүргізілген талдау қаланың батыс 
бөлігіндегі шағын аудандар тұрғындардың өмір сүру үшін 
ең қолайлы ауданыны екенін көрсетті, өткені әрбір бесінші 
жасөспірім өзін қолайлы сезінетінін айтты. Әлеуметтік тұрғын 

үй жаңа массивтер мен жеке сектор аудандары қолайлылық 
деңгейі төмен аудандар болып  анықталды Бұл аудандарда 
көбіне  (35 және 27%) жасөспірімдер үшін қаланың жайлылығы 
туралы «Жоқ» деген жауап кездеседі.

29 диаграмма. Қалада жүру мақсаты
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 Қаланың қолайлығын көрсеткіштерінің бірі қала 
көшелерінде балалар мен жасөспірімдердің еркін және жиі 
жүріп-тұруын айтуға болады. Өткені бұл параметр  балалар 
мен жасөспірімдердің тұратын аймақтарынан басқа жерде 
жүре алатынын көрсетеді, сонымен қатар, қоғамдық көлікті 
немесе басқа да көлік түрлерін (велосипед, скутер, самокат)  
пайдаланатынын көрсетеді.    

  Талдау көрсеткендей, Алматыда 11-17 жас аралығындағы 
барлық жасөспірімдердің 71% -ы қоғамдық көлікті үнемі 
пайдаланады. Осы жастағы респонденттердің 22% жаяу жүреді.    
Велосипед / скутерді жүйелі түрде  тек 4% ғана қолданады.

30 диаграмма
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1.8. Қауіпсіздік 

 Қалалық ортаның жайлылығының маңызды бөлігі 
ретінде оның қауіпсіздігі болып табылады. Осы сауалнаманың 
шеңберінде біз барлық деңгейдегі респонденттердің қауіпсіздік 
туралы пікірлерін анықтауға тырыстық. Ол үшін сауалнамаға 
қауіпсіздік ұғымы туралы жан-жақты сұрақ дайындадық. 
Қауіпсіздік деңгейін анықтайтын ашық сұрақтармен бірге өз 
бетімен серуендейтін балалардың жасы мен баратын жерлердің 
ареалын зерттедік.    

 Біз  0 жастан 10 жасқа дейінгі балалардың ата-
аналарынан Алматы қаласының қауіпсіздігіне 10 баллдық 
шкала бойынша  баға беруін сұрадық. Респонденттердің басым 
көпшілігі (51%) 4-тен 7-ке дейінгі орташа баға берді және (23%) 
10 баллдың 5-ін берді. Жауаптардың   нұсқалары аса ауытқуды 
көрсетпеді, респонденттердің аз пайызы ғана өте жағымсыз 
немесе өте жоғары баға берді. Сауланамаға қатысқан кәмелетке 
толмаған балалардың ата-аналары қалалық ортанының  
қауіпсіздік деңгейіне орташа баға берді, кейбір ата-аналар баға 
беруде жауап айта алмады.

31 диаграмма

 Диаграммадан көрініп тұрғандай, қаланың жеке меншік 
сектордың респонденттері, қаланың солтүстік және батыс 
бөліктерінде тұратын 0-ден 10 жас аралығындағы балалардың 
ата-аналары орташа бағаны жиі беріп отыр. Тарихи орталығында 
тұратын респонденттер қауіпсіздік деңгейін орта бағадан жоғары 
баллға дейін бағалаған.    Әлеуметтік тұрғын үй жаңа массивте 

тұратын респонденттердің жауабы алаңдатады, өткені осы жерде 
тұратын 0-ден 10 жас аралығындағы балалардың ата-аналары 
үштен бір бөлігі қауіпсіз деңгейі өте төмен деп бағалаған, яғни 
«1» балл деп бағалаған.
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Қауіптің негізгі көздері 
0-ден 10 жас аралығындағы балалардың ата-аналарының жауаптары:

Автотұрақ Маскүнемдер 

Баспанасыз адам (бомж) Жүргізушілер 

Ластанған ауа Барлығы 

Көктайғақ Қала 

Аула Жануарлар 

Жер сілкінісі Интернет

Кәріз жүйесі (Канализация) Құдықтар 

Адамдар Люктар

Дүкендер Көлік 

Иттер Көпірлер 

Қоқыс Нашар жарықтандыру 

Ашық терезе Педофилдер

Түтін  Бағдаршам 
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 11-17 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдер 
тобындағы респонденттеріне келер болсақ, оларға: «Сіз 
қалаңызда қауіпсіз өмір сүресіз бе?» деген сұрақ қойылды. 

 11-17 жас аралығындағы респонденттердің гендерлік 
тұрғыдан деректерін талдауы бойынша, қауіпсіздікті сезінген 
жасөспірімдердің ұлдар мен қыздардың жауаптары шамамен 
тең болып тұр.

32 диаграмма. 11-17 жас аралығындағы 
балалар мен жасөспірімдердің 
қауіпсіздік жөніндегі пікірлері
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33 диаграмма

 Сауалнамаға қатысқан 11-17 жас аралығындағы 
балалардың пікірінше, аймағы қоршалған, күзет қойылған, жақсы 
жарықтандырылған орта таптың жаңа тұрғын үй ірі кешендері 
ең қауіпсіз орын болып анықталды. Әеуметтік тұрғын үй жаңа 
массивтері кішкентай тұрғындар пікірлері бойынша қауіпті 
аймақ болып анықталды. Көше жарықтандыруы нашар және   
көптеген қоқыстар мен құрылыс алаңдары қауіп туғызатынын 

айтты. Және де аймақ қарқынды дамып келеді, қоныстану 
процессі жақында басталып, жедел түрде жүріп жатқандықтан 
қалалық қоршаған орта қауіпсіз болып есептелмейді. Басқа 
жерлерде респонденттердің жартысынан көбі қаланы қауіпсіз 
деп санайды, бірақ сонымен бірге респонденттердің 25% -30% 
-ы жауап беруге қиналды.
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34 диаграмма

 11-17 жас аралығындағы балалардың ата-аналарымен 
әңгімелесу кезінде, ата-аналардың балаға қаламен 
танысу кезінде еркіндікті беруге қаншалықты дайын екенін 
анықтадық, қаланың мейірімділігі немесе мейірімсіздігі туралы 
көзқарасымен таныстық, өткені балаға қоятын шектеу ата-
ананың тәжірибесіне байланысты.   
 Жасөспірімдердің ата-аналарынан ішінде тек 28%-ы 
балаларына өз бетімен серуендеуге   мүмкіндік береді. Одан 
басқа 32%  кейде жіберуге дайын,  ал респонденттердің 40%-
ы 11-17 жас аралығындағы балаларына өз бетімен серуендеуге 
рұқсат бермейді. Басқаша айтқанда, ата-аналардың жартысы 

қалаға немесе балаға сенімсіздікпен қарайды, өз бетімен 
жүруді қауіпті деп есептейді. Көбінесе «Жоқ» деген жауап 
жекеменшік секторда (67%) және әлеуметтік жаңа үй-жайларда 
(53%) байқалды. Қаланың солтүстік бөлігінің маңайында 
респонденттердің пікірлері шамамен екіге бөлінді.
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35 диаграмма

 Респонденттердің пікірлері бойынша орташа 
деңгейдегі қауіпсіз аудандарға қаланың батыс бөлігіндегі 
ықшамаудандарды және тарихи орталықты жатқызуға болады, 
бұл аймақтардағы   балалар үнемі немесе кейде өз бетімен 
серуенге шығады. Алматының орталығы үшін бұл  күтілген 
баға – қаланың бұл бөлігі жақсы жарықтандырылған, полиция 
қызметкерлері тұрақты түрде кезекшілікте жүреді, үйлердің 
бірінші қабаттарында кешкі уақытта да кәсіпкерлер қызметін 
жасайды және жаяу жүргіншілер қозғалысымен ерекшеленеді.  
Ал  кейіннен «нөмірленген» ықшам аудандар және «Ақсай» мен 
«Жетісу» бұған дейін беделі төмен болған  аудандар. Жағдайдың 

өзгеруі соңғы 15 жылдағы бала санының тұрақты өсуімен және 
осы аймақтардың әлеуметтік-демографиялық профилін бірте-
бірте өзгертуімен байланысты деп болжауға болады. Ауданда 
жас отбасылардың, балалар мен жасөспірімдердің санының 
ұлғаюы тұрғындар арасындағы қарым-қатынастардың санын 
көбейтеді, отбасыларға қызмет көрсету немесе басқа да 
инфрақұрылымдардың пайда болуына және қоршаған ортаға 
деген сенімді арттыруға  ынталандырады. 
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  Жасөспірімдердің ата-аналарын айтуы бойынша 
қалада балалары үшін ықтимал қауіптердің бастысы – 
«Автокөліктер» (52%). Екінші маңызды қауіп – бейтаныс адам 
(37%). Респонденттердің барлығының 6% -ы ғана қаңғыбас 
жануарлардан қорқады, соның ішінде батыстағы шағын 
аудандарында респонденттердің 24%  осы қауіпті атап кетті. 

Көлік қауіптілігі жоғары деп қаланың тарихи орталығы (75%) 
және  әлеуметтік тұрғын үй массивтері (62%) анықталды.  
Бейтаныс адамдарға жеке сектордағы  ересек респонденттері 
наразылығын білдіреді (51%),  және бейтаныс адамдар Алматы 
қаласының солтүстігінде және батысында шағын аудандарында 
да ыңғайсыздық туғызады. (екі топта  46%).

36 диаграмма
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37 диаграмма

 Сондай-ақ, біз 11-17 жас аралығындағы балалардың 
ата-аналарынан баласын неше жастан өз бетімен серуендеуге 
жібере бастағанын немесе жіберуге дайын екендігін сұрадық. 
Ата-аналардың көбі (32%) 12-13 жастағы баланы жіберуге дайын 
екенін айтты. Әрбір төртінші   ата-ана баласының өз бетімен 
жүруді 14-15 жасында бастағанын жөн көріп отыр. Бірақ, әрбір 

бесінші респондент өздерінің балаларына 12 жасқа толғанға 
дейін  рұқсат бергенін айтады. Респонденттердің 14% -ы өз 
балаларын өз бетімен жіберуге мүлдем дайын емес екенін 
айтты.
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38 диаграмма

 Аудандар бойынша саралау жүргізсек, өз бетімен 
жүре алатын балалар қаланың батыс бөлігінде және тарихи 
орталығында тұрады. Өйткені, олардың ата-анасы, ең алдымен 
(жасы бойынша), балаға, қалаға және қоршаған ортаға сенім 

артып, баланы өз бетімен серуенге шығарады. Жеке секторда 
тұратын респонденттер басқаларға қарағанда, 11-17 жас 
аралығындағы балаларға (26%) ондай мүмкіндік беруге дайын 
емес. 
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39 диаграмма

 11-17 жас аралығындағы балалардың ата-аналарынан 
бала өз бетімен серуендеуге дайын екенін қалай түсінгенін 
сұрадық. Бірақ, балаларын неше жастан жіберетіні туралы 
жауаптырын талдамай-ақ, бұл ата-аналар неге сондай шешімге 
келгені түсінікті болды 

 «Осы жастағы бала өз бетімен жүре алады» деген 
жауапты таңдаған  ата-аналардың көпшілігі  орта таптың жаңа 

ірі тұрғын үй кешендерінде өмір сүреді, яғни осы жерде балаға 
және қоршаған ортаға сенім балансы өте жоғары  ( ескеретін 
жайт, бұл жерде ата-аналар өз бетімен серуендеу дегенді - 
тұрғын үй кешенінің қоршалған аула ішінде серуен деп білдіруі 
мүмкін). Респонденттердің жартысы 13 жасқа дейінгі балаларын 
өз бетімен серуендеуге жіберетінін айтса да, респонденттердің 
төрттен бірі 11-17 жас аралығындағы балаларды өз бетімен 
жіберуге мүлдем дайын емес.   
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 Сонымен қатар, батыс бөлігіндегі ықшам 
аудандарындағы респонденттер (35%) қалалық орта 
қауіпсіздігіне көбірек көңіл бөледі, мұнда ата-аналардың 76% 
-ы 13 жасқа дейінгі балаларды өз бетімен серуендеуге жіберуге 
дайын. Ал  жеке сектордың тұрғындары (17%) көше қауіпті 
жер деп санайды; бұл жағдай таңқаларлық емес, бұл топтағы 
респонденттердің жартысынан көбі балаларына тек 14 жастан 

бастап өз бетімен серуендеуге рұқсат етеді, ал қалған төрттен бір 
бөлігі ересектердің қадағалауынсыз баланы серуенге жіберуге 
дайын емес. Тарихи орталығының респонденттерінің арасында, 
жаңа әлеуметтік тұрғын үй алаңдары мен қаланың солтүстік 
бөлігіндегі жиі айтылған жауап «Балаға ересек адамның 
қадағалауынсыз серуендеуге рұқсат беруден басқа таңдау жоқ 
болды» (28%, 20% және 19%).

40 диаграмма
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 Сондай-ақ, сауалнама барысында баланың  қалаға 
деген сенім деңгейінің әртүрлі екенін және жасөспірім үшін 
үйден алыстаған сайын қауіпсіздік сезімі қаншалықты өзгеретіні 
анықталды.  11-17 жас аралығындағы балалардың ата-аналарына: 
«Балаңызға  жалғыз немесе достарымен бірге қаншалықты алыс 
жерге баруға рұқсат етесіз?»
 Қаланың солтүстік бөлігіндегі (62%), әлеуметтік тұрғын 
үй жаңа массивтер мен  жеке меншік сектордың респонденттері  
(58% әрқайсысы) «Тек аулада» серуендеуді рұқсат етеді. «Көше, 
аудан» нұсқасы қаланың тарихи орталығы  мен орта таптың жаңа 
тұрғын үй кешендерінің  респонденттері таңдады (сәйкесінше 
64% және 50%).

  Жалпы, қалаға сенім білдіріп, «Қаланың басқа 
аудандары» деген жауапты батыс аудандарындағы  тұратын 
(«нөмірленген» «Ақсай», «Жетісу») 11-17 жас аралығындағы ата-
аналары таңдады. Қаланың солтүстік бөлігіндегі аудандардың 
респонденттері (0%) балаларын қаланың басқа бөліктеріне 
мүлдем жібермейді. Бұл зерттеуге түскен «Көкжиек» және 
«Құлагер» ықшамаудандар қаланың алыс аймақтарында 
орналасқан және қаланың басқа аудандармен көлік қатынасы 
нашар болғандықтан болуы мүмкін.

41 диаграмма
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 0-10 жас аралығындағы балалардың ата-анасына 
және 11-17 жас аралығындағы жасөспірімдерге мынадай сұрақ 
қойылды: «Бала қалада қиын жағдайға түссе, оған кім көмектесе 
алады?»  және  «Егер сіз қалада қиын жағдайға тап болсаңыз, 
Сізге кім көмектесе алады»? Бірінші топтағы респонденттердің 
77%-ы тек өздеріне ғана емес сенетінін айтты.  Сауалнамаға 
қатысқан жасөспірімдердің жартысынан көбі ата-аналарының 
көмегіне, ал бестен бір бөлігі  — достардың көмегіне жүгінетінін 
айтты.

 Ата-аналардың тек 7% -ы және жасөспірімдердің 8% -ы 
ғана полицияның көмегіне жүгінеді. Құқық қорғау органдарына 
деген сенімнің төмендігі, екі топтың  полиция қызметкерлерінен 
гөрі кез келген кездейсоқ адамның көмегіне жүгінетіннен  (9%) 
байқалады.

42 диаграмма
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2. БАЛА МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН 
ҚЫЗМЕТТЕР
2.1. Медициналық қызметтер 

 Денсаулық сақтау қызметтерінің қолжетімділігі мен 
сапасын бағалау үшін 0-ден 10 жас аралығындағы балалардың 
ата-аналары болып табылатын респонденттер тобына 
ұсынылды. Бұл аурулардың алдын алу, ерте диагностикалау 
және профилактиканы қамтамасыз етуде ең әлсіз топтар. 
Респонденттердің медициналық қызмет сапасы туралы пікірлері 
шамамен бірдей: 41% оң баға берді, 38% - жағымсыз баға берді. 
Қалалық жерлердің түрлері бойынша   талдау келесіні көрсетті:

- Баланың денсаулығына қанағаттанбаған 
респонденттердің басым көпшілігі әлеуметтік тұрғын үйдің 
жаңа үй-жайларында (76%) тұрады. Басқа да орталықтан 
басқа аудандарда тұратын тұрғындарының 30%-50% дейін өз 
балаларына көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасына 
төмен баға берді. Бұның себебі аудандық клиникаларда 
мамандардың жетіспеушілігі, кезек пен жекелеген 
клиникалардан қашықтығы болуы мүмкін.

- Медициналық қызметтердің таңдауы мүмкіндігі мен 
алуан түрлілігі тұрғысынан ең дамыған деп, қаланың тарихи 
орталығын және орта таптың жаңа тұрғын үй кешендерін атайды.

43 диаграмма
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2.2. Мектепке дейінгі мекемелер

 Біз таңдаған сауалнамадағы әдіснамасының шектеулері 
мектеп жасындағы балалардың ата-аналарын респонденттердің 
жеке тобына бөлуге мүмкіндік бермеді. Дегенмен, білім беру 
қызметтерін пайдалануды зерттегенде, біз балалардың мектепке 
дейінгі мекемелеріне бармайтын  себептерін анықтай алдық.

 Ата-аналардың 56%-ы балабақшаның үйге жақын жерде 
болмауын және кез келген жерге  баланы апару мүмкіндігінің 
жоқтығын атап көрсетеді. Сауалнамаға қатысқан ата-
аналардың 53% -ы балаларды өздері бағады  немесе жақын 
туысқандарының көмегіне жүгінеді.

44 диаграмма
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Балаларды мектепке дейінгі мекемелерімен қамтамасыз ету - балаларға мейірімді қаланың көрсеткіштерінің 
бірі. Бүгінгі таңда қалада балабақшалар тапшылығы мен оларда орын жоқтығы өзекті мәселе болып тұр. 
Жергілікті атқарушы орган өкілінің айтуынша, әкімдіктер мемлекеттік және жеке меншік балалар мекемелеріне, 
соның ішінде шағын орталықтардың форматына қолдау көрсетеді. 

«2017 жылы Алмалы ауданында біз 24 шағын орталық аштық», - дейді аудандық білім беру бөлімінің 
маманы Абылай Исабек.

 Мектепке дейінгі мекемелердің ең үлкен тапшылығын 
қаланың батыс бөлігіндегі респонденттер атап өтті, онда 
респонденттердің 50%-ы «Үйдің маңында балалар бақшасының 
жетіспеушілігі» нұсқасын таңдады. Қаланың тарихи орталығында 
және орта таптың жаңа тұрғын үй кешендерінде респонденттер 
баланың балабақшаға келмейтін себептері  ретінде бұл нұсқаны 

таңдамады. Әлеуметтік тұрғын үй жаңа массивтерінде тұратын 
әрбір төртінші респондент мектепке дейінгі мекемелердің 
жетіспеушілігін, ал екінші жартысы балабақшаларда бос 
орындарының болмауына назар аударды.

45 диаграмма
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 Балалары мектепке дейінгі мекемелерге баратын 
респонденттерді балабақшада ұсынатын қызметтердің сапасын 

бағалауды сұрадық. Жалпы, респонденттердің жартысынан көбі 
(61%) ұсынылған қызметтердің сапасына қанағаттанған.

Мектепке дейінгі білім берудегі жаңа бағыттар

Өкілдері сұхбатқа қатысқан, барлық мектепке дейінгі мекемелер белгілі бір  оқу әдістемеге сүйенеді. 
Сарапшылардың айтуынша, қазіргі замандағы білім беру жүйесі біртіндеп жаңа құндылықтарды 
игеруде.

 « 10 жыл бұрын IQ индикаторлар басты назарда болып, балаға мүмкіндігінше академиялық 
білімді көбірек беруге тырысты. Қазіргі таңда біз шағымдарды жеңу қабілетіне, коммуникативтік 
дағдыларды дамытуға көп көңіл бөлеміз, яғни EQ немесе эмоционалды  ақылды дамытуға 
тырысамыз», — дейді Алматыдағы  «жайлы» аймағындағы  жеке балалар клубының негізін қалаушы 
Агата Ниязова.

 Аудандар бойынша  жаңа үлкен тұрғын үй кешендері 
(85%), батыстағы ықшам аудандар (71%) және қаланың 
солтүстігінде (66%) тұратын балалардың ата-аналары 
балабақшаларда ұсынылатын білім беру қызметтеріне өте 
риза. Бұл қызметтерге ең үлкен қанағаттанбауды әлеуметтік 
тұрғын үйдің жаңа ықшам аудандарының респонденттері 
(35%) көрсетті.  Жекеменшік секторда тұратын сәбилердің 
ата-аналарының жартысына жуығы балабақшалар көрсететін 
қызметтердің сапасын бағалай алмағаны алаңдаушылық 
туғызады.
 
 Жалпы  қала бойынша,  бұл санаттағы респонденттердің 
24%-ы «Мен білмеймін» нұсқасын таңдады. Мұндай   жауапты  
келесі гипотезалармен түсіндіруге болады:

- Балалардың ата-аналары жұмыс орындарында бас көтермей 
жұмыс істейді, олар балабақшаның көрсететін қызметтерінің 
сапасына объективті баға бере алмайды;

- Ата-аналар бұл мәселені тереңірек зерттеуге қызығушылық 
танытпайды, себебі олардың көпшілігі үшін балабақша баланың 
күндіз уақыт өткізетін   ғана  орны болып табылады.
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2.3. Қосымша сабақ және бос уақыт

 Білім қоғамды дамытудың маңызды факторларының бірі, 
қосымша білім мен дағдылар - жеке өсу мен адамның одан әрі 
қарай жетістікке жетіп, дамудың  бәсекелестік артықшылығы деп 
атауға болады. Зерттеу нәтижелері бойынша ата-аналар осыны 
түсініп, баланың мектептен тыс  орныдарда алатын біліміне, 
баланың дамуына инвестиция салуға дайын екендігіне сенуге 
негіз бар. Балалар мен ата-аналарды таңдаудына үйірмелер 
мен секциялардың орналасу жері әсер етеді.  
 11-17 жас аралығындағы балаларды ата-аналары (74%) 
балаға қосымша білім беру мекемелерінде оқытады  – дамыту 
орталықтарында, шығармашылық орталықтарда, спорттық 

секцияларда және т.б.. Соның ішінде, қосымша білім беру 
мекемелерінің 59%-ы респонденттердің үйлеріне жақын жерде 
орналасқан, ал үштен бір бөлігі көрші ауданға барып оқиды.  
Осы қызметтер жаяу бара алатын жақын жерде орналасқан 
аудандар: солтүстік аудан (87%), жеке сектор (70%) және 
қаланың батыс бөлігі (54%).   
 Қалған респонденттердің пікірлері жалпы алғанда бір-
біріне ұқсас, «Үйден жаяу барып келетін жерде» және «Көрші 
ауданда» нұсқалары  шамамен тең таңдалды. Орташа класты 
жаңа тұрғын үй кешендері мен әлеуметтік тұрғын үй кешендерінде 
тұратын респонденттер  «Көрші ауданда» және «Қаланың 
шалғай аудандарында»  деген нұсқаларын жиі  таңдады (56% 
әрқайсысы).
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 11-17 жас аралығындағы балалардың ата-аналарынан 
баланың қатысатын үйірмесін анықтадық. Диаграммадан 
балалардың (және олардың ата-аналарының) қызығушылығы 
алуан түрлі екенін көруге болады:  спорттық секциялар, би, 
гимнастика, математика, физика, робототехника, шахмат. 

 Бұлардың басым бөлігі ақылы түрде оқытатын секциялар 
мен үйірмелер.  Бұл 11-17 жас аралығындағы балалардың ата-
аналарының (82%) пікірі. Респондеттердің 18% ғана ақысыз 
түрде өткізілетін қосымша сабақтарға қатысады.
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 Біз респонденттерден өз аймағындағы ақысыз үйірме мен 
секциялар туралы сұрадық. Жалпы алғанда респонденттердің 
жартысы олардың бар екендігін біледі, бірақ оларды тек 18% ғана 
оны пайдаланады. Көбінесе, мұндай үйірмелер мен секциялар 
мектептерде және оқушылар сарайларында орналасқан. 

Бұл туралы қаланың жеке секторының тұрғындары хабардар 
екен (57%). Сауалнамаға қатысқан ата-аналардың пікірінше, 
әлеуметтік жаңа үй-жайларында (81%) ақысыз секциялар өте аз. 

50 диаграмма
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 Сауалнамаға сәйкес қосымша қызметтердің орташа құны 
10 000-нан 20 000 теңгеге дейін болады. Бұны жасөспірімдердің 
ата-аналарының жартысына жуығы айтты. Ең қымбат үйірмелер 
Алматы қаласының тарихи орталығында орналасқан, онда 
ата-аналардың 33%-ы   айына 20 000 теңге төлейді. Қолжетімді 

секциялар жеке секторда анықталды,онда сауалнамаға 
қатысқандардың 71%-ы қосымша сабақтарға айына 10 000 теңге 
төлейді.

Сарапшылармен сұхбат жүргізген респонденттер мемлекетпен тығыз ынтымақтастыққа дайын екендігін 
білдірді. 

«Жеке меншік мектептерге мемлекеттік қолдау жоқ. Мысалы, мемлекеттік мектептердегідей 
қаржыландыру адам басына жүргізілсе, біз оқытудың құнын төмендете аламыз. Ата-аналар 
күннің екінші жартысы және қосымша үйірмелер мен секцияларға ғана ақы  төлейтін еді», 
— дейді Алматы қаласының орталығынан тыс жерде орналасқан  «Дана» жеке мектебінің директоры 
Рената Төлегенова.

Осындай шектеулер балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру қызметтерін ұсынатын үкіметтік 
емес ұйымдарда да бар.

«Біз кең аудиторияға танымал ақылы үйірмелер мен секцияларды ұсынғанымызбен, тегін 
сабақтар санының көбейтуге қарсы емеспіз, бірақ бұл мемлекеттік қолдауды талап етеді», — 
дейді «Комунити Плюс» Қоғамдық қорының жетекшісі Эльмира Карманова.
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 Жоғарыда айтылғандай, респонденттердің 59%-
ы балаларының үйге жақын жерде орналасқан үйірмелер 
мен секцияларға баратындығын айтты. Ал респонденттердің 
қалған 41%-ы, отбасылық бюджетке қосымша шығын болса да, 
балалары қаланың көрші немесе алыстағы аудандарындағы 
үйірмелер мен секцияларына қатысатынын айтты. Осыған 
орай,   жасөспірім өзінің секциялары мен үйірмелеріне қалай 
қатынайтынын сұрақ.  

 Респонденттердің 53%-ы балаларын өздері жеткізеді 
немесе басқа ересек адамға тапсырады. 11-17 жас аралығындағы 
балалардың ата-аналар арасында «Өз бетімен» және 
«Достарымен» деген жауап  шамамен бірдей таңдалды. 
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 Қатынау түріне келетін болсақ, сауалнамаға қатысқан 
ата-аналардың 48%-ы «Жаяу» нұсқасын таңдады, бұл үйірмелер 
мен секциялардың қол жетімділігі туралы деректермен 
шамамен сәйкес келеді. «Қоғамдық көлік» нұсқасын 11-17 жас 
аралығындағы балалардың 37% -ы атады. Респонденттердің 11% 
«Такси арқылы» баратынын айтты. 

 Аудандар бойынша қоғамдық көліктің қызметтерін жол 
байланысы жақсы, маршрут желісі кең таралған батыс шағын 
аудандардағы жасөспірімдер (51%) жиі пайдаланады. Орта 
таптың тұрғын үй жаңа кешендерінде тұратын жасөспірімдер 
көбіне (27%) керек жерлеріне өз бетімен такси арқылы 
қатынайды.
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 Қосымша сабаққа қатысу туралы сұхбатқа қатысқан 
респонденттердің екінші тобы жасөспірімдер болды. Зерттеу 
көрсеткендей, көбіне олар спорттық секцияларға барады, атап 
айтқанда, жекпе-жек күрес (34%). Сауалнамаға қатысқан әрбір 
үшінші жасөспірімнің қосымша тілдік курстарына (28%) және 
сауалнамаға қатысқанның әрбір төртіншісі (23%)  би үйірмесіне 
барады  екен.   

 Гендерлік жағынан талдау жүргізгенде, күткендей жекпе-
жек секцияларына ұлдар (55%), биге қыздар (39%) қатысатыны 
анықталды. Ер балаларға (19%) қарағанда қыздар (34%) тілдік 
курстарын жиі таңдайды.
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 Жасөспірімдердің қызығушылықтарына аудандар 
бойынша жасалған талдау нәтижесінде, орта таптың тұрғын 
үй жаңа кешендерінен басқа, қаланың барлық аудандарында 
тілдік курстарын жиі (25%-30%) таңдалатыны анықталды.  Орта 

таптың тұрғын үй жаңа кешендерінің жас тұрғындары (65%), 
(немесе олардың ата-налары) жекпе-жек секцияларын жиі 
таңдайды екен.

Сіздің аудандарыңызда қандай үйірме немесе секция жеткіліксіз?
11-17 жас аралығындағы балалардың жауаптары:

«Спорт секциялар»

«Ақысыз жүргізілетін музакалық үйірмелер»

«Шығармашылық үйірмелер»

«Сапалы тілідк курстар – ағылшын қытай тілдері»

«Бокс»

«Жақсы және қымбат емес бассейн»
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 Осы сұрақ 11-17 жас аралығындағы балалардың ата-
аналарына да қойылды. Батыста (Батыс шағын ауданында) 
(71%), жаңа әлеуметтік тұрғын үйде (70%) және қаланың солтүстік 
бөлігінде (56%) тұратын осы топтың респонденттерінің көпшілігі 
жасөспірімдердің шығармашылық үйірмелерінің жоқтығын 
айтты. Спорттық және сауықтыру мекемелері жетіспейтін жеке 

сектордың тұрғындары жасөспірімдерге спорттық секциялар 
қажет екенін атап айтты. Қаланың орталығында техникалық 
үйірмелерге  сұранысы (36%) жоғары.

55 диаграмма

 Зерттеу көрсеткендей, сауалнамаға қатысқан 
жасөспірімдердің үштен бір бөлігі (32%) белгілі бір  үйірмелерге 
барғысы келеді, бірақ төлем ақысы жоғары болғандықтан 
оларға қол жеткізе алмайды. Респонденттердің тағы 33%-ы бос 
уақыттарын сабақ оқуға арнайтын болғандықтан, қосымша 
сабақтарға қатыса алмайтынын айтты. Балалардың 20%-ы үшін 

қалалық ортаның өзі кедергі — ата-ана оларды жалғыз жіберуге 
қорқады немесе осы секцияларға жету қиын. Респонденттердің 
тек 8%-ы ғана олардың барғысы келетін үйірмесін ата-аналары 
ұнатпайтынын айтты.
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 Үйірмелер мен секциялардың орташа құнын жоғарыдағы 
деректерді салыстырмалы талдау нәтижелері: 11-17 жас 
аралығындағы балалардың ата-аналары айтуы бойынша, ең 
қымбат үйірмелер мен секциялар  қаланың тарихи орталығы, 
орта таптың тұрғын үй кешендері және әлеуметтік тұрғын үй  
жаңа массивтерінде орналасқан. Бұл жердегі үйірмелер мен 

секциялардың оқыту құны 20 мың теңгеден асады. Ата-аналар 
мен балалардың бағалауы бірдей болып шықты — 11-17 жас 
аралығындағы респонденттер оқыту құны қымбат болғандықтан,  
үйірмелер мен секцияларға қатыспайтынын   айтты.
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2.4. Мәдени қызметтер

 Мәдениет мекемелері және олардың балалар мен 
жасөспірімдерге арналған бағдарламалары туралы мәлімет 
адамның жеке дамудың бір бағыты. Мәдениет мекемелерінің 
дұрыс орналасуы және оларға адамның баруы қазіргі заманның 
дерті — гаджеттермен, жаман әдеттермен күресуімен қатар, 
баланың шығармашылық және сыни ойлауды дамытады.

 

 11-17 жас аралығындағы балалар мәдени мекемелерге 
кинотеатрларды (42%) және   театрларды (29%) жатқызады. 
Жауап нұсқалары арасында галереялар, мұражайлар мен 
музыкалық мекемелер жоқ. Бұл сұраққа жауап беруге  қиналаған 
респонденттердің үлесі 29%, әсіресе жеке секторда (66%) және 
қаланың солтүстік бөлігінде (40%) жоғары болды.
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 Ересек респонденттер, яғни 11-17 жас аралығындағы 
балалардың ата-аналары мәдени ландшафт туралы жан-жақты 
пікір айтты, алайда олардың арасында ауданның мәдени өмірін 
білмейтіндердің үлесі тіпті жоғары болды (35%). Ең нашар 

жағдай жекеменшік секторда және қаланың солтүстік ықшам 
аудандарында анықталды (қандай болса вариант келтіргендер 
мен жауап беруге қиынсынғандың қатынасы ретінде).
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 Бізді мәдени инфрақұрылымды пайдаланатын 
респонденттер мәселесі қызықтырды. 11-17 жас аралығындағы 
балалардың және сол жастағы балалардың ата-аналарынан 
алынған деректерді салыстыру шамамен бірдей нәтижелерді 
көрсетеді. Осылайша, соңғы айда ата-аналар мен 
жасөспірімдердің үштен бір бөлігі белгілі бір мәдениет 
мекемесінде болған (32 және 30%).

 «Соңғы үш айда» деген нұсқаны ата-аналардың 37%-ы 
және 11- 17 жас аралығындағы респонденттер 40% көрсетті. 
 Балалардың 11%-ы мәдени мекемеге ешқашан 
бармағанын айтты, ересек респондеттердің   22%-ы, бұндай 
мекемеге балаларын алмағандығын айтты.

60 диаграмма 61 диаграмма
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3. ҚАЛА ӨМІРІНЕ АРАЛАСУ (ҚАТЫСУ)

 Қазіргі қоғамның(заманның) ең өзекті міндеттерінің 
бірі саналы азаматтың тәрбиесі, әлеуметтік белсенді тұлғаны 
қалыптастыруды қолдау болып табылады. 2020 жылға дейінгі 
Алматы қаласының даму стратегиясы жергілікті саясаттың 
басымдықтарына азаматтардың шешім қабылдау үдерісіне 
қатысуы («белсенді азаматтар қаласы») кіреді. Басқару процесі, 
қабылданған шешімдерге мүдделері әсер ететін адамдармен 
қоғамдық кеңестерді талап етеді. Диалог мемлекеттік саясатта 
тұрақты және тиімді тәсілдерді дамытуға көмектеседі.

 Балалармен байланысты мәселелерді талқылаудың 
да маңызы зор. Мүдделі тараптар ретінде ата-аналарға және 
балалардың өздеріне уақытында жүгіну арқылы шағымдану 
жағдайларына жол бермеу, осы топтардың азаматтарын 
айналаны өзгерту процесіне қатыстырып, жауапкершілікті 
бөлісу мүмкін. Сондай-ақ, қалалық үдерістерге қатысу арқылы 
балалар  да, ата-аналар  да бұл олардың қаласы екенін (меншік 
құқығына байланысты)  және балалардың мүдделерін қорғайтын 
барлық шешімдер олардың пікірлері мен бірлесіп әзірлеген 
шешімдеріне байланысты екенін түсенеді. 
 БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы Конвенциясының 12 
бабында өз пікірін қалыптастыруға қабілетті бала, өзіне әсер 
ететін барлық мәселелер бойынша еркін сөйлеуге құқығы болуы 
керек деп айтылған. 
 Қоғамның хабардарлығы мен азаматтық қатысу 
мәселелері респонденттердің барлық топтарына жеткізілді.  
 Зерттеу көрсеткендей, 11-17 жас аралығындағы ата-
аналардың жартысы (42%) және 11-17 жастағы жасөспірімдер 
(56%) соңғы 6 айда балаларға қатысты шешімдер туралы 
ақпарат алмаған. 11-17 жас аралығындағы ата-аналардың 
төрттен бір бөлігі және 11-17 жас аралығындағы балалардың 
үштен бір бөлігінен астамы жауап беруге қиналды.
 

0-10 жас аралығындағы балалардың ата-аналары 
респонденттердің ең хабардар тобы болып шықты - олар 
көбіне бұқаралық ақпарат құралдары арқылы және басқа 
да дереккөздер арқылы соңғы алты айда қалада балаларға 
қатысты қабылданған шешімдер туралы ақпарат алып отырған.

 Сондай-ақ, пікірталастар балалардың шешім 
қабылдау кезеңі ретінде қалалық билік органдарымен сирек 
қолданылады. 11-17 жас аралығындағы балалардың 63%-ы, 11-17 
жас аралығындағы балалардың ата-анасының 50%-ы және 0-10 
жас аралығындағы балалардың  ата-анасынң 79%-ы соңғы алты 
айда балалармен байланысты қандай болса да мәселелерді 
талқылауға қатыспағандарын айтты.
 Бұны ақпараттық жұмыстардың нашар жүргізуімен 
түсіндіруге болады, себебі  хабардарлықтың төмен болуы 
ешқандай маңызды қатысуды ынталандыра алмайды.  Бірақ,  
пікірталастар мен пікірталастарға қатысудың салыстырмалы 
талдауы 0-10 жас аралығындағы балалардың ата-аналары, ең 
ақпараттандырылған болса да, «балалар мәселесі» бойынша 
маңызды шешімдер қабылдауға қатысулары төмен.

 Сонымен бірге, респонденттерге тек қана қалалық 
емес, сонымен бірге жергілікті масштабтағы - аулада, шағын 
ауданда, ауданда, балабақшада немесе мектепте талқылаудың 
мысалдарын еске түсіру ұсынылды. Зерттеу нәтижелері ата-
аналар мен балаларға азаматтарды тартудың әлеуетін 
пайдалануға мемлекеттік органдардың дайын еместігі немесе 
мұндай жұмыс тәжірибесі жоқ екенін көрсетеді. Дегенмен, бұл 
деректер респонденттердің өздерінің азаматтық пассивтерін де 
көрсеткіші болуы мүмкін.
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Социологиялық зерттеулердің сандық кезеңінің нәтижелері 11-17 жас аралығындағы жасөспірімдердер мен 
олардың  ата-аналары баламен байланысты мәселелерге қатысты қоғамдық пікірталастарда өте белсенді 
емес екенін көрсетті. Сауалнамаға қатысқан сарапшылардың айтуынша, балалар мен ата-аналар үдерістерге 
белсене қатыса бастады, бірақ бұл жағдайда біз мемлекеттік және жеке меншік оқу орындарының арасындағы 
айырмашылықты анықтадық.

Мысалы, мемлекеттік мектептің өкілдері балаларды тартудың маңыздылығын түсініп, мектептегі өзін-өзі басқару 
кеңестерін құруды қолдайды. Дегенмен, олардың негізгі міндеті - мектеп әкімшілігіне мәдени және ойын-сауық 
іс-шараларын ұйымдастыруда көмектесу ғана.

Жеке мектепте оқытудың әдістері 5-6 сыныптардан бастап балалармен тікелей диалогты қамтиды. 

«Біз білім беру қызметінің және мектептен тыс қызмет көрсетудің сапасын арттыру үшін үнемі 
сауалнама жүргізіп, сұрақ-жауап алып отырамыз. Мысалы, жақында мектеп мәзірін жақсарттық. 
Әрине, балалар өздерінің «зиянды» талғамдарын(тағымдарын) көрсетті, бірақ біз олардың тілектерін 
талдап, диетологпен кеңесіп, мәзірді жақсарттық,» — дейді «Дана» жеке мектебінің өкілі Рената Төлегенова. 

Сонымен қатар, мектеп процесіне ата-аналардың қатысу белесенділігі де өзгереді. «Ақсай» шағын ауданында 
орналақсан №126 орта мектептің өкілі Әлия Омарованың айтуынша, «Мектеп ата-аналарды жалпы 
ата-аналық кездесулерге қатысуға талпындырады(тартады), бірақ оларды  өте белсенді деп айта 
алмаймыз. Өйткені, барлығы жұмыс жасайтын адамдар». 

Жекеменшік мектептер мен балабақшалардың  өкілдерінің айтуы бойынша, ата-аналар   қатысушылар ретінде 
ғана емес, әр түрлі іс-шаралардың бастамашылары ретінде де әрекет етеді.
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 Диаграммада көрсетілгендей, пікірталасқа қаланың 
тарихи орталығында тұратын 11-17 жастағы балалардың ата-
аналары жиі қатысады -35%. 11-17 жас аралығындағы балалар 

мен жасөспірімдер арасында қаланың солтүстік бөлігіндегі 
шағын аудандар пікірталастарда белсенділік танытты. 

64 диаграмма

 Осылайша, жалпы алғанда, Алматы тұрғындары 
бала мен балалық шаққа қатысты қабылданған шешімдерді 
талқылауға жеткіліксіз қатысқандығы анықталды. Үшiншi топтағы 
сұрақтар азаматтардың ақпараттандыру және қоғамдық 
консультация мен талқылаудан басқа   түрлерiне қатысу туралы 
болды. Бұл қоғамның өміріне тікелей қатысу - мектеп, жергілікті 
қауымдастық немесе қала, еріктілік арқылы, қоғамдық іс-
шараларды өткізуге қосқан үлесі немесе өкілдіктің механизмі 
(мектеп өзін-өзі басқару және т.б.).

 Аудандар бойынша салыстырғанда, орта таптың жаңа 
тұрғын үй ірі кешендерінің  жас тұрғындары ең белсенді болып 
шықты. Осы елді мекендерде тұратын 11-17 жас аралығындағы 
балалардың 48%-ы іс-шараларға   және әлеуметтік іс-
шараларды ұйымдастыруға қатысқан.  Ал  жаңа әлеуметтік 
тұрғын үй массивтерінде қарама-қарсы жағдайды көруге 
болады, онда респонденттердің 74%-ы әлеуметтік маңызды 
оқиғаларға қатыспайтынын мәлімдеді.
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ҚОРЫТЫНДЫЛАР

 Қала өмірдің білім, мәдени және басқа да салаларындағы 
қоғамның әлеует агрегаты бола отырып, балалар мен 
жасөспірімдерге даму үшін көптеген мүмкіндіктер береді. Екінші 
жағынан қала жағдайларында, балалардың қауіпсіздігі үшін 
қауіп – қатер де жоғары, және экологиялық мәселелер де бар.

Қызметтер

 Жалпы алғанда, Алматыда балалар мен жасөспірімдерге 
қаланың түрлі аудандарындағы түрлі секциялар мен 
үйірмелерге қатысу мүмкіндігі берілген. Үйірмелер жаяу жету 
және көлікпен жету көрсеткіштерінде болғанымен, әр бесінші 
баланың қосымша білім алу мүмкіндігі қаланың төмен сапалы 
ортасының салдарынан қиындау болып тұр (нашар көлікпен 
жету көрсеткіші, қала бойынша өз бетінше қозғалу). 

 Қалада тегін секциялар мен үйірмелер болғанымен, 
қандай да бір себеппен олар зерттелген топтар үшін азғантай 
қызығушылық танытады, немесе балалардың жеткіліксіз санын 
қамтиды. Алматының қосымша білім алатын 18 жасқа дейінгі 
тұрғындардың тек 18 %-ы тегін секциялар мен үйірмелерге 
қатысады; басқаларының ата-аналарына әр үйірме үшін айына 
шамамен 10 – 20 мың теңге төлеуіне тура келеді. Балалардың 
өзінің қосымша білім алуға деген ниетінің жоғары екені 
анықталды, бірақ олардың ол білімді алмайтындарының басты 
себебі – қосымша сабақтар бағасының жоғарылығы. 

Инфрақұрылым

 Алматыда балаларға арналған заманауи алаңдары 
стандартты салынып жатыр, бірақ балалар мен олардың ата-
аналарының мүдделері ескерілмеген. Сондай-ақ, орнатылатын 
типтік алаңдар жасөспірімдердің қажеттіліктерін ескермейді. 

 Ата-аналардың тек 5 %-ы қазіргі қолданыстағы балалар 
алаңдарының 10 жастан асқан баланы қызықтыруы мүмкін 
деп есептейді. Ата – аналардың жартысынан көбі балалар 
алаңдарының тек мектеп жасына дейінгі балалар үшін қызықты 
екендігіне сенімді. 

 Балалар алаңдарын салғанда жобалаушылар 
климаттық ерекшеліктерді жиі ескере бермейді (резеңке жабын, 
қыста тайғақ және ыстық ауа-райында буландырғыш химиялық 
қоспалар), соның себебінен алаңдар қауіп-қатердің көзі болуы 
мүмкін.

 Жасөспірімдер, осы инфрақұрылымның негізгі 
пайдаланушылары бола отырып,  ауданның спорт алаңдары 
туралы ата-аналарынан жақсы біледі. 

 Алматының айналасындағы бай табиғатқа қарамастан, 
қала ішіндегі көптеген аудандарда жаяу жүріп жететін саябақтар 
мен жасыл аймақтар жоқ, бұл балалардың бос уақытын 
таңдауға тікелей әсер етеді.  

 Мәдени мекемелер жасөспрімдердің түсінігінде 
кинотеатрлармен шектеледі, ал театрлардың бағдарламалары 
мен мұражайлары туралы тек балалар ғана емес, сондай-ақ 
ата-аналар да аз хабардар(қоныстанған). 

 Алматыдағы әр бесінші бала саябақтарда болмайды 
және мәдени мекемелерде ата-аналарымен бірде-бір рет болып 
көрмеген. 

 Жасөспірімдердің есеюіне қарай, олар үшін қаладағы 
ең тартымды жерлер ойын-сауық – сауда орталықтары болып 
табылады. 
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 ОСО танымалдығы өз бетінше (үлкендердің ілесіп 
жүруінсіз) серуендерге арналған орын ретінде бірқатар 
факторлардың жиынтығымен түсіндіріледі: жақсы жарықтандыру, 
адамның көптігі, күзет сауда орталықтарын бос уақытты 
өткізу және тілдесу үшін қауіпсіз етеді. Егер сондай-ақ оларда 
қосымша функциялардың (тамақтану орындары, дәретханаға 
бару, төтенше жағдайда көмек алу) бар екендігін ескерсек, 
инфрақұрылымы жоқ саябақтардың не себепті жасөспірімдердің 
серуендеуі үшін тартымды емес екендігі белгілі болады. 

Қауіпсіздік

 Ата-аналар да, балалар да, өз жауаптарында 
автомобиль қозғалысын қаладағы бала қауіпсіздігінің басты 
қатерлерінің қатарына жатқызды. Бұл қорқыныштар негізді – 
ЖКО саны бойынша 100 мың адамға, және ЖКО салдарынан 
зақымданғандардың саны бойынша, соның ішінде 0-ден 17 жасқа 
дейінгі балалар, Алматы қаласы Қазақстан қалалары ішінде 
көшбастайды2. ЖКО-ның негізгі себебі – жылдамдықты көбейту 
болып табылады. Мектепке, дүкенге бару, немесе қала бойынша 
серуендеу күйзеліс тудырады және өмір мен денсаулыққа 
қауіпті болуы мүмкін, бұл қаланың шеттегі аудандарындағы 
жаяужолдардың жоқтығын күшейтеді.

Сенім

 Тіпті қалалық орталарының объектілері жетілдірілмеген 
жерлерде, атмосфера қала тұрғындары мен өзара көмек 
мәдениеті арасындағы тұрақты байланысты қалыптастыру 
арқылы маңыздана және жылдам жақсаруы мүмкін. Бұл 
әсіресе қиын жағдайға тап болған балалар үшін маңызды, олар 
қоғамның көмегіне сүйене алады. 

 Зерттеу деректері бойынша, балалар мен ата-
атаналардың көпшілігі өз отбасының көмегіне сене алады және 
қолдаудың басқа көздеріне сүйенбейді. Ата-аналардың тек 
7% және жасөспірімдердің 8% полицияның көмегіне сүйенеді. 
Әр екі топтағы жауап берушілердің 9% - ы кездейсоқ өтіп бара 
жатқан адамдардың көмегіне сүйенуге дайын. 

 Машиналардан кейін, екінші орында балалар мен ата-
аналар қауіп-қатер көзін бөтен адамдардан көреді. Яғни, олар 
тек қаланың басқа тұрғындарына сеніп қана қоймай, олардан 
әлеуетті қауіп-қатерді жиі көреді. Жасөспірім қыздар қаланы 
өздерін қауіпсіз сезетін жер ретінде жиі бағалайды.

Қатысу

 Тұрғындардың балалар қалалық ортасын дамыту 
туралы шешім қабылдау процесіне қатысуының төмен  тартылуы 
және шаралар туралы нашар хабардар болу, аудандық 
қоғамдастықтардың жоқтығы қала тұрғындарының бір-бірімен 
араласпауын күшейтеді. 

 Қала билігі қолда бар коммуникация арналарын 
ақпарат беру үшін және балар мен ата-аналарымен толық 
өзара әрекеттесу үшін айтарлықтай тиімді пайдаланбайды, бұл 
балаларды қоғамдық қалалық белсенділіктің түрлі нысандарына 
қосу мүмкіндігін бірден шектейді.

2 bit.ly/2GoRmo1, bit.ly/2IokXnf кестелеріндегі статистиканы қараңыз
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 Қазақстандық әлеуметтік тәжірибе үшін серуендеу мен 
картаға түсіруге қатысты жаңа әдістерді қолдану зерттеудің 
маңызды кезеңі болды. Олар тікелей қалалық ортадағы балалар 
мен жасөоспірімдерді бақылау арқылы алынған қосымша 
деректерді ұсынды. 
 Серуендеу шеңберінде мақсатты топтармен 
экспресс-сауалнама және нысандандырылмаған сұхбаттар 
әдістері қолданылды (зерттеудің егжей-тегжейлі Төлқұжатын 
3-қосымшадан қараңыз).

 Далалық зерттеудің компоненті қалалық кеңістікті 
оның қауіпсіздік, балалар мен жасөспірімдердің талап-
тілектеріне бейімділігі, сондай-ақ, еркін ойын үшін оның әлеуеті 
мәнмәтінінде талдауға арналған анағұрлым күшті әдістемелік 
оптиканы қолдануға мүмкіндік берді.

КІРІСПЕ
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 Балалардың құқықтары туралы БҰҰ конвенциясының 31 
- бабында баланың демалуға және бос уақытын өткзуге құқығы 
бар екендігі көрсетілген, оның жасына сай ойындар мен ойын-
сауықтарға қатысу құқықтары, мәдени өмірге қатысу және 
өнермен айналысу құқықтары белгіленген. Ойнау құқығы дегенде 
заманауи әлемде тек балалардың, әдеттегідей, типтік, ойын 
алаңдарын орнатуды ғана түсінбейді, қалаландандырылған 
ортадағы  «еркін ойынға» арналған жағдайлар жасауды да 
меңзейді. 

 Әдебиетте ойынның психологиялық теориясының 
талдамалары бар3. Ол ойын процесін бала мінез-құлқының ерікті 
қалыптасуымен, оның өз мінез-құлқы арқылы әлеуметтенуімен 
және жетілуімен байланыстырады. Ойынның өзіне тән ерекшелігі 
– рөлдер мен процестің қосжоспарлығы. Бір жағынан, ойнаушы 
толық нақты және жиі стандартты емес міндеттерді шешуді 
талап ететін белгілі бір әрекетті орындайды. Екінші жағынан, 
осы әрекеттің бірқатар сәттері оларға тән жауапкершілікпен 
және сансыз сыртқы жайттармен шынайы жағдайлардан 
көңіл бөлінуіне мүмкіндік бере отырып, шартты сипатқа ие. 
Қосжоспарлылық ойынның дамытушы әсеріне себепші болады. 
Еркін, немесе құрылымданбаған, ойын қоршаған кеңістікті 
және өз мүмкіндіктерін баламен зерттеу элементін қамтиды, 
айта кететіні, бұл тіпті үнемі, осы сөзді үлкендердің әдетте 
түсінетін ойыны емес, бұл бала өз білгенінше таңдайтын, жай 
эмоционалдық, болжап болмайтын нәтижесі бар еліктіретін 
іс. Заманауи педагогтардың (Смирнова, Е. О., Рябкова И.А., 
Клепацкий В.В., Эльконин Д. Б.) пікірінше, дәл осы еркін ойын 

балаға шығармашылық дағдыларын, өз бетімен шешім қабылдау 
қабілеттерін дамыту үшін және ынтасын білдіру, өмірдегі 
өзгерістерге жылдам бейімделуі, эмоционалдық қиындықтарды 
көтере білуі және интекллектуалды түрде өз ойын білдіру үшін 
өте қажет. 
 
 Еркін ойынға арналған жағдайларды жасау жартылай 
ата-аналардың жауапкершілігінде – бұл өз бетінше ойнауға, 
стандарттық емес істерге, басқа балалармен өзара әрекеттесуге 
ынталандыру. Алайда, барлық осы белсенділіктің қалалық 
орта жағдайларында тиісті кеңістіктермен қолдау тапқаны 
маңызды, бұл қала биліктерінің, қаланы жоспарлайтын кәсіпқой 
мамандардың, сарапшылардың және қала тұрғындарының 
бастамашыл топтарының өзара әрекеттетсуін талап етеді.

3 Е.А. Аркин, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин-ді қараңыз
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1. ЖАУАП БЕРУШІЛЕРДІҢ КЕСКІНІ

ӘР ЛОКАЦИЯ БОЙЫНША ЖАУАП БЕРУШІЛЕР САНЫ: 10 АДАМ

ЖАУАП БЕРУШІЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ САНЫ: 60 АДАМ 

ТҰРҒЫЛЫҚТЫ ЖЕРІ: ДАЛАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ОРЫНДАРЫ

ЖАСЫ: 7-ДЕН 17-ГЕ ДЕЙІН

 Жауап берушілердің жыныстық қатыстылығы барлық 
локацияларда ұлдар мен қыздар арасында салыстырмалы 
тең бөлінді, ол зерттеуді жүргізу және серуенге қатысқан 
балалардың өзіндік ойын талап-тілектерін ескеру барысында 
гендерлік теңгерімді сақтау туралы айтуға мүмкіндік береді. 
Зерттелетін серуендер үшін балалар ерікті түрде таңдалды, 
ерікті бастамалардағы негізгі критерий - тұратын жері болды. 
Жауап берушілердің жас құрамы зерттелетін 6 локацияда 
салыстырмалы түрде біркелкі іріктелді, сыналатындардың 
негізгі жас өзегі 7 - 10 жасты құрады. 
 Баланың осы ауданда тұру ұзақтығын көрсететін 
индикатор локациялар бойынша едәуір айырмашылықтарды 
көрсетті. Аралас топтар тарихи орталықта және қаланың 
солтүстік бөлігіндегі ескі шағын аудандарда белгіленген.  

Алматының батыс бөлігіндегі шағын аудандарында және жеке 
меншік секторында жиналған топтар, сонда «өмір бойы» тұрып 
жатқандықтарын айтқан жауап берушілерден ең үлкен санымен 
ерекшеленеді. Жаңа құрылыстарда – қолжетімді тұрғын үй шағын 
аудандарында және орта топтың кешендерінде – сол жерде 2 
жылдан 5 жылға дейін тұрып жатқан жауап берушілер заңды 
түрде басым. 



87

2 - сурет. Зерттеу аудандары бойынша 
жауап берушілердің жасы

1 - сурет. Зерттеу аудандары бойынша 
жауап берушілердің жынысы
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3 - сурет. Жауап берушілердің зерттелетін 
аудандарда тұру ұзақтығы
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2. АУДАНДАР БОЙЫНША ЭКСПРЕСС — 
САУАЛНАМАНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ
 Экспресс – сауалнаманың барысында алынған 
деректерді біз шартты түрде екі санатқа бөлдік: бірінші бөлімі 
бізге балалар арасындағы, және жанама түрде олардың ата-
аналарынаң арасындағы қауіпсіздік деңгейін субъективті 
қабылдау туралы ақпарат береді; екінші бөлімі жауап 
берушілердің қалада пайдаланатын жерлері және оларды олар 
қалай пайдаланатыны туралы ақпарат береді. 

2.1. Қауіпсіздікті қабылдау

 Қалалық ортаның балалар мен жасөспірімдер үшін 
қаншалықты қауіпсіз екендігін қабылдау жауап берушілердің 
жасайтын серуендерінің жиілігі мен сипаты туралы бірқатар 
сұрақтармен өлшенді. 

 Орта топтың жаңа тұрғын үй кешендеріндегі тұрғындар 
тек демалыс күндері ғана қыдырады (90%). Алматының 
батысындағы «жатын» аудандарында «Айына бірнеше рет» 
деген жауаптар айтылды (20%). Тұтас алғанда, барлық 
локациялардағы сұраққа алынған балалардың 40% - дан 60% 
- ға дейін, тек демалыс күндері ғана қыдыруға шығатындарын 
айтты.  Жеке меншік секторда да «Демалыс күндері» деген жауап 
көрсеткіші жоғары болды (60%), бірақ сонымен бірге әр үшінші 
жауап беруші күнде немесе күн ара қыдырады. Күнделікті 
серуендеуді бәрінен бұрын әлеуметтік инфрақұрылым жағынан 
аз дамыған аудандарда – солтүстік шағын аудандарда және 
әлеуметтік тұрғын үйдің жаңа ғимараттарында тұратын балалар 
жасайды. Қала орталығында жауап берушілердің жартысы 
күнде немесе күн ара қыдырады.

4 - сурет. Жауап берушілердің серуендеу 
жиілігі  
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 Алынған деректерді балалардың жалпы бос уақыт 
көлемімен сәйкестендірудің мәні бар. Білім және ғылым 
министрлігінің деректері бойынша, Алматының оқушыларын 
қосымша біліммен қамту (мектептік және мектептен тыс 
үйірмелер/секциялар) 2017 жылы 81% - ды құрады, бұл демалыс 
күндері серуендеудің жоғары көрсеткіштерінің басымдылығын 
түсіндіреді. 
 Балалардың айына небәрі бірнеше рет қана қыдыратынын 
көрсететін сандар, көп мазасыздық туғызады, себебі олар тек 
балалардың бос уақытының тапшылығымен ғана түсіндірілмейді, 
сондай-ақ олардың қауіпсіздікті қабылдайтындарымен, қалалық 

ортаның жайлылығымен және тартымдылығымен де түсіндіріледі.  
Жеке меншік сектор («Қарасу» шағын ауданындағы жауап 
берушілердің 10% - ы айына бірнеше рет қыдырады) үйлерді бір-
бірінен саңылаусыз (саңыраулық) қоршаумен оқшауланғаны, 
көшелердің жеткіліксіз жарықтануы(жарықтын жеткіліксіздігі), 
жаяужолдардың  жоқтығы және т.б. ажыратады. «Тастақ» батыс 
шағын ауданында кеңістік екі кең жолмен қоршалған кішкентай 
ауласымен сипатталады, машина ағыны тығыз, ал жақын 
орналасқан базар мен мешіт ауданда бөтен адамдар мен 
машиналардың тұрақты айналмасын тудырады.

 Балаларға қай уақытқа дейін қыдыруға рұқсат етіледі 
деген сұрақтың жауаптары, балалардың ата-аналарының өз 
аудандарын қаншалықты қауіпсіз көретіндіктерін көрсетеді4.  
Қаланың көп бөліктерінде балаларға сағат 18 – дейін қыдыруға 
рұқсат беріледі, бұл тұтас алғанда қала бойынша ата-аналар 
тарапынан ортаға деген сенімнің едәуір төмен екендігін айтады. 
Тарихи орталықтағы және жаңа әлеуметтік тұрғын үйлердегі 
жауап берушілердің шамамен үштен бір бөлігі олардан екі 

сағатқа ұзақ жүреді. Бұл жерде әлеуметтік тұрғын үй шағын 
ауданында он жауап берушінің төртеуі бір-біріне ағайынды 
немесе әпкелі-сіңілі болып келетіндігін айта кету керек, 
жауаптарында ата-аналары оларды кішілерін үлкендерімен 
бірге серуендеуге жіберетіндігі айтылған. 

4 ҚР “Баланың құқықтары туралы” Заңының 35-бабына сәйкес, баланы әлеуметтік ортаның теріс ықпалдарынан қорғау мақсатында, баланың сағат 23-тен 6-ға дейін 
тұрғын үйден тыс үлкендерсіз болуына тыйым салынған. Қалған уақытта ата-анасы өз баласына серуендеу уақытын өзі белгілейді. 

5 - сурет. Серуендеуді уақыт бойынша 
шектеу 
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 Серуендеудің уақыты мен жиілігі туралы сұрақтарға жауап нәтижелеріне далалық зерттеулердің қысқы 
мерзімде (ақпанда) жүргізілгендігі әсер етуі мүмкін. Жауап берушілерден жалпы мәнмәтінде жауап берулері 
сұралған жоқ, олар оларды ағымдағы сәтпен сәйкестендіруі мүмкін. 

 Бұл жағдайда сөз серуендеудің қосымша шектеуі ретінде ауаның төмен температурасы туралы ғана 
емес, сонымен бірге алты локацияның төртеуінде («Гаухартас» ТК-гі ауласы және қаланың солтүстік бөлігіндегі 
саябақ ерекше болды) тәуліктің Алматыда сағат 18.00 және 19.00 аралығында түсетін қараңғы кезінде жарықтың 
нашарлығы туралы да қозғалып тұр.

 Зерттелетін локациялардағы серуендеу ұзақтығы 
аудандар бойынша ажыратылады, бірақ жауап берушілер 
серуендеудің орташа ұзақтығын 2-3 сағат шегінде бәрінен жиі 
(50-ден 80% - ға дейін) атаған, оны айтарлықтай қонымды және 
қабылдарлық көрсеткіш (тамақ ішетін уақыттар арасындағы 
серуендеу) деп есептеуге болады. «Күні бойы» деген жауаптар 

қала орталығында (10%), Алматының солтүстік шағын ауданында 
(10%) және жеке меншік секторда (30%) кездеседі. Сағаттық 
серуендерді шамамен барлық жауап берушілердің үштен бірі 
жасайды, ал «бір сағаттан аз» деген жауапты қаланың батыс 
бөлігіндегі типтік құрылыспен салынған шағын ауданнан 1 бала 
берді. 

6 - сурет. Серуендердің ұзақтығы 
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 Серуендеу ұзақтығы туралы сұрақтар бойынша 
деректерді талдау кезінде, серуендеу жиілігі туралы сұраққа 
жауап берушілердің барлық 66% - ы тек демалыс күндері 
ғана қыдыратындарын айтқандарын есте сақтаған маңызды. 

Сәйкесінші, ұзақтық туралы екінші танымал жауап («1 сағат») 
барлық аудандардағы балаларға көшеде серуендеуге уақыттың 
жетіспейтіндігін көрсетеді, себебі бұл сағат жиі тек демалыс 
күндеріне ғана келеді. 

 Өз бетінше серуендеу жасына қатысты, басым жауап «7 - 
8 жас» болды (жауап берушілердің барлық 70%-ы).  Алматының 
төрт ауданында жауап берушілер 5 - 6 жастан бастап өздері 
қыдыра бастаған, сонымен бірге осындай жауаптар қаланың 
тарихи орталығында (50%) және орта топтағы жаңа тұрғын үй 
кешенінде (40%) бәрінен көп болды. Бірінші жағдайда, ауланың 

шағындығы және айналасындағы дамыған инфрақұрылым әсер 
етуі мүмкін, ал екінші жағдайда – ауланың қоршалған аумағы 
және бейне бақылау камераларынын бар екендігі.  Тағы жауап 
берушілердің үштен бірі мұндай жауапты әлеуметтік тұрғын үй 
ғимараттарында және жеке меншік секторда берді.

7 - сурет. Өз бетінше серуендеу жасы 



93

2.2. Қала орталығын пайдалану

 Қала орталығын балалармен және жасөспірімдермен 
пайдаланудың сипаттамалары, жауап берушілер шығатын  
серуендеу және олар баратын жерлер туралы бірқатар 
сұрақтармен өлшенді.

 Әдетте жауап берушілер серуенге достарымен шығады 
– мұндай жауапты барлық локациялардағы балалардың 90%-
дан 100%-ға дейін жауап берді, Алматының солтүстік бөлігіндегі 
шағын ауданнан басқа (40%), мұнда «Үлкендердің ертуімен» 
деген жауап бәрінен жиі берілді (60%). Сондай-ақ үлкендермен 
батыс шағын ауданындағы, жеке меншік сектордағы және 
әлеуметтік тұрғын үй шағын ауданындағы топтардан 1 баладан 
қыдырған. Бұл деректер барлық зерттелетін локациялардағы 
балалардың дербестік деңгейінің жоғары екендігін көрсетеді.

 Әүтүрлі аудандардың жауап берушілері серуендеу үшін 

әртүрлі жерлерді артық көреді. Ойын алаңын қала орталығында 
(40%) және жаңа әлеуметтік тұрғын үй массивінде (70%) 
бос уақытты өткізу орны деп бәрінен жиі атады. «Аула» деген 
жауапты бәрінен жиі қала орталығында және орта топтың жаңа 
тұрғын үй кешендерінде (45%-дан), Алматының батысындағы 
жатын аудандарда (40%) және әлеуметтік тұрғын үй шағын 
аудандарында (20%) айтылды. 
 «Аула» мен «балалар алаңы» санаттарын таңдаудың 
ең жоғарғы көрсеткіші қаланың тарихи орталығында (85%), 
әлеуметтік тұрғын үй массивтерінде (90%) және орта топтың 
тұрғын үй кешендерінде (60%) болды. Біз бұл екі нұсқаны 
жұппен қарауға бейімбіз, себебі бұл бір жер. Аталған барлық 
үш ауданның сипаттамалары жауап берушілердің ұқсас 
жауаптарына қарамастан, әртүрлі.  Әлеуметтік тұрғын үй 
шағын ауданында ойын алаңын артық көру басқа опциялар 
жоқ кезде «таңдаусыз таңдау» болады. Орта топтың тұрғын үй 
кешенінде де таңдау мәжбүрлі, алайда салыстырмалы түрде 
қолайлы – аула қоршалған, машиналардан жабық және ойын 

8 - сурет. Бірлескен серуен
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алаңдарымен жабдықталған. Осы локациядағы ең жоғары 
көрсеткіш «Мектеп ауласы» деген жауапта, ол үй жанындағы 
аулаға балама. Қаланың орталық бөлігінде болса, зерттелетін 
аула жайлы жабдықталған, онда үлкен ағаштар өсіп тұр, балалар 
қоректендіретін мысықтар мен иттер мекендейді, аула өтетін 
жер емес, және сонда оңаша орындар бар – бұл жайлылылқпен 
шартталған таңдау. 
 «Саябақтар» деген жауапты бәрінен жиі саябақтарды 
таңдау мен олардың қолжетімділігі өте төмен – қаланың солтүстік 

бөлігінде (30%) және меке меншік секторында (60%) таңдады, 
ал қала орталығында тек 10% - ы ғана жасыл аймақтарды 
серуендеу үшін ең қолайлы жер ретінде атады. Жеке меншік 
секторда жауап берушілер саябақ деп жасыл көшеттері бар 
Қарасу көлінің жағалық сызықтарын тұспалдады. Қаланың 
солтүстік бөлігіндегі локацияларға қатысты, ондағы гүл бағы 
бүкіл өңір үшін ең ұнамды болып табылады, ол күтілген және 
жайластырылған болса, аула аумақтары – ондай емес. 

9 - сурет. Серуендеуге арналған жақсы 
көретін жерлері  

 Алматының барлық аудандарындағы жауап 
берушілердің пікірі бойынша, серуендеу үшін ең қолайсыз 
жерлер -«бөтен адамдар жиналатын жерлер» (жауап 
берушілердің жалпы санының 30%-ы), «қараңғы, көрінуі нашар 

жерлер», «жол жиектері».  Басқаларының арасында балалар 
«ашық жерлер» сен «құрылыстарды» атады. 
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Жаяужолдары жоқ көшелер жол 
жиектерін қауіпті жер етеді

10 - сурет. ҚОлайсыз жерлер
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 Бөтен адамдардың жиналуы туралы нұсқа ең танымал 
болып табылады. Мұндай жауаптардың 30% - ы жаңа әлеуметтік 
тұрғын үй массивтерінде және қаланың батыс бөлігіндегі шағын 
ауданда болды. Бірінші жағдайда қаланың шетінде орналасуы, 
үлкен бос жерлердің бар екендігі, ауданның салыстырмалы 
түрде аз уақыттық тарихы және оның сүрелі игерілуі әсер етуі 
мүмкін. Екінші локация – Тастақ шағын ауданы – алдында 
айтылғандай, шынымен де тығыз автомобиль және адамдарға 
толы шулы шағын аудан болып табылады, негізінде ірі нарықтың 
бар болғандығынан. Алайда мұндай жауаптың ең жоғарғы 
көрсеткіштері жауап берушілердің арасынан орта топтың 
тұрғын үй кешенінен болды (60%), олардың ауласының ең 
көп қорғалғандығына қарамастан (бейне бақылау, күзет). Бұл 
жағдайда бөтен адамдардан қауіптену әдебиетте бірнеше рет 

сипатталған феноменді көрсетеді – тасалану, кеңістікті шеттету, 
қауіпсіздік идеяларына берілу үрейлену сезіміне жетелейді5.  
 Танымалдығы бойынша екінші жауап – “қараңғы, 
жарықтандырылмаған жерлер” – көшелер мен барлық 
локациялардағы аулалардың жеткілікті жарықтандырылмағанын 
көрсетеді (қаланың орталық бөлігінде мұндай жауапты бәрінен 
жиі берді, дәл әлеуметтік тұрғын үй массивтеріндегідей), тек 
орта топтың тұрғын үй кешенінен басқа, онда жауаптың мұндай 
нұсқасы бірде-бір рет кездеспеді. 
 Әр аудандағы жауап берушілер қатер деп жолдың 
жақындығын айтты. Локациялар қатарында бақылаулар 
үйлердің айналасындағы көшелер мен балалардың 
серуендейтін жерлерінде жаяужолдың жоқтығын көрсетті.

5 Low, S. (2009) Maintaining Whiteness: The Fear of Others and Niceness. Transforming Anthropology және т.б. қараңыз.
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3. СЕРУЕНДЕУ КЕЗІНДЕГІ СҰХБАТТАН АЛЫНҒАН 
ДЕРЕКТЕР 
Далалық зерттеулер кезінде сұхбат материалдарын жинау 
және өңдеу кезінде біз «еркін ойынға» бейімділік мәнмәтіндегі 
ортаның достық сипаттамаларына негізделдік. Ойын 
кеңістігін бағалау критерийлерімен келесі көрсеткіштер 
анықталды: 

- Жас ерекшеліктерін ескеру (жеке тұлғаның негізгі 
компоненттерін дамытатын физиологиялық және психологиялық 
жас қажеттіліктерін бағдарлау)

- Ойынның жоғары жағасы (ойын кеңістігінің күрделі 
бедері, болуы мүмкін ойын әрекеттерінің әртүрлілігі мен 
ұзақтығына септігін тигізетін рәсімделмеген көп функционалды 
объектілер мен материалдар)

- Ойынға арналған объектілердің ашықтылығы (ойын 
мүмкіндіктерінің объектімен нұсқалығы, яғни, объектімен 
әртүрлі ойын қимылдарын жасау, оны шығармашыл тұрғыда 
пайдалану)

- Рұқсат берілетін қауіпті қолдау (балалардың тәуекелге 
баруы үшін жағдайлардың болуы, бірақ қауіп жағдайын 
бақылау) 

- Диалогтылық (балалардың еркін ойнауына септігін 
тигізетін өз еркімен пайда болатын топтарда және үлкендермен 
ойын кеңістігінде орта құру)

1. Жас ерекшеліктерін есепке алу

 Зерттелген жерлердің ерекшелігі (негізгісі - аулалар) 
– инфрақұрылымның 11 жасқа дейінгі жас сатысындағы 
балалардың талап-тілектеріне бейімделуі. Ойын алаңдары, 
әткеншектер, төбешіктер, құмсалғыштар — бұлар бізге әр 
локацияда көрінген құрал-жабдықтың жиынтығы. Ересек жастағы 
балалар үшін бұл объектілер қызықты емес. Ерекше болғаны 
– қаланың солтүстік бөлігіндегі шағын аудан, ондағы 11-ден 17 
жасқа дейінгі балалардан тұратын топ, өздері серуендейтін жер 
ретінде ауланы емес, ауданның орталық саябағын атады. 

2. Ойынның жоғары бағасы 

 Қаланың тарихи орталығында сұхбаттасу және бақылау 
әдісімен ойынға арналған келесі объектілер анықталды: 
“балалар алаңы” (55%), “құпия орын” (15%), “қараусыз қалған 
шаруашылық алаң ” (12%), “футбол алаңы” (10%), “ағаш” (8%).  
⅔ жағдайларда аталған балалар алаңы мен футбол алаңы, 
ойын әрекетінің үнемі ұзақ, әртүрлі бола бермейтін нысандық 
объектілеріне жатады. 
 Сұхбаттардан белгілі болғаны – өздерінің сүйікті 
ойындары («саңырау телефон», «акула»6, қуаласпақ, «соқыр 
көртышқан») үшін осы ауданның балалары ауладағы 8 жасқа 
дейінгі балалар тобына есептелген ойын кешенін икемдейді. 
Балалар мойындағандай, олар бұл кешенді тағайындалуы 
бойынша сирек пайдаланады, бірақ өздерінің ұжымдық, 
белсенді ойындарын ол жерде жиі ойнайды. 

6 “Акула” ойынының ережесі: жүргізуші жерде «жүзеді», қалғандары одан ойын кешенінде тығылады. Кешенде барлығының бір уақытта жүруіне болмайды, әр қатысушы 
кезекпен өзіне акулаға арналған «тұзақ жем» рөлін алады.
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Балалар алаңы

Психолог И.Корепанова — Котляр және М.Соколова7 

жазғандай, балалар алаңда объект логикасын 
«жеңетін» әрекеттерді орындайды: әрекеттер «әдейі», 

«сияқты» орындалады, ал объектінің өзі ойынға 
арналған шарт, кеңістік ретінде болады.

7 И. Корепанова-Котляр, М. Соколова, “Балалар алаңы балалар қосалқы мәдениетінің феномені ретінде”, // Білім беру мәселелері. - 2017. - № 2. - С. 153-166.
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 Сұхбатта жауап беруші балалар егер алаңды кеңейтіп, 
қалған ескі құрал-жабдықты ауыстырса және түрлі функцияларды 
(жаңа әткеншектер, өрмелеп шыққыштар, төбешіктер, ағаштағы 
үйшіктер) қосатын болса, жарықтандырса, алаңды қоршаса, 
балмұздақ сататын орындар мен батут қойса,  алаңның 
анағұрлым тартымды болады деген пікірлерін айтты. 
 Ұлдар бірінші қабатта тұратын көрші қарт әйелмен 
шығыспайды екен. Ол кісінің терезесінің астындағы кіреберіс 
маңында «біз жиі дүкен ойынын ойнаймыз»; бұл біздің жақсы 
көретін орнымыз, кейде біз ол жерде ағаштың астында тұрып, 
әңгімелесеміз. Ол бізге ұрсады, қуады, дейді олар. Аулан 
кеңістігін әр түрлі жастағы пайдаланушылар арасындағы дау-
жанжалдар – кеңінен таралған құбылыс. Үстелдің немесе басқа 
да тегіс жазықтықтың болуын қажет ететін «құпия жердегі» 
ойын алаңдары тыныш ойындарға арналған талап – тілектерді 
қанағаттандырмайды, сондықтан бұл оларды үй жанындағы 
аумаққа баруға мәжбүрлейді.

 “Ағаштарды”, “құпия орынды” қоршаған әлеуметтік 
ортаның құрылысын бұзып, одан ойынға қатысты нәрселерді 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін көп функционалды объектілерге 
жатқызуға болады. Сондай-ақ онда сұхбаттасу қажеттілігі, жеке 
кеңістікте жалғыз қалу қажеттілігі қанағаттандырылады. Бұл 
туралы 11-13 жастағы балалардың жауаптарын да айтылады, 
ол жауаптарында олар ата-ананың қарауынсыз, демалу және 
ойнау, бір-бірімен мектеп, күнделікті өмір туралы әңгімелесу 
және армандау мүмкіндігін көрсетеді. “Құпия орындарға” ешкімге 
айтпастан, шеттен ешкімді шақырматсан, 2-3 адамнан тұратын 
шағын топтармен барады. 
 Осы топтың 7-10 жастағы балалары үшін үйдің артындағы 
қараусыз қалған, қурайлар өскен, құрылыс қоқыстарына және 
ескі заттарға толы қоршау. Онда балалар қоректендіріп жүрген, 
мысықтар мекендейтін жертөлеге қарап тұрған ашық терезе бар. 
Ата-аналары онда баруға рұқсат етпегенімен, ол жерде балаларға 
жайлы. “Менің ағашым”
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Тағы бір құпия орын – қыста 
пайдаланылмайтын сауда шатыры.

М. В. Осорина8: Біріккен құпия орындардың 
балалардың әлеуметтік сәйкестігін қалыптастыру 
үшін мәні зор. Жалпы құпияға негізделген бірігу – 
балалардың өз тобын біріктіру үшін, «Біз» деген 

сезімді күшейту үшін пайдаланатын психологиялық 
маңызды құралдардың бірі болып табылады.

8 Мария Владимировна Осорина — Ресей психологы, психология ғылымдарының кандидаты, СПМУ психология факультетінің доценті, Санкт-Петербург психологиялық қоғамының 
вице-президенті.
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 Қаланың солтүстік бөлігіндегі шағын ауданнан шыққан 
топпен сұхбаттасудың нәтижелері бойынша, онда ойын кеңістігі 
келесі объектілермен берілген: “үй маңындағы балалар алаңы“ 
(10%), “мектеп маңындағы балалар алаңы “ (30%), “саябақ” 
(55%), “қараусыз қалған жер”9 (5%) және “гараждар” (5%). 
 

 Жауап берушілер олар үшін саябақта «кең, таза ауа, 
жаңа балалар алаңдары орнатылған, ал жазда аттракциондар 
жұмыс істейді». Сондай-ақ онда ағаштар, қала жануарлары 
(тиіндер, мысықтар, иттер және құстар) бар, олармен байланыс 
балалар үшін маңызды; бұдан басқа ол жерде «көп достарды 
кездестіруге болады». 

9 Өздеріне ұқсаған, қараусыз қалған құрылыстары немесе құрылымдары бар күтілмеген жерлерді балалар осылай атайды (гараждар, трансформатор будкалары 
және т.б).

Түрксіб ауданындағы саябақ
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 Саябақ аумағының көрінісі күрделі және балалардың 
әлеуметтік және ойын талап-тілектерін қанағаттандыруға 
мүмкіндік беретін көп функционалды кеңістік. Балалр бұл жерде 
әртүрді ойындар ойнағанды жақсы көреді – қуаласпақ, «асық»10, 

«туки-туки»11, велосипед тебу, жаздық сахнада «концерттер» 
қою, спортпен айналысу, орындықтарда отыру және достармен 
әңгімелесу.  

Велосипед тебуді М.В. Осорина «инспекциялық 
серуендерге» жатқызады. Бұл балалар компаниямен 
немесе жалғыз баруына болатын жақсы таныс 
жерлерде тұрақты, кейде күнделікті серуендеу. 
Олардың басты мақсаты – жақсы көретін 
бағыттарының бірі бойынша өту, «онда барлығы 
қалай», қандай өзгерістер бар екендігін көру. Бос 
уақытты осылай өткізу үлкендерге ақпараттық емес 
болып көрінгенімен, оның балалар үшін үлкен 
психологиялық мәні бар. Есею кезеңінде жасөспрімдер 

аймақтық шекараларды меңгеруі,  тексеруі және 
күшейтуі керек, бұл жеке тұлға дамуының табиғи 
кезеңі болып табылады. Жеке тұлғалық шекаралардың 
төзімділігі тұлғааралық кеңістікте ғана емес, сондай-
ақ әлеуметтік мәдени және аумақтық кеңістікте де 
көрінеді (Нартова-Бочавер С.К)12.

 Қаланың батыс бөлігіндегі кеңестік құрылыстың 
жатын шағын ауданындағы жауап берушілер ойынған 
арналған үш объектіні көрсетті: “аллея” (45%), “балалар 
алаңы” (40%), “мектеп ауласы” (5%). Балалардың жартысы 
балалар алаңын атағанымен, олардың ол туралы пікірі жоғары 
емес «күңгірт және қоршалмаған, құрал-жабдықтар сынған және 
боялмаған». Олардың алаңға қатысты қалауы – «төбешіктері, 
әткеншектері, үйшіктері, орындықтары, көгалдары және үлкен 
футбол алаңы бар жаңа және түрлі-түстісіне ауыстыру».
 Аллеяда – жақында көріктендірілген, тұрғындар 
арасында танымал, шағын ауданды екі бөлікке бөліп тұратын  
жаяу жүретін көшеде – балалар «достарымен көңіл көтере 
алады»; онда «орындықтар бар» және «тыныш, машиналар жоқ». 
Аллеяда сонымен бірге түрлі белсенділіктегі инфрақұрылым 
объектілері қарастырылған, соның ішінде, балаларға үшін 
мамандандырылған. 
 

 Жеке меншік секторда балалар кеңістігі жауап 
берушілердің жауаптарында келесі объектілермен берілген: 
“көлдегі алаң” (45%), “көл” (35%) және “мектеп алаңы” (15%). 
Сонымен бірге, мектеп аумағы 7-10 жастағы балалар үшін 
тартымды емес (“жоғары сынып оқушылары ренжітеді, онда 
бұзақылар көп. Балалардың қалауындағы балалардың мінсіз 
кеңістігінде ойнауға және сөйлесуге арналған мүмкіндіктер 
(«жағажай, мұз айдыны»), кеңейтілген қауіпсіздік (көлдің 
қоршауы, шамдар) және жалпы көріктендіру («орындықтар», 
«қоқыс салатын жәшіктер») болар еді. 
 Көлдегі балалар алаңы (зерттелетін «Қарасу» шағын 
ауданының орталығындағы суат ), құрал-жабдықтардың негізгі 
жиынтығына қарамастан, күрделігі орта деңгейдегі бедері және 
табиғатқа жақындығы бар, бұл оның барлық жастағы балалар 
арасындағы танымалдығын анықтайды. Көлде балаларға 
«сөйлескен, балық аулау және көл маңында қыдырған ұнайды», 
ал қыста «коньки тепкен, мұз ойыққа сүңгу, қармен ойнаған 
ұнайды». 

 10 Қазақтың дәстүрлі ойыны, сондай-ақ Орта Азияның басқа елдерінде де таралған. 
 11  Қуыспақ ойындарының түрі.
 12 Нартова-Бочавер С.К. Психологиялық тәуелсіздік жеке тұлғаның өсіп-жетілуінің критерийі ретінде // Психологиядағы өсіп-жетілудің феномені және санаты / Журавлев 
А.Л., Сергиенко Е.А. редакциялауымен М.: Психология институты РАН, 2007.
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Қаладағы ең жаңа аудандар – соңғы 10 жылда 
салынған орта топтың әлеуметтік тұрғын үйлері мен 
тұрғын үй кешендері – ойынға арналған көрініп тұрған 

кеңістіктердің ең төмен әртүрлілігін көрсетті.

“Қарасу” шағын ауданындағы көл
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 Әлеуметтік тұрғын үй массивтерінде жауап берушілер 
өздерінің ойын кеңстіктері ретінде «балалар алаңын» (45%) 
және «волейбол алаңын» (55%) атады. Сонымен бірге, алаң 
«асфальтталмаған», ал балалар алаңын «ескі» деп анықтады, 

алайда оған да айналасындағы үйлер секілді 8 жыл болды. 
Онда төбешіктер, әткеншектер, турниктер, құмсалғыштар бар, 
бірақ көп функционалдық объектілер жоқ, соның салдарынан 
ол алуан түрлі және ұзақ ойындарға жағдай жасамайды. 

Балалар алаңы 

 «Волейбол алаңын» жауап берушілер санынан көп бала 
артық көреді, себебі ол машиналардан қоршалған және тек спорт 
алаңы ғана емес, сондай-ақ қоғамдық кеңістік бола алады, ол 
жерде жасты балалар бір уақытта волейбол, баскетбол, футбол 
және «ыстық картоп» ойындарын ойнай алады. 

 Балалр алаңды анағұрлым түрлі-түсті, көгалдандырылған, 
өрмелеп шыққыштары бар кеңейтілген балалар аймағы ретінде 
көргілері келетіндерін, сондай-ақ алаңның автомобильдерден 
қоршалуын, көгалдың себілуін, қоқыстың жиналуын және шағын 
электрстанцияны ауладан алып тастауын қалайтындарын 
айтты.  
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Ауладағы шағын электрстанциясы

 Орта топтың жаңа тұрғын үй кешендеріндегі топпен 
сұхбатта ойын үшін келесі жерлер белгіленді: “балалар алаңы” 
(55%) және “кіре беріс балкондары” (45%). 

 Жауап берушілер жауап бергендей, «алаң үлкен және өте 
әдемі», онда тек төбешіктер мен әткеншектер ғана емес, сондай-
ақ өрмелеп шыққыштар мен турниктер де бар. Кеңістіктің кеңдігі 
балаларға қауіпсіздікте ойнауға, әңгімелесуге және гироскутер 
тебуге мүмкіндік береді (аула-құдық бөтен адамдар үшін жабық 
және автомобильдерден оқшауланған). Олардың пікірінше, 
бұл жерде 1-3 жастағы балаларға арналған объектілерді 
кіргізуге болушы еді. Тұтас алғанда, балалар алаңын жақсарту 
мүмкіндіктерін талқылаған кезде, жауап берушілер ол жерге 
объектілерді (төбешіктерді, әткеншектерді және т.б.) қосуды 
бәрінен жиі айтты, бірақ 14-17 жастағы жасөспірімдер көбірек 
бос орын қалдыруды артық көретіндерін айтты – мысалы, «өз 
шатырларын құрып, істегісі келген нәрселерін істеу» мүмкін 
болар еді. Бұл жерде балалардың бос кеңістікті де, үлкендердің 

көз аясында болудан тыс өздерінің «оңаша орынды» да қажет 
ететіндіктері көрінген,  мұнда аула кез келген балконнан 
алақандағыдай көрінеді емес пе. 

 Ересек балалар тобы уақытының көп бөлігін тұрғын үй 
кешенінің биік корпустарының біріндегі желдету сатысының 
балконында өткізеді.  Онда олар «ашылмалы көрініске 
қарайды», үлкендерден жасырынып әңгімелеседі, сырларын 
айтады. Шындығында, бұл жер дәл сол құпия орын секілді, 
ағаштар, шағын қоршаулар мен оңаша бұрыштар. Аулада 
мұндай орынның жоқтығы балаларды осы мақсаттар үшін 
балконды пайдалануға мәжбүрледі.
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«Гауһартас» тұрғын үй кешенінің ауласы 
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“Біз жолға және айналадағы үйлерге қарағанды 
жақсы көреміз. Мейрам кездері бұл жерден 
салют көрінеді. Үлкендер бұл жер туралы 

білмейді”, дейді жасөспірімдер.
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3. Объектілердің ойын үшін ашықтығы

 «Ашықтық» дегенде шығармашыл тұрғыда түсінуге және 
алуан түрлі ойын сюжеттеріне, тілдесуге және тәжірибе жасауға 
(«жабықтықтан» айырмашылығы, объектілер ойынның қандай 
да бір түрін белгілеген кезде) арналған ойнау ортасында 
объектілердің әлеуетін түсіне отырып, біз әртүрлі аудандардағы 
ашық объектілердің қанықтығын есептедік. «Ашық» объектілерге 
деген қызығушылық, негізінен, жасөспірімдер көрсетеді.  

 Қаланың тарихи орталығында жабық типтегі объектілер 
басым – бұл балалардың типтік ойын құрал-жабдығы, нақты 
белгілі функцияларымен, олар бірқалыпты ойын әрекеттерді 
болжайды және негізінде, мектеп жасына дейінгі балаларға 
қызықты. Ашық типті объектілер балалар «иеленіп алған» 
«үлкендердің» жерлерімен берілген – бұл «құпия орын», «дуалды 
шағын аула», «қараусыз қалған сауда шатыры». Жабық типті 
объектілердің дәл осындай пропорциясының жаңа әлеуметтік 
тұрғын үй массивтерінде де белгіленгені қызық.

Жаңа әлеуметтік тұрғын үй массиві 
ауласындағы ойын кеңістігі 

 Қаланың солтүстік бөлігіндегі локацияда ашық типті 
объектілер басым. Бірінші кезекте,  бұл «саябақ», жайлы 
жабдықталған, жаяу жету көрсеткішіндегі көп функционалды 

кеңістік. Алайда мұндай объектілердің арасында қаупі жоғары 
жерлер де бар – «қараусыз қалған жерлер», «гараждар».
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Ортада тіпті еркін ойынға арналған жағдайлар болмаса да, балалар ептілік пен 
қиялдарын пайдалана отырып, оны жүзеге асырудың жолдарын табады. Мысалы, 
қала орталығындағы локацияда, балалар кір кептіруге арналған бағандарды ойын 
объектісіне айналдырады: 
«Бұл жерде біз «бағандар ойынын» ойнаймыз. Бір адам жүргізеді, ал басқалары бағандардан ұстайды. 
Бағандар арасындағы алаңда біреу болуы керек, ал голидің міндеті – адамды бағанға жеткізбей, ұстап 
алу». 

“Қараусыз қалған жер”
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 Орта топтың жаңа ірі тұрғын үй кешендері түрлі 
функциялары бар объектілермен жабдықталған балалар 
алаңында белсенді ойын іс-әрекеттеріне арналған жағдайларды 
ұсынады, бірақ әр объектіде, ережедегідей, бір функциядан 
болады, яғни, ойын белсенділігінің бір түрін тағайындайды. 
Қаланың батыс бөлігіндегі шағын ауданда ашық объект біреу 
ғана – бұл осы локациядағы жасөспрімдерді тартатын жаяу 
жүретін аллея. 

 Жеке меншік секторда ашық типтегі ойын кеңістігі 
көлмен және көлдегі балалар алаңымен берілген. Мұнда 
ойын талап-тілектері табиғи ландшафтың, жасөспірімдердің 
тілдесу мүмкіндіктерінің және кеңдікті сезіну есебінен 
қанағаттандырылады.

Қыста көлде
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4. Рұқсат етілетін қауіп-қатерді қолдау 

 “Тәуекел” мен “қауіп” – тең мағыналы емес түсініктер. Егер 
қауіп залалдың әлеуетті көзі, жағымсыз оқиғаның ықтималдығы 
деп түсінілсе, тәуекел – субъектінің нәтижесі белгісіз және 
болуы мүмкін жағымсыз салдарлары бар жағдайдағы іс-әрекеті.  
Алайда баланың бойында қатер жағдайын бақылай білуді, 
сондай-ақ жеке меншік ресурстарын бағалауды дамыту керек, 
сонымен бірге бұл дағдылар тек шынайы тәжірибеде немесе 
бала «сияқты» шартты жағдайының тәжірибесін бастан өткізетін 
ерекше ойын жағдайларында алынуы мүмкін. 
 Сауалнаманың деректері бойынша, жауап берушілер 
серуендеу үшін «бөтен адамдар жиналған жерлерді», «қараңғы, 
көрінуі нашар жерлерді» және «жол бойындағы жиектерді», 
сондай-ақ бос жерлер мен құрылыстарды ең қауіпті, ең жағымсыз 
деп санады. Сонымен бірге, жауап берушілер – мысалы, ата-
аналары баруға рұқсат етпейтін алыс аулаларды, немесе 
жайластырылмаған жағалық сызығы жоқ көлді «жақсы көретін» 
және «қауіпті» деп белгіледі. 
 Орта топтың тұрғын үй кешенінде 18 - қабатты үйлерге 5 
- қабатты корпус жалғасып тиіп тұр, және 13 - 17 жастағы балалар 
соның шатырына көрші ғимараттың балконынан секірудің 
еліктіретін идея екенін айтты. Жас психологиясында осы жастағы 
балалардың осындай талап-тілектеріне түсініктеме бар: 
қатерге деген бейімділік құрдастарының құрметіне ие болудың 
әдісі. Тәуекелге бара отырып, жасөспірім оның үлкендердің 
тыйымдарын бұзу талпынысын бөлісетін ниеттестерін табады. 
Бұдан басқа, бұл жасқа тән еркін бақылау функциясының шикілігі 
және қауіптерді жеңіп шығудан дофамин гормонын шығару 
және өзінің әлеуметтік тобында мақұлдау алу жасөспірімнің 
тәуекелден бас тартуға әлі жетілместен, сол тәуекелді сезінуі 
мүмкін деген нәтиже береді. Басқаша айтқанда, жасөспірімдер 
тыйымдарды бұзу үшін ғана емес, сондай-ақ жетілудің қалыпты 
процесінің бөлігі болып табылатын жас ерекшеліктерінің 
себебінен де тәуекелге барады. 

5. Диалогтылық

 Диалогтылық критерийі13, «сұхбаттасуға шақыру» 
сияқты, әртүрлі жастағы өздік ұйымдастырылатын балалар 
ұжымдарына ойын іс-әрекет мүмкіндігін, сондай-ақ ойынға 
үлкендерді кіргізуіді де болжайды. 
 Балалардың өзара әрекетіне қатысты, іс жүзінде барлық 
зерттелген локацияларда ойын кеңістіктері, негізінен, іс -әрекетті 
«белгілейтін» (тебу немесе тербелу, жүгіру немесе өрмелеу) 
объектілер ретінде берілген. Әрекет логикасын жеңетін іс-
әрекеттер («гараждарға шығу», «қараусыз қалған жерлерді 
зерттеу», «ағаштағы үйшік», «үстелдің үстінде отырып, әңгімелесі») 
ойын кеңістіктерінен тыс жерлерде де сирек кездеседі (негізінен, 
жауап берушілер санынан алынған жасөспірімдер арасында). 
 Үлкендерге арналған инклюзивті кеңістіктерге қатысты, 
осы параметрге сәйкестікті орта топтың жаңа тұрғын үй 
кешендерінен және солтүстік шағын ауданында кездестіруге 
болады. Сұхбаттарда «әжелер, аталар, ата-аналар» ойын 
қатысушылары бола алады. Ертіп жүретін үлкендер үшін қалған 
зерттелетін локацияларда сұхбаттасуға арналған орындар да, 
орындықтар да және т.б. қарастырылмаған.

13 Смирнова Е., Котляр И., Соколова М., Шеина Е. “Балалар алаңы мәдени - тарихи психология мәнмәтінінде” // Мәдени –тарихи психология. 2016. 12 - том. № 3. 269–279 
беттер. 
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4. РЕСПОНДЕНТТЕРДІҢ ОРНАЛАСУ ОРЫНДАРЫН 
КАРТАЛАУ КӨРСЕТУ НӘТИЖЕЛЕРІ
Балаларға аудан карталары таратылды, әр жауап берушіге 1 
картадан, картадан келесі деректерді белгілеу ұсынылды:

- серуенге арналған жақсы көретін жерлер
- жақсы көретін бағыттары
- қауіпті/жақсы көрмейтін жерлер
- шекаралар

 Бұл тапсырманы орындауға балалар шығармашыл 
түрде келді, алайда олардың көпшілігі картаны алғаш рет 
қолдарына ұстады, картада бағыттауды үйренді. Осы немесе 
басқа белгілерді таңбалауға арналған тсүтерді және толтыру 
форматын өз бетінше таңдады, сондықтан, өз белгілеріне әр 
ауданда тәжірибе жасай отырып. Біз деректерді электрондық 
түрге ауыстыра отырып, балалардың картамен жұмыс тәсілін 
барынша сақтауға тырыстық.
 Жиналған деректердің барлығы біркелкі бола бермейді. 
Бірнеше тармақтар бойынша балалар бір емес, бірнеше 
объектіні белгіледі, немесе жауап беруге қиналып, немесе 
картадағы жерді таба алмай, мүлдем белгілемеді (бұл картамен 
жұмыс істеу кезіндегі қиындықтардың салдарынан, масштабты 
түсіну және т.б. бойынша әсіресе 7 - 9 жастағы балаларға 
қатысты). 
 Біздің жоба өз алдына оқыту мақсаттарын қойған жоқ, 
сондықтан біз деректерді балалардың тапсырманы жердің 
картасын түсінуге сүйене отырып берген түрінде қабылдадық. 
Зерттеудің осы бөлігіндегі әдістемелік шектеу жауап берушілердің 
картамен жұмыс істеу бойынша дағдыларының жеткіліксіздігі 
болды, бұл алынған деректердің тазалығына әсер етті. Дегенмен, 
бұл жұмыста мысалы «менталды картаның» құндылығы бар – 
балалардың шекараларды қалай көретіндігі және түсінетіндігі, 
олардың олар үшін маңызы бар - жоқтығын, «жақсы көретін» 
және «қауіпті» жерлерді бөлетін - бөлмейтіндерін, бағыттарды 
қандай жолмен құратындығы туралы түсінік.  

1 - карта. Қаланың солтүстік бөлігіндегі шағын аудан

 Мұнда белгілердің ең жоғары рейтингісімен жақсы 
көретін орындардың көбі шоғырланған саябақтар/гүлбақтар 
болды (футбол алаңы – А, турниктер – Б, ойын алаңдары - Г). 
Бір қатысушы саябақ аумағында ашық бассейннің (Д) болуын 
армандайтынын атап өтті. Сонымен бірге, бірқатар қауіпті 
орындар да белгіленді – бұлар саябақтар аумағындағы 
«қараусыз қалған жерлер» және саябақтар арасындағы 
жаяужолдар. 
 Тұтас алғанда, жауап берушілер жаяу жүретін бөлікпен 
байланысты әртүрлі жерлерді қауіпті деп есептейді – бұл 
реттелмейтін қиылыстар, кең төрт жолақты көшелер және 
жанармай құю орны (Д).
 Серуендеу шекараларын тек ересек жас санатындағы 
үш жауап беруші ғана белгіледі, қалғандары жауап беруге 
немесе карта бойынша бағдарлаудан қиналды.

2 - карта. Жаңа тұрғын үй массиві

 Бұл локацияда картаны толтыру сапасы жоғары болды, 
себебі балаларға жасы үлкен ағалары, әпкелері немесе 
жолдастары картадағы объектілердің жағдайын түсіндіре 
отырып, көмектесті.
 Серуендеу үшін жақсы көретін жерлері ретінде 
жауап берушілер, негізінен ауланың ішіндегі немесе аула 
айналасындағы жерлерді белгіледі. “Шағын электр станциясы” 
балалар көп уақытын өткізетін, яғни ойнаумен, онымен емес, 
оның айналасындағы кеңістікпен өзара әрекеттесетін  аулада 
тұр. 
 Жолдағы нүктелер – бұлар дүкендер, балалар ол 
дүкендерге компаниялармен тәттілер алуға барады, осылай бос 
уақытын өткізеді. Сондай-ақ жауап берушілер бір-біріне қонаққа 
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барады, оны тұрғын үйлердегі көк түсті нүктелер көрсетеді. 
 Қауіпті жерлер – бұл көптеген қызыл түсті кірес 
таңбалары, соның ішінде дүкендерге апаратын серуендеу 
бағыттары шоғырланған жол айырықтары мен жиектері. 
Жауап берушілердің пікірінше, ең қауіпті жерлер - «жолдағы 
шұңқырлар» мен олар тұратын жерге жақын құрылыс («Бір 
күні бір кішкентай қыз шұңқырға құлап кеткен», «Жаман ұлдар 
құрылыста жүреді»).  
 Жауап берушілердің серуендеудің таралу аймағы 
мен бағыттары әртүрлі, бірақ олардың барлығы көптеген 
реттелмейтін қиылыстары және айырықтары бар жолдардан 
өтеді. Балаларда баламалы таңдау жоқ, себебі бұл жас аудан, 
саябақтар, бос уақытты өткізетін қоғамдық кеңістіктер жоқ. Осы 
локациядағы жол бойымен баланың серуендеуі – қауіпті, бірақ 
бұл кең таралған уақыт өткізу.

3 - карта. Қаланың батыс бөлігіндегі “Жатын” аудан

 Бұл локациядағы жауап берушілер өздерін өз ауласында 
қауіпсіз сезінетіндерін және көбіне сол жерде достармен 
қыдырғанды жақсы көретіндерін атап өтті. Олар ауладағы нақты 
түктелерді көрсетпеді, оны тұтастай белгіледі. 
Бұл топ аудандағы қауіпті жерлерді осыған ұқсас жолмен 
белгіледі, олар – таныс емес аулалар, базар мен жанармай құю 
орны орналасқан Төле би көшесінің оңтүстік жағы. 
 Бірнеше адамның дәл бір жерді «жақсы көретін» және 
«қауіпті» деп белгілегендері қызық болды, - мысалы,  ата-
аналары ол жердің алыс орналасқандығын және оларды 
қадағалаудың мүмкін еместігін дәйектей отырып, баоуға рұқсат 
етпейтін аулалардың бірі. “Тыйым салынған” аула серуендеу 
үшін жақсы көретін жерлерінің арасында, себебі онда достары 
тұрады, деп түсіндірді жауап берушілер. 
 Серуеннің таралу аймағы жақсы көретін жерлермен 
қалыптасты, яғни жауап берушілер уақытын өткізуді жақсы 
көретін аулалармен. Өз ауласынан тыс серуендеудің негізгі 
бағыттары сол ауламен шектесіп тұрған жол бойында.

4 - карта. Жеке меншік сектор аймағы

 Осы локациядағы қалалық кеңістіктің сипаттары 
себебінен, жақсы көретін жерлері туралы сұраққа берілген 
жауаптардың ішінен, жауап берушілер өз үйлері мен өздері 
қонаққа баратын достарының үйлерін жиі белгіледі. Яғни, 
балалар серуендеудің бір бөлігін қоғамдық кеңістіктерде емес, 
жер үйдің аулаларында (бақтарында), дуал сыртында өткізеді. 
 Серуеннің едәуір таралған жері – бұл мектеп ауласы. 
Осы шағын ауданда орналасқан көл де балаларды тартатын 
жер болып табылады. Жауап берушілер оны өздерінің  жақсы 
көретін жерлерінің бірі ретінде белгіледі, бірақ оны әлеуетті 
қауіптілік орны деп санады. 
 Қауіпті жерлер деп, жауап берушілер, негізінен, жанында 
олардың үйлері орналасқан немесе мектепке апаратын 
бағытпен шекстесетін жолдың әртүрлі бөліктерін атады. 
 Серуеннің таралу жері мен бағыттары, негізінен, 
үшбұрыш шегінде құрылады – «үй – мектеп - көл».

5 - карта. Орта топтың жаңа ірі тұрғын үй кешендері

 Бұл локацияда көптеген мәні бар нүктелер зерттеудің 
қатысушылары тұратын тұрғын үй аумағының ішіне шоғырланған. 
«Жақсы көретін және жиі баратын жерлер» санатындағы танымал 
жер – ол тұрғын үй кешені блоктарының біріндегі бірінші қабат 
– онда, холлда балалар жылдың суық мерзімінде жиналып, 
әңгімелескенді жақсы көреді. Үш жауап беруші «жақсы көретін 
жер» деп тұрғын үй корпустарының бірінің 15 - қабатындағы 
баспалдақты алаңның ашық балконын атады. Балалар ол 
жерден қаланы бақылағанды, сондай-ақ «уақытты үлкендердің 
қарауынсыз өткізгенді» жақсы көреді.
 Серуендеу мен бос уақытты өткізуге арналған танымал 
жерлер қатарында жауап берушілер олар тұрып жатқан 
жерден біршама алыс орналасқан “ADK” ойын-сауық – сауда 
орталығын белгіледі, бірақ оған барар жолдағы «қауіпті жерлер» 
де белгіленген. Мұндайлар тұрғын үй кешенінің ішінде көп болып 
шықты – олар салынып бітпеген қараусыз қалған корпус пен 
трансформатор будкасы.  
 Жауап берушілердің көшілігі үшін серуеннің таралу 



115

2-Карта



116

3-Карта



117

4-Карта



118

5-Карта



119

жері өзінің тұрғын үй кешенінің ішінде немесе айналасында 
шоғырланған. Ерсек жас санатындағы балалар өз серуендерінің 
таралу жерін бірнеше махаллаға дейін созады. 

6  - карта. Қаланың тарихи орталығы

 Бұл локацияда серуендеуге арналған негізгі нүктелер 
жауап берушілер тұратын аулада шоғырланған. Атап айтқанда, 
онда ойын алаңы мен бірнеше «құпия жер» орналасқан. Сондай-

ақ серуендеу үшін үйреншікті жер футбол алаңы бар көрші аула. 
 Екі жауап беруші бос уақытты өткізудің «жақсы көретін 
жері» Төле би көшесінде  орналасқан “KFC“ жылдам тағам 
мейрамханасын белгіледі. Жақсы көретін бағыттары ең көп 
барылатын жерлермен байланысты. 
 Осы локациядағы қауіпті деп нақты жерлерді 
белгілемейді, олардың серуенінің таралу жерінен тыс кеңістікті 
белгілейді. Мұндағы басты фактор – жол қозғалысының 
қарқындылығы және аулалардың айналасындағы реттелмейтін 
қиылыстар. 

6-Карта
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ҚОРЫТЫНДЫЛАР

 Ойын кеңістігі әртүрлі жастағы пайдаланушылардың 
талап – тілектерін ескеруі керек және тұлғааралық және топтық 
өзара әрекет етуіне себепші болуы керек, ал оны құрайтын 
бөліктер – бір-бірімен өзара әрекет етуі керек. 
 Алматының қалалық кеңістігінде балалар алаңдарының 
болуы ойнау қажеттілігін толық қамтымайды, себебі олар 
негізінен мектепке дейінгі немесе кіші мектеп жасындағы 
балаларға есептелген. Қарапайым тегіс бедері және құрал-
жабдықтың шектеулі жиынтығы бар типтік алаңдар алуан 
түрлі және шығармашылық ойын әрекеттері қажеттілігін 
қанағаттандырмайды, үлкендердің назарынан тыс тыныш 
ойындар мен жай әңгімелесу мүмкіндіктерін қарастырмайды. 
 Өздерінің ойынға, тәуекелге және әңгімелесуге деген 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған әдістер мен 
жерлерді іздеуде балалар үшін бейімделмеген кеңістіктерді жас 
Алмалықтардың өздері де, олардың ата-аналары да сенімі жоқ 
жаңа қалалық ортаны тестілей отырып, зерттейді. 
 Ойын тек үлкендермен жобаланған балалар 
алаңдарында ғана жүрмейді. Ойын қаламен бірге өмір сүреді 
және әр түрлі жерлерде пайда болады – желдеткіш сатының 
балкондарынан қараусыз қалған құрылыстарға дейін. Әлемдік 
тәжірибе14 ойын кеңістіктерінің сәттілік кепілі олардың тек 

балаларға ғана емес, сондай-ақ барлық жасқа арналып 
жобаланғандығын көрсетеді; балаларды бір жерге бөлектеу 
емес, ойын элементтерін ауданның әртүрлі бөліктеріне 
бөлу;  қауіпсіз қала отырып, көп тәуекелге мүмкіндік беретін 
құрылыстарды құру. 
 Зерттеу балалар алаңдары, саябақтар және 
ойынға арналған жерлердің арасындағы су жырып кеткен 
шекараларды көрсетеді. Бейтарап кеңістіктер де (көгал, көл, 
көк шалғын) балалар ойынын қолдайды. Алайда, олар белсенді 
кеңістіктермен бірге бәрінен жақсы әрекет етеді. Балаларға 
ойынды алмастыру және белсенді ойыннан бейтарап ойынға 
ауысу тән және керісінше. 
 Ойын процесінде, бір-бірімен сұхбаттаса отырып, 
балалар түрлі өмірлік жағдайларға «дайындалады», әлеуметтік 
рөлдерді шақтап көреді, дау-жанжалдарды шешуді, дос болуды, 
қарым-қатынас құруды үйренеді. Ойын кеңістіктері балаға құрал-
жабдықтың типтік жиынтығы емес, қызықты жер болуы керек, 
әртүрлі масштабы болуы керек, әртүрлі жастағы балаларға 
арналған түрлі функциялармен толықтырылуы керек, сондай-ақ 
ата-аналарға арналған жерді де қарастыруы керек.

14 http://www.studioludo.org/london-study-of-playgrounds
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ҰСЫНЫСТАР

 Қоғамдық кеңістіктерді жайластыру кезінде 
белсенділіктің бірнеше нысанын (мысалы, тамақ – ойын - 
сауық – СОО форматындағы дүкен) біріктіретін жерлерді көбіне 
отбасылардың талап ететінін ескеру керек. 

 Балаларға арналған ойын кеңістіткерін құру кезінде 
жүргізу керек 
1) тұрғындардың мұқтаждықтарын және орнатқаннан кейін 
алаңға деген қажеттілікті зерттеу 
2) қалалық балалар ортасы /ойындары жөніндегі 
мамандандармен кеңесу
3) аудан тұрғындарының қатысуымен сынамалы ойын 
кеңістіктерін құру шаралары және осындай құрал-жабдықтың 
тиімділігіне кейінгі талдау.

 Көшелерді қайта жоспарлау кезінде ортаның қауіпсіздігі 
мен өмір сүру сапасын арттыру мақсатында балалардың талап – 
тілектерін ескеру керек. Дамыған елдердің тәжірибесі бойынша, 
қауіпсіз жаяу жүру инфрақұрылымын және балалардың 
қалалық бағыттарын құру қала бойынша қозғалыс қауіпсіздігін 
арттырады, үлкендер мен  балалар өздерін тыныштау сезінеді, 
ата-аналар балаларын қала бойынша өз бетінше серуендеуге 
жеңілірек жібереді.

 Балаларға және оларың ата-аналарына (ойын 
бөлмелері, ата-аналардың балалармен бірлесіп жұмыс істеуі, 
әлеуметтендіру орталықтары), сондай-ақ жасөспірімдерге 
арналған балабақшаларға балама кеңістіктерді дамыту керек. 
Кітапханаларды, мектептер мен басқа да институцияларды 
кеңістіктерді бағдарламалауға және пайдалануға тарту «үшінші 
орындағы» бос уақытта ойнлатын ойынға қолжетімділігін және 
сапасын арттыруы мүмкін15.  

 

 Мәдениет пен өз бетінше білім алуға деген тұрақты 
сұрансыты өсіру үшін  мәдениет мекемелерінде балалар мен 
отбасыларға арналған мәдени бағдарламаларды (балалар 
экскурсиясы, квестер, фестивальдар және тұрақты шаралар) 
дайындау керек. Қаланың жас тұрғыны қаланың не ұсынатынын 
бағдарлауды, әртүрлі істерді байқауды неғұрлым ертерек 
бастаса , оның өзі үшін бір нәрсені табу мүмкіндігі соғұрлым көп 
болады және мәдени тәжірибелерге дағдысы қалыптасады.

Кейінгі зерттеуге арналған әлеует

 Зерттеуді жылдың жылы уақытында қайталау;

 Мәселелері бар телімдерді анықтау үшін және тиімді 
шешімдерді  іздеуге арналған партисипаторлық процесті 
ұйымдастыру үшін балаларды қала бойынша жылжыту 
тақырыбына зерттеу жүргізу;

 СОО – ғы жасөспірімдердің ықыласын, қосымша білім 
берудің тегін қызметтері қажеттілігінің төмендігін, мәдениет 
мекемесінің (мұражайлар, театрлар) балалар аудиториясына 
бағдарлануын зерттеуге бастамашылық ету.

15 үймен («бірінші орын») немесе жұмыспен/оқумен («екінші орын») байланысы жоқ қалалық кеңістіктің бөлігі 



123

Адвокацияға арналған әлеует

 Аулалық және балалар кеңістіктерінің параметрлік 
стандарттарын дамыту арқылы ойын кеңістіктерін құру 
және қаржыландыру саласындағы жүйелі зерттеулер 
мен адвокацияны, стандартты емес шешімдерді тестілеу, 
эксперименттік  аулалар мен алаңдарды жалғастыру;
 Балаларға арналған қауіпсіз жаяу жүретін ортаны құру 
бойынша стратегия мен жоспарды дайындау, соның ішінде 
балалар / мектеп бағыттарын қоса алғанда, және ауданның 
ерекшелігін ескере отырып, жол қозғалысы қауіпсіздігін 
арттыру (қаланың тарихи орталығында қауіпсіз қиылыстар, 
жеке меншік секторындағы жаяужолдарды жайластыру, ағым 
жылдамдығының төмендеуі және тұрғындарының тығыздылығы 
жоғары аудандарда қозғалу жылдамдығын физикалық  
төмендету);

 Қаланың ойынға деген тәсілдерін (play policy), соның 
ішінде стейкхолдерлерді тарта отырып, барлық ойын кеңістіктерін 
түгендеу, 6+ және 12+ жастағы балалар үшін ойын кеңістіктерінің 
жобаларын құру. 
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ҚОРЫТЫНДЫ СӨЗ

 Қалалық ортаның сапасы, әсіресе, оның балаларға 
деген досшылдығы болашақ қалалар үшін анықтауыш фактор 
болып таыблады. Зерттеу көрсеткендей, Алматының балалары 
мен жасөспірімдері өз ауданы мен қаласы бойынша еркін 
жылжуға шектелген, қалалық орта көптеген жағдайларда 
қауіптілікті көрсетеді немесе толық даму үшін жеткіліксіз 
элементтердің мардымсыз жиынтығы болады. Бұлардың барлығы 
балалар мен ата-аналардың уақытын көршілік пен әлеуметтік 
капиталға септігін тигізетін қоғамдық кеңістіктерде емес, сауда 
орталықтарында немесе үйде өткізуіне әкеледі.

1. Стандартты балалар алаңдарының шеңберінен шығатын, көп 
функционалды ойын кеңістіктері балалар мен жасөспірімдер 
үшін дамытушы және қауіпсіз орта ғана емес, сондай-ақ 
барлық ұрпақ үшін қоғамдық кеңістік болады. Мектептердің, 
кітапханалардың және емханалардың маңындағы кеңістіктерді 
барлық қоғамдастық пен ауданға арналған тарту орталықтарына 
түрлендіру қажет. 

2. Балаларға табиғат керек, табиғатқа балалар керек, ал 
қалаларға екеуі де керек. Ойын кеңістіктерінде табиғат 
элементтерінің максималды саны болуы керек: шөп, ағаш, 
құм, су, тастар. Жобамен шағын нысандарды қарастырыңыз - 
қойтастар, бөренелер, ағаштар, ландшафт (төбешіктер немесе 
ойпаттар) – қымбат емес, бірақ тиімді ойынның жағдайларын 
жасау үшін. Ең жақсы балалар кеңістіктері қауіпті көрінуі мүмкін 
– олардың бүкіл қауіпсіздігінде. Олар төзімділік, зеректік және 
батылдық секілді қасиеттерді дамытады.  

3. Балаларға досшыл кеңістіктер желісінің шеберлік жоспары 
баланың тәуелсіз жұмылғыштығын арттырады. Балалар 
кеңістіктері шағын аудандағы бір алаңмен шектелмеуі керек – 
осындай кеңістіктердің инфрақұрылымдық желісін ойластыру 
маңызды, соның ішінде, мектеп, кітапхана, үйірмелер, бала 

бақша ғимараттарының және мәдени орталықтардың, сондай-
ақ спорт және балалар алаңдары, қоғамдық кеңістіктер мен 
саябақтар.

4. Барлық осы аттракторлардың арасында қауіпсіз жаяу жүру 
бағыттары болуы керек, соның ішінде барлық кластерлерді 
және күнделікті баратын жерлерді (тұрғын үй массиві, дүкендер 
мен сауда орталықтары, базарлар, мектептер, емханалар, 
ауруханалар, мемлекеттік мекемелер жіне т.б.) қамтитын тиімді 
қоғамдық көлік.

5. «Соңғы миля» қалалық ортасына – балалардың және 
оларды ертіп жүрген адамдардың межелі жеріне жаяу баратын 
қашықтыққа назар аудару маңызды. Айтарлықтай кең қауіпсіз 
жаяу жүргінші жолдары, тас төселген жалғыз аяқжолдар, жол 
көрсеткіштер, жарықтандыру аялдамадан үйге дейінгі жүрісті 
анағұрлым ыңғайлы және қауіпсіз етіп қана қоймайды, сондай-
ақ едәуір жиілетеді. Бұл ұсыныс БҰҰБҚ-ның екі артықшылығына 
сәйкес келеді – әлеуметтік қызметтерге тең мүмкіндіктер мен 
қолжетімділік туралы және қауіпсіз және тұрақты қалалық 
ортаны құру туралы.

6. Егер біз қалалық кеңістіктерді және инфрақұрылымды 
балалармен және балаларға арнап жобаламасақ, онда 
біз балаларға орын жоқ қаланы жобалайтын боламыз. 
Қалалық ортаны жоспарлауға қатысу, немесе балаларды 
тарту, сондай-ақ әртүрлі қауымдастықтар мен ұйымдар 
арасындағы серіктестіктерді құру анағұрлым ақпараттыө 
және тиімді шешімдер қабылдауға көмектеседі. Балалар және 
оларға қараушылар (ата-аналары, туыстары, күтушілері, 
тәрбиешілері және мұғалімдері) өз ауданы туралы, қауіпті және 
қауіпсіз жерлер туралы, сондай-ақ  қай жер өзгерістерді және 
жақсартуларды бірінші кезекте қажет ететіні туралы да бірегей 
білімі бар. Бірлесіп жасалған жобаларда даусыз артықшылық 
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Көшелерден балаларды емес, жолдардан қауіпті алып тастауға назар аудару керек. Балаларға досшыл 
кеңістіктердің автокөліктерге арналған кеңістіктерден басымдылығын біртіндеп жасауға болады.  

Мысалы, Боготада (Колумбия) жылдамдық бәсеңдеткіштерін, уақытша саябақтар мен балалардың ойын 
аймақтарын орнататын, жаяу жүргінші жолдарын мен бағдаршам сигналдарын жақсартатын, сондай-ақ 
балаларға досшыл аймақтар екендігін көрсететін арнайы белгілерді орнататын балалар мекемелерінің 
айналасына тыныш аймақтар құрудың сынамалы жобасы іске қосылды. Сынамалы жобалардың 
қорытындылары барлық балалар мекемелерін қамтитын шеберлік жоспарына біріктірілетін болады. 

Оңтүстік Кореяда жылдамдықты шектеу, айқын белгіленген балалар бағыттары мен жаяужолдарды құру 
бойынша осындай шаралар, көлікті мектеп аймағына қоюға тыйым, және қоғам назарын мәселеге аударған 
арт-жобалар бала өлімін 95% - ға азайтуға көмектесті. 

Бүкіл әлем бойынша “play streets” қозғалысы – көшелердің уақытша жабылуы және оларды ойынға арналған 
кеңістікке айналдыру танымалдыққа ие. Автомобиль қозғалысын жабу балаларда өз ауданы бойынша жүріп-
тұру еркіндігі пайда болуы үшін шағын, бірақ каталитикалық қадам қызметін атқарады. Бастаманы БҰҰ 
мектептердің айналасындағы ауаның ластануын азайту бойынша шешімдердің бірі ретінде қолдады.

бар – қатысушыларда бірге араласушылық және жауапкершілік 
сезімі пайда болады, вандализм азаяды, және жаңа әлеуметтік 
байланыстар шығады. 

7. Мониторинг жүйесін құру қажет және алынған сабақтардың 
«жинақ сандықшаларын» құру керек. Балаға досшыл 
жоспарлау фактілерге сүйену керек және бұрыш басына 
пайдаланушыны, яғни баланы қою керек. Мысалы Ослода 
(Норвегия) геймификацияға негізделген тәсілді қолданады, яғни 
балалар «құпия агент» болған кезде, ойын арқылы аудандағы 
едәуір мәселелі жерлер туралы немесе оларға жолдан өту қай 
жерде қиынырақ екендгін айтады.

8. Осы шараларды жүзеге асыру үшін жергілікті биліктпен өзара 
әрекет ету жүйесін жасау керек. Мемлекеттік қызметкерлерге 
арнап балаларды тарту әдістемесін және балаларға досшыл 
қалалық ортаны бағалаудың критерийлерін оқыту үшін 
тренингтер өткізу керек. 

- Анна Сиприкова, Project for Public Spaces (New York)
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Зерттеу төлқұжаты

 Әлеуметтік зерттеу Ауыл шаруашылық Университетінің 
қызметкерлерімен 2018 жылдың 1 - ақпанынан 31 - наурызына 
дейінгі мерзімде ұйымдастырылған. Зерттеудің әдістемесі, 
бағдарламасы және құрал-жабдығы Urban Forum Almaty - мен 
ұсынылды. Жоба – Алматыдағы репрезентативті түрде іріктелген 
бірнеше локацияларды қамтыған кешенді әлеуметтік зерттеу.

Зерттеудің мақсаты

 Алматы қаласындағы қалалық ортаның достық деңгейін 
талдау, қаланың әртүрлі аудандарындағы ұсынылатын 
инфрақұрылым және қызметтердің жағдайын ескерумен.

Зерттеудің міндеттері:

1. балаларға ұсынылатын инфрақұрылымның жағдайын талдау;
2. негізгі қауіптерді анықтау (айқын және беймәлім);
3. Алматы қаласының ата-аналары мен балалардың ең өзекті 
мәселелерін анықтау;
4. жасөспірімдердің негізгі талап-тілектерін талдау. 

Зерттеу нысаны  

 Алматы қаласының тұрғындары, атап айтқанда қала 
аумағында тұрақты тұрып жатқан 0 - 18 жастағы балалардың 
ата-аналары, сондай-ақ 11 - 17 жастағы балалар.

Зерттеу тақырыбы

 Ата-аналар мен балалардың Алматы қаласына қатысты 
балалар үшін жайлы қала туралы пікірі.

Зерттеудің жұмыс гипотезалары:

 Қалалық ортаның балаларға деген достыұ деңгейі 
ауданға байланысты өзгешеленеді; 
 Қалалық орта, көбінесе, балаларға бейім, аз дегенде – 
жасөспірімдердің талап-тілектеріне бейім; 
 Әсіресе мәдени мазмұндағы қызметтердің қолжетімділігі 
әртүрлі аудандарда тұратын балаларға біркелкі емес. 

Әдістемесі

 Тұрғындардан нысандандырылған сауалнама 
бойынша іріктемелі сұрақ алу. Сұрақтардың тізімі зерттеудің 
тапсырушысымен дайындалды. 
Іріктеу әртүрлі жынысты және әртүрлі жастағы топтардағы 900 
жауап берушіден тұрды. Іріктеу қатесі мәні 0,95 болғанда 3,1% 
- дан асқан жоқ. 

 Сандық сауалнама хабарлау келісімі нысанын 
пайдаланумен NARXOZ (Алматы) Университетінің студенттерінің 
және оқытушыларының желісімен жүргізілді. Әр сұхбаттың 
нәтижесі жауап берушінің барлық қойылған сұрақтарға берген 
жауап нұсқалары белгіленген деректер қорындағы дұрыс 
толтырылған, жауап берушінің жынысы мен жасы көрсетілген 
сауалнама.
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0 - 11 жастағы 
балалардың ата-
аналары (саны) 

12 - 17 жастағы 
балалардың ата-
аналары (саны)

12-17 жастағы балалар/
жасөспірімдер

1 Қаланың тарихи орталығы 50 50 50

2 Қаланың батыс бөлігіндегі типтік құрылыс 
шағын ауданы 50 50 50

3 Қаланың солтүстік бөлігіндегі шағын аудан 50 50 50

4 Әлеуметтік тұрғын үйлер салынған жаңа 
кешенді құрылыс ауданы 50 50 50

5 Орта топтың жаңа ірі тұрғын үй кешендері 50 50 50

6 Жеке меншік сектор аймақтары 50 50 50

Барлығы 300 300 300

1 - кесте. Жауап берушілердің (Респонденттердің) топтары

2 - кесте. Сауалнама жүргізу локациялары 

Қаланың тарихи орталығы Абылай хан даңғылы, Назарбаев даңғылы, Желтоқсан, Наурызбай батыр, Қонаев 
көшелері, “Самал” шағын ауданы

Қаланың батыс бөлігіндегі типтік құрылыс 
шағын ауданы “Жетісу” шағын ауданы, 1 – 12 шағын аудандар, “Ақсай” шағын ауданы

Қаланың солтүстік бөлігіндегі шағын аудан “Көкжиек” шағын ауданы, “Құлагер” шағын ауданы, “Айнабұлақ” шағын ауданы

Әлеуметтік тұрғын үйлер салынған жаңа 
кешенді құрылыс ауданы 

“Асыл Арман” шағын ауданы, “Жас Қанат” шағын ауданы, “Алғабас” шағын ауданы, 
“Ақбұлақ” шағын ауданы

Орта топтың жаңа ірі тұрғын үй кешендері “Шахристан” ТК,  “Гаухартас” ТК

Жеке меншік сектор аймақтары Сейфуллин көшесі (солтүстік бөлік), “Саяхат” автовокзал ауданы, “Қарасу” шағын 
ауданы, Жоғарғы және Төменгі Бесжылдық. 
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 Әлеуметтік зерттеуді жүргізу кезінде супервайзер және 
жоба жетекшісі Беймишева А.С тарапынан сұхбат жүргізушінің 
жұмысына тұрақты бақылау жасалынды. 

 Әлеуметтік сауалнама нәтижелерінің анықтығы 
қамтамасыз етілді: 

- іріктеудің статикалық мәнді көлемдері мен релеванттық 
модельдерді қолданумен;
- алдын ала сыналған сауалнамалық құрал-жабдықты 
қолданумен; 
- толтырылған бағыттық қағазға сәйкес жауап берушілерге 
ішінара телефон шалу әдісімен; 
- SPSS бағдарламалық-талдамалы кешенінің мүмкіндіктерін 
пайдалана отырып, деректерді статистикалық-математикалық 
өңдеу және талдаудың дұрыс әдістерімен.

 Эмпирикалық деректерді өңдеу және талдау 
SPSS (17.0 - нұсқасы) пакетінің және Microsoft Excel (2016 - 
нұсқасы) бағдарламасының статистикалық-математикалық 
мүмкіндіктерін пайдалану арқылы жүргізілді.



129

№2 - ҚОСЫМША

 Зерттеудің сапалы кезеңі балаларға арналған қызметтер 
секторының жағдайы туралы, қалалық ортаның балаға деген 
досшылдығын қалыптастыруға жауапты балалар мекемелерінің 
және атқарушы биліктің жергілікті органдарының жұмысы 
туралы толығырақ көріністі алуды алдына мақсат етіп қойды. 

 Сарапшылар ретінде келесі мемлекеттік және 
мемлекеттік емес мекемелердің өкілдері таңдалып алынды. 
Сұхбат қазақ және орыс тілдерінде жүргізілді.

1 Агата Ниязова «Тигруля» балалар клубы Мектепке дейінгі жеке 
меншік білім беру

2 - шағын аудан, 40ж. 
Қуаныш ТК

2 Нүргүл  Қайдаулова «Балажан» балабақшасы Мектепке дейінгі жеке 
меншік білім беру Жандосов көшесі, 14

3 Регина Дүйсебаева «International Montessori Kinderhouse» 
балалар бақшасы

Мектепке дейінгі жеке 
меншік білім беру

Тепличный шағын 
ауданы, 20

4 Рената Төлегенова «Дана» жеке меншік мектебі Бастауыш және орта 
жеке меншік мектеп 

Өтеген батыр ауылы, 
Райымбек көшесі, 113

5 Абылай Исабек Алмалы аудандық мектеп және 
мектепке дейінгі білім бөлімі 

Мемлекеттік 
қызметкерлер

Абылай хан даңғылы, 
74а

6 Салтанат Мурзалинова-
Яковлева

Инклюзивті әлеуметтік бағдарламалар 
орталығы Бейінді ҒӨБ Аврора БО, 

5 - қабат

7 Марианна Гурина ҚҚ «Ұлағатты жанұя» Бейінді ҒӨБ Бегалин, 82

8 Алеся Нугаева ОД «Театр соседей» Бейінді ҒӨБ Байтұрсынов, 22

9 Эльмира Қарманова "КОМУНИТИ ПЛЮС" қоғамдық қоры. Бейінді ҒӨБ Желтоқсан, 160, 11-пәтер

10 Қарлығаш Нұгұманова №35 б/б(мем.мекеме) Мемлекеттік мектепке 
дейінгі білім беру 6 шағын аудан, 8А

11 Әлия Омарова №126 мектеп-гимназиясы Мемлекеттік мектеп Ақсай шағын ауданы 4, 
66

12 Наталья  Ливинская «Алматы қаласын дамыту орталығы» 
АҚ. Урбанистика орталығы.  

Мемлекеттік сыңайлы 
ұйым.

Байзақов көшесі, 280, 
19-20 қабаттар
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№3 - ҚОСЫМША: ЗЕРТТЕУ ТӨЛҚҰЖАТЫ СЕРУЕНДЕУ, 
СҰХБАТТАСУ ЖӘНЕ КАРТАҒА ТҮСІРУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУМЕН 

А. Зерттеу географиясы. Локациялардың түрлері мен 
мекенжайлары:

1. Қаланың тарихи орталығы. Айтиев көшесі, 94 (Алмала ауданы)
2. Жаңа әлеуметтік тұрғын үйлердің кешенді құрылыс ауданы. 
Чуланов көшесі, 145 (Алатау ауданы)
3. Қаланың солтүстік бөлігіндегі шағын аудан. Чехов көшесі, 15 
(Түрксіб ауданы)
4. Орта топтың жаңа ірі тұрғын үй кешендері. “Гаухартас” ТК, 
Абай даңғылы 150/230 (Бостандық ауданы)
5. Қаланың батыс бөлігіндегі типтік кеңестік құрылыс шағын 
ауданы. “Тастақ 1-2” шағын аудандары (Алмалы аудандары)
6. Жеке меншік сектор аймақтары. “Қарасу” шағын ауданы 
(Алатау ауданы)

Б. Жауап берушілер тобы:

1 локацияға адам саны: 10 адам
Тұратын жері: зерттеу жерлерінде
Жасы: 7-17 жас
Жынысы: ер /әйел.
Жауап берушілердің жалпы саны: 60 адам

В. Зерттеу әдістері:

1. Жерді зерттеу: Балалар ойнайтын жерлерді зерттеу 
үшін сұхбаттасу әдісі қолданылады, оның мақсаты – жауап 
берушілердің өздері тұратын және ойнайтын жерлерін қалай 
бағалайтындарын, және оны қалай көргілері келетіндерін білу. 
Бұл ақпаратты сұхбат алушы балаларға олар тұрып жатқан 
аудандар бойынша серуендеу кезінде жетекші сұрақтар қою 
арқылы алады: 

- Ойын ойнауға және уақыт өткізуге арналған өзіңіздің  
 жақсы көретін жеріңізді көрсетіңізші
- Ол жерде не ұнайтынын айтып беріңізші 
- Сіз бұл жерде әдетте не істейсіз, уақытты қалай өткізесіз
- Өзіңізге ұнайтын жерді көрсетіңізші
- Бұл жерде сізге не ұнамайды
- Бұл жерде нені өзгерткіңіз келеді және т.б.

 Өткізу механикасы: 10 адамдық топ зерттеу жеріне 
келеді, ол жерде оларға кеңістікпен өзара әрекеттесу, үйреншікті 
ойындары туралы айту, осы жермен байланысты оқиғаларды 
еске түсіру, сондай-ық сұрақтарға жауап беру ұсынылады.
 Деректерді өңдеу әдістері: контент-талдама, нарративті 
талдама.

2. Экспресс-сауалнама жауап берушінің жалпы келбетін 
(жасы, жынысы, осы ауданда тұру ұзақтығы және т.б),  оның 
дербес серуендерінің (жиілігі және ұзақтығы және т.б), сондай-ақ 
зерттелетін аудандағы балалар мен жасөспірімдерге арналған 
тартатын жерлердің кескінін алу үшін жасалады.

3. Төңіректі картаға түсіру
 Сыналып отырғандарға өз ауданын картаға түсіру   
 ұсынылды: 
- серуендейтін жақсы көретін жерлері;
- серуендеу шекаралары;
- ең танымал бағыттары.
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