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барысының сапасын арттыруға ықпалы көп. Атап айтсам: «Кім шапшаң?», «Көңілді 
ойындар!», «Мен чемпион!», сонымен қатар қозғалмалы ойындар жəне ұлттық ойындарды 
сабақта түрлендіріп өткізуге машықтандыру. Дене шынықтыру пəнінде жаңа инновациялық 
технологияларды қолданудың орны орасаң болары хақ. Оқушылардың пəнге деген 
қызығушылығын арттырып, білім сапасын көтеруге сыныптан тыс спорттық шаралардың да 
маңызы зор. Соның ішінде қазақтың ұлттық ойындары мен қозғалмалы ойындарын, əр түрлі 
жарыстарын тоғызқұмалақ, арқан тартыс, аударыспақ сынды ойын түрлерін өткізіп отыру 
керек. Осындай жұмыстарды жүргізу нəтижесінде оқушылардың белсенділігі артып, спортқа 
деген бейімділігі қалыптасады. Оқушылардың танымдық қабілеттерін арттырып, салауатты 
өмір сүру, адам денсаулығы осы спортқа байланысты екендігін түсінеді. 

Осы жоғарыдағы əдістерді сабақта қолдана отырып оқушының ойлау тəсілдерін 
бақылауға болады. Берілген материалдан оқушы ең маңыздысын, ең бастысын бөліп алады, 
басқа нəрселермен салыстырады, оны жүйелеп, қорытындылайды, нақтылайды, анықтайды 
жəне ұғымға түсінік береді, оны дəлелдейді немесе жоққа шығарады, модельдейді. Жаңағы 
тəсілдерді қолданғанын оқушының сөзінен, тұжырымынан байқауға болады. 
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Адамгершілікке тəрбиелеу құралы — еңбек пен ата-ана үлгісі.  
                                                                            (Ыбырай Алтынсарин) 

 
Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мəселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани тəрбие 

беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен 
басталуы керек. Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал 
үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың 
бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды 
қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тəрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші роль 
атқарады. Рухани -адамгершілік тəрбие- екі жақты процесс. Бір жағынан ол үлкендердің, ата-
аналардың, педагогтардың балаларға белсенді ықпалын, екінші жағынан- 
тəрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым- 
қатынастарынан көрінеді. Сондықтан белгілі бір мазмұнды іске асыра, адамгершілік 
ықпалдың əр түрлі əдістерін пайдалана отырып, педагог істелген жұмыстардың нəтижелерін, 
тəрбиелеушілерінің жетіктістерін зер салып талдау керек. 

Адамгершіліктің негізі мінез-құлық нормалары мен ережелерінен тұрады. Олар 
адамдардың іс-қылықтарынан, мінез-құлықтарынан көрінеді, моральдық өзара қарым-
қатынастарды басқарады. Отанға деген сүйіспеншілік, қоғам игілігі үшін адам еңбек ету, 
өзара көмек, сондай-ақ қоғамға тəн адамгершіліктің өзге де формалары, бұл-сананың, 
сезімдердің, мінез-құлық пен өзара қарым-қатынастың бөлінбес элементтері, олардың 
негізінде қоғамымыздың қоғамдық-экономикалық құндылықтары жатады. 
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Баланың өмірге белсенді көзқарасының бағыты үлкендер арқылы тəрбиеленеді. 
Тəрбиелеу, білім беру жұмысының мазмұны мен формалары балалардың мүмкіндігін ескеру 
арқылы нақтыланады. Адамгершілікке, еңбекке тəрбиелеу күнделікті өмірде, үлкендердің 
қолдан келетін жұмысты ұйымдастыру процесінде, ойын жəне оқу ісінде жоспарлы түрде 
іске асады.  

Қарапайым əдеттерді тəрбиелей отырып педагог балдырғаннның бар істі шын 
пейілмен əрі саналы атқаруына қол жеткізеді, яғни сыртқы ұнамды мінездері оның ішкі жан 
дүниесін, оның ережеге деген көзқарасын айқындайды. Атақты педагог Сухомлинский; 
«Бала кезде үш жастан он екі жасқа дейінгі аралықта əр адам өзінің рухани дамуына қажетті 
нəрсенің бəрін де ертегіден алады. 

Тəрбиенің негізгі мақсаты - дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дəрежесі 
биік, мəдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттер 
қалыптасқан ұрпақ тəрбиелеу. Ертегінің рухани тəрбиелік мəні зор. Ол балаға рухани ляззат 
беріп, қиялға қанат бітіретін, жасбаланың рухының өсіп жетілуіне қажетті нəрсенің мол қоры 
бар рухани азық деп атап көрсеткен. 

Руханилық жеке тұлғаның негізгі сапалық көрсеткші. Руханилықтың негізінде 
адамның мінез-құлқы қалыптасады, ар-ұят, өзін-зі бағалау жəне адамгершілік сапалары 
дамиды. Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке шақырады. 

Рухани-адамгершілік тəрбие — бұл дұрыс дағдылар мен өзін-өзі ұстау дағдыларының 
нормалары, ұйымдағы қарым-қатынас мəдениетінің тұрақтылығын қалыптастырады. Жеке 
адамның адамгершілік санасының дəрежесі оның мінез-құлқы мен іс əрекетін анықтайды. 
Рухани - адамгершілік тəрбиесі өзіндік сананы дамытуға жағдай жасауды, жеке тұлғаның 
əдеп ұстанымын, оның қоғам өмірінің нормалары мен дəстүрлерімен келістірілетін 
моральдік қасиеттерін жəне бағдарларын қалыптастыруды болжайды. Рухани - адамгершілік 
құндылықтармен білім жүйесін дамытып қалыптастыру жаңа қоғамның дамуындағы мəні 
зор, маңызды бағыт. Оқушыларды рухани - адамгершілікке тəрбиелеу, болашағына жол 
сілтеу – бүгінгі қажетті, кезек күттірмес мəселе. Рухани - адамгершілікке тəрбиелеу білім 
берумен ғана шектелмейді. Баланың сезіміне əсер ету арқылы ішкі жан дүниесін ояту 
нəтижесінде оның рухани - адамгершілік қасиеттері қалыптасады. 

«Жақсымен жолдас болсаң- жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң- қаларсың 
ұятқа...», «Жаман дос, жолдасын қалдырар жауға» — деген мақалдардан көруге болады. 
Мақал-мəтелдер, жұмбақ, айтыс, өлеңдер адамгершілік тəрбиенің арқауы. Үлкенді сыйлау 
адамгершіліктің бір негізі. Адамзаттық құндылықтар бала бойына іс-əрекет барысында, əр 
түрлі ойындар, хикаялар, ертегілер, қойылымдар арқылы беріледі. 

Адамгершілік-адамның рухани байлығы, болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін 
руханиет дəуіріне жаңа қадам болып табылады. Адамгершілік тəрбиенің нəтижесі адамдық 
тəрбие болып табылады. 

Ол тұлғаның қоғамдық бағалы қасиеттерімен сапалары, қарым-қатынастарында 
қалыптасады. Адамгершілік қоғамдық сананың ең басты белгілерінің бірі болғандықтан, 
адамдардың мінез-құлқы, іс-əрекеті, қарым-қатынасы, көзқарасымен сипатталады. 

Олар адамды құрметтеу, оған сену, əдептілік, кішіпейілдік, қайырымдылық, 
жанашарлық, ізеттілік, инабаттылық, қарапайымдылық т. б. Адамгершілік-ең жоғары 
құндылық деп қарайтын жеке адамның қасиеті, адамгершілік жəне психологиялық 
қасиеттерінің жиынтығы. 

Адамгершілік тақырыбы - мəңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес. Жас ұрпақтың бойына 
адамгершілік қасиеттерді сіңіру- ата-ана мен ұстаздардың басты міндеті. Адамгершілік əр 
адамға тəн асыл қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар бұлағы- халқында, отбасында, олардың 
өнерлерінде, əдет-ғұрпында. Əр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс — тіршілігінен, өзін 
қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді. 

Көрнекті педагог В. Сухомлинский «Егер балаға қуаныш пен бақыт бере білсек, ол 
бала солай бола алады», — дейді. Демек, шəкіртке жан-жақты терең білім беріп, оның 
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жүрегіне адамгершіліктің асыл қасиеттерін үздіксіз ұялата білсек, ертеңгі азамат жеке 
тұлғаның өзіндік көзқарасының қалыптасуына, айналасымен санасуына ықпал етері сөзсіз. 

Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттерінің ең 
бастысы: — өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тəрбиелеу. Ұрпақ 
тəрбиесі — келешек қоғам тəрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты жетілген, ақыл-
парасаты мол, мəдени — ғылыми өрісі озық етіп тəрбиелеу — біздің де қоғам алдындағы 
борышымыз. 

Мектепке дейінгі адамгершілік тəрбие — балалардың адамгершілік сана-сезімін, 
мінез- құлқын қалыптастыруды қамтиды. Дəлірек айтқанда, адалдық пен шыншылдық, 
адамгершілік, кішіпейілдік, қоғамдағы жəне өмірдегі қарапайымдылық пен сыпайылық, 
үлкенді сыйлау мен ибалық адамгершілік тəрбиесінің жүйелі сатылап қамтитын мəселелері. 
Адамгершілік тəрбиесінің əрқайсысының ерекшеліктерін жетік білетін ұстаз халық 
педагогикасын ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дəстүрлерді, əдет- ғұрыпты жан-жақты 
терең білумен қатар, өркениетті өмірмен байланыстыра отырып, білім берудің барлық 
кезеңдерінде пайдаланғаны дұрыс.  

Ата-ананың болашақ тəрбиесі үшін жауапкершілігі ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда. 
«Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі»дегендей, ата-ананың күн сайын атқарып 
жүрген жұмысы- балаға үлкен сабақ. Жас балалардың үлкендер айтса, соны айтатынын, не 
істесе соны істегісі келетінін бəріміз де білеміз. Баланың үйден көргені, етене жақындарынан 
естігені-ол үшін адамгершілік тəрбиесінің ең үлкені, демек жақсылыққа ұмтылып, жағымды 
істермен айналысатын адамның айналасындағыларға көрсетер мен берер тəлімі мол болмақ.. 

Жас өспірім тəлім-тəрбиені, адамгершілік қасиеттерді үлкендерден, тəрбиешілерден 
насихат жолымен емес, тек шынайы көру, сезім қатынасында ғана алады. Жеке тұлғаның 
бойындағы жалпы адамзаттық құндылықтардың қалыптасуы осы бағытта жүзеге асады, 
сөйтіп оның өзі-өзі тануына, өзіндік бағдарын анықтауына мүмкіндік туғызатындай тəлім-
тəрбие берілуі керек. Жақсы адамгершілік қасиеттердің түп негізі отбасында қалыптасатыны 
белгілі. Адамгершілік қасиеттер ізгілікпен ұштастырады. Əсіресе еңбекке деген тұрақты 
ықыласы бар жəне еңбектене білуде өзін көрсететін балаларды еңбек сүйгіштікке тəрбиелеу 
басты міндет болып табылады. Өз халқының мəдениетін, тарихын, өнерін сүю арқылы басқа 
халықтардың да тілі мен мəдениетіне, салт-дəстүріне құрметпен қарайтын нағыз мəдениетті 
азамат қалыптасады. Қазақ халқының əлеуметтік өмірінде үлкенді сыйлау ұлттық дəстүрге 
айналған. Отбасында, балабақшада , қоғамдық орындарда үлкенді сыйлау дəстүрін бұзбау 
жəне оны қастерлеу əрбір адамнан талап етіледі. 

Халқымыздың тəлім - тəрбиелік мұрасына үңілсек, ол адамгершілікті, 
қайрымдылықты, мейірбандықты дəріптейді. Ата-бабаларымыздың баланы бесігінен жақсы 
əдеттерге баулыған. «Үлкенді сыйла», «Сəлем бер, жолын кесіп өтпе» деген секілді ұлағатты 
сөздердің мəні өте зор. Адамгершілікті, ар-ұяты бар адамның бет-бейнесі иманжүзді, 
жарқын, биязы, өзі парасатты болады. Ондай адамды халық «Иман жүзді кісі» деп құрметтеп 
сыйлаған. 

Балаларымызды имандылыққа тəрбиелеу үшін олардың ар-ұятын, намысын оятып, 
мейірімділік, қайырымдылық, кішіпейілдік, қамқорлық көрсету, адалдық, ізеттілік сияқты 
қасиеттерді бойына сіңіру қажет. Баланы үлкенді сыйлауға, кішіге ізет көрсетуге, иманды 
болуға, адамгершілікке баулу адамгершілік тəрбиесінің жемісі. Балаларды адамгершіліке 
тəрбиелеуде ұлттық педагогика қашанда халық тəрбиесін үлгі ұстайды. Ал, адамгершілік 
тəрбиелеудің бірден-бір жолы осы іске көзін жеткізу, сенімін арттыру. Осы қасиеттерді 
балаға жасынан бойына сіңіре білсек, адамгершілік қасиеттердің берік ірге тасын 
қалағанымыз. Адамгершілік- адамның рухани арқауы. Өйткені адам баласы қоғамда өзінің 
жақсы адамгершілік қасиетімен, адамдығымен, қайырымдылығымен ардақталады. Адам 
баласының мінез құлқына тəрбие мен тəлім арқылы тек біліммен ақылды ұштастыра 
білгенде ғана сіңетін, құдіретті, қасиеті мол адамшылық атаулының көрініс болып табылады. 

Рухани - адамгершілік білім беру – жас ұрпақтың бойына өмірдің мəні, сүйіспеншілік, 
бақыт, сыйластық, татулық, бірлік, төзімділік сынды құндылықтарды дарыту арқылы 
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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. 


