
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ƏОЖ 37.0 (063) 
КБЖ 74.00 
           П 24 

 
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 Əбіл Еркін Аманжолұлы, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университетінің ректоры,  тарих ғылымдарының докторы, профессор; 
 Айдналиева Назгуль Аманжоловна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай 

мемлекеттік педагогикалық университетінің психологиялық-педагогикалық 
факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының кандидаты;  

 ТашетовАманжол Асқарұлы, ғылым жəне халықаралық байланыстар бөлімінің 
бастығы, PhD докторы, психология жəне дефектология кафедрасының 
қауымдастырылған профессоры 

 Утегенова Бибигуль Мазановна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай 
мемлекеттік педагогикалық университетнің педагогика кафедрасының меңгерушісі, 
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент;  

 Мнайдарова Светлана Сейтжановна Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай 
мемлекеттік педагогикалық университетініңпедагогика кафедрасының аға 
оқытушысы, педагогика ғылымдарының кандидаты; 

 Ермаганбетова Акбота Жаналыковна,  Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай 
мемлекеттік педагогикалық университетініңпедагогика кафедрасының оқытушысы, 
гуманитарлық ғылымдар магистрі.  

 
П  24 
 

ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ КӨЗІМЕН 
=ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ. – Қостанай, 
2019. - 157 б. 

 
ISBN 978-601-7934-80-4 
 

«Педагогика ғылымы студенттердің көзімен» атты халықаралық студенттік 
ғылыми-практикалық конференция материалдары осы жинаққа енгізілген 

Мақала авторлары:  жоғары оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп  
мұғалімдері мен ғылыми-ізденушілер білім беру үрдісінің сапасын жоғарылату жəне білім 
беруді жаңғырту мəселелері бойынша халықаралық кəсіби қауымдастықтың өзекті 
мəселелерін талқылауға алған.   

Аталған жинақ жоғары оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп  
мұғалімдері мен ғылыми-ізденушілерге  арналаған. 

Жинаққа «Педагогика ғылымы студенттердің көзімен» атты студенттік ғылыми-
практикалық конференция материалдары енгізілген. 

Мақала авторлары: магистранттар мен студенттер білім беру үрдісінің сапасын 
арттырудың, білім беруді жаңғыртудың өзекті мəселелерін талқылады. 

Осы жинақ студенттерге жəне магистранттарға арналған. 
 

ƏОЖ 37.0 (063) 
КБЖ 74.00 

 
 

©Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университеті, 2019 
©Костанайский государственный педагогический 
университет имени У.Султангазина, 2019 



65 
 

арманға жеткізетін нақты мақсаттарымен жұмыс жасай алуы – оның болашағынан зор 
үміт күттіретін тұлға болуының кепілі. Қалыптастыру кезеңінде студенттермен 
жүргізілген бағдарламалық жұмыс біршама студенттердің ойын өзгертті.Студенттердің ой 
өрісі, адамгершілік, патриоттық тəрбиеге көз қарасы жəнеде қайырымдылық жасауға 
ынтасы күшейді.Студенттер материалдық құндылық емес, рухани құндылықтың əсері 
адам өмірі үшін маңызды екенін түсінгендей болды.  Əрқашан əлеуметтік ортада белсенді 
болуға болады. Сонымен қатар, əрбір қайырымдылық шаралары үшін рахат алған 
студенттер барлық адамдар қайырымдылық пен айналысып, түрлі шараларға белсене ат 
салысса жер бетінде жаманшылық болмас еді деп тұжырымдады. 
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Аннотация  
Өзектілігі. Мақсаты. Бұл мақалада колледж студенттерінің патриоттық 

қасиеттерін қалаптастыруды негізге ала отырып, колледж студенттерінің 
бойынапатриоттық тəрбие берудің бағыттарын қарастыру.Бүгінгі жас ұрпақ-болашақ 
Қазақстан азаматы. Қай халықта да ұрпағының тəрбиесіне терең мəн беріп,болашағына 
үнемі алаңдаушылықпен қараған.   

 
Аннотация  

Актуальность. Цель. В данной статье рассматриваются направления 
патриотического воспитания студентов колледжа, основанные на патриотических 
качествах студентов колледжа. Сегодняшнее молодое поколение является гражданином 
Казахстана. В каждой стране он всегда уделял большое внимание воспитанию своих 
детей, и он всегда беспокоился о будущем. Вот почему перспектива является наиболее 
важной проблемой, потому что это молодой человек, который является молодым 
человеком, который является сознательным, здоровым, энергичным, чувствительным, 
образованным. 

 
Аbstract 

Relevance. Goal.This article discusses the direction of patriotic education of college 
students, based on the patriotic qualities of college students. Today's younger generation is a 
citizen of Kazakhstan. In each country, he always paid great attention to raising his children, 
and he was always worried about the future. That is why perspective is the most important issue, 
because it is a young man who is a young man who is conscious, healthy, energetic, sensitive, 
educated. 
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Патриотизм - [грек, patris - отан, атамекен] – өзінің жеке жəне топтық мүдделерін 

жалпыелдің мүдделеріне бағындыратын, оған адал қызмет етіп, өз Отанын қорғауды 
мақсат тұтатын , Атамекеніне деген терең сүйіспеншілік сезімі деген мағынаны білдіреді. 

Қазіргі кезде патриотизмнің басты құрамдас бөлігі ретінде, өз халқының тарихын, 
өнегелі жақтарын білу, өз елінің, жұртының кешегі жəне бүгінгі қаһармандарын 
мақтаныш ету, олардың ерлігіне тағзым ету, жаужүрек бабалар рухына сай ұрпақ болып 
қалыптасу керек.[1] 

Зерттеу мақсаты: «Туған жер» бағдарламасы арқылы колледж студент 
жастарының бойына патриоттық тəрбиенің маңызын ұғындыру. 
Зерттеу нысаны:«Туған жер» бағдарламасы бойынша студенттерге патриоттық тəрбие 
беру. 

Зерттеу пəні : Туған өлкесіне деген патриоттық сезімін дамытуды зерттеу. 
Зерттеу міндеттері: 
1.«Туған жер» бағдарламасы бойынша студенттерді тəрбиелеуге бағыт беру. 
2.Туған жер бағдарламасының мазмұнын қазіргі колледж студенттерге патриоттық 

тəрбие беруде анықтау. 
3.Колледжде патриоттыққа тəрбиелеудің тəжірибелік жұмыстарының талаптарын 

көрсетіп, нəтижелері мен қорытындыларын шығару. 
Зерттеу болжамы:Жоғары оқу орындарында студенттерге патриоттық тəрбие беру 

ерекшеліктерін анықтап, патриоттық тəрбие моделін жасап, оқу-тəрбие процесіне енсе, 
патриоттық тəрбие тиімділіге артады, себебі патриоттық тəрбие қоғамның өзекті мəселесі 
екені белгілі.    

Негізі жастардың алға қарай талпынысы, дүниеге көзқарасы, білімге құштарлығы 
қуантарлық жағдай. Қазіргі қоғамның талабына сай өмір сүргісі келетінін құптауымыз 
керек. Олай дейтін себебіміз, біріншіден, жастарға негізі желікпелік тəн. Мысал ретінде 
айтатын болсақ, алға қарай ұмтылып, шауып бара жатқан жүз жастың тоқсанында 
желікпелік басым, ал қалғанында белгілі бір мақсат бар. Сондықтан оларды желікпе жəне 
мақсатты жастар деп бөлуге болады. Екіншіден, қазірде еліміздің басына күн туып, əрине, 
бетін аулақ қылсын, еліміз ауыр кезеңді басынан өткізіп жатқан жоқ. Сондықтан бүгінгі 
жастар патриотизм ұғымын терең түсіне бермейді, əлі отансүйгіштіктің қадіріне жете 
қойған жоқ. Өзі əр нəрсенің дəмін татпай, адам баласы біле бермейді. Сол сияқты бүгінгі 
жастар отанға деген сүйіспеншілікті сезінген жоқ, тек сөз жүзінде ғана айтыпжүр. 
Олардың елдік мəселеге келгенде əрекетсіздік танытатыны сондықтан. Өмірден өз-өзін 
іздеп тапқан адам бақытты. Өз-өзін таппаған адам бұл өмірде шатаса береді. Сол себептен 
де жастар өз-өздерін тауып, туған елге, жерге,  отанға деген адал қызметтері мен  
міндеттерін орындау керек.                              

Қазақстан Республикасы білім беруді дамытуда2016-2019жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасының негізгі міндеттерінің бірі қазақстандық патриотизмге, 
төзушілікке, биік мəдениетке, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге 
тəрбиелеу болып табылады. Соған орай білім берудің өзекті мəселесі де – жас ұрпаққа 
патриоттық тəрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, елін сүйген патриот тұлға 
қалыптастыру мен дамытуға жағдайлар жасау оның туған кезінен басталуы керек. 
Сондықтан, баланың баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, 
яғни, адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тəрбиелеуде отбасы 
мен ұстаз шешуші рөл атқарады. Еліміздің болашағы жас ұрпақты жас ұрпақты 
тəрбиелеуде бірінші бесік –отбасы тəрбиесі болса, екінші бесік – білім беру мекемесі.[2] 

Отансүйгіштік сезімі – туа біте пайда болады. Баланың бойында ең алдымен 
анасына, өз отбасына, өз үйіне, туған жеріне деген жылы сезімнен бастау алатын, содан 
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есейе келе біртіндеп ұлт, халық, əлеумет, мемлекет деңгейіне көтеріле беретін бұл сезім 
адамның бүкіл ғұмырына жалғасып жатады. Сол себепті де, ұлтжанды ұрпақ тəрбиелеп 
шығуымыз үшін, отбасынан бастау алатын тəрбиелік үрдістің желісін бұзып алмай, 
мектеп қабырғасында да, өзіндік жалғасын табуы қажет. Мəселен, оқушыларға сабақ 
барысында елін қадірлеуге, ата-ананы сүюге, Отанын құрметтеуге баулитын 
шығармаларды оқытып отырған жөн. Себебі, туған халқымыздың өткен тарихына көз 
жіберсек, отансүйгіштіктің керемет үлгілерін көреміз. Бүгінгі күні егеменді ел болып, 
қазақ деген ұлт болып отыруымыздың өзі – ата-бабаларымыздың теңдесі жоқ ерлігінің 
арқасы. Тарихи мəліметтерден байқайтынымыздай, жоңғар шапқыншылығы кезі мен одан 
беретіндегі ұлт азаттық көтерілісін алып қарасақ, ондағы батырлардың ешқайсы Отаны 
дегенде қысық қаны қалғанша тартынбай күресіп өткен. Елін, жерін, Отанын қорғауда 
жанын, тəнін аяп қарап қалмаған. Мысалы, «Қобыланды батыр», «Алпамыс батыр» 
сияқты эпостық жырлардан – қазақ халқының жаугершілік замандағы елін бүтін, жерін 
алакөзден сақтап қалуы туралы суреттелсе, ал Махамбеттің «Жұмыр қылыш» күйі,  
«Баймағанбет сұлтанға айтқаны», «Ереуіл атқа ер салмай», «Ұл туса», «Əй, Махамбет 
жолдасым» сынды жырларынан ұлттық рухтың серпілісі мен ел қамын күйттеген патриот 
тұлғасын көреміз. Мұндай туған елді, ұлтын сүю тақырыбында XIX ғасырдың 
жазушыларының шығармаларынан Абайдың «Қайран елім, қазағым, қайран жұртым», 
т.с.с, Мағжан Жұмабаевтың елді сүю, оған қызмет ету тақырыбында көптеген шығармалар 
жазған. Мысалы,  «Мен сүйемін». Осындай тақырыптарда С.Торайғыровтың  «Туған 
еліме»,  «Шəкірттерге», т.б. атты туындыларын атап өтсек болады. Кейінгі 20 
ғасырлардағы ақын-жазушылар да патриоттық тақырыпқа арнап жазған туындылары өте 
көп. Ол кездегі шығармалар арқылы ата-бабадан қалған ұлан-байтақ жері мен ұлтын 
өзгелерге талан-таражаға түспеу қағидасын мақсат еткен тұлғалардың үндеуін байқаймыз. 
Мысалы, Ілияс Есенберлиннің  «Көшпенділірі», Тахауи Ахтановтың  «Күткен күн», Ғабит 
Мүсіреповтың  «Қазақ солдаты» романы, Əзілхан Нұршайықовтың  «Ақиқат пен аңыз» 
Қасым Қайсеновтың  «Ажал аузынан»,  «Жау тылында», «Партизан соқпақтары», Баубек 
Бұлқышевтың  «Шығыс ұлына хаты», тағы да Жамбыл Жабаевтың жəне Қазақстанның 
Халық Қаһарманы батыр Бауыржан Момышұлының кейінгі ұрпақ, бізге үлгі етіп 
қалдырып кеткен өсиеттерінің жəне ерлікке толы шығармаларының алатын орны да 
ерекше.Сонымен қатар, Б.Момышұлы: «Патриотизм – Отанға,(мемлекетке) деген 
сүйіспеншілік, жеке адамның қоғамдық-мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей 
байланыстылығын сезіну, ал мемлекеттік нығайту дегеніміз жеке адамды күшейту екенін 
мойындау, қысқасын айтқанда, патриотизм мемлекет деген ұғымды, жеке адаммен, яғни 
өткенімен, бүгінгі күнмен жəне болашағымен қарым-қатынасты білдіреді», дегендей, 
ұлтжандылық тəрбиені сабақ процесінде де, сабақтан тыс тəрбие саласында да үзбей беру 
өте қажет. 

Осы ойларды қорыта келгенде, жастардың бойында ұлтжандылық қасиеттерін 
арттыру мынадай тəрбиелік ұстанымдар бойынша іске асуы тиіс: 

 Күні ертең жеткіншектердің елін, жерін сүйетін намысшыл азамат болуын 
ойластыру. Бұл алдымен, қадірлі қариялардың, көпке сыйлы үлкендердің бата-
тілектерінде, қазақы салт-дəстүр мен ырым-жораларында өзекті орын алады; 

 Ертегі маман, бүгінгі оқушыны еңбексүйгіш, елгезек азамат етіп тəрбиелеу.Бұл 
мақсаттағы ой-пікірлер қазақтың халық шығармашылығында мол кездеседі. 

 «бірінші байлық - денсаулық» деген қағиданы пір тұтқан халқымыз тəн 
сұлулыққа ерекше мəн берген. «Тəні саудың – жаны сау!», «Ауру –астан», «Тəн жарасы 
мен жан жарасы егіз» деп дене саулығына көңіл бөлген эстетикалық тəрбиеге баулу; 

 Халқымыз патриотизмнің ықпалы арқылы ұрпақ бойындағы ізгі адамгершілік 
қасиеттерді орнықтыруға парасат иесі етіп тəрбиелеуге ұмтылған, ізгілікке, адалдыққа, ар-
ожданды қастерлеуге, уəдеге берік болуға тəрбиелеген. «жаным – арымның садағасы», 
«Жан сақтама, ар сақта», «Тəні сұлу – сұлу емес, жаны сұлу – сұлу» деп арды, адалдық 
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пен қасиетті бəрінен жоғары қойған адамгершілік пен мораль қағидаларын бойларына 
сіңіру; 

 Патриоттық сезімнен ажыратып алғысыз гуманизм –ұлттық тəрбиенің басты 
қағидаларының бірі. «Отан отбасынан басталады» деген даналыққа ұйыған халқымыз 
ұрпағын ата-ананы, үлкендер мен кішілерді құрметтеуге, елдің, халықтың қамқоршысы 
болуға үндеген. Осы арқылы сыйластық əдебін, құрметтеу қасиеттерін дарыту; 

 «Білім – таусылмас кен, өнер – өлмес мұра», «Білекті бірді жығады, білімді 
мыңды жығады», «Ақыл көпке жеткізер, өнер көкке жеткізер», «Оқу – білім бұлағы, Білім 
– өмір шырағы», т.б. көптеген мақал-мəтелдер тудырған халқымыз осынау құндылықтар, 
өнер мен ғылым – тіршіліктің тұтқасы, өмір шамшырағы деп білген. Сондықтан, 
халқымыздың өте бай ауыз əдебиетті нұсқаларындағы мақал-мəтелдердің мəн-мағынасын 
өскелең, ұрпаққа насихаттап, санасына сіңіріп отыру қажет; 

 Адам өмірі табиғат аясында өтетін болғандықтан, бабаларымыз ғұмыр бойы 
табиғатты аялауды мұрат тұтқан. Бүкілəлемдік тіршіліктің, құдіреттің төрт түрі бар. Олар: 
Күн-ана, Жер-ана, ауа мен су. Егер осы төрт негіздің біреуі болмаса, тіршілік тоқтайды. 
Сондықтан да, адамзат күнді, жерді анадай ардақтайды, жер мен судың əулиелігін 
қастерлеп, əрекет жасап, қызығын көреді. Ата-бабамыз да төрткіл дүние тірегін əрқашан 
қадір тұтып, қастерлеп өткен. Мұның астарында біріншіден, адамзат – табиғаттың баласы, 
сондықтан қажетінше құрметпен қарауы тиіс деген қағида жатса, екіншіден, қасиетті 
ұрады, кесірі тиеді тиеді деген ескертпе бар. Сондықтан да, ұрпағына аманат етіп, «Көкке 
аяғыңды көтерме», «Су ішкен құдығыңа түкірме», деген сынды көптеген ырым-тиымдар 
қалдырған. 

Осылардың барлығы жастардың патриоттық тəрбиелігінің даму деңгейлері мен 
өмірдегі əртүрлі əлеуметтік жағдайларда дұрыс адамгершілікті мінез-құлықтарының 
көрсетіп, нақтылы қарым-қатынас жасауына мүмкіндік туғызды.[3] 

Елбасымыз өзінің «Болашаққа бағдар : рухани жаңғыру» атты мақаласында «Туған 
жер» бағдарламасынын ұсынып, жас ұрпақтың бойына сүйіспеншілік , патриоттық сезімді 
қалыптастыру керектігін атап өтті. Мақаланың басты бөлігі туған жердің ұлттық 
құндылықтарын қадірлеуге арналған. Иə, туған жерге деген сүйіспеншілік туған 
тарихыңды тереңінен танудан басталады. 

«Туған жер» деген кезде əрбір азаматтың, əрбір адамның жүрегінде тулаған щабыт 
пен сезім ұлайтыны анық. Себебі, адам өзінің туған жерінің перзенті, сол даланың, сол 
жердің, сол мекеннің бір бөлігі.[4] 

Ел президенті бұл бағдарламының мəні деп үш ерекшелікті атап көрсетеді. 
«Бірінші, бұл білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуді, 

экологияны жақсартуға жəне елді мекендерді абаттандыруға баса мəн беруді, жергілікті 
деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мəдени нысандарды қалпына келтіруді көздейді». 
Бірінші мəселе бойынша қойылған міндеттер елімізде жедел орындалуда. Бұл 
бағдарламаның тек қана айтылып емес, жүзеге асып жатқанын көрсетеді. 

«Екінші, басқа аймақтарға көшіп кетсе де туған жерлерін ұмытпа, оған қамқорлық 
жасағысы келген кəсіпкерлерді, шенеуніктерді, зиялы қауым өкілдері мен жастарды 
ұййымдастырып, қолдау керек. Бұл – қалыпты жəне шынайы патриоттық сезім, ол əркімде 
болуы мүмкін. Оған тыйым салмай, керісінше, ынталандыруы керек». 

Шет елде тарыдай шашырап жүрген қазақ азаматтарының басын бір Отанға жинау, 
олардың келуін қамтасыз ету жұмыстары да басталып кетті. Көші жинау, олардың келуін 
қамтамасыз ету жұмыстары да басталып кетті. Көші қон жұмыстары оң шешімін беріп, 
елге оралып жатқан қандастарымыздың саны жыл сайын артпаса, азайған емес. Қазірден 
өзінде шетте жүрсе де , ел үшін қам жеп, қазақтың атын шығарып, туын желбіретіп 
жүргендері қаншама. 

«Үшінші, жергілікті билік» «Туған жер» бағдарламасын жинақылықпен жəне 
бірізділікпен қолға алу. Бұл жұмысқа жай қарай салуға болмайды, оны мұқият 
ойластырып, халыққа дұрыс жағынан түсіндіру керек».  
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Қысқаша айтатын болса, «Туған жер» бағдарламасы жалпы ұлттық патриотизмнің 
нағыз өзегіне айналуда. Батырлар мен ақындар бірі найзамен, бірі жырымен қорғап қалған 
ұлан байтақ даланың қазіргі иесі ретінде, əрбір Қазақ азаматы өзіне берілген міндетті 
абыроймен атқарып шығу керек. 

Патриоттық тəрбиенің жүйелілік сипатына келетін болсақ, ол ең алдымен, рухты 
көтеру тəрбие мен патриоттық сана-сезімнің жүйесі арқылы айқындалады. Жүйелі 
патриоттық сана тұрғысынан алғанда, патриоттық тəрбие тəрбиенің идеялық-саяси, 
адамгершілік, құқықтық, эстетикалық жəне т.б. элементтерінсіз өмір сүре алмайды, 
патриоттық сана отанды өркендету мен қорғауға ішкі даяярлық пен қабілетті 
қалыптастыруға белгілі бір əлеуметтік-саяси бағыт береді. Содан, патриоттық тəрбие 
басқа тəрбиенің барлық негізгі бағыттарымен бірге жүзеге асырылады.[5] 

Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Мен жыл басындағы Халыққа жолдауымда 
Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын жарияладым. 

Осылайша, біз қайта түлеудің айрықша маңызды екі процесі – саяси реформа мен 
экономикалық жаңғыруды қолға алдық. Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол 
– əлемдегə ең дамыған отыз елдің қатарына кіру. Осы мақсаттарымызға жету үшін біщдің 
санамыз ісімізден озыпжүруі яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. 

Елбасымыз рухани жаңғырту үшін ұлттық сананы  өзгертуден  бастаған дұрыс дей 
келе, негізгі бірнеше бағытқа тоқталған болатын. Атап айтқанда табысқа жетудің бір 
жолы – бəсекеге қабілеттілік. Жеке адамның ғана емес, тұтас халықтың сапалы білім, 
ғылым, компьютерлік сауаттылық, тіл, қызмет, материалдық өніммен аймақтық не 
əлемдік нарыққа табан тіресе алуы бəсекеге қабілеттілікке алып келе алады. Бəсеке бар 
жерде жұмыс жүреді. Жұмыс бар жерде, өнім болады. Бəсекеге сөз жүзінде емес іс 
жүзінде кіріссек, дамудың көшіне ілесеміз. 

Елбасы Н.Ə.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында тарихтың өткеніне көз жүгіртіп, жаңа тарихи кезеңдерге жан-жақты баға 
бере отырып, рухани жаңғыру арқылы болашаққа деген өзінің парастты пікірлері мен 
көзқарастарын білдірді. «Екі дəуір түйіскен өліара шақта Қазақстанға  түбегейлі жаңғыру 
жəне жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдесіз тарихи мүмкіндігі 
беріліп отыр... Мен барша қазақстандықтар, əсіресе, жас ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау 
ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп сенемін. Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі 
ұмтылыс– біздің дамуымыздың ең басты қағидасы»,-деп ел келешегіне үміт артады. 

Қазақстандық патриоттық тəрбие бүгінгі өмірден оқшауланбайды, қайта жаңа 
өмірмен қауышып, ұлттық тəрбиеге жаңашыл мəн береді. Ұлттық тəрбие дегеніміз ол 
оқшаулану емес, керісінше ұлттық тəрбие үлгілерімен əлемдік идеяларды қабылдап,ненің 
тозық, ненің озық екенін  тани білу, өрісі, дүние – танымы кең азаматтарды тəрбиелеуге 
мүмкіндік болады деп түсіну қажет. 

Заманға сай жаңғыру үшін осы бағыттарды жетік түсініп, ең алдымен санамызды 
өзгертуден бастауымыз керек. Үйреншекті жаман əдеттерден арылып, уақыттың талабына 
сай бейімделуіміз керек. 

Аталмыш бағыттардың бəрі барынша өзектендірілген жəне уақыттың талаптарына 
нақты жауап береді. «Мəңгілік ел» болуымыз үшін бізге ауадай қажетті қасиеттер мен 
құндылықтардың қайнары тоғысып, ақыл-парасаты толысқан, ғаламдық ғылымды игерген 
адамдар көп болса, еліміз өркениетті, бəсекеге қабілетті болатыны ақиқат. Ендеше, рухани 
жаңғыру арқылы əлем мойындар табысты ел болып, жарқын болашаққа деген сенім мен 
үмітті үндестіре отырып, баршамыз бірлік туы астында бірге жүриік. 

Оқу үрдісінде студенттерді отансүйгіштік тəрбиелеудің педагогикалық шарттары 
 Оқу пəндері мазмұнын отансүйгіштікке тəрбиелеу мүмкіндіктерін анықтау жəне 

оларды мақсатты түрде пайдалану, 
 Тəрбиелеуші оқыту қағидасын іске асырып, оқу үрдісінде тəрбиелеудің арнаы 

əдіс-тəсілдерін пайдалану, 
 Болашақ мамандарды кəсіптік тəрбиелеуде патриоттық бағдарда жүзеге асыру, 
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 Оқыту процесінде ұлттық салт-дəстүрлерді пайдалану, 
Жоғары оқу орындарында патриоттық сананың негізгі жүйесін мына ретте 

қалыптастыруға болады: 
 ҚР рəміздерін құрметтеуге үйрету 
 Ұлттық салт-дəстүрлерді дамыту 
 Батыр, қаһарман, елжанды азаматтардың ерлігін үлгі ете отырып, ұлтжанды, 

намысшыл, ұлттық тілді меңгерген, тарихын білетін патриот тұлға қалыптастыру 
Қазіргі кезде «қазақстандық отансүйгіштік» ұғымына зор мəн берілуде. Көп ұлтты 

Қазақстан халқының отансүйгіштік сезімін қалыптастыратын – азаматтық келісім, ұлттық 
бірлік. Егемен еліміздің тəуелсіздігін сақтау ұлттық келісім, ішкі үндесім барша 
халқымыздың ынтымағы мен өзара жарасымдылығында. Туған жер, табиғат, оның 
байлықтары, тіл, дəстүр, тарихи ескерткіштер, туған өлкедегі тамаша киелі орындар – 
жалпы ұлттық құндылықтар ешкімді де бейтарап қалдырмайды.  

Жаңа заманға жігер керек, талаптылық керек, басқа халықтан үйрену керек, ал ең 
керегі – ұлттық сана қалыптастырып, ұлттық намысы, ұлттық рухы жоғары, ұлтының 
тарихи-мəдени құндылықтарын бағалайтын саналы ұрпақ тəрбиелеу керек. Біз ата 
дəстүріне сүйене отырып, халқымыздың өркениетті елдер қатарына жетуін армандаймыз. 
Ұлттық сезім мен ұлттық намысты, ұлттық рухты көтеру – бүгінгі таңның кезек күттірмес 
міндеті деп білеміз. 
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Аннотация 

  Өзектілігі. Мақсаты. «Жастар саясатының басымдықтары Қазақстан 
Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ə. Назарбаев бастама жасаған «Қазақстан – 
2050» стратегиясының түйінді мақсаттарының бірі болып табылады. Келешегіміздің 
келбетті, болашағымыздың баянды болуы бүгінгі жастарға тікелей байланысты».Жас 
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