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Аңдатпа 
Мақалада  болашаққа  нық қадам басқан,   еліміздің өркендеуiнiң  негiзгi  тұтқасы  

болатын,  демократиялық қоғамды құратын парасатты, бiлiмдi тұлғаны тәрбиелеудегі 
ұлттық тәлiм-тәрбие жұмыстарын жүйелі ұйымдастырудың   рөлі айтылады. Ұлттық 
мүдденің дамуына үлес қосатын, ұлтын сүйетін ұрпақ тәрбиелеудегі  ұлттық  тәрбиенің  
негіздері  қарастырылады. 

Кілт сөздер:  ұлттық идея,  ұлттық мүдде,  ұлттық болмыс, ұлттық сезім, ұлттық 
тәрбие.  

Кіріспе 
Еліміздің  тәуелсіздік  алуы  ұлттық  тәрбиеге кең өріс ашты. Білім беру жүйесі мен 

мазмұнының жаңа талаптарға сай болуы өмір қажеттілігінен туындап отыр. Өркениетке 
қадам басқан қоғамда жеке тұлғаны тәрбиелеуде ең алдымен, білім берудің ұлттық  
жүйесі  адамның ішкі жан-дүниесін, рухани  әлемін жетілдіру бағытындағы тәрбие ісі 
ұлттық тәлім- тәрбие арқылы жүзеге асуы қажет. Замана жетiстiктерi негiзiнде  ұрпаққа 
сапалы бiлiм берудi мақсат ете отырып, жаңа  қоғамға  лайықты өмірден өз орнын 
табатын, зерделі тұлға тәрбиелеу − бүгінгі күннің басты талабы. Ұрпақ тәрбиесі – қай 
қоғамның, қай заманның  болмасын көкейкесті мәселесі екені даусыз. Себебі, еліміздің  
көркейіп, өркениетті елдер қатарына қосылуы, халықаралық деңгейге шығуы бүгінгі 
ұрпақ бейнесі арқылы көрінеді.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Жаңа  әлемдегі  Жаңа 
Қазақстан» атты  Жолдауында: «Білім беру реформасының ойдағыдай жүргізілуінің  
басты өлшемі – тиісті білім мен білік алған еліміздің әрбір азаматы әлемнің кез  келген 
елінде қажетке жарайтын маман болатындай  деңгейге көтерілу. Біз бүкіл елімізде әлемдік 
стандарттар  деңгейінде  сапалы  білім беру қызметін  жолға қоюға тиістіміз», −  деп атап 
көрсетті.[1] Яғни, бiлiм  беру реформасындағы бетбұрыстар әлемнің ең озық елдерінің 
даму дәрежесімен терезе теңестіруде, дүниежүзілік бәсекеде қатар тұрумен  бірге әлемдік 
мәдениетте  білім  саясатының негізгі көрсеткіші болып саналады.  

Бәсекеге  қабілетті, талғамы биік, жаңа заман  адамын қалыптастыруда ұлттық тәлім-
тәрбие құндылықтары мен ұлы мұраларымызды зерделей білудің мәні  ерекше. Ұлттық 
тәрбие құндылықтарын бойына сiңiрген ұрпақ қана  ұлт  тағдырын  тереңнен бағалап, 
болашағын барынша болжайтын тұлға ретiнде танылады.  Себебі, халықтық педагогика 
құндылықтары  жас ұрпақтың бойында ұлттық сананы қалыптастырады. 

Зерттеу мақсаты 
Жас ұрпақты ізгілікке, адамгершілікке тәрбиелеудің тиімді жолдарын  қарастыру, 

ұлттық мүддені, ұлттық болмысты жоғары санайтын, ұлттық құндылықтарды  бағалайтын  
ұрпақ  тәрбиелеу.  

Материалдар мен әдістер 
Педагогикалық ғылыми әдебиеттердегі  әдіснамалық негіздер мен  осы бағыттағы  

пікірлерге талдау жасау, тұжырымдар шығару. 
Ұлттық тәлiм-тәрбиенiң асыл арналары болып табылатын ізгілік, имандылық, 

парасаттылық  ұғымдарының бастауы қасиеттi  Құран жазбаларында,  тарихта мәңгі аты 
қалған  ғұлама  өсиеттерiнде, мақал-мәтелдер мен тыйым сөздерде, шешендік сөз 
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өнерінде, жұмбақтарда, өлең-жырларда, дастандарда  және дала данышпандарының нақыл 
сөздерiнде  ерекше көрініс тапқан.  

Ғасырлар бойы ұмытылмай, ұрпақтан- ұрпаққа жалғасып келе жатқан бала бойына 
жастайынан тәрбие нәрін себетін   ұлттық тәлім-тәрбиенің негізінде  халықтық тәрбие 
мәселелерін қозғайтын тәлімдік ойлар жатыр. Жасөспірімді өнегелі адамгершілік 
қасиеттерге, мәдениетке тәрбиелеуде тәрбиелі адаммен жолдас болудың әсері мол екенін 
халқымыз ежелден-ақ  бағалай білген. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани жан-дүниесі 
бай адамды қалыптастыру баланың өмірге келген кезінен басталуы бекер емес. 

Мұндай  мақсатқа  бағытталған  жұмыс адамды  еңбек  сүйгіштікке, ізгілікке, 
ұжымдық  пен патриотизмге    тәрбиелейді. Адамгершілік − әр адамға тән асыл қасиеттер. 
Адамгершіліктің қайнар бұлағы  халқымыздың салт-дәстүрінде, әдет-ғұрпында, 
отбасында қалыптасады. Әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс - тіршілігінен, өзін 
қоршаған табиғаттан  бойына сіңіреді. Демек, жеке тұлғаға жан-жақты терең білім беріп,  
оның жүрегіне адамгершіліктің асыл қасиеттерін  ұялата білсек, жеке тұлғаның өзіндік 
көзқарасының қалыптасуына ықпал етері сөзсіз. Үлкенді сыйлау – адамгершіліктің, 
ұлттық қасиеттің негізі. Ол тұлғаның қоғамдық бағалы қасиеттері мен сыйласымдық 
қарым-қатынастарында қалыптасады. Адамгершілік қоғамдық сананың ең басты 
белгілерінің бірі болғандықтан, адамдардың мінез-құлқы, іс-әрекеті, қарым-қатынасы, 
көзқарасымен сипатталады. Ол  қасиеттер − адамды құрметтеу, оған сену, кішіпейілділік, 
қайырымдылық,  ізеттілік, ізгілік, қарапайымдылық.   

Бүгінгі таңда зерттеушi ғалымдардың еңбектерiнде ата-бабаларымыз сан ғасырлар 
бойы сақтап  келген халық  педагогикасының  негiзiнде саналы тәрбие беру мен қатар 
ұлттық тәлім- тәрбиелік асыл мұралардың назарға алынуы бұл мәселенің көкейкестiлiгiн 
айқындап отыр. Мұндағы  басты қағида − адамның кісілік келбеті, ізгілігі, ұлттық дәстүр, 
рухани мәдениет негізінде болашақ ұрпақтың рухани адамгершілік тәрбиесін жаңа сатыға 
көтеру міндеттерін жүзеге асыру.  Тәрбиені ізгілендірудегі мақсат − ұлттық және 
жалпыадамзаттық құндылықтар арқылы мәдени дағдыларды игеру, өзіне,  сондай-ақ 
өзгелерге  де жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру. Әйтсе де, бұл мәселе келешек 
ұрпақ тәрбиесін белгілі адамдарға ғана жүктеумен шешілмейді, ол үшін тәрбие әдістері 
мен тәсілдерін жаңаша көзқарастармен байытып, ұлттық  тәлім-тәрбие арқылы ұрпақ 
тәрбиелеуді өмірге  батыл түрде енгізген жөн. Өйткені, адам өмірін  өзгертер әділет, 
ынсап, қанағат  сияқты  адамның  рухани ізгі қасиеті дамымайынша, қоғамда өркендеу 
болмайды. 

Қазақ халқында  тектілік деген ұғым ерекше мәнге ие. Текті азаматтың  білімді, 
парасатты болуы да міндетті. Сондықтан  баланың бойына жастайынан ізгілік,  
мейірімділік,  қайырымдылық,  яғни, адамгершілік  құнды  қасиеттерді  сіңіріп, өзіне  
сенімділікті  арттыруда  ұлттық тәлім-тәрбиенің мәні зор. Ол  қасиет қоғамдағы   
адамдардың іс-әрекетінен, мінез-құлықтарынан,  өзара  қарым-қатынастарынан 
байқалады. Отанға деген сүйіспеншілік, қоғам  игілігі  үшін адал еңбек ету,  көмек беру, 
сондай-ақ қоғамға тән адамгершіліктің өзге де формалары, сананың, сезімдердің, мінез-
құлық пен өзара қарым-қатынастың  бөлінбес  негізінде ұлттық құндылықтар жатады.  
Осындай адамгершілік  қасиеттер  ізгілікпен  ұштасады.  

Адамгершілік қасиеттердің түп негізі отбасында қалыптасатыны белгілі. 
Халқымызда: «Тәрбие – тал бесіктен» деген ұлағатты сөз бар. Отбасындағы  ізеттілік, 
қайырымдылық, имандылық – бәрі балаға тал бесіктен берілетін алғашқы тәрбие. Баланың 
өмірге белсенді көзқарасының  бағыты  отбасы  арқылы  беріледі. Қазақ халқының 
әлеуметтік өмірінде үлкенді сыйлау ұлттық дәстүрге айналған. Халқымыздың тәлім - 
тәрбиелік мұрасына үңілсек, ол адамгершілікті, қайырымдылықты, мейірбандықты 
дәріптейді. Ата-бабаларымыздың баланы бесігінен жақсы әдеттерге баулыған. «Үлкенді 
сыйла», «Үлкеннің жолын кесіп өтпе», «Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа, 



279 
 

жаманмен жолдас болсаң,  қаларсың ұятқа»   деген секілді ұлағатты сөздердің мәні өте 
зор. Адамгершілікті, ар-ұяты бар адамның бет-бейнесі иманжүзді, жарқын, биязы, өзі 
парасатты болады. Ондай адамды халқымыз «Иман жүзді кісі» деп құрметтеп сыйлаған. 
Отбасында, балабақшада, қоғамдық орындарда үлкенді сыйлау дәстүрін бұзбау және оны 
қастерлеу әрбір адамның борышы болып саналады. Адамгершілік тәрбиенің нәтижесі  
тұлғаның қоғамдық бағалы қасиеттері мен танымы арқылы қалыптасады. Бұл – ұлттық 
тәрбиенің ең озық көріністері. 

Зерттеу нәтижелері  
Білім беру жүйесін дамыту мен білім беру мазмұнына өзгеріс енгізу –  заман талабы. 

Әр халықтың тарихи, мәдени ерекшелігі білім мазмұнын жаңартудың негізгі көзі болып 
саналады. Бұл ғылыми білімнің, іскерліктің жүзеге асуы болып табылады. Аталған жүйе 
негізінде тұлғаның ақыл-ойы, қабілеті дамиды, өзіндік көзқарасы, мінезі қалыптасады. 

Бұл мақалада тұлғаның дамуындағы ұлттық тәрбиенің өзектілігі, іс-әрекетті 
жүйелілік тұрғысынан қарастыру мәдениетін қалыптастыру және іс-әрекетті 
ұйымдастырудың басқа да маңызды жалпы әдіснамалық ұстанымдары қарастырылған. 
Болашақ ұрпақ  пайымдауларында, іс-әрекетінде ізгілік қасиеттерді қалыптастыру 
нәтижелері келтірілген.  

      Қай заманда болмасын, адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттерінің ең 
бастысы –   өзінің ісін, өмірін жалғастыратын  саналы ұрпақ тәрбиелеу. ХХІ ғасырдың 
көкейкесті мәселелері тоғысқан кеңістігінде көне мұраларымыздағы адамның болашағын 
бағыттауға қажетті рухани күш, ізгі ілім, өшпес үлгідегі ақыл-кеңестердің ұлттық 
мәдениетіміз, тіліміз бен дініміздің бүгіні мен ертеңіне де негіз әрі тірек болары осыған 
дәлел. Кез келген халықтың рухани мұрасында әлемдік философияның, әлемдік 
педагогиканың ортақ қазынасын байыта түсетін құнды ой-пікірлер, пайымдаулар 
болатыны белгілі. Қазақ дүниетанымының өзегі саналатын құндылықтың әрбір тынысы, 
әрбір сөз орамы мен ой түйіні ізгілікпен байланысты.  Қазіргі ақпараттық ғасыр мен 
ғаламданудың күшейіп тұрған уақытында ұлттық идея мен ұлттық сананы 
қалыптастыруда түркі ғұламасы Жүсіп Баласағұнның  педагогикалық ой-толғамдарының 
орны ерекше. Адaмдapдың бiр-бiрiмен қарым-қатынас жасауы, адам бойындағы  ізгі 
қасиет туралы "Құтты бiлiк" дастанында кеңiнен баяндалған. Ұлы ойшыл бұл 
шығармасында жоғары мұратты, әділетті қоғамға лайықты қағидаларды сипаттай келе, 
адамның мiнез-құлқы,  кісілігі туралы: 
Жақсылықтың – құлы, азат адам да, 
 Жақсылық қып, баста түзу қадамға. 
Адамдыққа сен де жаса адамдық, 
 Кісіліктің жолы солай  қаланбақ! − дей отырып, [2;274] 
ұрпақты  адамдық, кісілік, ілтипаттық, кішіпейілділік, әдептілік, сыпайылық сияқты асыл 
қасиеттерге баулуға аса зор мән береді. Демек, мейiрiмдi, көпшiл, кешірімдi болып, 
тәкaппарлық пен тойымсыздық, ашкөздік сияқты жаман әдеттен бойды аулақ ұстап, 
жақсылық жасаудан  аянбау жөнiнде жастарға үлгі-өсиет айтады.  Адам түзелсе, қоғам 
мен өмір түзеледі, деп тұжырымдайды. Ұлтымыздың салт-дәстүріндегі үлгі-өнеге, асыл 
қасиеттеріміз: үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, барға қанағат етушілік, жомарттық пен 
қонақжайлылық, мейірімді болу, қайырымдылық жасау сияқты көптеген адамгершілік, 
ізгілік, өнеге-сипаттар жайлы ғұлама көзқарасы  педагогика тарихын байытып қана 
қоймайды,  жас ұрпаққа ұлттық тәрбие беру үрдісінде зор мәні барлығына куә боламыз.  

Тәрбие ісінде әкімшілдік пен әміршілдік, өктемдіктің басым болуы ұрпақ тәрбиесіне 
кері әсерін тигізеді. Бұл ұлттық салт-дәстүр мен ұлттық құндылықтарымызды  ұмытумен 
қатар салт-дәстүрімізден қол үзуге әкеледі. Егер де кез келген халық ұрпақ тәрбиесінде 
өзінің ұлттық психологиясы мен халықтық дәстүрінен нәр алмаса, ол бірте-бірте бүкіл 
ұрпақтың еріксіз азғындауына әкеліп соғады. 
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Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі− жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани 
тәрбие беру. Руханилық − жеке тұлғаның негізгі сапалық көрсеткіші. Руханилықтың 
негізінде адамның мінез-құлқы қалыптасады, ар-ұят, өзін-өзі бағалау және адамгершілік 
сапалары дамиды. Мұның өзі адамды мейірімділікке, ізгілікке  шақырады. Адамгершілік 
тәрбие бұл дұрыс дағдылар мен өзін-өзі ұстау дағдыларының нормалары, ұйымдағы 
қарым-қатынас мәдениетінің тұрақтылығын қалыптастырады. Жеке адамның 
адамгершілік санасының дәрежесі оның мінез-құлқы мен іс-әрекетін анықтайды.  

Ұрпақ тәрбиесі  − келешек қоғам тәрбиесі.     Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты 
жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени  - ғылыми өрісі озық  азамат етіп тәрбиелеу−  біздің  
қоғам алдындағы борышымыз. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 
тұжырымдамасында  білім берудің мақсаты:  «Жылдам өзгеріп отыратын дүние 
жағдайларында алынған терең білімнің,  кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай 
білуге, өзін-өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік 
тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру»,− деп 
айқын көрсетілген. [3] Бұндағы негізгі мақсат – білім беру ісі мен қоғамды ізгілендіру, 
ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлға тәрбиелеу 
арқылы білім мазмұнын ұлттық негізде жетілдіру, ұлттық рухымызды әлемдік деңгейге 
жақындату. 

Баланың тұлғалық дамуы туралы белгілі психолог Д.Б. Эльконин «Ересектердің 
қылығы, олардың өзара қарым-қатынасы, олардың затпен іс-әрекеті бала үшін 
қабылдаудың үлгісі болып табылады. Бұл нәрестелік кезеңнің соңына таман рөлдік 
ойындардың пайда болуымен толық мазмұнға ие болады. Бұл процесте бала өзінің іс-
әрекетінен ересектердің іс-әрекетін таниды, өзінің іс-әрекетін ересектердің іс-
әрекеттерімен ұқсастырады және соның негізінде өздерін ересек кісілердің атымен 
атайды» [4;147]  десе,  қазақтың көрнекті педагогы  Ж. Аймауытов: «Өткен өмірде күн 
сайын адам қай бағытта машықтанып әдет етсе, егде болғанда да  сол бағытта өзгереді...» 
дейді.[5;142] Бұдан шығатын түйін адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынас көбінесе, 
іскерлік қарым-қатынастың адамгершілік және психологиялық үлгісін қалыптастырады.  
Ата-ананың болашақ бала тәрбиесі үшін  жауапкершілігі ұрпақтан-ұрпаққа жалғасады. 
Жеке тұлғаның бойындағы жалпы адамзаттық  құндылықтардың  қалыптасуы осы 
қалыпта жүзеге асады, сөйтіп оның өзін-өзі тануына, өзіндік бағдарын анықтауына 
мүмкіндік туғызатындай тәлім-тәрбие берілуі керек. 

Демек, ұрпақ тәрбиесінде ұлтжандылыққа тәрбиелеу 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 ұлттық тәлім -тәрбиенің жемісі екенін 
дәлелдейді.  Адам баласы мінез- құлқында отбасынан алған тәрбие мен тәлім арқылы 
білім мен ақылды ұштастыра білгенде өз орнын адаспай табады. Өйткені,  ол қоғамда 
өзінің адамгершілік қасиетімен, адамдығымен, қайырымдылығымен ардақталады. 

Қорытынды 
Қоғамдағы саяси-экономикалық, әлеуметтік, рухани-мәдени өзгерістер айналадағы 

құбылыстарға, заттарға деген адамның  ішкі сана-сезімі мен көзқарасына, қарым-
қатынасына  өзінің әсерін тигізеді.  Осы орайда,  бүгінгі таңда жастарымыздың жан-
дүниесі мен рухани әлемі өз халқының салт-дәстүрінен ажырап, шет ел мәдениетіне бой 
алдыруы  ойланарлық мәселе. Бұған тосқауыл болу керек. Ендеше, жастардың бойына 
адамгершілік, ізгілік  қасиеттерді қалыптастыру,  ұлттық тәлім-тәрбие негіздерінен қол 
үзбеу   жас ұрпақтың рухани мәдениетін арттырып, көркемдік әлемін байытады. Ғасырлар 
бойы халқымыздың  қанына сіңген имандылық қағидалары: адамдар арасындағы ізгілік, 
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қайырымдылық, адалдық, әділдік қарым-қатынас негізінде жас ұрпақты тәрбиелеудің 
сыры тереңде жатыр.  

Тәрбие беру, тәрбиелеу мақсаты қоғамның  даму сұранысымен анықталады және 
оның  өзіндік тәсіліне, әлеуметтік және ғылыми-техникалық прогрестің қарқынына, 
педагогикалық теория мен практиканың дамуының жеткен деңгейіне, қоғамның, оқу 
орындарының,  білім беруші мен білім алушы  мүмкіндіктеріне тәуелді. Осындай тәрбие 
жұмысының түрлі формаларын есепке ала отырып, ұжымдық шығармашылық іс-әрекетті 
ұйымдастыру және жүзеге асыру әдістемесін меңгеру аса маңыздылыққа ие. 

Заман қанша құбылса да, адамның адамгершілігі, азаматтығы, адалдығы бәрінен 
асқақ болуы керек. Қазіргі жаһандану процесінде ел болашағын ойлайтын, жан-жақты 
жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдениеті мен ғылыми өресі озық азамат тәрбиелеу − қоғам 
алдындағы міндет.   
 

Әдебиеттер 
 

1. «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» Жолдау. 2007 жыл. 28 ақпан. 
2. Жүсіп Хас Қажыб Баласағұн «Құтты білік». Көне түрк тілінен аударған,  алғы   

сөзі мен түсініктерін жазған А.Егеубай.− Алматы: « Өлке», 2006. − 640 б. 2 - басылым. 
3. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасы // Егемен Қазақстан, 2003. 26 желтоқсан. 
4. Психология. Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық: Дамыта оқытудың 

мәселелері: теориясы және практикасы. Том./ Жетекшісі акад. Ә.Н.Нысанбаев.  Алматы: 
«Таймас» баспа үйі, 2006 −448 бет. 

5. «Қазақтың тәлімдік ой- пікір антологиясы»:2 том. Құрастырған: Қ.Жарықбаев, 
С.Қалиев. − Алматы: « Рауан», 1998.− 416. 

 
К.Ш. Молдасан, Ж.М. Бектурганова  

 
РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО   ВОСПИТАНИЯ  В ВОСПИТАНИИ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКАЛЕНИЯ 
 

В данной статье раскрываются  роль национального воспитания в воспитании 
подрастающего поколения.  

Ключевые слова: национальная идея, национальный интерес,  национальное бытие, 
национальное чувство, национальное воспитание.  
 

K.Sh. Moldasan, Zh.M. Bekturganova 
 

A ROLE OF NATIONAL EDUCATION IN YOUNGER GENERATION EDUCATION 
 
In this article reveal a role of national education, humanity, national idea and national 

spirituality in younger generation education. 
Keywords: national idea, national interest, national life, national feeling, national 

education. 
 
 
 
 
 
 


