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адамның қоғамда өз орнын табуына, қабілет - дарынының ашыла түсуіне, ақыл - парасатын 
дамытуына яғни сəнді де мəнді өмір сүруіне қызмет етеді. 

Халық педагогикасы-нəрестенің сезімін ананың əуенімен оятатын бесік жырлары, 
даналыққа толы мақал-мəтелдер, жұмбақ-жаңылтпаштар, қиял- ғажайып ертегілері, 
ойындары, тəрбиелеп өсіру негіздері адамгершілік ниеттерге баулиды. Олай болса, 
адамгершілік тəрбие беру кілті — халық педагогикасында деуге болады. Ұлттық асыл 
қасиеттерді жас ұрпақтың ақыл парасатта азық ете білуде «Өзін-өзі тану» курсының ерекше. 

«Еліміздің күші- патшада, сəбидің күші- жылауында» демекші, біздің күшіміз, 
қорғанышымыз, сеніміміз- адамгершілігімізде болуы керек.  
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Қазақ халқының ұлттық тəрбиесі – əлемде теңдесі жоқ тəрбие. Жалпы «ұлттық» деген 

сөздің астарында елге-жерге, тілімізге, дінімізге деген құрмет жатыр. Ал осы ұлттық 
тəрбиені бала бойына сіңіруде бастауыш сыныпта атқарылатын жұмыстың орны ерекше. 
Яғни тəрбие алуды сəби ана құрсағынан бастаса, оны білім теңізінің мектеп атты кемесінде 
ұлттық құндылықтарымызбен жетілдіру өте маңызды. Балабақша, мектептерге ұлттық 
тəрбие енгізу арқылы біз ұлтжанды, парасатты ұрпақ өсіретініміз айдан анық. Рухы асқақ, 
іргесі берік ел боламыз десек, ең бастысы, ұрпақ тəрбиесі мен біліміне сергек қарауымыз 
қажет. Бұл жөнінде Абай атамыз: «Балаға мінез үш алуан адамнан жұғады: бірінші – ата-
анасынан, екіншісі – ұстазынан, үшіншісі – құрбысынан», – деген екен. Ұлттық тəрбие 
атауын алғаш əдеби-педагогикалық оқулықтарға енгiзген М. Жұмабаев болды. Ол 
педагогиканың ұлттық тəрбиеден бастау алатыны жайлы айтқан. «Педагогика» атты 
еңбегінде былай дейді: «Ұлт тəрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып келе 
жатқан тақтақ жол болғандықтан, əрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшін 
қызмет ететін болғандықтан, əрбір тəрбиеші баланы сол ұлт тəрбиесімен тəрбие қылуға 
міндетті».  

Ұлттық тəрбие барысында ұлттық сананы қалыптастыру ең маңызды шарттардың бірі 
десек қателеспейміз. Қазіргі жаһандану кезіндегі  Батыс өркениетінен біздің алатынымыз да 
бар, ысырып тастайтын тұстарымыз да бар. Алатын тұстарымыз қатарына батыстың 
технологиялық жетістіктерін, экономикалық өндірісті ұйымдастыру тəжірибелері мен 
ғылыми-техникалық мəдениетін қабылдау сияқтыларды атауымызға болады. Батыстың 
білімі, ғылымы, техникасы, технологиясы, біздер үшін өте қажет десек те, Батыс өркениетіне 
шамадан тыс еліктеушілік – жақсылықтың нышаны емес. «Батыстың технологиялық 
жаңалығына ұмтылу, экономикалық өндіріс¬ті ұйымдастырудағы жетістіктерін игеру – 
қажеттілік, ал одан керісінше бүгінгі күнде рухани тапшылыққа айналып отырған ізгілік, 
кісілік, адамгершілік, бауырмалдық, əдептілік, тəрбиелік мазмұн іздеу – бос əурешілік. 
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Өкінішке орай, Батыс өркениеті бұл тұрғыда ешқандай жетістікке жеткен жоқ, қайта 
тоқырауға ұшырады. Мысалы, дəстүрлі қазақ қоғамы мəдени құндылықтарды ешуақытта 
тауар деп қабылдамайды, негізгі ұстанымы бойынша қоғамның шаңырағын шайқалтпай 
ұстап тұруға тиіс тетік, өмірлік ұстын ретінде қарастырады. Ал Батыс өркениетінде бұл 
тұрғыдағы ұстаным мүлдем басқа, олар мəдени құндылықтарды тауар ретінде қабылдайды, 
мақсат – сату (сатылу) жəне пайда табу. Уақыт қанша аз жұмсалса, сонша пайдасы көп»  

Қазақ қоғамы қазір қарқынды түрде жүріп жатқан жаһандану үрдісінің ықпалынан өзі 
қаламаса да, оқшау бола алмайды. Жаһанданудың қауіпті тұсынан арылу үшін, əрбір ұлт, 
əрбір этнос, əрбір мемлекет өзінің болмысына бейімдеп сіңіре алу керек. 

Əрине, жаһанданудан ешкім де құтыла алмайды. Оған тек бейімделу керек, ал 
бейімделе алмағандар құриды. Бірақ бейімделу дегенді өзгенікін толық қабылдау деп ұқпау 
керек. «Бізге дəл қазіргі заманда батыстың желімен домалай жөнелетін қаңбақ ұрпақ керек 
емес, пайдасын алып, зиянын бойына дарытпай, дауылына міз бақпай қасқайып қарап 
тұратын тамыры ұлт рухына терең бойлаған мəуелі бəйтерек керек. Сондықтан біздің 
міндетіміз – рухы биік ұрпақ тəрбиелеу» . 

Оған қарсы тұру үшін ұлттық тəрбиеге арқа сүйеу керектігін басып айтуға болады. 
Қазіргі кезеңде əлемнің əр түкпірінде өткір қойыла бастаған ең өзекті жайдың бірі – осы 
ұлттық тəрбие мəселесі болып отыр. Ұлттық тəрбиенің ең маңызды тұсы – адамды ойлануға 
үйретуі. Бұлай дегенде əрбір жеке адам ең алдымен өзінің белгілі бір ұлттың мүшесі екенін 
іштей терең сезініп, санада сілкініс жасауы керек екенін, содан кейін барып 
жалпыадамзаттық қоғамға лайық орнын белгілеуі қажеттігін сіңіруі болса керек. Бұл жерде 
негізгі əңгіме арқауы ұлттық тəрбие, ұлттық сана, ұлттық ұстаным, ұлттық мүдде туралы 
болып отыр. Өйткені біздің төлтума бітімімізді, қайталанбас ұлттық болмысымызды, ұлттық 
ойлау машығымызды, қала берді ұлттық кейпімізді сақтап қалу бəрінен маңызды. Ол бізге 
мынау аждаһадай төніп келе жатқан дүлей дүниеде біржола жоғалып кетпеуімізге кепіл 
болуға тиіс. Қалай десек те ендігі жерде өзіндік “менін” сақтауға ұмтылған жұрт ең алдымен 
ұлттық тарихи жадын, бірегей ұлттық ойлау машығын, өзіндік дүниетанымын, ана тілі мен 
ділін, дінін, дəстүрлі мəдениетін аман алып қалу жəне оны одан əрі дамыту жолында күреске 
түсетіні анық. Олай болса, осы айтқанымыздың бəрі ұлттық тəрбиеге тікелей байланысты 
жүзеге асатынын мойындаймыз  

Белгілі қазақ ақыны, қоғам қайраткері М. Шахановтың «Компьютер басты жарты 
адамдар» поэмасынан қазіргі заманның хал-жағдайын көруімізге болады. Ұлттық рухы, 
ұлттық ар-намысы, ұлттық сана-сезімі жоқ қазақтарды ақынның «компьютер басты жарты 
адамдарға» теңеуі бекер емес. Жүрегінде ұлттық сезімі жоқ, «мен – қазақпын» деуге, өзінің 
ана тілінде сөйлеуге, ата салтын құрметтеуге намыстанатын азаматты нағыз адам немесе 
Абай айтқандай, «толық адам» деуге бола ма? Оның жансыз компьютерден айырмасы 
қайсы? Компьютер – ғылым мен техниканың өлшеусіз қуатының арқасында ғана 
миллиондаған ақпаратты «есінде сақтайтын», мыңдаған операцияларды жаңылыспай жүзеге 
асыратын «құлтемір». Компьютерде ұлттық, нəсілдік ерекшелік, сезім де, рух та болмайды. 
Ол – тек адамның басқаруымен жұмыс істейтін техника ғана. Бүгінгі замандастарымыз 
ұлтын, Отанын, елін, жерін, тарихын, тілін, ділін, дінін, ата салтын мансұқ еткен мəңгүрт 
ұрпаққа айналып кетпесе деген ақынның жанайқайы, өз ұлтының тағдырына деген 
жанашырлығының айғағы емес пе?  

«Тəрбиесіз берген білім қауіпті», – деген екен əл-Фараби. Технологияның дамып, 
əлемдік жаһандану үдерісі кезінде білім беру жүйесіне ұлттық инновацияны енгізу керектігін 
көпшілік мойындап отыр. Қоғамға қызмет ететін болашақ жеткіншектерге сапалы білім мен 
өнегелі ұлттық тəрбие беру – ұстаздар қауымының басты парызы.   

Ұлттық тəрбиені ұлттық сана-сезімі жоғары болашақ маман жастарды тəрбиелеуге 
негізделген білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде қарауға болады. Ол үшін ұлттық 
сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне үлес қоса алатын, ұлттық 
құндылықтар мен жалпыадамзаттық құндылықтарды өзара ұштастыра алатын толық кемелді, 
ұлтжанды тұлғаны тəрбиелеуді мақсат етіп алуымыз жөн. Əрине, тəрбие жалаң болмауға 
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тиіс. Жалаң тəрбие қауқарсыз. Кез келген адамды тəрбиелеудің ұлттық негізі болуы керек. 
Сонда ғана тəрбие шынайылыққа айналады. Тəрбиенің мақсаты – елдік сананы 
қалыптастырып, ұлттық рух пен ұлттық патриотизмді негіздеу, ұлтсыздықпен күресу болса 
керек. Сондықтан тəрбиенің жүзеге асуының технологиясы қалай дегенде де ұлтымызға 
ұстын, болашағымызға тұғыр болатын ұлттық тəрбиеде жатыр деп нық сеніммен айта 
аламыз. «Қазаққа, əсіресе бүгінгі жастарға, ұлттық тəрбие беру керек» деген идеяны 
басшылыққа алған Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры, 
педагогика ғылымдарының докторы, профессор С.Пірəлиевтің жобасы ойға қонымды. 

Ел Президентiнiң сөйлеген сөзінде: «...Барлық дүние мектептен басталады. 
Сондықтан əлемдік стандартқа сай жалпы орта білім беретін жүйеге көшіп, педагогтардың 
кəсіби деңгейі мен жаңа оқулықтар мен біліми технологиялардың сапасын арттыруымыз 
қажет..», – деп, атай келе «Қазақстан – 2030» бағдарламасында: «...Бiздiң жас мемлекетiмiз 
өсiп-жетiлiп кемелденедi. Бiздiң балаларымыз бен немерелерiмiз онымен бiрге ер жетедi. 
Олар өз заманының жауапты да жiгерлi, бiлiм өресi биiк, денсаулығы мықты өкiлдерi 
болмақ. Олар бабаларының игi дəстүрлерiн сақтай отырып, қазiргi заманғынарықтық 
экономика жағдайында жұмыс iстеуге даяр болады...», – делінген. 

Оқу мен тəрбие егіз. Оны бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Тəрбиенің өзі 
күнделікті сабақтың əрбір кезінде-ақ оқушы бойына сіңе бастайды.  Қазіргі кезде ұлттық 
тəрбиенің көздері – фольклор, ауыз əдебиеті, ұлттық əдебиет, əдет-ғұрып, салт-дəстүр, 
ұлағатты қағидалар, шешендік сөздер, өнеге өсиеті бар мақал-мəтелдер, туған 
топырағымызда дүниеге келген ойшыл ғұламаларымыздың еңбектеріндегі тəрби 
еқағидалары элементтерін бастауыш сыныптарда қазақ тілі, ана тілі, математика, дүниетану, 
бейнелеу өнері, денешынықтыру сабақтарында кеңінен қолданудың маңызы артып келеді. 
Мысалы: математика сабағында ақыл-ой қабілетін дамытатын ойындармен, əн-күй 
сабақтарында түрлі əуендермен, дүниетану сабағында табиғи денелерді қолдануды жəне 
хайуанаттар дүниесін елестететін, денешынықтыру сабақтарында ұлттық ойындармен, ал 
еңбекке баулуда түрлі ою-өрнектермен жəне т.б. танысады. 

Қоғамның белгілі қайраткері, ақын М.Шахановтың: «Халықта ең бірінші ұлттық рух 
болуы керек», – дегенін əр кезесте сақтап, еліміздің жарқын болашағы үшін ат салысуымыз 
қажет. Ол үшін біз, ұстаздар қауымы, оқушыларға салт-дəстүрлерді жай ғана үйретіп қана 
қоймай, олардың тəрбиелік түп-тамырын, мəнін, алтын діңгегін түсіндіре білуіміз керек. 
Ұлттық тəлім-тəрбиенің іргетасын дұрыс қалай білу мұғалімдердің ата-аналармен қосылып 
жүргізген шараларына байланысты болмақ. Өйткені бірінші ұлттық тəрбиенің ошағы – 
отбасында, екінші – мектепте болғандықтан, ата-ана мен мектеп, яғни мұғалімдер мен 
жұртшылық тығызбайланыста болуы шарттын əрсеекені баршамызға аян. 

Қазақтың айтулы қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай былай дейді: «Ұлттық 
мəдениеттен жұрдай рухта тəрбиеленген ұрпақтан халқымыздың қажеті мен мүддесін 
жоқтайтын пайдалы азамат шықпайды». Яғни елдің туын көтеріп, тəуелсіздік талаптарын 
орындау ісіне батыл бетбұрыс жасаған бүгінгі таңда адамзаттық игіліктерді, халқымыздың 
ғасырлар бойы армандаған мəдени-рухани мұрағаттары мен ұлттық тəлім-тəрбие 
саласындағы, білімжүйесіндегі ізденістерін көрсету – басты міндетіміз . 

Ұлы бабамыз ƏбуНасырəл-Фараби: «Адамға білім мен қатар, тəрбие берілуі керек, 
тəрбиесіз берілген білім – адамзаттың хас жауы», – деген екен. Ұрпақ тəрбиесінд еежелден 
қалыптасқан халқымыздың жақсы дəстүрлерін оқып үйрену, өнеге тұту, жас ұрпақты 
ізгілікке баулу үлкен жауапкершілікті талап етеді. Ұлттық тəрбиенің құдыретін қанша айтсақ 
та, түгесу мүмкін емес. Осындай ұлы тəрбие ізгіліктері бала кезден, бұл кезіңнен бастау 
алмаса, кейін өте қиынға соғатыны – дəлелдеуді қажет етпейтін ақиқат.  Ұлттық педагогика, 
халықпедагогикасы – Халықтың ұрпақ тəрбиелеу тəжірибесін зерттеп, ғылыми жүйеге 
келтіретін педагогика ғылымының саласы. Адамның белгілі бір этносқа тəн қасиеті сəби 
кезінен қалыптасады. Бала өмірінде отбасы тəрбиесі басты рөл атқарады. Отбасы 
мүшелерінің қарым-қатынасы, бір-біріне көзқарасы, ойлау жүйесі, жүріс-тұрысы, мінез-
құлқы – ұлттың анықтаушы, бөлінбес бөлшегі. Ұлттық мінез құлықтың отбасы 
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қалыптасуында ұлттық тəлім-тəрбие (этнопедагогика) шешуші рөл атқарады. 
Халықпедагогикасының негізіне ұлттық рухани, мəдени мұралар (ою-өрнек, қолөнері, əн-
күй, өлең-жыр, т.б.), салт-дəстүрлер, əлеуметтік мінез-құлық нормалары кіреді. Ауыз 
əдебиетінің үлгілері, оның ішінде мақал-мəтел, өлең-толғау, термелер, жұмбақтар – ақыл-
ойды жетілдірудің, батырлар жыры, əн-күй, терме-тақпақ – эстетикалық жəне ерлік рухта 
тəрбиелеудің, ертегілер мен аңыздар – адамгершілікмінез-құлықтар мен қарым-қатынасты 
қалыптастырудың құралы ретінде пайдаланылады. Ұлттық педагогика түрлерінен халықтық 
идеялар көрініс табады, оның мазмұнын айқындайды. Сөйтіп, жастардың бойына ізгілік, 
қайырымдылық, достық, батырлық, адалдық, шыншылдық, бауырмалдық, т.б. қасиеттерді 
сіңіреді. 
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 Ғылыми жетекшісі: Бижанова Ғ.Қ., 
 
2001 жылғы 21 қараша қабылданған Қазақстан Республикасындағы адамгершілік-

жыныстық тəрбие жөніндегі тұжырымдамада былай деп жазылған: « Қоғамның басым 
мiндеттерiнiң бiрi - балалардың, жасөспiрiмдердiң жəне жастардың өмiрi мен оқуы үшiн 
салауатты да, қауiпсiз жағдай жасау, санаткерлiк, рухани жəне дене күшiн дамытуды 
қамтамасыз ету, адамгершiлiктiң берiк негiзiн əрi салауатты өмiр салтын қалыптастыру 
болып табылады. 

Қазiргi уақытта республикада балалардың, жасөспiрiмдердiң жəне жастардың 
денсаулығына жəне адамгершiлiк мiнез-құлқына байланысты қолайсыз жағдай қалыптасты, 
олардың негiзгi себептерi мыналар:     

� жыныстық қарым-қатынас аясында адамгершiлiктiң аяққа басылуы;  
� денсаулықты сақтау мен нығайту жөнiндегi қажеттi бiлiмнiң болмауы;  
� үлкендердiң көмек көрсетуге қабiлетсiздiгi жəне əрбiр жасөспiрiмнің, жастың 

алдында туындаған сұрақтарға жауап бере алмауы;  
� жыныстық жолмен берiлетiн аурулар санының көбеюi; 
� кəмелетке толмағандар жүктілiгiнiң өсуi, оның салдары-аборт немесе көбiнесе 

баладан безiну мен əлеуметтiк жетiмдiкке, əкелiп соқтыратын жастай ана болу;  
� кəмелетке толмағандардың жезөкшелiгiнiң өсуi» [1]. 
Жасөспірімдердің арасында осындай қолайсыздықтарға жол бермес үшін, ең алдымен 

жасөспірімдердің ағзасында болып жтқан өзгерістерді анықтап, балаға психологиялық көмек 
бере алу қажет.  

Жас баланың есейіп, ересек болатын кезеңін өтпелі жас немесе пубертаттық деп 
атайды. Мүмкін, осы уақытта қыз баланың бойында жүріп жатқан өзгерістер  оған түсініксіз 
болып оны абыржытқанымен, бұл сəтте қыз баланың өз-өзіне деген қанағаттанушылық, 
мақтаныш сезімі бойына ұялап, барлығын өзі шешетіндей болады.  Бүкіл ағзасы қалай 
жұмыс атқаратындығын  білсе, ол өзімен жақсы күресуге мүмкіндік берер еді. Өзінің 
құрдастарында да, бұл өзгеріс болатынын білуі көп нəрсеге көмектеседі.  

Өтпелі кезеңінің шектері шамамен балалардың орта мектептің V-VIII сыныптарында 
оқитын кезеңімен сəйкес келеді де, 11-12 жастан 14-15 жасқа дейінгі арлықты қамтиды, бірақ 
өтпелі кезеңнің іс жүзінде басталуы  V сыныпқа өсумен тура келмей, бір жыл ерте, не кеш  
болуы мүмкін.  

Өтпелі кезең жеткіншек жас кезеңінен басталады. Баланың дамуындағы ерекше орны, 
оны «өтпелі, бетбұрыс, қиын, сыналатын» кезең деген атауларда бейнеленген. Бұл атауларда 


