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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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ұрпақтың өз тəжірибесінде əлеуметтенуі — азаматтық қоғамның қалыптасып 
дамуының, азаматтардың əлеуметтік талғамдылығының алғышарты екенін түсіндіру. 

 
Аннотация 

Актуальность. Цель.Приоритеты молодежной политики -Лидер Нации Н.Ə. 
Назарбаев является одной из ключевых целей Стратегии «Казахстан – 2050». Во дворце 
творчества детей и лица, непосредственно наличие стабильного будущего нашей 
молодежи».Социализация молодого поколения в своей практике-это предпосылки 
становления гражданского общества, социального самочувствия граждан. 

 
Аbstract 

Relevance. Goal.Priorities of youth policy - Leader of the Nation N. Ə. Nazarbayev is one 
of the key objectives of the Strategy "Kazakhstan – 2050". In the Palace of creativity of children 
and the person, directly existence of stable future of our youth". The socialization of the young 
generation in their practice is a prerequisite for the formation of civil society, social well-being 
of citizens. 
 

Түйін сөздер: жастар, əлеуметтендіру, жеке тұлға, отбасы, ата – ана. 
Ключевые слова: молодежь, социализация, личность, семья, родитель. 
Keywords: youth, socialization, personality, family, parent. 

 
«Жастар болашақтың тұтқасы» демекші, Қазақстан  жастарының білімі мен 

тəрбиесіне көп көңіл бөлуде. Осы мақсатты жүзеге асыру жолында өзіне деген сенімі мол, 
ерік  жігері мықты, патриот, жан – жақты дамыған, сауатты, саналы адамзат тəрбиелеу 
мəселесі жүктеліп отыр. Сондықтан жастарды əлеуметтендіру бүгінгі таңдағы педагогика 
ғылымының ең көкейтесті мəселесінің бірі. Болашақ-жастардың қолында болғадықтан, 
жастардың əлеуметтенуінің маңызы үлкен. 

Əлеуметтендіру дегеніміз жеке тұлғаны жан-жақты қалыптастыру, жеткіншек, жас 
ұрпаққа оқыту мен тəрбиелеу процесінде белгілі бір тəртіпке келтіріліп, жинақталған 
қажетті ғылыми білімдерді, дағды - ісмерліктерді жəне біліктілікті, рухани байлықтарды, 
мүдделерді, құндылықтарды, дүниетанымдық тағылымдар мен салт - дəстүрлерді, əдет - 
ғұрыптар мен жөн - жоралғыларды, адамгершілік пен мінез - құлық нормаларын меңгерту 
арқылы оларды біртіндеп өздері өмір сүріп отырған қоғамның əлеуметтік - экономикалық 
құрылысына сəйкес əлеуметтік рөлдер жүйесіне қосу. 

Əлеуметтендіру түсінігі əр түрлі: философия, психология, педагогика, əлеуметтану, 
саясаттану сияқты əлеуметтік ғылымдардың зерттеу объектісі болып табылады. 
Əлеуметтік мəселелер отандық жəне шетелдік ғылымда бұрыннан зерттелуде жəне олар 
барынша тұрақты теориялық дəстүрлерге сүйенеді жəне «əлеуметтендіру» термині 
əлеуметтік жəне философиялық əдебиеттерде полисемантикалық жəне көпқырлы деп 
сипатталады. Əлеуметтендіру үдерісін Т. Парсонс адамның əлеуметтік жүйеге 
шоғырлануы мен оған бейімделу үдерістерін суреттейтін қоғам қызметінің ашық 
əлеуметтік теория шеңберінде қарастырған. 

Əлеуметтендірудегі негізгі мəселе əлеуметтік жүйеге аяқ басқан тұлғаны жалпыға 
бірдей құқықтық стандартар мен тұрақты құндылықтарға бағыттау болып саналады. 
Сонымен қатар қоғамдық үдерістердің пайда болуы мен үздіксіздігін қамтамасыз етеді. 
Əлеуметтік жүйенің маңызды жүйесі ретінде əлеуметтендіру үдерісіне талдау жасай 
отырып Т. Парсонс құрал ретінде «статус-рөл» кешенін қолданды. Осындай тəсілдегі 
жүйенің өзі өзара байланысқан əлеуметтік статустар мен əлеуметтік рөлдері 
институтциоланған құрылым ретінде көрсетеді. Əлеуметтендіру арқылы қоғамдық 
əлеуметтік жүйесін қалыптастыра отырып, өздерінің əлеуметтік құрылымдарын сақтайды, 
əлеуметтік эталондарды, таптаурындарды, сондай-ақ рөлдік мінез-құлық үлгілерін 
қалыптастырады. 
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Əлеуметтендіру бойынша Н. Смелзер өзінің «Социология» деген еңбегінде 
əлеуметтенудің алғашқы жəне соңғы түрлері: ол балалық шақ жасөспірімдік жəне жастық 
шақ; жəне одан əрі жалғасқан немесе пісіп жетілген əлеуметтену түрлері: ер жету мен 
қарттық кезең. Көбіне əлеуметтендіру үдерісі ұзақ уақыт бойы балалық шақ пен жастық 
шақты қамтиды деп есептеліп келген [ 1]. 

Əлеуметтену процесіне бірнеше негізгі факторлар əсер етеді. Олар: мегофакторлар, 
макрофакторлар, мезофакторлар жəне микрофакторлар . Əлеуметтендіру жүйесінің 
алдына қойған міндеттерінің екі тобы шешімін табады: тұлғаның əлеуметтік бейімделуі 
мен əлеуметтік кемелденуі. Бұл міндеттердің шешімі ішкі жəне сыртқы факторларға 
байланысты. Соның ішінде, сыртқы ортаның қайшылықтары баланың бойында дамып 
келе жатқан ішкі қарсыластық күшіне сай келуте тиіс. Адамның орталыққа ұмтылыс күші, 
сыртқы мəдениеттің жерінен əлдеқайда басым болуы қажет, сонымен қатар, оның жаңа 
ағымын үздіксіз сезінуі керек. 

Əлеуметтік бейімделу (адаптация) индивидтің қоршаған орта жағдайларына 
ыңғайлануы болса, ал əлеуметтік кемелдену өзінің іс-əрекетін жүзеге асыру, тəртіптің 
қарым-қатынаста тұрақтылығы, тұлғаның өзі туралы пікірі, өз-өзіне баға беруі. 
Əлеуметтік бейімделу мен əлеуметтік кемелдену міндеттерінің шешімі: егер, ізгілікті орта 
болса, «барлығымен бірге болу» жəне «өзімен өзі болу» мотивтерімен, уəждік 
қажетсінумен реттеледі. 

Адамды əлеуметтендіру нəтижелері əлеуметтік белсенділік, адамның əлеуметтік 
қарым-қатынасы байланысында көрініс беретін əрекетшілдігі. 

Əлеуметтендірудің көрсеткіштері: əлеуметтік ортаға бейімделу, əлеуметтік 
дербестік жəне əлеуметтік белсенділік. Əлеуметтендірудің көптеген тұжырымдамаларын 
талдау, олардың барлығын осы аталған позициялардың, ұстанымның біріне жақындайды, 
олардың өзі адамның əлеуметтендіру жүйесіндегі орнын түсінуі. Біріншісі, адамның 
əлеуметтендіру жүйесінде моральдық позициясын ұстанады, ал əлеуметендірудің өзін 
адамның қоғамға бейімделу кезеңі ретінде қарастырады, əрбір мүшені өзіне тəн 
мəдениетіне қарай қалыптастырады. Мұндай көзқарасты субъект — объект деп қарауға 
болады (қоғам объективтік əсер, ал адам —оның объектісі). Бұл  пікірдің басында Э. 
Дюркгейм жəне Т. Парсонс тұрды [ 2]. 

Екінші жағынан, адам əлеуметтендіру кезінде белсенді түрде қатысып қоймай, 
қоғамға да бейімделеді, өзі өзіне, өмірдегі жағдайларға да əсерін тигізе алады. Бұл 
көзқарасты «субъект-субъект» деп атауға болады. Бұл екінші позицияны Ч.Кули жоне 
Д.Г.Мид ұстанды[3] .  

Балалар, жасөспірімдер, жастар өзара қарым-қатынаста, əлеуметтену кезінде 
олардың дамуларына азды-көпті əсер ететін түрлі жағдайлардан өтеді. Адамға əсер ететін 
түрлі жағдайларды қозғаушы күш деп атайды. Біршама зерттелген ғылыми еңбектерде 
əлеуметтендірудің жағдайлары мен қозғаушы күштерін төрт топқа біріктіреді . 

Əлеуметтендіру үдерісінің бағыттарын бірнеше блоктарға бөлуге болады: 
азаматтық – құқықтық бағыт, социомəдениеттік бағыттылық, жалпы 
интеллектуалдық бағыттылық. Мысалы, социомəдениеттік бағыттылыққа жататындар: 

 Гендерлік тəрбие жəне отбасылық өмірге бейімдеу – еркек пен əйел 
жаратылыстарының өмірлік мəні туралы білімдері мен түсініктерінің, оларға тəн жағымды 
қасиеттер мен мінез-құлық белгілерінің жүйесі, түрлі жыныс өкілдерінің физиологиялық, 
психологиялық жəне этикалық ерекшеліктерін аша білу; отбасы қатынастарының этикасы 
мен психологиясын білу. 

 Рухани – адамгершілік мəдениет – адамгершілік мінез-құлық бойынша білімдер, 
біліктіліктер мен дағдылар, нормалар мен құндылықтардың жүйесі. Ол тұлғаның 
бағдарларын, мүдделері мен қызығушылықтарын, оның рухани келбеті мен өмір салтын 
айқындайды. 

 Этникалық мəдениет – адамның өз мəдениетіне ене білу жəне оған ықпал ете 
білуі бойынша  білімдер, біліктіліктер мен дағдылар, нормалар мен құндылықтардың 
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жүйесі; оның өз халқының тарихымен, мəдениетімен, ана тілімен, дəстүрлерімен етене 
жақын болуы. 

 Көпэтникалық жəне көпконфессиялық орта жағдайындағы толеранттылық жəне 
этносаралық мəдениет – түрлі көзқарастағы, түрлі құндылық бағдарын ұстанатын, мінез-
құлық стереотиптеріне ие адамдар арасында гуманистік қарым-қатынасқа қол жеткізетін  
білімдер мен наным-сенімдер жүйесі жəне саналы түрдегі тұлғалық қарым-қатынасқа 
дайындық[ 4]. 

Тұлғаның өз алдында бөлектенуі (автономизация) тенденциясы əлеуметтенудің 
жүру барысында меңгерілген əлеуметтік байланыстар жүйесі мен тəжірибені жандандыру 
ғана емес, сонымен бірге жаңа тұлғалық, дербестік тəжірибенің де пайда болуына алып 
келетін өзін-өзі дамыту жəне өзін-өзі толық жүзеге асыру үдерісі деп қарауды негіз дейді. 
Тұлғаның өзін-өзі дамытуы — рухани, денелік жəне əлеуметтік үйлесімге қол жеткізуді 
жүзеге асыру, яғни өзінің рухани жəне денелік мүмкіндіктерін саналы сезінумен 
байланысты ішкі еркіндіктің байқалуы. 

Əлеуметтік типке ену мен автономдылыққа (бөлектенуге) ұмтылу тенденциялары 
бір жағынан əлеуметтік ортаның, қоғамдық өмірдің өзін-өзі жаңартуын, екінші жағынан 
— тұлғаның əлеуетін, нышандарын, қабілеттіліктерін дамыта отырып, руханилығы мен 
субъектілік жаңғыртуды қамтамасыз ете отырып, тұрақтылығын сақтайды. 

Əлеуметтену мағынасы адаптация, интеграция, өзін-өзі дамыту, өз мүмкіндігін 
толық іске асыру үдерістері негізінде анықталады. Олардың диалектикалык бірліктері 
адамның бүкіл өмірінде коршаған ортамен өзара əсерлесе отырып, тұлғаның тиімді 
дамуын қамтамасыз етеді. 

Адам бүкіл өмірінде жаңа əлеуметтік тəжірибені меңгереді, сонымен бірге 
қоршаған ортаға əсер ете отырып, қандай да бір əлеуметтік қатынастарды жаңғыртады. 

Бұдан көрініп тұрғандай, жас адамның адам ретінде қалыптасуы оны дұрыс 
тəрбиелеудің, оған терең білім берудің, белгілі бір кəсіпті меңгертіп, дағды - ісмерлікке 
баулудың нəтижесінде оны белсенді түрде əлеуметтендіріп, қоғамдық өмірге саналы 
азамат ретінде ендірудің жемісі болып табылады. 

Тұлға болып туылмайды, тұлға болып қалыптасады деген  А.Н. Леонтьевтің сөзіне 
менде қосыламын. Мұның басты мағынасы тұлғаны қоғамда қалыптастыруымыз керек.  
Қалыптасыруымыздың жетекші жəне анықтаушы бастауы – тəрбиелеу. Ал, тəрбиелеу  ең 
алдымен əлеуметтендіру үдерісінің жетекші институты – отбасынан басталады. [ 5]. 

Отбасы адамзат тарихының ерте кезеңінен бастап əлеуметтендіру жүйелерінің 
ішінде басым бөлігін алып отыр. Бүгінде отбасын қоғамның басқа институттарымен 
салыстырғанда, көптеген қиындықтарға қарамастан балаларды əлеуметтік құндылықтар 
мен рөлдерге баулыйтын бірден-бір институт болып саналады. 

Оның тəрбиелік функциясының тиімділігін төмендегідей факторлар арқылы 
анықталады: 

 отбасындағы адамгершілік-психологиялық микроклиматына;  
 отбасының əлеуметтік жəне материалдық мəртебесіне;  
 отбасы мүддесі мен қажеттілігі арасындағы қарамақайшылықты шешу, яғни ата-

ананың жұмысбастылығы, соның ішінде көбінесе – анасының жұмысбасты болуына; 
 балалармен қарым-қатынастағы əкенің рөлі жəне т.б. жағдайларға байланысты. 

Отбасының əлеуметтенуіне ықпал ететін тағы бір жайт, ол сол халықтың тарихи 
өткені мен ата-бабаларының отбасылық салт-дəстүрлері, бүкіл қоғамның дамуы мен таза 
биологиялық жəне əлеуметтік сипаттары. Өмірге бала əкелу – бұл тек қана жай ұрпақ 
жалғастығы емес, сонымен қатар бір ұрпақтың жаңа ұрпақпен əлеуметтік орын ауысуы. 
Яғни, əрбір жаңа буын, тікелей ұласу мен отбасының өмір сүру салты арқылы аға буын 
ісін жалғастырып отырады. «Ата-аналар балаларының бойына өздерінің физикалық жəне 
адамгершілік қасиеттерін сіндіреді, бұл балалық-жасөспірімдік кезеңдегі 
əлеметтендірудің негізгі көзі болып табылады, демек отбасылық ортаны тұлға 
ассимилияциялайды». Жалпы отбасы жас ұрпақтың өсіп-өнуіне жəне əлеуметтенуіне зор 
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ықпал етеді. Осы отбасында аға буын өз ұрпағын тəжірибелерімен, қалыптасқан салт - 
дəстүрлерімен таныстырып, отбасындағы жас ұрпақтың əлем туралы түсінігінің 
қалыптасауына ықпал етеді. Осы аталған тəжірибелік іс-қимылдарды жалпыға бірдей 
құндылықтар мен қалыптасқан стандарттарға сəйкес жүргізеді. Отбасында қажетті 
əлеуметтік дағдылар, əлеуметтік мəдени ережелер мен тəртіптер, мінез-құлықтың негізгі 
таптаурындары игеріледі, эмоционалды ерекшеліктер қалыптасады, сыртқы əлеммен 
қарым-қатынас пайда болады. Отбасы институтының үйлесімді құрылуы осы 
функциялардың жақсы орындалуына ықпал етеді. 

Отбасы тұлғаның танымдылық жолын, еңбек жолын, тəрбие беруді реттеп 
отырады. Əке мен ананың мінез - құлқы мен олардың бала тəрбиесіндегі рөлі отбасының 
мəртебесін арттыруда үлкен қызмет атқарады. Бала үшін əке мен ана ғана үлгі бола алады. 
Ата-аналар мен балардың қарым-қатынасы дегеніміз – ұрпақтар ынтымағы. Мұндай 
қарым-қатынас, бір жағынан, баланы өзін қоршаған көпшіліктің құрметіне бөлесе, екінші 
жағынан, баланы сол көпшілікті құрметтеуге үйретеді. Десек те отбасы институтының 
басты міндеттерінің бірі – бала, ұрпақ тəрбиесіндегі орны мен рөлін үнемі көтермелеп, 
қолдап отыру. Өйткені өмірге жаңадан қадам басқан əрбір баланың, əрбір жаңа ұрпақтың 
өмірден өз орнын тауып, дұрыс қалыптасуы отбасындағы тəрбиеге тікелей байланысты. 
Отбасы өзінің ұрпағына қоғамда жинақталған мəдени мұраны, материалдық жəне рухани 
құндылықтарды табыс етуші қызметін атқара отырып, оларды толық əлеуметтендіреді, 
яғни қоғамдық өмірге толық əлеуметтеніп, тұлғалық жəне адамгершілік қадір - қасиеттері 
қалыптасқан, өмір сүруге əзір азаматтар етіп қосып отырады. 

Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі – ішсем, жесем, 
ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, “ол 
немене?”, “бұл немене?” деп, “ол неге үйтеді?”, “бұл неге бүйтеді?” деп, көзі көрген, 
құлағы естігеннің бəрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бəрі –  білсем екен, көрсем 
екен, үйренсем екен дегені. А.Құнанбаевтың жетінші қара сөзі: баланың алғашқы тəрбие 
алатын орны – отбасы. Отбасында баланың мінез-құлқы, əдет дағдысы қалыптасады[ 6]. 

Қазіргі заманда отбасындағы тəрбиенің табысты болуы ата – аналардың 
тəжірибесіне,кəсіби шеберлігіне, мəдениетіне, ынтымақтастығына, отбасы мүшелерінің 
бірін – бірі түсінушілігіне, өзара қарым – қатынасына, көзқарастары мен мақсаттарының 
бірлігіне байланысты.  

Қазіргі кезде көптеген ата – аналар күнделікті өмірде балаларының мінез – құлқына 
қажетті қасиеттердің қалыптасуына назар аударып, тəрбие үдерісінде теріс қылықтарды 
болдырмаудың жолдарын іздестіруде. Алайда, отбасындағы теріс қылықтарды, теріс 
əрекеттерді тудыратын негізгі факторлар: отбасындағы ата – аналар тарапынан үстемдік 
жағдайлар, яғни  ата – аналардың балаларының өз бетімен  іс – əрекет жасауына жол 
бермеуі, өз өміріне немесе отбасына байланысты бірде – бір мəселені шешуге, үй кеңесіне 
қатыстырмау. Осының нəтижесінде бала отбасында болып жатқан əлеуметтік өмірге, 
еңбекке, білімге, мəдениетке байланысты мəселелерге қатысты сыртта қалады. Бұл жағдай 
баланың танымдық қабілетінің дамуына, рухани жəне адамгершілік қасиеттерінің 
қалыптасуына бөгет жасайды.  

Мінекей,осыдан девиантты мінез – құлықты балалардың пайда болып отыр. Ал, 
қоғамда девиация – əлеуметтік – педагогикалық проблема. Отбасында бала əр нəрсені 
естиді, көреді, қалай өмір сүру керек, өзін – өзі қалай қстай білу керектігін үйренеді, 
жағымды жəне жағымсыз мінез – құлықтарды, отбасы мүшелерінің өмірге, еңбекке 
көзқарастарын, өзара қарым – қатынастарын байқайды. Сондықтанда отбасында тəрбие 
үдерісін шебер басқару үшін ең алдымен ата – ана өз өмірін, өз ісін дұрыс ұйымдастыра 
білуі қажет.  

Отбасы қоғамның элементарлы құрылымы ретіндегі алғашқы əлеуметтік бөлігі 
болып табылады. Отбасы қажеттілігі мынандай жағдайлармен сипатталады: отбасы 
тəрбиесі өзінің сипаты жағынан эмоционалды, өйткені байланыстырушы ата – ананың 
балаларына деген махаббаты, балалар тарапынан да сондай сезімдердің болуы, отбасы 
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кіші микроорта ретіде баланы біртіндеп қоғамдық ортаға бейімдеу қызметін атқару.  
Отбасы қызметіне ғалымдар көзқарасы əртүрлі. Қазақстандық əлеуметтанушылар 
М.Тəжін мен Аяғанов өз зерттеулерінде: «Қазіргі қоғамдағы отбасының негізгі қызметі: 
дүниеге адам əкелу, əлеуметтендіру, есею геніне дейін көмек беру» деп көрсетеді.  

Ресей  ғалымы И.В. Гребенников отбасының бес қызметін ұсынады: ұрпақ 
жалғастырушылық қызмет, экономикалық қызмет, тəрбиелік қызмет, қарым – қатынастық 
қызмет, бос уақытты ұйымдастыру жəне дем алу[ 7]. 

Отбасындағы тəрбиенің дұрыс ұйымдастырылмауы 1.Өнегелі сөз, белсенді 
еңбектің болмауы; 2.Уақытты тиімді пайдалануға үйретпеу;    3.Отбасындағы ұрыс — 
керіс; 4.Баланың жеке мүмкіндіктерін ескеріп бағыт сілтемеу; 5.Баланың көзінше 
ішімдікке əуестену.  

Өз тəжірибемде өткізген жұмыстарым бойынша алынған ата-ананың балаға ықпал 
ету əддістерін топтастыруды ұсынамын 

Ықпал ету арқылы баланың сенімін нығайту.  Нандыру, сендіру, ақыл-кеңес, 
нұсқау, қолдау, көтермелеу, дұрыс бағалау, пікірлес болу баланың өзіне сенімін 
нығайтады.Тежеу, күштеп істету, қақпайлау,басыну т.б Тартқыншақ, қорқақ, қулық, 
өтірік, жалтақ, жігерсіз болуына себепші болады. Ықпал ету, қуаныш сезімін ояту , 
мадақтау, мақтау, демалысын ұйымдастыру т.б. Өзіне сенімді, батыл тұлға болуына 
бірден – бір оңтəрбиеелудің оңтайлы тəсілі.Теріс əрекетке түрткі болатын əдіс еркелету, 
балаға мəн бермеу, бақылаусыз қалдыру, жəбірлеу, жеку, ұрсу, мазақ ету. Мұндай 
жағдайда бала бойында қырсықтық, өзімшілдік, жалқаулық, ұқыпсыз сияқты жағымсыз 
қасиеттер басым болады. 

Ата –аналардың міндеті 1. Бала тəрбиесі негізі ата-анада жатқанын естен 
шығармау; 2. Мектеппен байланыста болып, баланың сабақтан қалмауын, кешікпей келуін 
қадағалау;  3.Балаға шектен тыс қамқорлық, не болмаса ерік жігерін жасытатын сөздер 
айтпау. Əр нəрсені өз ойымен өз бетінше шешетіндей жағдай тудыру;  4. Өзінің ойын, 
пікірін ашық, анық айтуға айқайламай, ұрыспай үйрету;  5. Салауатты өмірді насихаттауда 
баласына үлгі көрсету;  6. Баланың жеке басын қорлайтындай жаза қолданбау. 

А.С. Макаренконың мына бір пікірін естен шығаруға болмайды. 
Ол «Тəрбие жұмысының  дəл мəні...Сіздің баламен тіпті көзбе-көз əңгімелесуіңізде 

емес, сіздің балаға тікелей əсер етуіңізде емес, ол сіздің өз отбасыңызды 
ұйымдаструыңызда, сіздің жеке жəне қоғамдық өміріңізді жəне бала өмірін ұйымдастыра 
білуіңізде», - деп жазды[8]. Əлеуметтендірудің сəттілігі – тұлғаның қоғамға бейімделуі.  
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