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БАС РЕДАКТОР

С.Ж. ПІРƏЛИЕВ
Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор,

ҚР ҰҒА құрметті мүшесі

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:
Нуриев М.А. — Абай ат. ҚазҰПУ Жаңартпа технологиялар жəне білім беру мазмұнын ҒЗИ директо-

ры, ҚР Жоғары мектебіне еңбегі сіңген қызметкер, профессор, бас редактордың бірінші орынбасары; 
Төлеубекова Р.К.— Абай ат. ҚазҰПУ "Ұлттық тəрбие" кафедрасының кафедра меңгерушісі, педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор, бас редактордың орынбасары; Сейсенбаева Ж.А. — Абай ат. ҚазҰПУ 
Жаңартпа технологиялар жəне білім беру мазмұнын ҒЗИ оқу үдерісін жетілдіру бөлімінің басшысы, фило-
логия ғылымдарының кандидаты, жауапты редактор; Айтбаев Ө.А. — Халықаралық "Қазақ тілі" қоғамының 
президенті, Тіл білімі институты ғылыми-терминологиялық орталығының бас ғылыми қызметкері, фило-
логия ғылымының докторы, профессор; Айталы А. — Қазақ заң гуманитарлық университетінің əлеуметтік 
психологиялық пəндер кафедрасының профессоры, философия ғылымдарының докторы, профессор; 
Əлмұхамбетов Б.А. — Абай ат. ҚазҰПУ көркем сурет-графика факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор, Ы.Алтынсарин ат. Ұлттық Білім академиясының академигі; Нүкетаева Д.Ж. — Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының кандидаты; Баймыр-
заев Қ.М. — Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры, география ғылымдарының док-
торы, профессор; Бөлеев Қ. — Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының "Педагогика жəне этнопеда-
гогика" кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Бейсенова Ə.С. – Абай 
ат. ҚазҰПУ-нің «География жəне экологиядан ғылыми-əдістемелік орталығының» меңгерушісі, география 
ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының академигі; Бейсенбаева  А.А. — Абай 
ат. ҚазҰПУ "Ұлттық тəрбие" кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор; 
Берікханова А.Е. — Абай ат. ҚазҰПУ "Ұлттық тəрбие" кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент; Ғаббасов С. — жазушы, КСРО Денсаулық сақтау ісінің үздігі, медицина жəне педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор; Есім Ғ. — ҚР сенат депутаты, философия ғылымдарының докторы, про-
фессор, ҚР ҰҒА академигі; Жарықбаев Қ.К. — Т.Т.Тəжібаев атындағы этнопсихология жəне этнопедагогика 
орталығының директоры, педагогика ғылымдарының докторы, психология ғылымдарының докторы, профессор; 
Қирабаев С.С. — М.Əуезов ат. Əдебиет жəне өнер институтының бас ғылыми қызметкері, Абай ат. ҚазҰПУ 
ректор кеңесшісі, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі; Қасқабасов С.А. 
— М.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, 
профессор, ҚР ҰҒА академигі; Шаханова Р.Ə. – Абай атындағы ҚазҰПУ Магистратура жəне докторанту-
ра PhD институтының филология мамандықтар кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., профессор; Қыдырəлиев 
Д. — ҚР Президент Əкімшілігінің сарапшысы, философия ғылымдарының докторы; Қозыбаев І.М. — ҚР 
Мəдениет министрлігінің Мəдениет Комитетінің төрағасы, тарих ғылымдарының докторы, профессор; 
Қалиев С.Қ. — Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Жалпы педагогика 
кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, академик; Қойгелдиев М.Қ. 
— Абай ат. ҚазҰПУ Магистратура жəне доктарантура РҺD институтының Қазақстан тарихы мен мəдениеті 
кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.д., профессор; Ізтілеуова С.Д. — Абай атындағы ҚазҰПУ-нің «Абайта-
ну» ғылыми-зерттеу орталығының жетекші ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы; 
Керімов Л.К. — Абай ат. ҚазҰПУ педагогика кафедрасының кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор; Колумбаева Ш.Ж. — педагогика ғылымдарының кандидаты, Абай ат. ҚазҰПУ "Ұлттық 
тəрбие" кафедрасының профессоры; Мырзахметов М. — Абай ат. ҚазҰПУ жанындағы "Абайтану ғылыми-
зерттеу орталығының" директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор; Мұтанов Ғ.М. —    əл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің ректоры, техника ғылымдарының докторы, профессор; 
Молдабеков Ж.Ж. — философия ғылымдарының докторы, əл-Фараби ат. ҚазҰУ мəдени-антропология 
кафедрасының профессоры, Əлеуметтік академиясының академигі, Халықаралық акмиологиялық 
академиясының академигі; Нəрібаев К.Н. — Абай атындағы ҚазҰПУ Ректорының кеңесшісі, эко-
номика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі; Сарыбеков М.Н. — ҚР Білім жəне 
ғылым вице-министрі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Сманов Б.Ө. — Абай атындағы 
ҚазҰПУ-дің əкімшілік  басқармасының бастығы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор; 
Саңғылбаев О.С. — Абай атындағы ҚазҰПУ Жалпы жəне қолданбалы психология кафедрасының про-
фессоры, п.ғ.д.; Табылдиев Ə.Т. — əл-Фараби ат. ҚазҰУ профессоры, педагогика ғылымдарының докто-
ры, профессор; Түрікпенов Ж. — Абай ат. ҚазҰПУ Магистратура жəне докторантура РҺD институтының 
педагогикалық мамандықтар кафедрасының профессоры,педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақ 
Гуманитарлық академиясының академигі; Шолпанқұлова Г.К. — Абай ат. ҚазҰПУ "Ұлттық тəрбие" 
кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты; Құрманғали А.К. — жауапты хатшы.
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 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С.Ж. ПРАЛИЕВ
Ректор КазНПУ имени Абая, доктор педагогических наук, профессор,

почетный член НАН РК

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
Нуриев М.А. — директор НИИ инновационных технологий и содержания образования КазНПУ им. 

Абая, профессор,  Заслуженный   работник    высшей школы РК,  первый заместитель главного редактора;
Толеубекова Р.К. — зав. кафедрой "Национальное воспитание" КазНПУ им. Абая, доктор педагогических 
наук, профессор, заместитель главного редактора; Сейсенбаева Ж.А. — руководитель отдела исследования, 
разработки и совершенствования уровней образовательного процесса и их содержания НИИ инновационных 
технологий и содержания образования КазНПУ им. Абая, кандидат филологических наук, ответственный 
редактор; Айтбаев О.А. — президент международного сообщества "Қазақ тілі", главный научный сотруд-
ник Научно-терминологического центра института языкового образования, доктор филологических наук, 
профессор; Айталы А. — профессор кафедры социально-психологических дисциплин Казахского юриди-
ческого гуманитарного университета, доктор философских наук, профессор; Альмухамбетов Б.А. — декан 
художественно-графического факультета КазНПУ им. Абая, доктор педагогических наук, профессор, ака-
демик Академии Образования им. Ы. Алтынсарина; Нукетаева Д.Ж. — ректор Казахского Государствен-
ного женского педагогического университета, кандидат педагогических наук; Баймырзаев К.М. — ректор 
Костанайского  государственного  педагогического института, доктор географических наук, профессор; 
Болеев К. — зав. кафедрой "Педагогика и этнопедагогика" Таразского Государственного Педагогиче-
ского Института, доктор педагогических наук, профессор; Бейсенова А.С. – зав. кафедрой «Научно-ме-
тодический центр по географии и экологии», доктор педагогических наук, профессор, академик НАН РК;
Бейсенбаева А.А. — профессор кафедры "Национальное воспитание" КазНПУ им. Абая, доктор педа-
гогических наук, профессор; Берикханова А.Е. — доцент кафедры "Национальное воспитание" КазН-
ПУ им. Абая, кандидат педагогических наук, доцент; Габбасов С. — писатель, Заслуженный работник 
здравоохранения СССР, доктор медицинских и педагогических наук, профессор; Есим Г. — депутат се-
ната РК, доктор философских наук, профессор, академик НАН РК; Жарыкбаев К.К. — директор Центра 
этнопсихологии и этнопедагогики имени Т.Т. Тажибаева, доктор педагогических наук, доктор психологи-
ческих наук, профессор; Кирабаев С.С. — советник ректора КазНПУ им. Абая, главный научный сотруд-
ник Института литературы и искусства им. М. Ауезова, доктор филологических наук, профессор, акаде-
мик НАН РК; Каскабасов С.А. — директор Института литературы и искусства имени М.Ауезова, доктор 
филологических наук, профессор, академик НАН РК; Шаханова Р.А. — зав.кафедрой филологических 
специальностей Института Магистратуры и докторантуры РһD КазНПУ им. Абая, доктор педагогиче-
ских наук, профессор; Кыдыралиев Д. — эксперт администрации Президента, доктор философских наук; 
Козыбаев И.М. — председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК, доктор 
исторических наук, профессор; Калиев С.К. — профессор кафедры "Общей педагогики" Казахского Госу-
дарственного женского педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор, академик;
Койгелдиев М.К.  —  зав.кафедрой истории и культуры Казахстана Института Магистратуры и докторантуры РһD 
КазНПУ им. Абая, доктор исторических наук, профессор;  Кусаинов А. — зав. кафедрой "Педагогика и психоло-
гия" Казахского Государственного женского педагогического университета, доктор педагогических наук, про-
фессор; Керимов Л.К. — зав. кафедрой "Педагогика'' КазНПУ им. Абая, доктор педагогических наук, профессор; 
Изтилеуова С.Д. – ведущий научный сотрудник НИЦ Абаеведения КазНПУ имени Абая, доктор фи-
лологических наук; Колумбаева Ш.Ж. — профессор кафедры "Национальное воспитание" КазН-
ПУ им. Абая, кандидат педагогических наук; Мырзахметов М. — директор НИЦ Абаеведения 
КазНПУ им. Абая, доктор филологических наук, профессор; Мутанов Г.М. — ректор Казахского Наци-
онального Университета имени аль-Фараби, доктор технических наук, профессор; Молдабеков Ж.Ж. 
—профессор кафедры "Культурной антропологии" КазНУ им. Аль-Фараби, доктор философских наук, 
академик Социальной академии, академик Академии Международной акмиологии; Нарибаев К.Н. 
— советник ректора КазНПУ им. Абая, доктор экономических наук, профессор, академик НАН РК; 
Сарыбеков М.Н. — вице-министр образования и науки РК, доктор педагогических наук, профессор; Сманов Б.О. 
— начальник административного управления КазНПУ им. Абая, доктор педагогических наук, профессор;
 Сангылбаев О.С. — профессор кафедры «Общей и прикладной психологии» КазНПУ им. Абая, доктор 
психологических наук; Табылдиев А.Т. — профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор педагогических наук; 
Туркпенов Ж. — профессор кафедры педагогических специальностей Института Магистрату-
ры и докторантуры РһD КазНПУ им. Абая, кандидат педагогических наук, академик Академии гу-
манитарных наук; Шолпанкулова Г.К. — доцент кафедры "Национальное воспитание" КазН-
ПУ им. Абая, кандидат педагогических наук; Курмангали А.К. — ответственный секретарь.
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EDITOR-IN-CHIEF
S.ZH. PRALIEV

the rector of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor,
dear member of NAS RK

EDITORIAL STAFF:
Nuriev M.A. — the director of scientifi c research institute of innovative technologies and content of education 

of KazNPU named after Abai, candidate of technical science, the professor, the deserved worker of the higher school 
of RK, the fi rst deputy of the editor-in-chief; Toleubekova R.K. — the university chair of «National education» 
of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor, the second deputy of the editor-
in-chief; Seysenbaeva Zh.А. — the chief of department development of educational process of scientifi c research 
institute of innovative technologies and content of education of KazNPU named after Abai, the candidate of 
philological science, the managing editor; Aytbaev O.A. — the president of the international community «Қазақ 
тілі», the main scientifi c employee of the Scientifi cally-terminological centre of Institute of language education, 
the doctor of philology, the professor; Aytaly А. — the professor of chair of socially-psychological disciplines of 
the Kazakh Law Humanitarian University, the doctor of philosophy; Almukhambetov B.A. — the dean of art-
graphic faculty KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor, the academician of 
National Knowledge Academy named after Y.Altynsarina; Nuketaeva D.Zh. — rector of Kazakh State Female 
Pedagogical Univerity, the candidate of pedagogical sciences; Baymyrzaev K.M. — the rector of Kostanaysk 
State Pedagogical Institute, the doctor of geographical sciences, the professor; Boleev K. — the university chair of 
"Pedagogics and ethnopedagogics" of Taraz State Pedagogical Institute, the doctor of pedagogical science, professor; 
Beysenova A.S. – the chair of sub department «the Scientifi cally-methodical centre on geography and ecology», 
the doctor of pedagogical sciences, the professor, the academician of NAS RК; Beysenbaeva A.A. — professor 
of a chair "National education" of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor; 
Berikhanova A.E. — the associate professor of a chair "National education" of KazNPU named after Abai, the 
candidate of pedagogical sciences; Gabbasov С. — the writer, the deserved worker of public health services SSSR, 
the doctor of medical and pedagogical sciences, the professor; Esim G. — the deputy of senate of RK, the doctor 
of philosophic sciences, the professor, the academician of NAS RK; Zharykbaev K.K. — the director of the 
ethnopsychology and ethnopedagogics center named after Tazhibaeva T.T., the doctor of pedagogical sciences, the 
doctor of psychological sciences, the professor; Kirabaev S.S. — the chancellor adviser of KazNPU named after 
Abai, the mail scientist of the Literature Institute named after M. Auezov, professor of the chair "Kazakh literature" 
of KazNPU named after Abai, the doctor of philology, the academician of NAS RK; Kaskabasov S.A. — the director 
of Literature Institute named after M. Auezov, the academician of NAS RK, the doctor of philology science, the 
professor; Shahanova R.A. – the university chair of philological specialties of PhD studies and magistracy Institute 
of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor;  Kydyraliev D. — the expert of 
Presidential Administration, the doctor of philosophy; Kozybaev I.M. — the chairman of Culture committee of the 
Ministry of culture and information RК, the doctor of historical sciences, the professor; Kaliev S.K. — the professor 
of the chair "General pedagogic" of Kazakh State Female Pedagogical Univerity, the doctor of pedagogical sciences, 
the professor, academic; Koygeldiev M.K. — the university chair of history and culture of Kazakhstan of PhD studies 
and magistracy Institute of KazNPU named after Abai, the doctor of historical sciences, the professor; Kusainov 
А. — the university chair of "Pedagogics and psychology" of the Kazakh State Female Pedagogical University, the 
doctor of pedagogical sciences, the professor; Kerimov L.K. — university chair of "Pedagogics" KazNpU named 
after Abai, the doctor of pedagogical science, professor; Iztileuova S.D. — the chief scientifi c collaborator of the 
research center Abai-studies under KazNPU named after Abai, the doctor of philological sciences; Kolumbaeva 
Sh.Zh. — professor of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences; Myrzakhmetov М. — the 
director of the research center Abai-studies under KazNPU named after Abai, the doctor of philology, the professor; 
Mutanov G.M. — the rector of the Kazakh National University named after al-Farabi, the doctor of technical science, 
the professor; Moldabekov Zh.Zh. — the academician of social academy, the academician of Academy International 
acmyology, the doctor of philosophic sciences, the professor of the chair "Cultural anthropology" of KazNU named 
after Al-Farabi; Naribaev K.N. — rector adviser of KazNPU named after Abai, the doctor of economics, the professor, 
the academician of NAS RK; Sarybekov M.N. — the vice-minister of education and science of RК, the doctor of 
pedagogical sciences, the professor; Smanov B.U. — the director of administration of KazNPU named after Abai, the 
doctor of pedagogical sciences, the professor; Sangylbaev O.S. — professor of KazNPU named after Abai, the doctor 
of  psychological sciences; Tabyldiev A.T. — the doctor of pedagogical sciences, the professor of KazNU named 
after Al-Farabi; Turikpenov Zh. — the professor of chair of pedagogical specialties in the Institute of magistracy 
and doctoral РһD candidacy of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences, the academician 
of Academy of the humanities; Sholpankulova G.K. — the associate professor of a chair "National education" of 
KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences; Kurmangali A.K. — the executive secretary.

Меншік иесі: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Журнал Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігінде 2010 жылдың 

4-ші ақпанында тіркеліп, №10674-Ж куəлігі берілді.
© Абай атындағы ҚазҰПУ, 2011
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«Біздің түпкілікті мақсатымыз – интеллек-
туалды ұрпақ тəрбиелеп, интеллектуалды ұлт 
қалыптастыру»

Қазақстан Республикасы президенті 
Н.Ə.Назарбаевтың «Болашақ» бағдарламасы 

бойынша шетелдердің ең таңдаулы оқу орында-
рында білім алып, елімізде жұмыс істеп жүрген 

жəне əлі де болса, оқып жатқан жастардың 
басын қосқан мəжілісінде сөйлеген сөзі.
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ҚҰТТЫҚТАУ

 Құрметті Серік Жайлауұлы!

Ата-бабаларымыз жігіт өмірін сараптағанда ер жігіттің басында алты асыл қасиет (зер-
де зейіні, өнер өрісі, тапқырлық, талап ерлігі, жігер күші, қайрат қаруы – білімі болсын), 
үш асыл мінезі (туған елі мен дос-жаранына адал болу, қара қылды қақ жарған əділ болу, 
қаймықпастан турасын айтар шыншыл болу) мен үш ажырамас серігі (астыңа мінетін 
тұлпарың болсын, шыңдалған ақыл-айлаң болсын, айнымас адал жұбайың болсын) болуы 
тұрғысынан қарастырады екен. Осы айтылған қасиеттерді қорытындылай келе, өміріне 
баға береді. Лұқпан хəкім «мың жасадым» деп өмірге разылығын баяндағанда пенделік 
маңдайына бұйырған жасын емес, тіршілікте халқының дамып, өсуіне қосқан үлестерін, 
өзінің маңдай терін сыпырып тастап істеген еңбектерін, қуаныш-қызықтарын, той-
тамашаларын айтқан сыңайлы.

Той, жақсылықтар – тəңірдің қазаққа сыйлаған тамаша кəде-жоралғыларының бірі 
іспетті. Шындығында да, өзіңнің қамшының сабындай шолтаң ете түсетін аз дəуреніңде 
көңілің орта түсіп емес, абыройың арта түсіп жүргеніңе не жетсін! Сондай қуаныштың 
иесі Сіз деп ауыз толтыра айта аламыз! Бүкіл өміріңізді мемлекетке қызмет ету ісіне арнап, 
нағыз отаншылдық пен мақсаткерлік танытып, Қазақстанның жаңа толқыны үшін өнегеге 
айналудасыз десек артық айтқанымыз емес. Себебі, біліміңіз, жоғары жауапкершілік пен 
біліктілігіңіз əріптестеріңізді тəнті етіп, олардың арасында зор беделге бөленіп отырған 
жағдайыңыз бар. «Білгенге маржан, білмеске арзан» дегендей Сіз – ғылыми шығармашылық 
пен жауапты басшылық қызметті теңдей қатар ала жүріп, талапты жандарға білгеніңізді 
айтып, туған ел, жерге деген сүйіспеншіліктің арқасында парасатты, ұлтжанды рухтағы жа-
старды саналы да білімді етіп тəрбиелеуде өзіндік дара тұлғаңызды қалыптастырып келе 
жатқан жансыз. Əрі, кемел басшы, дарынды ұйымдастырушы қырынан да көрінудесіз. 
Жемісті еңбек етіп, осы жолда маңдай терін төгіп жүрген санаулы алаш азаматтарының бірі, 
өмірден тоқығаны мол, кемел ойлы тұлға екендігіңізді көпшілік жақсы біледі. Терең білім, 
берік ұстаным, іскерлік қабілет жəне үлкен азаматтық қасиеттер Сізді қатардағы ұстаздан 
Қазақ елінің белгілі де беделді азаматы, ағартушы ұстаз деңгейіне көтерді. Мемлекеттік 
жоғары оқу орындары мен Министрлікте жауапты қызметтер атқардыңыз. Бұл күндері бар-
ша жұрт Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің ректоры, Қазақстан 
Республикасының көрнектi ғалымы, академик ретінде танып, мойындап отыр. Алды кең, 
жаны жомарт, қамқор да талапшыл басшы ретіндегі абзал қасиеттеріңіз адамды тəнті ет-
пей қоймайды, сонымен бірге атына заты сай ұлағатты ұстазсыз. Сондай-ақ, қатарыңыздың 
тұрмыстық мұқтажы қат-қабат тіршілікте ұдайы назарыңызда болатынын күнделікті өмірде 
көріп жүрміз. Осындай еңбек пен тұрмыс тəрбиеңіз, жеке басыңыздың кіршіксіздігінің өзі, 
отбасыңыз үшін ғана емес, қанаттас жүрген əріптестеріңіз, тілектес дос-жаран үшін де зор 
мақтаныш, абырой, жас ұрпақ үшін нағыз өмір мектебі екендігі даусыз.

Қадірлі Серік Жайлауұлы! Сізді адам өмірінің айтулы белесі – 60 жасқа толу 
мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! Сізге осындай мерейлі күні шын 
көңілімізбен зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасыңызға баянды бақыт тілейміз! 
Қоғамымыздың игілігі, білім мен тəрбие беру жолындағы күрделі де жауапты қызметте 
бұдан былай да абырой биігінен көріне беріңіз! Шаңырағыңызда жəне туған-туыстарыңызда 
береке-бірлік, ырыс-ынтымақ бола берсін!

Изгі тілек білдірушілер:
«Ұлттық тəрбие» журналының редакция алқасы
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ЕЛ ЕРТЕҢІН ТƏРБИЕНІҢ ҰЛТТЫҚ СИПАТЫМЕН 
БАЙЛАНЫСТЫРА БІЛГЕН АЗАМАТ

Жаңартпа технологиялар жəне
 білім беру мазмұнын ҒЗИ-ның директоры, 

профессор, Қазақстан 
Жоғары Мектебіне еңбегі сіңген қызметкер

Нуриев М.А.

түседі. Көкейіндегі көксегендерін тəуелсіздік 
туындатқан мүмкіндіктерді тəрбие мен білім 
беру жүйесіне сыналап кіріктіруге, пай-
далануға барын салып жүрген абзал азамат-
тың тіл, дін, дəстүр, тарих, атамекенді əр 
адамның ұлттық қасиеттерінің жүйелі си-
паттамалары ретінде қарастыруы – аталған 
университет қабырғасында елімізде тұңғыш 
рет «Ұлттық тəрбие» кафедрасын  ашып, 
2009-2010 оқу жылынан бастап, барлық 
маман дықтың оқу бағдарламасына ғылыми 
тұрғыға негізделген «Ұлттық тəрбие» пəнін 
енгізуінен байқалады. Бұл – ұрпақ келешегін 
ойлаған нағыз ұлт жаңашырының шешімі. 
Түгелдей тереңдетіп, бұдан да толық етіп ба-
яндауды келер күндердің еншісіне қалдырып 
қоймай, өзінің тікелей басшылығымен «Ұлт-
тық тəрбие пəнінің» оқу бағдарламасы мен 
тұжырымдамасын жасатып, арнайы оқу құ-
рал дарын («Ұлттық тəрбие» /таңдамалы 
лекциялар курсы/, «Ұлттық тəрбие» /салт-
дəс түр, əдет-ғұрып негізінде/, «Ұлттық тəр-
биенің ғылыми негізі», «Ұлттық тəрбие-
нің этика-эстетикалық негіздері», «Ұлттық 
тəрбие» /салауатты өмір салты/, «Ұлттық 
тəрбие жəне дін», «Ұлттық тəрбие» /ұлтжан-
дылыққа баулу/) дайындатқызып, бұл күн-
дері мұндай игілікке зəру болып отырған 
оқы тушылар мен оқушылардың, жалпы 
оқыр ман ның қолына ұсынып отыр.

 Серік Жайлауұлы бұрынғы да, бүгінгі де 
қоғамдық жүйелерде тұтқа болар қағидаттар 
мен ұстанымдарды сараптай келе, кісіліктің 
келбетін кескіндейтін, мəңгілік мəнге ие 
адами құндылықтарды Тəңірі деп таныған 
Тəрбиенің ұтқыр ұстанымы мен түпкілікті 
мақсаты биігінде ұсынды. Ұтқыр ұстаздың 

Бұл күнде танымал ардақты азамат, ҚР 
ҰҒА академигі, ағартушы ғалым, ұстаз, пе-
дагогика ғылымдарының докторы Серік 
Жай   лауұлы Пралиевтің есімі жоғары білім 
беру саласында қызмет істейтін ұстаздар қа-
уымы мен студент-жастаржұртшылығына 
етене жақын есім. Əсіресе, соңғы жылда-
ры өзі басқарып отырған еліміздегі басты 
оқу орны Абай атындағы Қазақ Ұлттық пе-
дагогикалық университеті атқарып жатқан 
ауқымды қыруар жұмыстарды осы өресі 
биік ерен тұлғаның еңбегінсіз көз алдына 
елес тетумүмкін емес. Тарихтың жасаушы-
сы халық десек те, сол халықтың алдыңғы 
шебінде дер мезгілінде атойлайтын біліктісі 
мен білектісінің табылуы да артық айғақты 
қажет етпейтін бұлтартпас ақиқат.

Биыл Секең сынды осындай тағылымды 
тұлға, біртуар азаматтың туғанына 60 жыл 
толғалып отыр.

Университеттің өркендеп дамуына өл-
шеу сіз үлес қосып, артында талай ұрпақ 
зер десінде өшпестей із қалдырып келе жат-
қан ұлағатты тұлға мерейлі жасқа да келіп 
жетті. Осынау жасқа жеткенше талай игі іс 
атқарып, ел қажетіне жарап келе жат қан аза-
маттың еңбек жолы өнегеге толы десем артық 
айтқаным емес. Еткен еңбегі ел келе шегіне 
сіңірген жақсылығын санамалап отырмай, 
бір ғана Елбасының Ұлттық тəрбиені көтеру 
идеясына орай қазіргі таңда өзі басқарып 
отырған оқу орынында жасалынып жатқан 
соны ізгі істерін айтып өтуді жөн көрдім.

Секеңнің дүниетанымы мен өмірлік ұста-
нымында жаһандану дəуіріне сай қазақтың 
ұлттық болмысына тəн құндылықтар жүйе-
сінің көрініс табуы ерен тұлғасын ерекшелей 
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ұшқыр ойы мен тындырымды тəжірибесінен 
туындаған көрегендігінің көріністерін бүгін-
гі білім мен тəрбие беру ісінің көкейкесті 
мəселелерінің ол көтерген мəселелермен 
үн дес тігінен байқауға болады. Мəселен, 
про фессор С.Жайлауұлы: «Ұлттық тəрбие 
тура лы идея бүгінгі күн талабы мен өмірлік 
қа жет тіліктен туындап отыр. Қазақ елінің 
əлемдік кеңістікте өз жолын таңдауы əрбір 
қазақтың емін-еркін өмір сүруінің кепілі. 
Ол сөзсіз ұрпақтар қамы деген ұғыммен 
үндеседі», - десе, бүгін бұл тұжырым ұлт-
тық тəрбиенің барша қазақстандықтарды 
ұйыстырушы қабілетін мейлінше күшейту 
арқылы оны барлық отандастарымызға ортақ 
рухани құндылыққа айналдыру міндетіне 
ұласып отыр. Сол сияқты, ойшылдың: «Ұлт-
тық 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 ба-
рып жалпыадамзаттық қоғамға лайық орнын 
белгілеуі қажеттігін сіңіруі болса керек», - де-
ген ұстанымдарының бүгінгі білім беру ісінде 
етек алып кеткен жаттандылықтан, жалаң 
ақпаратпен əуестенушіліктен, аждаһадай 
төніп келе жатқан жаһанданудың араны-
нан сақтандыруға бағытталғанын айқын 
аң ға руға болады. Əлемдегі аса ауқымды 
құбы лыстардың бірі – жаһандану дəуірінің 
білім жүйесіне зор ықпалын тигізіп жатқан 
кезеңінде – адамзат ұрпағының тағдырына 
деген алаңдаушылығы мен жауапкершілік 
сезімдері толастаған емес. Бұл жаппай жа-
һан дану процесінің құрбаны болмау үшін 
– бабалары мирас етіп қалдырған рухани-
мəдени қазыналарын қастерлеп, өскелең 
ұрпақ тəрбиесіне жаратып отыру қажет екені 
айдан анық.

Ұлт болашағы – жас ұрпақтың қамын əуел 
бастан ойлаған əр халық – өне бойындағы 
барлық асыл қасиеттерді ұрпағының сана-
сына сіңіріп, өркениет мəдениетінде теңдесі 
жоқ рухани қазынасын сақтай білген.

Демек, білім мен ғылымның дəуірі болған 
ХХІ ғасырда əрбір ұлт өзін əлемнің алдыңғы 

қатарынан көруі үшін ұрпақ тəрбиесіне аса 
мəн беретіні сөзсіз. Кімнің білімі күшті, 
əлем соның қолында десек, өзге халықтар 
соның тілінде сөйлейді. Мінеки, қазіргі 
кездің шындығы осы. Ал, өркениеттің көші-
нен қалмай, əлемнің бəсекеге қабілетті ал-
дыңғы 50 елі қатарынан көрінгісі келетін 
қазақ елі үшін, əрине, ұрпақ тəрбиесі аса 
маңызды күн тəртіпте тұрғаны анық. Ұрпақ 
– ұлттың айнасы. Таратып айтар болсақ, 
оқытушыны айна деп қарауымызға бола-
ды. Себебі, одан оқушы көрінеді, қандай 
оқы тушы болса, сондай оқушы көрінеді. 
Ал оқушы мен оқытушы – ұлттың айнасы. 
Олардан тұтас ұлт көрінеді, ендеше, ұлттың 
келбетін жақсартамыз десек, тəрбиеге баса 
мəн беру керек. Осының төңірегінде біздің 
болашағымыз қандай тəрбие алып жатыр? 
Кімдер тəрбиеленіп жатыр деген сауал елінің 
болашағы үшін алаңдайтын əр азаматты ма-
залайтыны анық. Сондай елдің болашағы де-
генде жай қарап отыра алмайтын азаматтың 
бірі де, бірегейі –Серік Жайлауұлы Пралиев.

Бүгінде білім мен тəрбие беру ісін бүкіл-
халықтық іске айналдыру мəселесі көтеріліп, 
осыған байланысты біртұтас инновациялық 
технопарктерді құру жұмысы қолға алынып 
жатқанда, Секең де жай қарап отырмай – 
Ұлттың сапалық құрамын арттыру тек қан 
тазалығын жақсартумен ғана шектелмейді, 
рух тазалығын тəрбиелеу арқылы да биік 
мұратқа жетуге болатынын алға қойып отыр. 
Ал, оның түпкі мақсатында инновациялық 
терең білім алу қажеттілігі мен технология-
лар əлемінде қабілеттілік таныту сұранысы 
мен мұндалап тұр – деп үн қосып, мұны 
жүзеге асыру үшін тың идеялары мен бар 
күшін аямай салуда. Жоғары білім саласы 
халықаралық ең биік талаптарға сай болуға 
тиістігіне орайжоғары оқу орындарының 
əлем университеттерінің рейтингтеріне кі-
ру ге талпынуы қажеттігі, жастар бойында 
қазақстандық отансүйгіштіксезімін қалып -
тастыру керектігіне байланысты қалып тас-
қан жаңа ізденістер осы аталып отырған уни-
верситетте айрықша серпіліс танытуда. Бұл 
сауал төңірегіндегі ол кісінің тың ізденістері 
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ұлт болашағының келешегін ойлап, қазақ 
хал қының төл мəдениетін ғаламдық өрке-
ниет дəрежесіне көтеру мақсатында ұлттық 
құн дылықтарымыздың өң бойында жи нақ  -
талған ұлттық тəлім-тəрбиені көтеру жө-
ніндегі ой-пікірлері мен көзқарастарынан 
көрініс тауып отыр. Осы мазмұнда жазған 
Серік Жайлауұлының «Білім беру сапа-
сы жəне оқу үдерісін жетілдіру», «Білім 
беру траекториясын анықтау жəне оқу про-
цесіндегі реформаны тереңдету», «Ұлттық 
тəрбиені дəріптеу – бүгінгі күн талабы», 
«Ұлттық тəрбие», «Ғаламдық жаһандану 
жəне ұлттық білім», «Ұлтжандылыққа ұр-
пақ ты салт-дəстүр, əдет-ғұрып негізінде 
тəр биелеу мəселелері», «Ырым-тыйымның 
тəрбие үрдісіндегі рөлі», «ЖОО-да “Ұлт-
тық тəрбие” пəнін ендірудің ұйымдастыру-
педагогикалық аспектілері» сияқты ғылыми, 
публицистикалық мақалалары мен авторлар 
бірлестігіндегі «Ұлттық тəрбие (Ұлттық 
тəрбиенің этика-эстетикалық негіздері)», 
«Ұлт тық тəрбие (Салт-дəстүр, əдет-ғұ рып 
негізінде)» атты оқу құралдарының та-
қы рыбы ауқымды, мағынасы терең, соны 
идеяларға толы еңбектер болып табыла-
ды. Бұған дейін де ғалымдық та, ұйым дас-
тырушылық қырынан да танымал азамат тың 
болашағымыздың рухани дамуын дұ рыс 
жолға қою мақсатында істеп жатқан жұмыс-
тары мен үлкен азаматтығы да ұрпақ қа ұмы-
тыл мас өнеге.

Профессордың сондай кейінгі ұрпаққа 
өне  ге болар рухани мұрасының өміршеңдігі 
туралы сөз қозғағанда осы тəріздес мысал-
дарды көптеп келтіруге болады. Ұлттық 
тəрбиені белсенді түрде көтеріп, іске асырып 
жатқандығының тағы бір көрінісі, ұлттық 
тəрбие мəселелерін зерттейтін жəне насихат-
тайтын ғылыми-көпшілік басылымдарының 
ауқымының тарлығын ескеріп, ұлттық тəр-
бие мəселелерін көпшілікке, ұстаздар қа уы-
мына, жалпы ғылым саласындағы қыз мет-
керлерді əрқашан ақпараттандырып отыру 
мақсатында 2009 жылдың наурыз айынан 
бастап республикалық ғылыми-көпшілік ба-
ғыт тағы «Ұлттық тəрбие» атты журналдың 

жариялануын қолға алып, дұрыс жолға қоюы. 
Мұнымен шектеліп қалмай, ұрпақ тəрбиесі 
туралы толғандырған мəселелер мен ой-
пікірлерін журнал беті арқылы көпшілік 
қауыммен де үзбей бөлісіп отыруы ұлтым де-
ген ұлт жаңашырының болмысын тереңдете 
түседі. Секең журналдың мақсатына ұлт-
тық тəрбие мəселелерін көпшілік қауымға, 
ғылым саласындағы қызметкерлер мен сту-
дент жастарға насихаттай отырып, қазақ 
халқының ұлттық қағидаларын бүгінгі күн 
тұрғысына сай ұлттық құндылықтарын қа-
лыптастыруды міндеттеді. Негізгі бағы-
тында ұлттық идеяның, намыстың, рухтың, 
салт-сананың, ұлттық бизнестің қалып та-
суынан, жанашыр ұлт тұлғаларының саналы 
өмірінен, ұлттық тағылым жайлы мағ лұмат 
беруін, олардың əдет-ғұрыпты дə ріп тейтін 
жəне танымдық материалдармен əр жеке 
тақырыптық тарауларда кеңінен қарас-
тырылуы көзделген. Бүгінгі таңда бұл басы-
лым «Ұлттық тағылым», «Ұлттық намыс», 
«Ұлттық тұлға», «Салт-дəстүр», «Ұлттық 
бизнес», «Отбасы тəрбиесі» сияқты тұрақты 
айдарлар көлемінде мақалалар жариялайды. 
Журналдың одан ары жемісті жұмыс жасау-
ын қамтамасыз етіп отырған ректор кезекті əр 
нөмірін үзбей қадағалап, Республикамыздың 
түкпір-түкпіріне таралуына жағдай жасап 
отыр.

Қазіргі Қазақстандағы тұрақтылық пен 
бейбітшілік келісім жолын баянды етуде, 
мемлекетімізді жəне оның ұлттық қауіп-
сіздігін одан əрі нығайтуда, экономи каның 
тұрақты дамуы мен азаматтардың əл-
ауқатының артуын қамтамасыз етуде ұлт-
тық тəрбиенің алатын орны ерекше. Бұл 
де ге німіз – ұлтшылдыққа қарай бет алу 
емес, қазақ халқының мəнді де, сана лы 
тəр би есін Қазақстанда білім алатын басқа 
ұлт өкілдеріне насихаттау, қазақ халқы-
ның мəнді де, маңызы терең тəрбиесін тү-
сіну арқылы қарым-қатынасты нығайта 
түсу. Еліміздің егемендігін алғаннан ке-
йін гі əлеуметтік өмірдегі салауаттандыру 
мақсатындағы жұмыстың бір қыры, ұлты-
мыздың ғасырлар бойы кəдесіне жарап кел-
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ген тəлім-тəрбие мазмұнын қазіргі жастар-
ды оқыту мен тəрбиелеуде пайдалана білу 
қажеттілігін нақтылау. Жалпы білім бере-
тін ұйым түлектері қоғамнан өз орында-
рын табуға, қоғамдық дəстүрді жалғастыру 
дайындығына оларды қалыптастыру үрдісі-
нің басты назарында ұлттық тəрбиені нақы-
ш тау жолын қою.

Бір əтеген-ай дейтін жағдай, мұндай атал-
мыш іс-шаралар тек академик С.Ж.Пра лиев-
тің басшылығымен өзі басқа рып отыр ған 
Абай атындағы Қазақ Ұлттық уни вер ситеті 
аясында ғана атқарылып жатыр. Ұлттық 
тəр биені қазақ мəдениеті мен əлем өрке-
ниеті негізімен ұштастыра отырып, оқу 
үр ді сіне енгізудегі университет бас шы сы-
ның ұсынған идеясы бүгінгі таңда оқы-
тушылар мен білім алушылардың жəне 
жал  пы халықтың қызығушылығы мен риза-
шы лығына бөленуде. Ел ертеңін ұлттық құн-

дылықтар негізімен байланыстырған Серік 
Жай лауұлының еңбегі халық тəрбие сінде 
өз мəйегін табарына сеніміміз мол. Енді, 
осындай игі істердің Республика көле мінде 
дамып, əсіресе, білім беру орындарында 
жалғасын табуы, халыққа ұлттық тұрғыда 
тəрбие беруге жұмылдырар күш болып та-
былары анық.

Дəстүрлі ұлттық тəрбие қозғалысын бар 
болмысымен, зеректігімен пейілді қолдап, 
сол соқпақтың ай қасқа айдын жолға айна-
луына күш салып келе жатқан кісіліктегі 
ерекше ел ағасы ретінде танылып отыр. Се-
кең – керек заманда туып, керекті шаруаға 
ат қосысып, келелі іс тындырып отырға ел 
ардағы деуіміз «Азаматқа халықтың риза-
шылығынабөленгеннен артық бақыт жоқ» 
деген ұстанымының айғағы іспеттес десек 
əбден орынды болар еді.

Резюме
Статья посвящена С.Ж.Пралиеву. Его роли в становлении национального воспитания в 

условиях современной глобализации. Показана рольнациональноговоспитаниявобразова-
тельномпроцессе.

Summary
The article is devoted S.Zh.Pralievu. His roles in becoming of national education in the 

conditions of modern globalization. The role of national education is shown in an educational 
process.

Адамның адамшылдығы – ақыл,
ғылым, жақсы ата, жақсы ана,
жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады.
                                                                         Абай
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҰЛТ ҚАЛЫПТАСТЫРУ – 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ КЕПІЛІ

Абай атындағы ҚазҰПУ Ректоры 
п.ғ.д, профессор Піралиев С.Ж.

Абай атындағы ҚазҰПУ
Инновациялық технологиялар жəне білім беру 

мазмұнын ғылыми зерттеу институты директоры 
ҚР жоғары мектепке еңбегі сіңген қызметкер, 

профессор Нуриев М.А.
Оқу үрдісін жетілдіру жəне жинақтау 

бөлімінің басқарушысы 
ф.ғ.к. Сейсенбаева Ж.А.

Қазіргі Қазақстан қызыға қарайтын қар-
қын ды даму жолына түскен, əлем таныған 
мем лекеттердің қатарында. Жас мемле кет-
ті бүгінгідей дəрежеге жеткізген Прези-
дент Н.Ə. Назарбаев ұлттық дамудың түпкі 
мақ саты интеллектуалды ұлт қалыптас-
тыру дың негізінде екендігін баса айта-
ды. Елбасы ҚазҰУ-де оқыған «Қазақстан 
дағдарыстан кейінгі дүниеде: болашаққа 
интел лектуалдық секіріс» атты лекциясын-
да зиялы ұлт қалыптастыру идеясын айтып 
өткен болатын. Бүгінгі таңда осы бағытта 
көптеген жұмыстар жасалуда.

Өз ұлтының бақытты болаша ғын, кемел 
келешегін ойлаған, төрт құбыласы түгел, 
қуат ты мем лекет құруды мақсат еткен Елба-
сы «Интеллектуалды ұлт-2020» ұлттық жоба-
сын дайындауды ұсынған болатын. Ұлттық 
жоба үш негізгі аспектіні қамтуы қажеттігін 
нақтылаған. Біріншісі, қазақстандық бі лім 
жүйесін дамытуда серпіліс жасау. Қазіргі 
таңда білім беру үдерісіне барынша кеңінен 
назар аударылғаны жөн. Ұлттың дамуының 
негізі дұрыс білім ала білуде.

«Интеллектуалды ұлт» жобасының екінші 
аспектісі – ғылым саласын дамыту мен елі-
міз дің ғылыми потенциалын арттыру.

Жобаның үшінші бағыты – инновациялар 
жүйесін дамыту. Ол қазақстандықтардың 
жаңа генерациясын қалыптастыруға бағыт-
талған. Білім беру саласындағы бүгін гі таң-
дағы өзгерістер осы ұсынылып отыр ған үш 

аспекті негізінде дамуы білім алушы лар-
дың өзіндік көзқарасы қалып тасқан тұл  -
ға болып қалыптасуына жұмылды рыла-
ды. Білімді реформалаудың басты мін  деті 
- мемлекеттік білім беру жүйесін əлем дік 
үз дік үлгіге сəйкес деңгейге көтеру. Жеке 
тұл ғаның білім алу жəне рухани қажет тіл-
іктерін, оның мүмкіндіктерін ескере оты -
рып қанағаттандыру, қалыптастыру, адам 
білім үшін емес, білім адам үшін оқу-тəр -
бие процесін ізгілендіру, ізгілік прин цип-
терін қайта түрлеуі арқылы жүзеге асы-
рылуы тиіс. Сонда ғана білімнің беделін 
арт  тыруға, білім беру саласының мемлекет 
пен қоғам өміріндегі басым мəртебесін нақ-
ты орнықтыруға болады. Қазіргі таңдағы 
əлемдік ғылым мен білім беру саласындағы 
жетістіктерге негізделген жаңа жүйе еліміз-
дің білім беру саласына терең енгізіліп отыр. 
Бұл өзгерістер өз кезегінде болашақ интел-
лектуалды ұлтты қалыптастырудың кепілі 
болмақ.Интеллектуалды қоғамның мақсаты 
-жаңаша біліммен қаруланған мамандарға 
сұранысын қанағаттандыру, ғылымның же-
тіс тіктерін экономиканың нақты сектор-
ларында жүзеге асыру жəне еліміздің адам-
заттық құндылықтарын қалыптастыру.

Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев жолдауын-
да: «Болашақта өркениетті дамыған елдер-
дің қатарына ену үшін заман талабына сай 
білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 ел дің 
қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін 
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– білім» - деп нақтылаған болатын. Мек-
тепке дейінгі білім беру мекемелерін то-
лық тай қамтуға бағытталған «Балапан» 
бағ   дар ламасы дарынды балалар үшін жа-
ра   тылыстану-математикалық цикл пəн де-
рін тереңдетіп оқытатын 20 интел лек туал -
дық мектепті ашуға бағыт талған бағ дар-
ламалары интеллектуалды ұлт даярлау ды 
ұйым дастырудың жаңа негізін қалып тас-
тыруға мүмкіндік береді. Аталған бағ дар-
ламалар еліміздегі инновациялық даму-
дың негізгі бастауы болып табылады. Осы 
бағыт та қазіргі таңдағы əлемдік ғылым мен 
білім беру саласындағы жетіс тіктерге не-
гізделген іс-шаралар білім беру саласынан 
бастау алады. Білім беру қыз метінде елі-
міздегі жəне əлемдікбілім беру жү йе сін-
дегі классикалық дəстүрлі жəне жаңа үр-
діс  терінің үйлесімділігін қамтитын оқу бағ-
дар ламаларымен білім сапасын арттыру қа-
жет тігі туындауына байланысты жоға  рыда 
айтыл ған бағдарламалардың дамуы өте 
маңыз ды. Отандық білімберуге қойы латын 
атал мыш талаптар Қазақстанның əлеу  мет-
тік-экономикалық дамуынжедел қам  та   ма-
сыз ете отырып, инновациялық даму на  ры ғы 
мен көпсалалы ғылымның жоғары тех ноло-
гиялы өндіріс жағдайында басқаруға құ-
зір етті жəне бейімді-шығармашылығы бар 
тұл ға дайындау қажеттілігінен туындай ды. 
Осы бағыттағы жасалынып жатқан игі істер-
дің бастауы ретінде біртұтас білім жүйесін 
құрай тын оқыту жəне тəрбиелеу процессінің 
бірыңғайлылығын қамтамасыз етуге бағыт-
талған  интеллектуалды мектептердің ролі 
айқын. Аталмыш оқу орындарының ерекше-
лігі де сонда, білім процессін ұйымдастыруда 
пəн жəне деңгей аралық кіріктілікті, бірізді-
лікті, дифференциацияны қамтамасыз етуді 
негізге алады.

Əлемдік сапа жəне білімнің өтімділігін 
негізге алуға бағдарланған интеллектуал-
ды тұлға қалыптастыратын мектептердің 
мақсаты- əр түрлі салалар үшін бəсекеге 
қа білетті менеджерлерді дайындау. Еліміз-
деинтеллектуалды мектептердің жүйесін 
да мыту қазақстандық мектептердің жаңа үл-

гісін қалыптастырудың бастауы, яғни интел-
лектуалдық əлеуетін жүзеге асыраалатын-
рухани болмысты тұлға дайындайтын білім 
беру бағдарламаларының жүзеге асуы деген 
сөз.

Елбасының бастамасы бойынша Аста-
нада «еліміздің болашақ зияткерлік элита-
сын қалыптастыру мақсатында» құрылған 
ұлттық бiлiм беру жүйесiнiң барлық ар-
тық  шылықтары мен үздiк əлемдiк ғы-
лы ми бiлiм беру тəжiрибесiн үйлесiмдi 
қам титын, Қазақстанның ұлттық брэн-
дiне айналатын ерекше үлгiдегi Назарба-
ев университеті де интеллектуалды тұл ға 
қа лыптастыра отырып, бəсекеге қа бі-
летті маман дайындауға арналған жұмыс-
тардың бірегейі деп есептейміз.

Интеллектуалды ұрпақ тəрбиелеу ісі те-
рең білім, кəсіби алғырлық, жоғары білік-
тілік ұлттық мүддеге қызмет ету, ел ал-
дын дағы парыз ұғымына сүйену, рухани 
құн ды лықтарға негізделген жасампаз күш 
не  гізіне жұмылдырылуы тиіс.Ұлттық жоба-
ны жүзеге асыруда заманның озық жоғары 
тех нологияларын жетiк меңгерумен қатар, 
елiмiзде индустриялық дамудың ақпараттық 
өркендеуiне белсендi, əрi қабiлеттi, көзқа ра-
сы дұрыс, дiнi мен дiлi жəне рухы жоға ры 
ұрпақ қалыптастыру қажеттiлiгi қам та ма-
сыз етіледі. Осы тұрғыда ұлттың интел-
лектуалдық капиталы –бұл барлық жинақ-
талған ғылыми, кəсіптік, мəдени ақпараттар, 
өмірдің барлық салаларының мамандарының 
білімі мен біліктері, əрбір жеке адамның  ин-
теллектуалдық, моральдық жəне мəдени да-
муы, ұлттың  позитивті психикалық жəне 
моральдық ерекшеліктері екені белгілі. Ин-
теллектуальды даму бағдарында тұлғаның 
əлеуметтік-танымдық салты мен  əдеттері, 
сон дай-ақ халықтың əдет-дəстүрлері, жақсы 
кəсіп тік дағдылар, білімділік, тəрбиелілік, па-
триотизм, азаматтық белсенділік, тəртіптілік, 
табандылық, шыншылдық, еңбексүйгіштік 
қасиеттерін жан-жақты дамыту сынды 
қасиеттері қамтылады. Осы айтылған қадір-
қасиеттің барлығы дерлік - ұлттың байлығы 
мен игілігіне жұмылдырылады. 
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Интеллектуалды ұлт қалыптастыруда ал-
дымен ол қандай қасиеттерді қамтитынын 
анықтап алуымыз қажет. Сонымен, интел-
лектуалды ұлт білімді, ғылымды меңгерген, 
тəрбиенің бастауларын толық қамтыған 
тұлғадан қалыптасады.

Қазіргі таңдағы егеменді еліміздің бола-
ша ғы дарынды, білімді, іздемпаз, дені сау 
жастарға байланысты. Осыған орай, интел-
лектуалды ұлт қалыптастыруда қоғам ал-
дында тұрған басты міндет – өзіндік айтар 
ой – пікірі бар, жоғары саналы, белсенді, 
бəсекеге қабілетті, дені сау азамат тəрбиелеп 
шығару. Үдемелі-инновациялық жаңа эко-
номика құрып жатқан осы кезеңде елімізге 
білімді, дер кезінде шешім қабылдай білетін 
ұлт, соның ішінде жастар өте қажет. Ол 
үшін ақпаратқа қолжетімділікті бүгінгі күн 
тала бына сай дамыту қажет, бұл - ұлттың 
денсаулығының дұрыстығы, сапалы өмір сү-
руі, жақсы білім алу жəне ғылымды дамыту. 
Қоғамдағы түбегейлі өзгерістер жаһандану 
үрдісінде өзіндік келбеті қалыптасқан жаңа 
адамды дамыту мақсаттарын қойып отыр.

Интеллектуальды тұлғаны төмендегі көр -
се тілген құндылықтарды бойына сіңіру ар-
қы лы қалыптастыруға болады:

1. Танымдық бағытта: таным мəдениеті, 
интел лект, білім, ақыл – ой мəдениеті, шы-
ғар машылық, сындарлы ойлау, сананы же-
тіл діру, ой – өрісінің кеңдігі т.б.

2. Адамгершілік бағыт: жеке тұлғаның 
қасиеттері: сыйлау, мейірімділік, əділдік, т.б, 
адамгершілік ұстанымдар: қадір – қасиет, 
ұқыптылық т.б. 

3. Əлемдік бағыт: азаматтылық, партио-
тизм, белсенді өмірлік позиция, ұйымдылық, 
адам құқықтары т.б.

4. Ұлттық бағыт: салт – дəстүрді, тілді, 
дінді, əдет – ғұрыпты құрметтеу, ұлттық 
сана, ұлтжандылық, елін жерін сүю жəне т.б.

5. Салауатты өмір салты: экологиялық 
мəдениет, спорт, санитарлық- гигиеналық 
нор маларды сақтау, жағымсыз қылықтардан 
арылу, дене шынықтыру т.б.

6. Дүниетаным бағыты: ғылыми, білі м-
ділік дүниетаным, танымдық дүниені қабыл-

дау, дүниені түсіну, əлем туралы ойлану, ой- 
толғаныс т.б. 

Болашақ интеллектуалды ұлтты қалып-
тастыруда əлемдік дəрежедегі ғылым мен 
білім саласындағы жетістіктерді қамти оты-
рып, ұлттық əлеуетті дамыту бағдар негізге 
алынады. Елбасы «Интеллектуалды ұлт-
2020» ұлттық жобасы  идеясына «оның басты 
мақсаты - жаңа қалыпта қазақстандықтарды 
тəрбиелеу, сондай-ақ Қазақстанды бəсекеге 
қабілетті адамдық капиталы бар мемлекетке 
айналдыру» деп, нақтылаған болатын. Осы 
тұрғыда республикамызда ұлттық интел-
лектің негізін қалауға бағытталған ғылым 
мен білім жетістіктерін дамыту тұрғысына 
назар аударылғаны жөн. Өйткені, елімізге 
халық аралық деңгейде бəсекеге қабілетті 
білімді адамдар қай кезде де өте қажет.Ин-
теллектуалдық ұлт қалыптастыру жөнінде 
айтқанда, біз ең алдымен қоғамның рухани-
адам гершілік мəселесіне тереңірек көңіл 
бө луіміз керек. Қоғамды ұлттық тұрғыда 
да мы туға, жастардың патриоттық сезімін 
тəр биелеуге, ұлттық намысты шыңдауға, əр-
бір азаматтың азаматтық жауапкершілігін 
арттыруға барлық жағынан мүмкіндік жа-
салуы қажет. Осы тұрғыда интеллектуалдық 
ұлт қалыптастыруда ұлттық тəрбие маңызын 
айқын аңғаруға болады. Ел боламын деген 
мемлекет ұрпақ тəрбиесін бірінші кезек-
ке қояды. Біз - бала тəрбиесіне аса көңіл 
бөлген халықпыз. Тілдің дамуы да, ұлттық 
рухани құндылық тардың баланың бо йы-
на сіңірілуі де - тəрбиемен келеді. Ал тəр-
биенің өзегі - ананың құрсағынан бастала-
ды. А.Байтұрсынов: «Ба лам деген жұртым 
болмаса, жұр тым дейтін бала қайдан шы-
ға ды» дейді. «Интеллектуалды ұлт -2020» 
жобасының басты мақсаты ретінде жас тарға 
рухани тəлім-тəрбие беру аталғаны белгілі. 
Яғни, əлемді жаулаған жаһандану үрдісіне 
біз мықты ұлттық, мəдени құндылық тары-
мызды, ұрпағымыздың имандылығын қар-
сы қоюға тиіспіз. Демек, терең білім, кəсі-
би алғырлық, жоғары біліктілік ұлттық 
мүддеге қызмет етпесе, ел алдындағы парыз 
ұғымына сүйенбесе, рухани құндылықтарға 
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негізделмесе, жасампаз күшке айнала ал-
майды екен.  Бүгінгі білім беру саласында 
тəр бие мен білімді əр қырынан дамыта оты-
рып оқыту жəне білім алушыны интеллек-
талды түрде дамыту жолдары негізге алы-
нады. Интеллектуалды ұлт қалыптастыруда 
ұлт денсаулығы  маңызды мəселелердің бірі. 
Денсаулық адам дамуының маңызды құра-
ушысы жəне салдары. Ол жас кезде білім 
алудың, ал кейіннен оны үнемі жетілдіріп 
отырудың маңызды шарты болып табыла-
ды. Сондай-ақ, денсаулық жоғары өнімді 
еңбектің негізі бола отырып, адамдардың 
жеке жəне қоғамдық жағдайларын көтеруге 
мүмкіндік береді. Ендеше, ұлттың интел-
лектуалды даму бағдарында салауатты өмір 
салтының маңызы айқын. Осы мақсатты 
жүзеге асырудың аспектілері отбасы тəрбие-
сімен жəне білім беру мазмұнымен тығыз 
байланысып, білім мазмұнында жан-жақты 
ашылуы тиіс.

Интеллектуалды ұлт – моральдық, мəде-
ни, интеллектуалдық тұрғыда бəсекеге қа-
білет ті, барлық ақпараттардан хабары бар, 
өзінің ғылыми, мəдени біліми ақпараттарын 
еркін тарататын əлеуеті бар қоғам.

Жеке интеллектуалды тұлға қалыптасты-
ру жəне дамыту жолында біз халқымыздың 
ғұламалардың еңбектеріне сүйене отырып 
мəнін ашып алуымыз қажет. Еліміздің та-
ри хындағы ойшылдар мен даналарды, 
қоғам жəне мемлекет қайраткерлерінің 
өз заманына сіңірген еңбегінде бола шақ -
тың бақытты болуына қосқан үлесі мен 
ұлттың даму сипатын көрсету ба ғда-
рын айқындап алуымыз керек. Абай 
Құ нан баев пен Ыбырай Алтынсарин се-
кілді халық ағартушылары ұлт тың да-
муын таным-түсінікті кеңейту ар қы лы 
жету бағыттарын айқындап отырған. 
Олардың атқарған істері мен айтқан 
өсиеттеріне күні бүгінге дейін ха лық 
тəрбиесінде жоғары бағаланады. Жəне 
ұрпақ тəрбиесінде солардың ой өлшем-
дерімен өмір сүруге күш салып келеміз. Біз 
ғана емес, бүкіл əлемде қанша ұлт, қанша 
мемлекет болса, солардың барлығы да 

өздерінің ежелгі данышпандарының не-
месе жалпы адамзатқа ортақ Сократ, 
Арис тотель, Конфуций секілді зор тұлға-
лардың айтып кеткендерін өмірлік ұста-
ным дарында басшылыққа алуда. Қазақ 
даласындағы ойшылдардың айтқандары 
да бүкіл ұлттың «Қайтсе жақсы өмір 
сүруге болады? Ұлттың қадір-қасиетін 
жо ғал тпау» деген мəңгілік сұрағына жау-
ап беріп тұрған жоқ па.

Осы тұрғыда алдымен «интеллект», «ин-
теллектуалды капитал», «интеллектуалды 
ұлт» ұғымдарының мəн-мағынасын қазақ 
би ле рінің, шешендерінің, əл-Фарабидің, 
Абай дың, Шəкəрімнің, А.Байтұрсыновтың, 
М.Жұмабаевтың ұрпақ тəрбиесіне қатыс ты 
еңбектеріне сүйене отырып, «толық адам», 
«сегіз қырлы, бір сырлы» түсінік тері мен 
са лыс тыра отырып ашылады да, оларды 
қа уым дастықта қалай біріктіруге болатын-
дығы көрсетіледі; білім беру жүйесін инно-
вациялық дамыту, ақпараттық қоғамды да-
мыту, ұлттық тəрбие беру, ұлт денсаулығын 
күшейту интеллектуалды ұлт қалыптастыру 
факторы ретінде қарастырылады.

Интеллектуалды тұлға қалыптастырудың 
кезеңдері отбасы, мектепке дейінгі тəрбие, 
мектептік, кəсіптік жəне жоғары білім беру 
жо лында деңгейленіп қарастырылғаны жөн. 
Көпсатылы білім берудегі сабақтастық тұл-
ға қалыптасуының дұрыс бағдарын қамта-
масыз етеді. Ғылымның, білім берудің жəне 
инновацияның тығыз байланысқан түрдегі 
жаһандану принципі негізінде жоғары білік-
тілік қамтамасыз етіледі.

Білім беру жүйесін модернизациялау ар-
қы лы қойылатын мүдде – жоғары професси-
ональды жəне интеллектуальды деңгейдегі 
тұлға дайындау. Қазіргі таңда білім беру 
үдерісінде жаңа заман талаптарына сай білім 
жүйесі жасалынып жатыр. Оның негізінде 
отандық ең басты дəстүр – руха ни жəне ин-
теллектуалды күш-қуаты, азаматтық жауап-
кер шілігі, қоғам игілігіне ең бек етуге деген 
талпынысы бар зиялы қауым, еліміздің белді 
аза  мат тарындайындау міндеті жатыр.
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Резюме
В статье рассмотрены инновационные возможности формирования интеллектуальной 

нации. Так же анализируются и раскрываются периоды формирования интеллектуальных 
способностей личности.

Summary
The article discusses the innovative features of the intellectual creation of the nation. The same 

analyses and elaborates on the periods of cognitive abilities of the individual.

ҰЛТТЫҚ МІНЕЗ ЖƏНЕ ТƏРБИЕ

Педагогика ғылымдарының докторы, 
ұстаз-ғалым, ақын, жазушы, 

əл-Фараби атындағы ҚазМУ-дің профессоры
Əдібай Табылдиев

Қазақ халқының қалыптасқан ұлттық 
мінездерінің тəрбиелік мəні зор. Олар:
Ақкөңілділік– адам баласына 

жақсылық ойлау дəстүрі
Əдептілік– ұлттық əдептің көркем 

көріністері
Байсалдылық – ақылға сеніп, сабыр-

лы əрекет жасау белгісі
Бауырмашылдық – мейірімділік, 

қайырымдылық белгісі
Даналық– көргендік, көргенділік, 

ұлылық қасиеті
Жомарттық – кеңпейілділік, 

қайырымдылық
Зиялылық – біліктілік, ұлағаттылық, 

мəдениеттік белгісі
Имандылық – тақуалықты, 

пəктікті көрсететін əдеп
Кісілік - əдептілікті, ізеттілікті, 

салауаттылықты көрсету
Кішіпейілділік - əдептіліктің, 

имандылықтың көрінісі
Қонақжайлылық– қайырымдылық, 

мейірімділік, əдеп белгісі
Мұсылмандық – имандылық, 

тақуалық, əдептілік белгісі
Парасаттылық – инабаттылық, 

пайымдылық, мейір белгісі

Сабырлылық– байыптылық, ақыл – 
парасаттылық белгісі
Салауаттылық– адалдық, тазалық, 

сергектік белгісі
Ұлтжандылық– ұлттық сана, ұлт-

тық намыс, ұлттық  рух көріністері
Бұл салада əрбір мінез болмысы тура-

лы анықтамалар мен түсініктемелерді біз 
«Мінез жəне ұлттық тəрбие» деген бөлімде 
жан–жақты баяндаймыз.

Ұлттық мінез ғасырлар бойы елдің тұрмыс–
жағдайларына, тарихи құбылыстарға бай-
ланысты дамып, қалыптасты. Қалыптасып, 
халықтық əдепке айналған ұлттық мінезге 
заман зардабы əсер етпей ме? Əрине, əсері 
болар, бірақ ұлт тұрған жерде оның мінезін 
өзгерту «күші» күлде қалады.

Жас ұрпақты тегіне тербеп, олардың бо-
йына ұлттық қасиеттерді (мінезді) сіңіре 
білуіміз керек.

Мінез – жеке тұлғаның болмысындағы пси-
хологиялық (сезімдік, ұғымдық, түйсік тік) 
қасиеті. Ол меланхолик, флегматик, сангви-
ник, холерик сияқты темпера менттік қасиеттер 
арқылы ұрпақтан–ұрпаққа жалға сып келе 
жатқан генотиптік (тектік) адами ерекшелік.

Мінез болмысқа (текке), тұрмысқа, қоғам-
дық құрылысқа, кəсіпке, əлеуметтік жағдай-



16

ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

ларға байланысты ыңғайға, бейімделуге, құ-
бы луға сай болады.

«Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез 
деген сауыты болады» дейді Абай дана (32–
ші сөзінде). Тұрмысқа байланысты салмақта 
– күйгелек, қоғамдық құрылысқа байла-
нысты кішіпейіл – тəккəпар, əлеуметтік 
жағдайға байланысты өзімшіл – көпшіл бо-
лып, мінездер қасиетті қалыптасады.

Мінездің түрі көп (біз зерттей келе, мі-
нездің 50 түріне анықтама бердік). «Адам са-
насын тұрмыс билейді», тұрмысқа байланы-
сты менмендік билеген адамда дөрекі мінез, 
қасіретті адамда ашуланшақ мінез пайда 
болады. Біздің тəуелсіз еліміздегі адамның 
мінезі – кішіпейіл, көпшіл болуға тиіс. 
Көбінесе, кəсіпке байланысты жеке бастың 
темпераменті сол кəсіптің ерекшелігіне сай 
бейімделеді. Дегенмен, тектік (генотиптік) 
мінез негізін жоймайды.

Мінездің жақсы болып қалыптасуы тəр-
биеге, жеке тұлғаның ақыл–санасына бай-
ла нысты. Адам мінезін көбінесе өзін-өзі 
тəрбиелеу арқылы «түзейді». Кейде темпера-
менттік ерекшелік «мінез түзеуге» кедергі 
болады. Сонда ақыл, сана, ой адамға қуат 
береді.

Мінезді түсіндіру, іс-əрекетте көрсету, 
ма дақтау, жазалау арқылы тəрбиелеуге бо-
лады. Мінезді тəрбиелеу арқылы жақсарту 
міндетін əркім атқарып жүр. Жалықпаған 
еңбек нəтиже береді. Төменде біз ұлттық мі-
нез дердің тəлімдік мəнін ашып, көрсе теміз.

Ақкөңілділік мінез тəлімі
Адам баласына тек жақсылық ойлап, оған 

адамгершілікпен жақсылық жасауға бейім, 
ақжарқын, аялы нұр көрсететін ұлттық мі-
нездіақкөңілділік мінез дейміз.

Ақкөңілділік мінез өзара сыйласымнан, 
жайдары жарасымнан, ақниетті əрекет тер-
ден, жақсылыққа құлтарлықтан, жана шыр-
лық əрекеттерден айқын көрінеді.

Қазақ халқы «бір үйде қанша болсаң, бір-
біріңе мейман боласың» деп өзара сыйласым-
ды ақкөңілділікті талап етеді. Ақкөңіл адам, 
əсі  ресе, өз жақындарына деген ақжарқын 

сү  йіс  пеншілікті көрсетіп, ақкөңілділік мінез 
көр  сетеді.

Ақкөңіл адам ақниетті əрекеттерімен ақ  кө-
ңілділік мінезді шашады да, сүйіс пен   шілікке 
бөленеді, жақсылыққа құштар лығымен ай-
на ласындағы адамдарға адамгер шілік қуат 
береді. «Өзіңді-өзің жаттай сыйла, жат өзі-
нен түңілсін» деп, ақкөңілділік мі нез дің сый-
ласымдық мəнін халық жоғары баға лайды.

Халық «ақкөңілдің аты арымайды, тоны 
тозбайды», «ақылды көңілі ақ болады, оған 
абырой мен бақ қонады» деп, бұл мінезден 
үлгі алуды уағыздайды. Ақкөңілді тұлғаларды 
насихаттап, олардың өнегесін жас ұрпаққа 
үйретуді мақсат тұтады. Халықтық тəлімде 
Қожанасырдың ақкөңілділігі, Жиреншенің 
ақниеттігі жас ұрпаққа үлгі - өнеге ретінде 
пайдаланылады.

Жеке тұлғаның тұрмыс–тіршілігі, əлеу-
мет тік ортадағы орны, ақыл–ойы, салт–са-
насы, көргенділігі оның ақкөңілділік мінезін 
қалыптастырып, ұлттық ұлағатты қасиетін 
толықтайды.

Қоғамдағы іштарлық, менмендік, тəккə-
пар лық мінездер ақкөңілділік мінездің шыр-
қын бұзып, шын бойына батқанымен, ақкө-
ңіл адам ол келеңсіз қасиеттермен үнемі 
күресуде болып, оларды жеңіп отырады. 
Ақ кө ңілділік мінездің асыл қасиеттерін 
ашып көрсетіп, ұрпаққа үлгі-өнеге етіп, оны 
дəлел деу, сезіндіру тəсілдерімен ұрпақтың 
бо йына сіңіреміз.

Əдептілік мінез тəлімі
Əдептілікті, кісілікті, əдеппен сөйлеуді, 

əдеппен қимылдауды, имандылықты, ұлт-
тық əдеп нышандарын көрсететін бұл ұлт-
тық мінез жеке тұлғаның беделін арттырып, 
бейнесін бедерлейді.

«Əдептілік - əдемілік» деп халық əдеп-
тілікті уағыздайды. Баланың əдептілік міне-
зін қалыптастыру үшін халық оның тілі шыға 
бастағаннан–ақ «жаман» мен «жақсыны» 
ажырата көрсетіп, мінезіндегі əдептілікті 
үйретеді.

Əдептілік мінездің бір тірегі – кісілік. 
«Үлкенге - əдеп, кішіге - ізет» деп, халық 
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кісілікті жоғары бағалайды. «Ортадан да, 
кішіден де, ұлымын деп көрсетпеген қысы -
мын» деп, Мұқағали ақын кісіліктің (кіші-
ліктің) ұлттық (рулық) мəнін ашып айта-
ды. «Ұлық болсаң, кішік бол» деп халық 
кісілік адам мінезіндегі құнды құбылыс 
екенін уағыздап, жастарды да үлкендерді де 
кісілікке тəрбиелейді.

«Көп сөйлеп, созбайын, əдептен озбай-
ын» деп Абай ақын əдеппен (қысқа-нұсқа) 
сөйлеудің өзі əдептілік екенін тіктеп айта-
ды. «Қоқсықтарды мың жылдық Қопсытады 
мыңжылдық» деп, біз мыңжылдық құбылыс 
əдептілікті бұзатынына мысал келтірдік. 
Əдеппен сөйлеу, артық сөз айтпау, дөрекі 
сөдерді айтпау, қысқа да нұсқа сөз айту - 
əдептіліктің белгісі.

Əдептілік мінез əдепті іс – қимылда, 
бет – қимылдан да айқын көрінеді. Үлкен – 
кіші алдындағы ізетті қимыл - əрекет жеке 
тұлғаның əдептілігін көрсетеді.

Имандылық - əдептіліктің жарқын көрі-
нісі. Иманды адам əдеппен сөйлеп, əдепті 
қимылдап, адам баласына тек жақсылық жа-
сайды.

Ұлттық əдеп – қазақ халқының ғасырлар 
бойы қалыптастырған ұлттық құндылығы. 
Сондықтан біз қазақ халқын (жалпы алған-
да) əдепті халық дейміз. Əдептілік мінездің 
үлгілерін əсерлеп көрсетіп, ұрпақты əдеп-
тілікке баулимыз.

Байсалдылық мінез тəлімі
Асықпауды, аңғарымпаздықты, ақылға 

се ну ді, сабырлы əрекетті, түбін ойлауды көр-
сететін бұл ұлттықмінез жеке тұлғаның бе-
делін биіктетеді.

«Байсалды болса мінезің, бақыттысың 
сен өзің» деп, халық байсалды мінезді жоға-
ры бағалайды. Асықпай сөйлеу, абайлап қи-
мыл дау, жылы шыраймен «салмақтылық» 
көрсету арқылы жеке тұлға өзінің байсал-
дылығын (ақылдылығын) көрсетеді. Сезім-
тал жастар мұндай мінезден үлгі алады.

Байсалды мінез аңғарымпаздықты көрсе-
теді. Байсалды мінезді тұлға əр нəрсенің 
«байыбына барып» сөйлейді, байыпты іс-

əрекет жасайды. Айналасының көңіліне көр-
кем дік құятын байсалдылықты жұрт сүй сіне 
қабылдап, үлгі тұтады.

Байсалды мінезді адам ақылға сүйенеді, 
яғни өзінің ақылдылығын көрсетеді, айнала-
сындағыларға үлгі болады. Қиын іс-əрекетті 
ақылдасып атқаруды əдетке айналдырған 
тұлға байсалды мінезі арқылы басқалардың 
бағдарын жөнге салып отырады.

Əрбір əрекетін сабырлықпен баптайтын 
байсалды мінезді адам өз мақсатына жетіп, 
тындырымды іс-əрекет жасайды. 

Байсалды мінезді адам əрбір іс-əрекеттің 
түбін (нəтижесін, жеңісін, жемісін) ойлайды.

«Жеті рет ойлап, бір рет піш», «асықпаған 
арбамен қоян алады», «күшіңнің жеңгенін 
айтпа, ісіңнің өнгенін айт», «асыққан – сай-
танның ісі» деп халық ұрпағын бай сал ды-
лыққа тəрбиелейді.

Байсалдылық мінез – қазақ халқының 
тек тік қасиетін көрсетеді. «Аялдап, артын 
ойла, түңілмей, түбін ойла» деп қазақ халқы 
тарихи жеңістерге байсалдылықпен жетті. 
Байсалдылық қасиетті жастар өнеге тұтады.

Бауырмашылдық мінез тəлімі
Жеке тұлғаның мейірімділігінен, қайы-

рым ды лығынан, қамқорлығынан, сүйіс пен-
ші лі генен, ынтымақтығынан, мақтаны шы-
нан пайда болатын бұл ұлттық мінез оның 
адами асыл қасиетін көрсетіп, беделін арт-
тырады.

Отбасындағы əрбір тұлға бір–біріне ме-
йі рімді болады. Ағайындардың бір–бірі не 
көр сеткен мейір–шапағаты олардың адам-
гер шілік абыройын арттырады. Мейірімді 
жан дар жанұяға жарқын нұрын төгіп, бе йіл–
берекені арттырады. Ағаның ініге, қарын-
дасқа деген, əпкенің ініге деген, сіңліге деген 
мейірімділігі күннің шуағындай əсер етіп, 
татулық татымын арттырып, бақыт бағына 
ендіреді.

Бауырмашыл адам қайырымды болады. 
Ол жақын адамдарға əрқашан көмек көрсетіп, 
қиындығын бөлісіп, шаттығын бірге көреді. 
Үлкеннің кішіге деген қайырымдылығы кі-
шінің мейір–шапағатын арттырады.
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Бауырмал адам үлкенге де, кішіге де, 
досқа да, жолдасқа да, жалпы адамзатқа қам-
қоршы болады. Ата–ананың балаға деген 
қамқорлығы, баланың ата–анаға деген қам-
қорлығы қазақ халқында ұлттық тəрбие ар-
қылы қасиетті əрекет ретінде қалыптасқан. 

Отбасының əрбір мүшесінің бір–біріне де-
ген сүйіспеншілігі «əкетайым», «анашым», 
«аға тайым», «əпкетайым», «айналайын», 
«ал  тыным», «күнім» деген сөздер арқылы 
əді п тілікпен əдемі сезіліп, бауырмашылдық 
мі нез ді қалыптастырады.

Жанұядағы ынтымақ бірлікті арттырып, 
жемісін беріп, əрбір бауырмашыл адамның 
мақтаныш сезімін қалыптастырады. «Ырыс 
түбі - ынтымақ» дейді халық. Бауыр машыл-
дық мінез отбасы мүшелерінің ынты мағын 
арттырады.

«Адам - бауырың» деп, қазақ халқы ба у-
ыр машылдыққа үндейді. Əсерлі мысалдар 
мен тəлімді тəсілдер арқылы ұрпақты ба уыр-
машылдықа тəрбиелейміз.

Даналық мінез тəлімі
Данышпандықты, біліктілікті, көреген-

дік ті, ақыл парасатын, кішіпейілділікті, ұлы-
лық ты көрсететін бұл қасиетті ұлттық мінез 
жеке тұлғаның беделін өсіріп, бейнесін 
көрсетіп, басқалардың байыбын шақырып 
тұрады.

Данышпандықпен өмір заңдылықтарын, 
философиялық ой түйіндерін дəлелдей баян-
дап, түбегейлі түйінді шешімдерін баян етіп, 
данышпан адам əлеуметке əл береді, адамға 
ақыл береді, кəрі – жасқа кəделі тəлім береді.

Даналық мінезді, көбінесе, жеке тұлғаның 
біліктілігі қалыптастырады. Дана тұлға «мен 
білемін» деп кеуде қақпайды, білетінін ұла-
ғаттылықпен ұғындырады. Ол көп біледі, 
біле беруден жалықпайды, білгендерін ай-
наласына əр түрлі тəсілдер арқылы үйрете 
біледі. «Білген адам білдім демес, білдім 
десе, білгені емес» деп, халық дана мінезді 
адамның қазақи қасиеттерін жоғары бағалап, 
өнеге тұтады.

Жеке тұлғаның көрегендігі оның даналық 
мінезінен айқын көрінеді. Өмір қисындарын 

өрнектей баяндап, даналық шешім айтатын 
адамның ойы – терең, сөзі өткір.

Даналық мінезі қалыптасқан жеке тұл-
ғаның ақыл–парасаты айналасына нұрын 
шашып тұрады. Оның сөзі қисынды, ойы те-
рең, іс-əрекеті үлгілі болады.

«Ұлық болсаң, кішік бол» дейді халық. 
Даналық мінезді адам кішіпейілді болады. 
Кішіпейілділік пен ақыл парасаты даналық 
мінезді тұлғаның бейнесін сүйінішті сүйіс-
пеншілікке бөлейді.

Даналық мінез жеке тұлғаның ұлылығын 
көрсетеді. Ұлы бейне əрі шешен, əрі көсем, 
əрі көреген, əрі нағыз адам болады. Ол ашу-
ды да, қиындықты да, күресті де, тіресті де 
даналықпен жеңеді. Одан бəрі үлгі алады. 
Даналық мінездің сол қасиеттерін өнегелі 
мысалдар арқылы əсерлі жеткізіп, оны 
ұрпақтың бойына сіңіреміз.

Жомарттық мінез тəлімі
Мейрімді, қамқор, қайырымды, көпшіл, 

иманды, жанашыр, кеңпейілді адамның  бұл 
ұлттық мінезі құттылығымен қуантып, 
жұрттың рухани сезімін оятады.

Жомарт адам, əсіресе, отбасына, отанына 
мейірімді. Мейір шапағатымен айналасына 
арайлы таңдай əсер ететін бұл мінез – қазақ 
халқының жомарттығын көрсетеді.

Халқына халі мүшкілдерге, табиғатқа қа-
йы рымды жомарт адам, қолынан келге нінше 
тек жақсылық жасайды. «Ақ көңілдінің аты 
азбайды, тоны тозбайды» деп, халық жомарт 
адамның ақкөңіл адамның мінезін жоғары 
бағалап, оны сыйлайды. 

Ата-анаға, бала-шағаға, елге қамқоршы бо-
лып, жомарт адам «көмек көрсету» мақ сатын 
орындайды. Қамқоршы болу міндетін орын-
дау үшін, еңбек етіп «барым миятым-арым 
ұятым» деп, ар-ұяттылық өнегесін көрсетеді. 

Жомарт адам, адам талғамайды, барлық 
адамды бірдей көреді. «Адамды – құдіретте 
əманда, құрметте» деп, көңілі барлық адам-
ды құрметтеуге көңілі жарқын, құшағы 
ашық болады. 

Жомарттық, имандылық ұштасып, жеке 
тұлғаның ашық-жарқын бейнесін паш етеді. 
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Имандылық, инабаттылық, ізеттілік жомарт 
адамның бейнесін көрсетіп, беделін артты-
рады.

Жаны жайсаң, жанашыр жомарт адам, 
адам  ға, айналаға, табиғатқа жанашырлық 
жа  сап, игілік істерімен басқаларға үлгі-өнеге 
көр сетеді, сүйіспеншілікке бөленеді.

Кеңпейілді, жомарт адамда ешқандай 
қыз ғаныш болмайды. Адалжүректі, ақпейіл 
адам ның елге де ерге де пайдасы мол болып, 
халықты ризашылыққа бөлейді. «Жомарт 
жоқ демейді, бергенін көп демейді» «жоқ 
жомарттың қолын байлайды», «жомарттың 
қолы береке» деп, халық құтты мінезді құрмет 
тұтады. «Атымдай жомарт» деген аңыз ар-
қылы халық жомарт мінезді жастардың 
ұлт тық қасиетінің бірі – жомарттық деп 
көр сетіп, ұрпағын жомарттыққа үйреткен. 
Ұлттық тəрбиеде біз халықтың сол дəстүрін 
жалғастырамыз.

Зиялылық мінез тəлімі
Əдептілікті, біліктілікті, қайырымды лық-

ты, ұлтжандықты, ұлағаттықты, мəдениетті-
лікті білдіретін бұл ұлттық мінез көбінесе 
зиялы қауымда болады. 

Ұлттық тілде сөйлеген сөзі де, іс-қимылы 
да, жүріс-тұрысы да, қарым-қатынасы да 
əдеп тілікті көрсетеді. Зиялы адамдар ұлттық 
əдепті бойына сіңірген «əдемі адам».

Зиялылық біліктіліктен пайда болады. Ол 
білгенін басқаларға үйретуден жалықпайды. 
«Білген адам білдім демес, білдім десе біл-
гені емес» деп, халық зиялы қауымның үнемі 
білгенін дамытып отыратын, үлгі-өнегесін 
уағыздайды.

Зиялы тұлға қайырымды, мейірімді бола-
ды. Ол басқаларға барынша жақсылық жа-
сауға тырысады. «Басшы болса зиялы, елге 
нұрын құяды» деп, халық зиялы тұл ғаның 
мəртебесін уағыздайды.

Ұлағатты іс-əрекет жасап, ұрпаққа үлгі-
өнеге көрсететін зиялы тұлғаны «елдің ері 
- зиялы, ел үшін жанын қияды» деп, халық 
құрметтейді.

Зиялы адам – ұйымшыл. Ол ұжымдағы 
барлық əрекетке басшы болып, ұйымдастыра 

біледі. Ұжымының бір мүшесі ретінде əрбір 
істі жаупкершілікпен орындайды.

Зиялы адам - мəдениетті. Ол ұлттық мəде-
ниетпен өнерді жақсы біледі. Мінез мəде-
ниеті, сөз, тұрмыс мəдениеті бойынша, ол 
басқаларға үлгі көрсетеді.

Зиялылық мінезді тəрбиеде үлгі-өнеге ре-
тінде көрсете біліп, жас ұрпақты зиялы лық-
қа баулимыз.

Имандылық мінез тəлімі
Инабаттылық, ізеттілік, əдептілікті, мейі-

рім ділікті, тазалықты, діндарлықты көрсе-
тетін бұл ұлттық мінез қазақ халқының 
ұлттық психологиясына тəн құбылыс. Иман 
арабша «сенім» адам арына, Аллаға сенім.

Иманды адам – инабатты адам. Ол басқа 
адамның қасиетін қадірлейді, арын ардақ-
тайды, адам баласына тек жақсылық жасауға 
иманды адамнан басқалар байыппен қарап 
үлгі-өнеге алады. «Иманы бардың – сыйла-
мы бар» деп, халық иманды адамды сыйлау 
құрметін жоғары бағалайды.

«Үлкенге – құрмет, кішіге - ізет» деп, 
халық имандылық қасиеттерін ұрпаққа үлгі 
етіп көрсетеді. «Кішілігім сыйланым, кісіл-
ігім иманым» деп, ақын кісілік үлгісі арқылы 
ұрпағын ұлылыққа тəрбиелейді. Имандылық 
– адамгершіліктің арлы бейнесі.

Имандылық əдептілікті көрсетеді. Ұлт-
тық əдептілікті сақтаған иманды тұлға 
əдеп пен сөйлейді, əдепті сақтайды, ұлттық 
мəдениетті құлшына құрметтеп, өзінің мəде-
ниеттілігін, əдептілігін көрсетеді.

Жан мен тəн тазалығын, ой тазалығын 
сақ   тай білген адам өзгелерге өнеге көрсетіп, 
сыйлау, қадірлеу, қастерлеу, жанашырлық 
жа   сау əрекеттерімен сүйіспеншілікке бө-
лене ді.

Иманды адамның жаны таза, тəні таза, 
бойы таза, пиғылы таза болады. Тазалық 
пен тақуалықтың арқасында, денсаулығы 
мықты, жансаулығы құтты болады. Діни қа-
ғи далардың тəрбиелік мəніне зер салып, оны 
тəлім-тəрбиеге қолдана білетін, адам  дық 
асыл қасиетті тұлға, басқаларды да бақытты 
болуға баурайды. Біз ұлттық тəрбиеде иман-
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дылықты жастардың бойына сіңіру тəсіл-
дерін қолданамыз.

Кісілік мінез тəлімі
Инабаттылықты, имандылықты, əдеп ті-

лікті, ізеттілікті, салауаттылықты, сабыр-
лық   ты, қайырымдылықты көрсететін бұл 
(қа зақи) ұлттық мінез ел қуантады.

«Үлкенге – құрмет, кішіге - ізет» көрсе-
тетін адамды қадірлейді. Кісі болып, кə-
мелет теніп, ұлттық сыйласымды бойына сі-
ңіріп, инабаттылық көрсеткен адам – нағыз 
қазақ.

Кісілік имандылыққа да байланысты. 
Иман ды адам адам баласына, табиғатқа, 
жан–жануаларға тек жақсылық тілейді. 
Көп ші ліктің көңілін қалдырмай «кісі болар 
баланың кісіменен ісі бар, кісі болмас бала-
ның кісіменен несі бар» деп, халық кісілікке 
тəрбиелейді.

Ұлттық əдепті бойына сіңірген «кісі» 
əдеп ті (мəдениетті) жоғары бағалайды, 
өрен  дерді əдептілікке баулиды. «Əдептілік - 
əдеп  тен, əдеп біліп əдеттен» дейді ақын.

«Кісімсіген кісі болмас, кішірейген кіші 
болмас» деп, халқы кісілік мінезді адамның 
кішіпейілді болатынын үлгі-өнеге етіп көр-
сетеді, «ұлық болсаң, кішік бол» дейді.

«Кісі болған» адам салауатты болады. Ол 
кішіліктен темекі тартудан аулақ болып, жан 
тазалығын, тəн тазалығын сақтайды, артық 
сөз сөйлемейді, іс–тəртібін қалыптастырып, 
оны бұлжытпай орындайды. Сөз мəдениетін, 
жүріс–тұрыс мəдениетін сақтайды.

Кəмелетті кісі «Сабыр! Сабыр! Сабыр!» 
деген қағиданы өзінің кісілігіне кір келтір-
мейтін əдет–ғұрыптарды қатал орындайды, 
беріктігі мен бектігін көрсетеді.

Қазақи мінез дəріптеліп, үлгі-өнеге ретін-
де тəрбие  жұмыстарында парықтап пай да-
ла  нылады, өздігінен «салыстыру» тə сі  лі тəр-
биеде қолданылады.

Кішіпейілділік мінез тəлімі
Мейірімділікті, сый–құрметті, қайырым-

дылықты, əдептілікті, инабаттылықты, ізет-
ті лікті, мəдениеттілікті көрсететін бұл ұлт-

тық (қазақи) мінез - адами игі қасиеттерді 
айқын көрсетеді, адамды сүйіндіреді.

Кішіпейілді адам мейірімді болады, ол 
басқа адамдарға мейір–шапағатын төгіп, олар-
дың жақсылығына қуанып, «ұлық бол саң, 
кішік бол» деген қағиданы берік ұстана ды.

Кішіпейіл адам кішіні сыйлайды, үлкенді 
құрметтейді. Ол «үлкендігін», «мансабын» 
бұлдырламайды, жаны жарқын, сөзі жылы, 
жайдары бейнесімен жұртты сүйіндіріп, кө-
ңілін көтереді.

Жанашыр, қайырымды іс-əрекеттермен 
кі  ші пейілді, ол адам адалдығын ардақтап, 
қа дірлеп, қамқорлық жасайды. «Жақынды 
жат тай сыйла, жат өзінен түңілсін» деп, ха-
лық кішіпейілділік мінездің қадір–қасие тін 
уағыздайды.

Əдептілігімен əсер ететін кішіпейілді 
адам  ның ұлттық ұлағатты бейнесін  басқалар 
сый лап, құрметтейді. «Кішілікте - кісілік» 
деп, халық нағыз кісі кішіпейілді болатынын 
үлгі етеді. 

Үлкенге де, кішіге де инабаттылық көр-
се тетін адам өзінің кішіпейілдігі мен адам-
гершілік қасиетін көрсетіп, қадірлі болады.

Ізеттілік іс-əрекеті арқылы кішіпейіл 
адам көпшіліктің сүйіспеншілігіне бөленеді, 
ұрпаққа үлгі-өнеге көрсетіп, əдептілік əсер 
қалдырады.

Кішіпейілді адам – мəдениетті тұлға. 
Оның сөзінен, киінуінен, тазалығынан, 
жүріс–тұрысынан мəдениеттің мəні айқын 
кө рініп тұрады.

Кішіпейілді мінезді ұяңдықпен, ұялшақ-
тықпен шатастыруға болмайды. Кішіпейілді 
мінез жасанды болмайды, жан дүниенің 
жарқындығын көрсетіп тұратын бұл мінезді 
халық үлгі-өнеге тұтады. «Кішіпейілдіктен 
кішіреимейсің» дейді халық. «Кісілік кі-
ші  ліктен танылады» деген халық қағи да-
ларын ұлттық тəрбиеде қолдану арқылы біз 
ұлттық тұлғаның кішіпейілділігін қалып-
тастырамыз.

Қайсарлық мінез тəлімі
Əдептілікті, батылдықты, қайсарлықты, 

қаһарлықты, қажырлықты, өткірлікті көрсе-
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тетін көрікті мінез азаматтың шылжаңдығын 
айқындайды.

Қайсар жан шындық үшін жанын қиятын 
əділетті болады. «Қорғай білсең шындықты, 
сонда сенің шын мықты» деп, халық шын-
дықты қорғай білетін тұлғаны жақсы көреді.

Қайсарлықтың белгісі – батылдық. Батыл 
адам қиындықтан қымсынбайды, жақсыны 
жасқанбай бағалайды. «Қайсар жігіт айт-
пайды», - айтқанынан қайтпайды деп, халық 
қайсар адамның сөзі – берік, бірсөзді, табан-
ды болатынын өнеге тұтады, мадақтайды, 
мақтайды.

Қайсар адамның қаһарынан сескенген 
жеңілтек адам, оның айтқан шындығына бас 
иіп, əділдігін құрмет тұтады. «Қайсарлықтан 
қаһармандық сезіледі» де, қайсар адам ба-
тыл дығымен «басып», батырлығымен же-
ңеді.

Қайсар адам қажырлы болады, ол қандай 
қиындық болса да, «қиып түседі». Ол өз ісіне 
жауапкершілікпен қарап, айтқанын атқа-
рады, дегеніне жетеді, əрбір істің қалпын 
біліп, оны қажырлықпен орындайды. «Əр 
істің қалпын біл, арыстың салтын біл» дейді 
халық. Мұны қайсар адам өнеге тұтады.

Сөз өткірлігімен, өзінің өжеттілігімен 
жеңіске жететін қайсар адамды халық қадір-
лейді, ұрпақ ұлағаттайды. «Жігіт болсаң, 
шоқ бол, шоқ болмасаң, жоқ бол» деген 
ха лық қағидасын бойына сіңірген қайсар 
тұлға мінезімен де, жүріс–тұрысымен де, 
білік тілігімен де ерекше «көзге түсіп» көпті 
қуантады.

Қайсарлықты дөрекелікпен шатастыруға 
болмайды. Қайсар адам əдептілігімен сый-
ланады, əділеттілігімен құрметтеледі. «Бас 
кеспек бар болса да, тіл кеспек жоқ» деп, 
қайсар адам əділ айтады, əдепті сөйлейді. 
Оны үлкен–кіші ізеттілікпен құрметтеп, 
үлгі алады. Қайсарлық мінездің қажырлы 
қасиеттерін мысалдар арқылы дəлелдеп, жа-
старды қайсарлыққа тəрбиелейміз.

Қонақжайлылық мінез тəлімі
Əдептіліктен, қайырымдылықтан, мейі-

рім ділік тен, жомарттықтан, кішіпейіл діктен, 

жанашырлықтан, ұлтжандылықтан пайда бо-
латын ұлттық мінез адамгершіліктің асқақ 
бейнесін көрсетіп, адамды сүйсіндіреді. 

Қазақ халқы əдептілікті уағыздайды, əрбір 
қазақ əдеп сақтап, қонақжайлылық рəсім-
дерін орындайды. «Қонақ келсе, қол етін 
кесіп беретін» қазақ бейхабар қонақ үшін де 
«сыбағасын» сақтап, оны күтіп алуға дайын 
болған.

Қонақжайлылық мінездің негізі – қайы-
рым дылық. «Бір күн қонған, қонақ-құт» деп, 
қазақ қонақты құп алып, оған қайырымдылық 
рəсімдерін жасайды.

Қонақжайлы адам – мейірімді. Ол үл-
кен қонағын құрметтейді, кіші қонағына 
ізет тілік көрсетеді. Əрбір қонаққа лайықты 
əдет-ғұрыптарды орындап, қазақы қадірлі 
шарапат көрсетеді.

«Құтты қонақ келсе қой егіз табады» деп, 
халық əрбір қонаққа қонақ иесі жомарттық 
жасауы – міндет екенін уағыздайды. «Жоқ 
жомарттың қолын байлайды» ол бар нəрсені 
қонақ күтуге лайықты пайдалану дəстүрге 
айналған.

«Үйің тар болса да, пейілің кең болсын» 
деп, қонақжай адамның жүзі жарқын, əзілі 
əдемі, сөзі қисынды болады. Қонақжайлылық 
– адамгершілік қасиет. Адамгершілігі мол 
адам қонағына адами қасиеттерді көрсете 
біледі.

Қонақжайлы адам – жанашыр, ол қонағы-
ның жоқ-жітігіне, сұранысына, өтінішіне 
жана  шырлықпен жауап беріп, жайдары 
жана  шырлық көрсетеді.

Қонақ күту рəсімдері, əсіресе қазақ хал-
қында қасиетті əрекет ретінде қалыптас қан, 
бұл бұлттылық дəстүрі ретінде басқа ұлт-
тарға үлгі болады. Қонақжайлылық əрбір 
қа зақ қа тəн қасиет.

Меймандостық мінез тəлімі
Мейірмандылықты, əдептілікті, ізеттілік-

ті, имандықты, жомарттықты көрсе тетін бұл 
ұлттық мінез, қазақ халқының меймандос-
тығын көрсетеді.

Мейірімді қазақ жақсы адамдарды, жа-
қын дарын арнайы түрде меймандыққа ша-



22

ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

қы рып, сыбағасын береді, салт-дəстүрлік 
кəделерін жасайды. «Атың болса, жер 
таны желіп жүріп, асың болса, ер таны бе-
ріп жүріп» деп халық меймандостықты 
мейірімділік межеде жоғары бағалайды.

Əдепке арналған əдет-ғұрып бойынша, 
ауылдастарын, ағайындарын, сыйлы адам-
дарды мейман ету тек ас беру ғана емес, 
сырласу, кеңесу, өнер көрсету, білім сайысу, 
ғибадат ету, жақсылықпен бақыт қуанышын 
бөлісу т.б. ниеттермен өтеді. «Таспен 
атқанды аспен ат» деп, қазақ қастасқанмен 
достасуды уағыздайды.

Мейманды адам – ізетті болады. Ол кісі 
күтудің жолын біліп, рəсімдерін орындайды. 
Мейманды күтіп алу, ас тарту, көңілін бөлу, 
ойын дамыту т.б. əрекеттер ізеттілікпен 
орындалады.

Инабаттылық, имандылықпен ұштасып, 
мейманды тұлғаның мейір-шапағатының өзі 
үлкен тəлім-тəрбиелік əсер етеді.

Мейманды адам жомарттықпен, кең 
пейіл ділікпен, берекелі əрекетімен беделін 
нықтайды. Тектілік пен кең пейілділік мей-
мандос, мейірлі адамның қазақи қасиетімен 
мінсіз мінезімен тəнті етеді. Біз ұлттық 
тəрбиеде ұрпақты соған үйретеміз.

Момындық мінез тəлімі
Момындық - ілтипаттылықты, ыждағатты-

лық ты, имандылықты, инабатты лық ты, ықы-
лас  ты лықты білдіретін биязы мінез.

Момын мінезді үлкен-кішіге ілтипат көр -
сететін, назар аударып, көмек көрсетіп, сый-
сияпат білдіріп, адами асыл қасиетімен сү-
йіс пеншілік нұрын төгеді.

Момындық ыждағаттылықпен өріліп, ол 
тұлға əрнəрсеге көңіл бөліп, ешкім айтпаса 
да, іс-əрекетін ұқыптылықпен орындайды.

Момын адам əдепті, иманды болады. Əр 
нəрседе əдептілік сақтап, имандылық шарт-
тарын көрсете білу - адамгершілік қасиет. 
«Момын болсаң момын бол - ынжық болма» 
дейді қазақ. Имандылық – ынжықтық емес.

Үлкенге жалпы адам баласына инабат-
тылық көрсетіп, адамгершілік қасиеттерімен 
көріне білген адам мұсылман. «Момынның 

ісін құдай оңдайды» дейді қазақ. Өйткені 
мо мынның ісі əділетті болады.

Момын адамның, ымыралы қасиеті бола-
ды, бірақ теріс нəрсеге ымырашыл болмай-
ды, шындықтан аумайды.

Момын адам əрнəрсеге назар аударып, өз 
жұмысына берік болып, мақсатына жетеді. 
Момынмен ынжық екі басқа. Момындық - 
ақылды, ынжықтықтың ақыл парасаты бол-
майды.

Момын адам өз ісіне ықтиятты, «тынды-
рымпаз» тиянақты болады. «Момын ісін ой-
лайды, бұзық күшін сыйлайды» дейді халық.

Алтынмен апталып, пайыммен пайда 
бола тын момындық мінезді халық үлгі-
өнеге тұтады. «Момын болсаң жолың бо-
лады» дейді халық, момындық мінез үлгі 
«Үндемегеннен үйдей бəледен құтылады». 
Ұлттық тəрбиеде біз момындықтық əдепті-
лік пен сабақтастығын дəлелдеп, ұрпақты 
қарапайымдылыққа үйретеміз.

Мұсылмандық мінез тəлімі
Жайсаңжандылық, ар-имандылық, шын-

шыл дық, əділеттілік, мойындық, қайырым-
дылық, мейірімділікті көрсететін мұсыл-
мандық мінез – діни қағидаларды орындау 
нəтижесінде қалыптасқан қасиетті мінез.

«Барлық істе турашыл болып, адамдармен 
сыпайы қатынас жасаңдар» деген қағида бой-
ынша мұсылман адам жайсаңжандылықпен 
қа рым-қатынаста өзінің сыпайылығын, əде-
п тілігін көрсетеді.

Қазақ халқы арлылық пен имандылықты 
жоғары бағалайды. «Арым-жанымның сада-
ғасы» деген халық, арлы болудың өзін иман-
дылыққа уағыздап «алтынды көрсе, шайтан-
ды жолдан таяды» дейді.

Мұсылман адам өтірік айтпайды. «Өті-
рік шінің шын сөзі зая кетеді», «өтірік айт қан 
адам – мұсылман емес» деген қағида шын-
шыл дықтың шынайы мəнін көрсетеді. Шын-
шылдық – имандылықтың бір белгісі.

Əрбір істе, əрекетте, пікір айтуда, бағыт 
беруде,  төрелікте əділетті болу – мұсылман-
дық белгі. Əділетсіздік, əдепсіздік, əулекілік 
– мұсылмандыққа жат.
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Қайырлы, сауапты істер адамды түрлі-
түр лі бəлелерден сақтайды – деген қағида 
қа йырымдылыққа тəрбиелейді. Мұсылман – 
қайырымды жан.

«Əуелі анаңа, тағыда анаңа, тағыда анаңа, 
содан соң Отаныңа жақсылық жаса» деген 
қапи да мейірімділікке тəрбие қосады. 

Мұсылмандық мінез – жас ұрпаққа үлгі-
өнеге көрсететін қасиетті мінез. Оның тəр-
биелік мəнін пайымдап, пайдалану қажет.

Парасаттылық мінез тəлімі
Сабырлылық, ақыл-парасатты, ілтипат-

тылық, инабаттылық, əдептілік, пайымды-
лық, мейір-шапағаты жеке тұлғаның парасат-
тылық мінезін паш етеді.

Сабырлық,   шыдамдылық, төзімділік 
адам ның адами қасиетін қалыптастырып, 
па   ра сатты бейненің кейпін кемелдендіреді. 
Жақ   сылыққа да жамандыққа да шыдау ақыл-
ға байланысты.

Ақыл-парасаты бар адам ашуланбайды, 
алуан түрлі қайшылықтарды ақылға жең-
діреді. Парасаттылық – ақылдың жеңісі 
«Ашу аптығады, ақыл аяңдайды» деп, халық 
ақыл–парасатты жоғары бағалайды.

Парасатты адам басқа адамдарға ілтипат-
тылық көрсетіп, олардың ақылына ақыл қо са -
ды. Кішіпейілділік қасиеттерін сабырмен, са-
лауаттылықпен көрсету парасаттылық бел   гісі.

Парасатты адам инабатты, кішіпейіл бола-
ды. Ол жалмаңдап, жағымпаздамбай, басқаға 
инабаттылықпен сый-сияпат көрсетеді. Ина-
баттылық – имандылық белгісі.

«Əдептілік, əдемілік» дейді халық. Са-
бырлы, салмақты, инабатты адамның əдеп-
ті лігі оның беделін арттырады. Əдеп – пара-
сат тылықтың  алтын арқауы, адами қасиеттің 
нұры.

Парасатты адам пайымды болады. Ол 
се   зімтал, əрнəрсенің парқын білетін тұлға. 
Жан-жақты пайымы жоқ адам «парасатты» 
бол  майды.

Парасатты адам айналасындағыларды, 
мейі р ім шапағатымен баурап алады. Ол жақ -
сы көргенін өбектемейді, «өзім» деп, «өз-
геше» қызмет жасайды.

Мейірім-шапағаты мол парасатты адам 
жанбіткенді жақсы көріп, жадырап, қатынас 
жасайды, тек жақсылық ойлайды, жаһанамға 
жақсылық жасайды.

«Жақсыдан парасат, жаманнан кесапат», 
«парасатты мінез, патшадайын бір өзі» деп 
халық, парасатты мінезді адамнан үлгі-өне ге 
алуды уағыздайды. Біз ұрпаққа ұлт тық пара-
саттылық мінездің қабылдауды үйрете міз.

Сабырлылық мінез тəлімі
Ақыл тоқтату, шыдамдылық, төзімділік, 

салмақтылық, байыптылық, кешірімпаздық, 
кемелділік нысандарын көрсететін сабырлық 
жеке тұлғаның беделдігі.

Сабырлы адам қуанышта, қайғыда «ақыл 
тоқтап жақсылықта тасымайды, жамандықта 
жасымайды». Сабырсыз, арсыз адам одан 
соққы көріп, сабыр сақтамаудың сазайын 
тартады.

Қиындықта, қысылтаяңдыққа шыдам ды -
лық көрсету, сабыр сақтаудың нəтижесі. Қилы 
заманның қиындықтарына шыдай бі ліп, сабыр 
мен ақыл ұстанған мақсатына же теді.

Төзімділік шыдамдылықтан пайда бола-
ды. Сабыр адам «бəріне де төзеді». Аштыққа 
арымай, тоқтыққа толмай, төзімділік жасаған 
адам ақылдың айбарымен адамдығын 
сақтайды.

Жеңілтек болмай, салмақтылық көрсету 
- жеке тұлғаның жетелік қасиетін көрсетеді. 
Сал мақтылық сабыр сақтаудың салтанатты 
көрінісі. «Сары алтындай салмақты болу».

Сабырлы адам əрбір əрекетті байсалды-
лық пен бастайды. Байсалды басталған іс ба-
янды болады. Байыптылық пен байсалдылық 
іс-əрекеттің өнімділігіне себепші бола-
ды. «Күшіңе сенбе, ісіңе сен» дейді қазақ. 
Байсалдының күші басым болады.

Кемелді адам кешірімді болады. Кешірімді 
болу үшін, сабыр сақтап, əрнəрсенің бай-
ыбына бару керек болады. Кешіргіш адам 
кек сақтамайды. Кеңес беріп, кешірім жасау 
сабырлықтың, саналы ұлттың белгісі болып 
табылады.

«Сабыр түбі-сары алтын, сақтасаң жетер-
сің мұратқа» деп қазақ халқы ұрпағын са-
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быр лыққа тəрбиелейді. «Сабырсыз, арсыз, 
ерін шек, көрсе қызар жалмауыз сорлы қазақ 
сол үшін алтыбақан, ала ауыз», - деп Абай 
сабыр сыз болмауды уағыздайды.

Сабырлылық – байып пен байсалдылық 
арқылы қалыптасқан өнегей мінез. Біз жа-
старды сол мінезден үлгі алу жолдарын 
үйретеміз.

Салауаттылық мінез тəлімі
Жеке тұлғаның тазалығын, тақуалылығын, 

адалдығын, денсаулығын, жансаулығын, са-
на лығын, сергектігін көрсететін ұлттық 
мінез - ерге өнеге.

Жан тазалығы, тəн тазалығы, сөз тазалығы, 
ой тазалығы тұлғаның салауаттылық өлшем 
болып табылады. Жаны жайсаң, тəні таза, 
ана тілінде таза сөйлейтін, жамандық ой-
ламайтын, жақсы ниетті адамды салауатты 
адам дейміз.

Өз тілін, өз ділін, дінін құрметтемейтін 
тақуа адам нағыз адам. Тілдің құдыретін 
бағалап, адами қасиеттерін, ар-ожданын қа-
лып тастыра білген тұлға - салауатты.

Салауатты адамның асы да адал, ниеті ақ, 
ақ жүректі, адампейілді адам жақсылық жа-
сайды, жақсылық ойлайды. «Ердің саналығы 
-салауаттылығында».

Салауатты адам денсаулығын сақтай 
біледі.

«Əр істің қалпын біл, арыстың салтын 
біл» деген қағиданы берік ұстанып, сала-
уатты адам тіршілік салтын, күнделікті іс 
тəртібін қалыптастырып, оны дəстүрге ай-
налдырып, өмір жүйесін өрнектеп өткізеді.

Саналы адам рухани құндылықтарды 
жансүйе қабылдап, жан тазалығын күтіп, ой 
кеселдерінен аман болады. «Ердің саналығы 
- салауаттылығында», «Бар салауат, жоққа 
- саламат» деп халық салауаттылықтың бір 
құндылығын - қанағат екенін өсиеттейді.

Салт-сананы игеріп саналы тұлға болған 
адам салауаттылық қасиеттерін бойына 
сіңіріп, ойына дарытады.

Салауатты адам сергек болады. Ол əрқа-
шанда ішкіліктен, темекі тартудан, артық 
сөз айтудан, дөрекі сөйлеуден аулақ болып, 

өзгелерге өнеге көрсетеді.
Біз ұлттық тəрбиеде салауаттылық мінез-

ді жастарға өнеге тұтып, оларды салауат-
тылыққа тəрбиелейміз.

Ұлтжандылық мінез тəлімі
Ұлттық намыс, ұлттық сана, ұлттық əдеп, 

ұлттық рух, ұлттық дəстүр, ұлттық бол-
мыс, ұлттық қағида арқылы пайда бол ған 
ұлтжандылық мінез қазақ халқының ғасыр-
лар бойы қалыптасқан қасиетті ұлттық 
мінезі.

«Атаңның ұлы бол, халқыңның құлы бол» 
деп қазақ халқы ұрпағын отансүйгіштікке 
тəрбиелейді. Ұлы күрестерде, қилы–қилы за-
ман дарда қалыптасқан ұлттық намыс ұрпақ-
ты ерлікке, бірлікке тəрбиелейді. Қазақ ұлты 
қан төкпеген, қанішерлерді ерлікпен жеңіп, 
ұланғайыр жерін, ержүрек елін қорғап қал-
ған.

Қазақ ұлтының ұлттық санасы адамзат-
ты ардақтау, кісілік жасау: қайырымды, 
ме йірімді болу, қонақжай, өнерпаз болу, 
ізет ті, инабатты болу қағидаларын санаға 
сіңіру арқылы қалыптасқан. Сананы сан-
сырату сал дары болғанмен, қанға сіңіп, 
қалып тас қан ұлттық сана елдің ертеңінен 
көрінеді.

Қазақ халқы ұлттық əдепті бойына сіңіріп 
өскен ұрпақты ұлағаттайды, əдептілік мінез 
қалыптасқан ұлттық əдептіліктің үлгілерін 
көрсетеді. Əдепті халық ұлттық əдепті 
қастерлей біледі, адамгершілікті ардақтайды.

«Адамға екі нəрсе тірек – тегі. Бірі – тіл, 
бірі – ділі жүректегі» деп ғұлама Жүсіп 
Баласағұн айтқандай, қазақтың ұлттық рухы 
оның ұлттық тілінен, ұлттық ұлағатты бол-
мысынан көрінеді. Қазақ – рухы биік халық.

Қазақ халқының ұлттық салт–дəстүрлері 
(əдет-ғұрып, əдеп, дəстүр, салт-сана, одан 
туындайтын жөн-жарғы, кəде, рəсім, ырым, 
тыйым, сенім, обал - сауап) қадымнан 
қалыптасқан ұлттық мəдени кредосы (негізі) 
болып табылады.

Ұлтжандылық мінез қазақ халқының ер-
жү ректік, қонақжайлылық, қайырымды лық, 
имандылық, əдептілік қалыптасқан.
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Ұлтжандылық мінез əрбір қазақтың қа-
жет тілігі, болмыстық құндылығы. Ол қасиет-
ті жастардың бойына сіңіре білу керек.

Ұялшақтық мінездің тəлімі мен 
тəрбиесі

Ізеттіліктен, имандылықтан, əдептіліктен, 
арлылықтан, адамдықтан, сыйласымдықтан 
пайда болатын ұялшақтық мінез əдепті көр-
сетеді.

Ізеттілік – қазақ халқының қанына 
сіңген құбылыс. Үлкенге құрмет көрсету, 
кішіге ізеттілік жасау - əрбір адамның 
ұлттық пəр мені. Оны жасай алмаған адам 
ұялады.

Ұялу – имандылықтың нышаны. Иман-
ды адам жақсылық жасап, қайырымды, 
мейірімді болуға бейім болады. Адамдық 
асыл қасиеттерді толық орындай алмай 
тоғанған адам ұялады, мейірлене түседі.

Инабаттылықпен адам баласына тек жақ-
сылық жасауға бейімделген адам сол игі 
ниетін орындауда «кемшілік жасап қойдым 
ба» деп ұялады, жақсылығы артады.

Ұялшақтық əдептіліктен пайда болады. 
«Зияты бардың ұяты бар» дейді қазақ. Əдеп 
сақтап, əдет–ғұрыптарды құрметтеп, ұлттық 
мəдениетті құндаған адам – ұлттық тұлға 
ретінде сол құндылықтарды игере алуға бейім.

«Арым, ұятым – барым миятым» деп, əр-
бір ұлттық тұлға адамдық арын биік қойып, 
ұлттық құндылықты толық игере алмағаны 
үшін ұялады, талпынады, шынығады.

Ұяттық сезім – адамдық қасиет. Əрбір 
адам өз кемшілі үшін ұялады, абыройын 
«жабады». Сөз айтуға, киінуден, жүріс–тұ-
рыс та, мінезде өз кемшілігін сезген адам ұя-
лады. Ол туралы «зияты бардың ұяты бар», 
«қазаннан қақпа» деп қазақ халқы ұят тылық 
туралы өнеге айтады.

Қазақ халқы үлкенді (əсіресе жастар), 
қонақты сыйлаудың мəніне зор көңіл бөледі. 
Сый–сияпат кезінде кемшілік болып қала ма 
деп ұялады.

Ұялшақтың ынжықтық емес (ол туралы 
айтамыз), ол - əдептіліктің бір белгісі. Одан 
(таңдап) алу тəсілін  ұрпаққа үйретіп, олар-
ды ізеттілікке үйретеміз.

Резюме
Автор статьи поднимает проблемы национального воспитания. В данной статье отраже-

ны основные черты национального характера и поведения, которые имеют воспитательные 
значения для молодежи независимого Казахстана.

Summary
The author raises issues of national education. This article refl ects the main features of 

national character and behavior that have educational value for young independent Kazakhstan.

Тəрбиелі – тəртіптің құлы,
Тəртіпті – елдің ұлы.  

Б.Момышұлы
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§4 ПЕДАГОГИКА МЕН ПСИХОЛОГИЯНЫҢ БІРІНШІ НЕГІЗІНІҢ
ЭТНОПЕДПГОГИКАЛЫҚ СИПАТЫ

Медицина жəне Педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор, 

жазушы-дəрігер, фантаст, 
Махамбет сыйлығының лауреаты

С.Ғаббасов

«Жеті атасын білген ұл - жеті ру елдің
қамын ойлайды» 

Мақал.

Адам тəрбиесінде– оның ішкі жан-
дүниесінің тəлімін жетілдіру үшін түйсік 
пен сезімді пайдалану т ə с і л д е р і қандай 
қажет болса, сол сияқты сыртқы тəн-құ ры-
лысының дұрыс қызымет етуіне де этногра-
фиялық заттардың, яғни ұлттық тағам - 
ұлттық киім тұрмыстық заттарды-пай-
далану тəсілдері де сондай керек. Былайша 
айтқанда, Ж а н мен Т ə н д і қоректендірер т ə 
р б и е тəсілдері мен іс-əрекеттердің əдістері, 
адамның екі түрлі жүйесінің/жан-дүниесі 
мен тəн-құрылысының/ тəрбиесіне деауа-
дай қажеттілік деп түсінген жөн. Сондықтан 
да, бірден сырт құбылыстарды аңғартатын 
-этнографиялық салт-дəстүрлер де, - 
Халық педагогикасы мен психологиясының 
- əрбір негіздерінің ішіндегі сипаттары 
екенін, қазіргі кезде д ұ р ы с мəнінде түсіне 
алмай жүрген жағдайлар бар. Егер ашып 
айтар болсақ, биосфераны түсіну үшін био-
химия пəнін пайдаланатынымыз сияқты, 
-халық педагогикасы мен этнопедагоги-
каны да -тек синтездік ұғымда қолдансақ 
қана, ұрпақ тəрбиесінің құпияларын ашар 
ересен мол қ у а т ы бар, т ə р б и е тəсілдеріне 
ие болмақпыз. Сөйтіп, Халық педагогикасы 
мен психологиясы адамның жан-дүниесін 
тəрбиелейтін болса, ал этнопедагогика – оның 
тəн-құрылысының дұрыс жетілу тəлімдерін 
қарастырады. Олай болса, «Халық педаго-
гикасы мен психологиясының 1-ші негізі, 
немесе Семья құруға дайындық жəне 
Ұрық тазалығы» - деп аталынатын к е з е 

ң і н і ң этнопедагогикалық сипаттарына жа-
татын: Құда түсу – Ұрын бару – Қыз Ұзату 
– Сыңсу – Жұбату – Үйлену тойы – Шашу 
– Жар-жар – Бет ашар– деп айтылатын 
дəстүр-салттарымыздың сыры мен қырына 
терең бойлап, ішкі қасиеттерін ашу арқылы 
тек бірінші к е з е ң н і ң этнопедагогикалық 
сипаттарын айқындамақпыз. Бұл халықтық 
дəстүр-салттарымыздың өмірдегі нағыз кө-
рі  ніс терін байқатады. Мінеки, дəл осы əре-
кеттердің үстінде, халқымыздың тəлім 
тəр биесінің мəні оның мінез-құлықтары 
мен ішкі психологиялықкөріністері, бү-
кіл болмысымен жан-жақты ашылатыны 
белгілі. Ендеше, жоғарыда аталған этно гра-
фия лық салт-дəстүрлерге жеке-жеке тоқ-
талып көрелік.

а) ҚҰДА ТҮСУ
Қазақ халқының құда түсу салты, тікелей 

Ата дəстүрініңнегізін қалыптастыратын 
«же ті атаға дейін қыз алыспау» ережеле-
рінің тəртіптерін сақтайды. Оның үстіне 
өздері өмір сүрген тұрмыс-тіршіліктерінің 
ерекшеліктері мен адамдық болымыстары-
на /діліне/ лайық –Құда түсудің үш түрлі 
жол дарын пайдаланған.Оларды былай ата-
ған:

1. БЕЛ ҚҰДА
2. БЕСІК ҚҰДА
3. ҚЫЗ АЙТТЫРУ - деп əрқайсысының 

өздеріне тəн атаулары мен мəн-мағаналарын 
берік ұстап қана қоймай, сонымен қоса тəр-
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тібі мен тəлімінен де имандылық жолдарын 
қарастыруға тырысқан. Бұл дəстүрлер өз за-
манында адамдардың парасаттары мен жігер 
деңгейлерінің биік болғанын аңғартса керек.
Көбіне дала перзенттері достасу кездерінде 
ант үстінде.

Бел құда. Айтылатын серттерінде, осы 
«бел құда» болуға уəделеседі.

Мұның басқа екі құдандалпсудан өзгеше-
лігі де, сол ант үстінде айтылып, серт ретін-
де қабылданатындығы. Сондықтан да, оның 
астарында сан алуан сырлар мен құпиялар 
жатады. Оның өмірдегі көріністері де əртүрлі 
болмақ. Мұның мысалдары, қазақтың халық 
ауыз əдебиеттерінде көптеп кездеседі. 
Солардың бірі ретінде атақты лиро-эпосы-
мыз «Қозы көрпеш - Баян сұлуды» айтсақ 
та жетіп жатыр. Бұл жəдігерліктің басқа 
Түркі халықтарында жырланатын түрлерін 
айтпағанда, тек Қазақ арасында ғана 16 түрлі 
нұсқалары бар екені белгілі.

МЫСАЛЫ: Біздер ұсынғалы отырған 
«Қозы көрпеш Баян сұлу» жырының нұс-
қасы, кезінде Шоқан ғұламаныңатақты 
Жа нақ ақынның өз аузынан жазып ал-
дым - дейтін т ү р і н д е айтылған: - «он 
сан Ормамбет елінде - Қарабай мен Сары-
бай - дейтін екі бай болады. Қарабайдың 
тегі - түрікпен, Сарыбайдың тегі - ноғайлы. 
Қа ра бай мен Сарыбай неге екені белгісіз /
ақын   ның жанынан қосқаны болу керек/ 
Бал талы-Бағаналы еліне /найман еліне/, 
түп қопарыла көшіп келеді. Балталы-Баға-
налы елінің биі Тайлақ бұларға ерулік бе-
ріп, жақсы құрметпен қарсы алады. Бірақ, 
дүниеқор Қарабай найман елінің жасаған 
сый-құрметтеріне қарымта сыбағасын бе-
руге жарамайды. Ал табиғатынан жомарт 
Сарыбай басқаны былай қойғанда, қойшы-
қолаң ның сыбағаларына дейін тоғыз-тоғыз-
дан етіп, ерулік берген елге сый-сияпат жа-
сайды. Балталы-Бағаналылықтар риза бо-
лып, Сарыбайды өз елінің қадірлі адамы етіп 
таниды.

Сарыбай мен Қарабай аң аулап жүріп, 
өзара уəделесіп д о с болады. Төс қағыстырған 
достықтарының белгісі үшін екі б а й, үйдегі 

екіқабат əйелдерінің ішіндегі балаларын 
атас тырып, бір-біріне қосуға а н т айтысып 
бел құда болады. Қарабайдың үзіліп сұраған 
достық тілегі бойынша қиналса да буаз ма-
ралды атып, Сарыбай сол сəтте-ақ əйелі 
ұл туғанын естігеніменен, оны бір көруге 
үлгірмей қазаға ұшырайды. Содан Қарабай 
ауылына келісімен «жетім ұлға қызымды 
бермеймін» деп, сертінен айнып жөңкіле 
көшеді. Бел құда болғанантын аяққа басады 
(М. Əуезов. 2 т. 372 б. ).

Халқымыздың бай рухани қазыналарының 
бірі ғана болып саналатын «Қозы көрпеш 
– Баян сұлу» жырының іші толған халық 
педагогикасының маржандары десек артық 
айтқанымыз емес. Оны оқулыққа қосымша 
материал ретінде пайдаланған жөн.Бұл 
тəрізді құдандаласудың да өз ерекшеліктері 
мен мақсаттары бар.

Бесік құда.Мұнда да адамдарды өзара 
туыстыққажетелейтін, олардың бір-біріне де-
ген достық сезімдері болып табылады. Бірақ, 
мұндағы достық екі семьяның арасында көп 
жылдарға созылып, уақытпен шыңдалған 
қи мастық сезімдермен астасып жатады. 
Сондық тан да «бесік құда» болғандар көбі-
не се аса бір үлкен трагедияларға ұшы рап не-
месе күлкілі жағдайларға тап бола бермейді 
екен. Себебі, ата-аналардың бір-біріне де-
ген риясыз достық сезімдері мен үндескен 
сыйластықтары, екі шаңырақтың астындағы 
жандарды да шынайы қимас қатынастарға 
баулиды. Мұның да мысалдарын қазақтың 
бай фальклорындағы руханияттардан көптеп 
келтіруге болады.

Қыз айттырыпқұдандаласу.Құдан дала-
су  дың бұлтүрінде де сан-қилы ерекше лік тері 
мен толып жатқан мақсат тары тоғысып жа-
тады.Өмірде аса жиі қолданы латын дығымен 
де құнды.

Халқымыздың асыл мұрасындай неше 
ықылым замандардан өтіп біздерге жеткен, 
ұлдарына қалыңдықты ата-анасы таңдайтын 
салт бар. Содан кейін ержеткен ұл бойжет-
кен қызды көріп, ата-анасына өз пікірін біл -
дірген. Пікірлері бір жерден шығып жат са, 
бірден құдандаласудың қамына кірі седі. 
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Осының өмірдегі көрінісі ретінде, жұр ты -
мыздың аса көне ертегілерінің бірі - «Ертөс-
тіктен» - шағын үзінді келтіріп кө ре лік:

«Тоғыз ұлына бір шаңарақтың астынан 
қалыңдық алып беруді армандаған Ерназар, 
ел-елді кезіп ұзақ іздейді. Бірақ оның ойын-
дағыдай тоғыз қыз бір шаңырақтың астынан 
табыла да қоймайды. Əйтседе, іздестіруін бір 
сəтке де тоқтатпаған Ерназар, тентіреп жүріп 
жаңа бір ауылға жетіп, еңселі биік ақ үйге 
келсе кірген үйдің керегесінде ілулі тұрған, 
сегіз сырғаны көріп еңреп жылап жібереді.

Сонда əлгі үйдің бəйбішесі:
- Неге жылайсыз ? - деп сұрайды.
Ерназар көзінің жасын сүртіп:
- Бəйбіше, ғафу етіңіз?! Бауырымда өсір-

ген тоғыз ұлым бар еді. Бар арманым болшақ 
келіндерімді де, бір шаңарақтың астынан 
кездестірсем деп ел кезіп жүрмін. Анау 
ілулі тұрған сырғалардың сегіз-ақ екенін 
кө ріп, соған қайғырып жылап отырмын – 
дейді. Мынау естіген сөзіне елітіп, жайдары 
пейілмен нұрлана түскен бəйбіше:

- Ə-ə-ə, солай ма? Еңдеше, жылама?! 
Сыр ғаның тағыда біреуі бар. Ол əне тұр, - 
деп төргі бақанда ілулі тұрған  тоғызыншы 
сырғаны көрсетіп: - Бұл Кенжекейімнің сыр-
ғасы! Сегіз қызым бір төбе Кенжекейім бір 
төбе болғандықтан, əмəндə оның сырғасын 
бөлек ұстаймын, - деп сырғаны қайыра ор-
нына апарып қойды.

Ерназар да мəз болып, қуана сөйлеп:
-Менің де сегіз ұлым бір төбе, Ертөстігім 

бір төбе еді. Кенжекейім мен Төстігім баста-
рын қоссын! - деген екен. Осылайша Ерна-
зар іздегенін тауып, мəре-сəре болып еліне 
қайтыпты.

Туысқандықты ерекше қастерлейтін ежел  -
гі жұртымыздың мұнда да, тек өздеріне ғана 
тəн мəрттік мінез-құлықтары жатыр. Ба ла  -
сына жар таңдау тек ата-анаға ғана жа уап  -
кер шілік жүктемейді, үйленетін жігіт пен 
қыз дың өздеріне де үлкен сын. Осыған орай, 
жаңағы айтқан»Ер Төстікте» мынадай көрі-
ністер бар:

«Ата-анасы қыздарына жеке-жеке енші 
беріп, жасауларын көл-көсір етіп ұзатады. 

Сонда, Кенжекей еншісіне риза болмай, əке-
сіне кісі жіберіп:

Əкем маған жылқыдан – Шалқұйрықты, 
жасаудан – Ақсырмалды, түйеден - Құбаін-
генді берсін, - депті.

Мұны естіген əкесі қызына ренжіп:
Қызыма айта бар! Ерназардың байлығы 

 оған жетеді. Шалқұйрықты сұратқаны несі? 
Шалқұйрық жылқымның құты еді ғой?! Ата 
құтына қызы ие болған, бар ма? Құбаінген 
түйемнің басы, оны сұрағаны несі? Ақсыр-
мал сауыт- атадан қалған мұра еді - менің 
ұлымның жоқтығын білдіріп, əкесін қу бас 
дегені ме? Қызыма айтыңдар, маған бүйтіп 
жаулығын білдірмесін,- деп келген кісіні құр 
қол қайтарыпты.

Сонда, Кенжекей кісіні қайта салып:
- Шалқұйрықты сұратқаным - Ерге лайық 

ат еді, ер мінсе екен деп едім; - Құбаінгенді 
сұратқаным - Ер қосын артсын деп едім. 
Ақсырмалды сұратқаным - Ер Төстік ер еді, 
сол кисе екен деп едім; - Ердің жөні - бүкіл 
халыққа ортақ-елдігіміздің салты емес пе 
еді?

Сонда, əкесі қызының айтқандарын тебі-
рене тыңдап :

- Елдігін ойлаған қыздың - өзі де Ер! - 
деп сұратқандарын түгелдей берген екен»...

Бұдан, қазақ халқы ақылы асқан ару қы-
зынан ештемесін аямайтындығын көрсек, ер 
елдің игілігіне ғана қызымет ететініне сене 
білген. Осы тектес, тереңнен тамыр тартқан 
халық тағылымдары, қайыра жаңғырып өзі-
нің орнына келсе, дəстүрімізге басқа жұрт-
тар да қызығып сыйлайтын болады.
Осылайша жастар шаңырақ көтеріп, 

тұң ғыш перзенттері дүниеге келісімен 
Қыз - төркініне, Күйеу - қайындай келіп, на-
ғашы жұртына – жаңа туған жиендерін 
көр  сетудің рəсімі жасалынады. Мұның өзі 
бір дəурендей туысқандық тоғысулардың 
дəстүрін жалғастырады. Міне, осыдан 
кейін ғана құдандалы екі жақтың да:  «Жас 
отаудың жалқұйрығы бүтінделді, өмірлері 
күлтеленді» - десіп көңілдері көншиді 
екен. Ендеше, жар таңдаудан отау болып 
шыққанға дейін - толып жатқан дəстүр-
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салт тары мен жөн-жосығын - ырым-
кəдесін - тіпті жол-жоралғысына - дейін, 
ұрпақ тəрбиесінде ескерілгені жөн. Əрине 
уақыт талабына сай дəстүрдің де өзгеріп 
отыратыны есте болуы қажет. Əсіресе 
тозған дəстүрлер мен ескірген салттарды 
мезгілдері жеткенде, жалтақтамай тұр-
мыс-тіршілігімізден алып тастаудың өзі де 
т ə р б и е екені дау тудырмаса керек. Тіпті, 
қазақ болашақ құдасынан арқа сүйер жана-
шырлықты да, туысқандық мейірімді де, на-
мысын жыртар сүйенішін де іздейді екен. 
Жалпы, кез-келген адамның с е м ь я құруға 
дайындалу сəті, оның жеке басының ғана ісі 
емес екенін анық аңғарамыз. Бүгінгі күнде де 
осы бір сəтті дұрыс түсінгенде ғана, өмірде 
болып жататын көптеген кемшіліктерді бол-
дырмаудың амалын көреміз.

Сондықтан да, с е м ь я  бүкіл бір халықтың 
өркенін өсірер қайнар көзі делінсе, сол ха-
лық тың мемлекетінің де еңсесін ұстап тұра-
тын, алтын діңгегі болып табылады. Осын-
ша мол қуаты мен құдіретіне орай жан-жақ-
ты тоқталып, халқымыздың фальклорынан 
да, елі елеулі еткен бүгінгі жазушысынан да 
мысалдар келтіріп отырғанымыз сондықтан 
болар. Бұдан арыда құдандаласу жайында 
айтылуға тиісті дəстүр-салттарды, əр қазақ-
тың ар-кітабына айналған «Абай жолынан» 
оқып-үйренуді болашақ ұрпақта рымыз есін-
де тұтса екен. Əсіресе, күйеудің қайын жұр-
тына ұрын баруын оған арналып жасалына-
тын Ұ Р Ы Н  Т О Й Ы Н Ы Ң көріністерін 
де, Мұхаңдай-ғұламаның айтқанынан үйрен-
ген жөн. Сондықтан да, бұл тақырыпты ар-
найы бөліп жазбай, оның құнарлы көзі ре-
тінде осы эпопеяның «ӨРДЕ» деген тарауын 
зерттей оқуды ұсынамыз.

ə) ҚЫЗ ҰЗАТУ ТОЙЫ
«Сағыныш - адам бойындағы ізгілікті 

ғана оятып қоймайды,
сонмен қоса, жан-сезіміңді ашып, 
мейіріміңді де ұштай түседі»

ҰЖДАН.
Күйеу қалыңдығын алуға арнайы сапар-

мен келген кезде, бұрыннан дайындықпен 

хабарласып отырған құдандалы ел - қызы-
ның ата жұртынан аттанар ұзату тойын жа-
сай  ды. Оны əркім өзінің шамасына орай 
өткізеді. Мұның əртүрлі деңгейлерде өте-
тінін қазіргі кезде де байқау қиын емес. 
Сөз жоқ, бұрынғы заманда да, бүгінгі жағ-
дайда да, қыздың туыс-туғандары сырт қал-
маған. Барлық атқаратын міндеттерді бөлі-
сіп көтеру де, елдік ерекшеліктеріміздің бірі 
болып саналады. Оның үстіне жаңа семья 
құруға арналған т і л е у д е н ешкімде еш-
темесін аямауға тырысады. Өйткені, бұл 
жағдай жақын адамдардың əрқайсысының 
басына алма-кезек ауысып келіп тұратыны 
да белгілі.

Бірінші рет танысуға келген күйеу бала-
ның қалыңдығымен кездесіп, оған ата-ана-
лары ұрын тойын жасап, қыздың ұзатылу 
мерзіміне келісіп жігіт жағы ауылына қай-
тады. Ұзатылатын қыз ұрын тойдан ке йін, 
апа-сіңлілерін, жеңгелері мен құрбы қыз-
дарын қасына ертіп, туысқандарын аралап 
қоштасу рəсімдерін жасайды. Туысқан мен 
тумалары шамаларына қарай сый-сияпат-
тарын береді. Ал қыздың ұзатылу мерзімі 
жеткенде, төңіректегі ауыл жастары қыздың 
үйіне жиналып, домбыра тартып əн салып, 
өзінің сəн-салтанатымен ұзатылу тойын жа-
сайды. Қыз бен Жігіт айтыстарын өткізеді. 
Қыз жеңілсе – айтыстан жеңген жігітке ора-
мал сыйлайды. Жігіт жеңілсе – қызға шапан 
кигізеді. Осы кештің үстінде н е к е қ и ю 
дəстүрі жасалынады. Бұл жолы қыз ұзату 
тойында ат шаптырылып, балуан күрестіру 
тəрізді ойын-сауықтың түрлері де көп бола-
ды. Неке қиылған күннің ертеңінде қыз жағы, 
күйеу жағынан келген құда-құдағиларына 
жасауға берілетін бұйымдарын көрсетеді. 
Осы тектес толып жатқан жол-жоралғылар 
жасалынып, жасауды буып-түйген бойда 
бірден барар жеріне аттандырып жібереді. 
Ұзатылатын қыз с ы ң с у айтып ұзақ жылай-
ды, жігіттер жағы жұбату айтып тоқтатуға 
тырысады. Алма-кезек өз мақамымен ай ты-
латын сыңсу жеңіл əзіл-қалжыңға құрыла-
ды. Қыз туыс-туғандарымен соңғы рет құ-
шақ тасып қош айтысады. Осыдан кейін жең-
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гелері оның қыз киімдерін ауыстырып, жаңа 
түсер келіншек киетін киімдерін кигізеді. 
Көбінесе қызын шешесі өзі апарып, үш-төрт 
күннен кейін ат мініп, түйе жетелеген сый-
сияпатпен ауылға қайтады.

Қысқаша ойтүю.Халқымыз жігіттің қа-
йын жұртына ұрын келуін жəнеқыздың ұза-
тылу тойларын неге жасаған? Оның мəні 
неде? Бұған қыз ұзататын жақ қандай маңыз 
берген?

Əрине, бұл сауалдардың жауабын беру 
үшін семья  құрудың дайындық кезеңдеріне 
жа та тын осынау екі сəттің де, өзіне тиісті 
дəс түр-салттары мен жол-жоралғыларын 
санамалап тəптіштеп шығу тым ұзаққа со-
зылар еді. Сондықтан да, жоғарыда «Абай 
жолы» эпопеясының «Ө р д е» деген тара-
уын оқуды ұсынған едік. Ал енді бұлардың 
мəні мен маңызына қысқаша тоқтасақ, ұза-
тылатын қыздың болашағы үшін жасаған 
ата-анасының қамқорлығы деп ұққан жөн. 
Себебі, қыз балаға өз шаңырағын тастап 
бас қа семьяның мүшесіне айналу, қай жа-
ғы нан алғанда да жеңіл шаруа емес. Жаңа 
ортаға барғанда қ ы з ы н ы ң басына түсетін 
қимыл-əрекеттерді ұрын келген жігіттің де 
басынан кештіріп, келген құда-құда ғила-
рының да жауапкершіліктерін арттыратын т 
ə л і м д е р көп жасалынады. Бірінші бо-
лып қайын жұртына келгенде əдеп пен 
тəртіптің барлық түрлерін күйеу жігіттің 
басынан кешіруі, ертең қ а л ы ң д ы ғ ы өз 
шаңырағының астына келгенде, оны, бірден 
түсініп көмектесуіне де сабақ болады.

А) СЫҢСУ
« Халқыңа - қалаулы бол, 
Жұртыңа - елеулі бол « 

МƏТЕЛ.
Бұл дəстүр өткен замандардағы қыздар-

дың басындағы теңсіздіктен елес берсе, ал 
қазіргі заманның жөні басқа болғандықтан, 
ендігі жерде жеке бастың м ұ ң ы н а н гөрі, 
бүкіл Отаны мен Халқының қамын ойлай-
тындай сөз айтылғаны жөн сияқты. Жалпы 
-сыңсу - қоштасу - сарын - көрісу - делініп 
əртүрлі атаулармен айтылғаныменен, бұлар 

мазмұндары жағынан бір-бірінен айыр  ма-
шы лықтары шамалы десек те, халқымыздың 
тұрмыс-салт жырларының ішінде аса жиі 
қол  данылып, өте көп тараған нұсқалары 
бар екенін білген дұрыс. Себебі, кез-кел-
ген дəстүр салттарды уақытына лайық етіп, 
жаңа мазмұнмен байыту болашақ ұрпақта-
рымыздың қалауындағы іс.

Тіпті, сыңсу дəстүрінде жоғарыдағы ай-
тыл ған т е ң с і з д і к сарынынан бұрын, 
əйтседағы ұзатылып бара жатқан қыздың 
- өз жұрты мен ата-анасына деген қимас 
сезімдерін білдіретіні ақиқатқа жақын сияқ-
ты. Оның бүкіл балалық шағы мен бал дəурен 
өмірлері көз алдынан өтіп, осы сəтте оянған 
көңіл толқындарын əн шумақтарына айнал-
дыру да жан-дүниенің рухани қажеттілігі 
болар. Өйткені, жаратылысынан талантты 
қайбір қыздардың айтқан сыңсулары иісі 
қазақтың көкейлеріне ұялап, бірден тарап 
жатталып қалатындары аз болмаған.

Мəселен, қазіргі кезде де уақыт талапта-
рына сай етіп, сыңсудың жаңа түрлерін дай-
ындап, ұрпақ тəрбиесіне пайдалану арқылы, 
тіпті той қызығын күшейтуге де болатын 
тəрізді. Əсіресе, еш атқарар қызметтері жоқ 
қыз жолдас пен күйеу жолдасқа алма-кезек 
жауаптасып, сыңсудың жаңа түрін дүниеге 
əкелсе, қандай ғажап болар еді?! Оларға 
тойға келген жаста қосылып қыз жолдасқа 
– қыздар, күйеу жолдасқа – жігіттер жағы 
көмекке келу арқылы, тіпті бүгінгі жаңарып 
келе жатқан айтыс өнерінің мектебіне айна-
луы да мүмкін ғой. Сөйтіп, сыңсудың қысқа 
да нұсқа түрлерін солар айтуға тиісті:

Қыз жолдасы: 1.Есіктің алды жас қайың,
Жапырағын баспайын.
Есіктен аттап кеткен соң,
Еркелікті тастаймын.
2.Əуеден ұшқан бұлдырақ,
Құбыладан соққан ызғырық.
Жатқа кетіп барамыз,
Жаратқан соң қыз қылып.
Күйеу жолдасы:1.Жылама бикем, жыла-

ма,
Көзіңнің жасын бұлама?!
Ұл боп тусаң əуелден,
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Сені мұндай қыла ма?
2.Бүркендіріп қоя ма,
Көзіңді жаспен бояма?!
Біз бермейік десек те,
Мал берген жұрт қоя ма?
Қыз жолдасы: 3.Есіктің алды ақ қайың,
Қайыңды қайтіп аттайын?
Еркелеткен анамның,
Ақ сүтін қайтіп ақтайын?
4.Атасы жақсы құл болмас,
Анасы жақсы күң болмас.
Оң жақтан кетіп барамын,
Қыз еркелеп ұл болмас.
Күйеу жолдасы: 3.Жылайсың неге 

«үйім» деп,
«Жиғаным қызыл бұйым» деп,
Əкең сенің ойлайды,-
«Отырып қалса қиын» деп.
4.Жыламай құлақ салыңыз,
Бұл сөзіме наныңыз,
Мен айтамын өсиет, -
Тыңдап, ұғып алыңыз?!
Мұнан көшіп кетерсің,
Шын еліңе жетерсің
Əдеппенен жүргейсің.
Міне, осылайша сыңсуды – ұзатылатын 

қыздың қасындағы жолдасы бастап, қайы-
рып айтар жұбату жауабын – күйеу жігіттің 
серігі шырқап, ойда жүрген көп нəрсенің 
мəнін ашу арқылы, бүкіл тойға қатысқан 
əлеуметке ой жарастығын ұсынар еді. Қашан-
да той думанның сəнін келтіріп көркін ашар 
ойын-сауықтардың түрлері мол болғаны 
жақсы. Тойға жаңаша түр мен мазмұн берген 
сыңсудың да келешекте өз орнын табарына 
сенгіміз келеді.

Б) ҮЙЛЕНУ ТОЙЫ
«Адам ғұмырындағы алма-кезек ауысып 

жататын қиындық пен үміт, тіршіліктің 
мазмұнын ғана байытып қоймайды,төзе 
білген, жеңе білген жандарды – мұратына 
жеткізер қос қанаты да».

ҰЖДАН.
Міне, осылайша – ұзатылған қыздың ал-

ғаш келіп, табалдырығын аттайтын ақ бо са-
ғасы, яғни, қалыңдығын əкеп семья құрмақ 

жігіттің ата-анасының шаңырағы болып 
табылады. Бұл күн – ата-ана мен бала үшін 
келісіммен шешіліп, берекемен ұйғарылса 
– мұнан бетер өмірдегі бақытты сəтті табу 
қиын. Ал егер де екі ұдай боп шешілсе,сол 
əулеттің трагедиясы да осы күннен парақ-
талады деп, есептей бер?! Сондықтан да, се-
мья құруға дайындықты барынша парасат-
пен шешкен жөн. Əрқашанда, келісімді істің 
кемелдігі де көрініп тұрады. Мұндағы өтетін 
сəн-салтанат та, той иелерінің тұрмыс-
халіне тікелей байланысты болмақ. Жағдай 
көтеретін адамдар – ат шаптырып, көкпар 
тарттыруымен қоса қыз қуу, балуан түсіру, 
тіпті жамбы аттыруға дейін ұйымдастыра 
алады.

Күйеу жігіттің ауылына бірер б ұ р ы л ы с  
қалғанда, қалыңдық мінген машина, немесе 
салт атқа мінген жастар жағы сəл кідіріс жа-
сайды да, ертіп əкеле жатқан қыздың шешесі 
мен үлкендер жағы ауылға бұрынырақ 
келеді. Солардан хабар тиісімен… жігіттің 
жеңгелері, ауылдағы қыз-келіншектерді ер-
тіп, əкеле жатқан қалыңдықтың алдынан 
шығады. Бұлар келіп өзара танысқаннан 
ке йін-ақ, бірден ауылға “сүйінші” сұратып 
хабар жібереді. Жақсы хабар жеткізген 
адам лайықты кəдесін алады. Қалыңдық 
екі жақтың да жастарының ортасында, бір-
бір лерімен танысу салттарын жасап, ауыл-
ға асықпай жаяулатып жетеді. Бұл кезде 
құдағимен келген үлкендер жағы да мəре-
сəре болып, амандық-саулық сұрасып той 
қа мымен шұғылданып жатады. Келінді 
отау үйге кіргізерде əлдекімнің көзіне ша-
лынып қалмас үшін, оның бетіне жібек 
орамал жабады. Отқа май құйып келінді 
оған тəжім еткізіп, отпен аластап арнайы 
тігілген ақ отауға енгізеді. Қалыңдық ақ 
отауға жеткенше ш а ш у шашылып, жа-
стар жағы да жар-жар айта бастайды. Со-
дан қалыңдықты бірден өзіне құрылған 
шымылдыққа енгізіп, бетін ашқанша бөгде 
адамдарға көрсетпейді.

ЕСКЕРТУ. Жоғарыда айтылған –Халық 
педагогикасының 1-шінегізіндегі Ата-ана 
мен бала арасындағы сыйластық мəсе-
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лесінің– бірегей  сəті, осы семья  құру ға да-
йындық кезеңі болып табылады. Дəл осы 
кезеңде, кешегі бодандық қоғам қалып тас-
тырған –тоғышарлық пси хо логия - əртүрлі 
құмарлықтармен əуес тенетін парасат-
сыз ата-ана – ата салтын білмейтін, 
халықтық д і л іқалыптаспаған, ана тілін 
сыйламайтын жастар– деп жіктелінген ү 
ш т а ғ а н мəселе де өздерінің көріністерін 
береді. Егеменді еліміздің ендігі жерде, 
халық педагогикасының тағылымдарына 
сүйене отырып тəрбие тəсілдерін пəрменді 
жүр гізу арқылы, ел болып қолға алатын 
мəселелері де осылар екенін ескерткіміз 
келеді.

Г) ШАШУ
Бұрын халқымыз үйлену тойына ешкім ді 

алаламай ауыл-аймағын түгелдей шақыра-
тын болған. Əрине, ол кезде əр жерде отырған 
ауылдарда сирек, қазіргідей адамдар саны 
да көп болмаған ғой. Бірақ тойға келушілер 
жердің шалғайлылығына қарамай, жолдары-
нан жығылмауға тырысып ш а ш у л а р ы 
н мол етіп ала келетін. Тойды көбінесе жаз 
жайлауда табиғат аясында, өткізуге тырыса-
тын болған.

Ал қазір замана талаптарына сай, той-
ларды күз мезгілінде – кең кафелер мен ас-
ханаларда немесе ауқатты адамдар ресторан 
залдарында да өткізеді. Той салтанатына жи-
налған жұрт, семья құрған екі жас келе жа-
тыр дегеннен-ақ, оларды қаумалай қоршап ш 
а ш у л а р ы н шашып қарсы алады. Шашу 
шашудың құрметі, ауылына сыйлы əжелердің 
үлесіне тиеді. Шашудың құрамында негі-
зінен қағазбен оралған кəмпиттердің түрле-
рі, күміс тиындар да салынады. Қазақ хал-
қы өзінің ақ адал көңіліндегі ықыласы мен 
үмітін, жайылған дастархан үстіндегі адал 
асының киесіне тапсырған. Олар - “астан 
үлкен құдірет жоқ” – деп түсінген. Сондық-
тан да, тұрмыстағы қуаныштарында ең жиі 
қолданатын салты – осыш а ш у болып та-
былады. Шашу шашылып жатқан сəттен 
бас тап-ақ, жастар жағы жар-жар айтуға 
кіріседі.

Д) ЖАР-ЖАР
Бұл ежелден келе жатқан өзіне тəн əуені 

бар өлең-жырды, жігіттер мен қыздар қосыла 
шырқап, сөз мəніне орай алма-кезек жауап-
таса айтады. Қашанда жар-жардың мағанасы 
– мəнді, мақамы - əуенді болып келеді. 
Жи налған жұрттың кəрі-жасына бірдей 
ұнайтындығымен жəне айтуға жеңілдігімен 
де ерекшеленеді. Əр шумақтың аяғында ай-
тылатын “жар-жар-ау” дейтін жарқын сөз, 
үнемі қайырма ретінде қайталанып оты-
рады. Бұл жыр халқымыздың дəстүрі бой-
ынша, тек үйлену тойында ғана айтылады. 
Кез-келген өнер сайыстары тəрізді жар-жар 
да, тыңдаушыларын желпінте екі жасқа 
жақсылық тілеп, нұрлы ниеттерін білдіреді.

ЖІГІТ: Алып келген базардан,
Қара насыр, жар-жар-ау 
Қара мақпал сəукеле,
Шашың басар, жар-жар-ау 
Мұнда əкем қалды деп,
Қам жемеңіз, жар-жар-ау
Жақсы болса қайын атаң,
Орнын басар, жар-жар-ау! 
ҚЫЗ: Есік алды қара су,
Майдан болсын, жар-жар-ау.
Ақ жүзімді көретін,
Айнам болсын, жар-жар-ау.
Қайын атасы бар дейді,
Осы қазақ, жар-жар-ау.
Айналайын əкемдей,
Қайдан болсын, жар-жар-ау.
Міне, ертеректе айтылған “жар-жардың” 

сөздері осылай болып келеді. Негізгі нұсқа 
ретінде, мұны - əдейі беріп отырмыз. Əйт-
песе, əр кезеңде уақытына лайық жа зыл ған 
“жар-жардың” түрлері көп. Бұл нұсқалардың 
қай-қайсысын болса да пайдалану той 
жасаушының өз еркінде?! Əйтседе, суырып 
салма түрін дамыту арқылы, халқымыздың 
бірегей өнері а й т ы с т ы ң да қолданбалы 
түрлерін көбейтер еді.

Ж) БЕТ АШАР
Үйлену тойының аса бір ізгілікті сəті –

жаңа түскен келіннің бетін ашу болып табы-
лады. Қашанда беташарды аймағына белгілі, 
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шаршы топтан озып бəйге алып жүрген, 
жезтаңдай əншілерге ұсынады. Бұл дəстүрлі 
жырдың шебер орындалуын мойнына алған 
азамат, тойдың ең бір жауапты сəтін барын-
ша қызықты етіп өткізуге тырысады.

Ол жиналған жұрттың барынша көңіл-
күйлерін көтерумен бірге, екі жастың р 
у х а н и жетілуіне əсер етумен қоса, тың-
даушыларының жүрегіне ізгіліктің шапа-
ғатын шашуға тырысады. Беташардың та-
ғыда бір негізгі міндеті жаңа түскен келін-
ді, қайын жұртындағы ең жақын туыстары 
мен тумаларын атап-атап таныстырады. Ол 
өзінің ізеті мен ықласын осы танысу үстінде 
көрсетіп, нəзік қимылмен тағзым етіп 
бүгіле сəлем беріп тұрады. Басқа тұрмыс-
салт өлеңдеріне қарағанда, б е т а ш а р 
жырла рының мазмұны мен мəні барынша 
инабаттылықты сақтай тұра, əдептен озбай-
тын əзіл-қалжыңға да бай келеді. Ебін тауып 
əр рудың өздеріне лайық жөн-жосығы мен 
өзгелерден ерекшелеу мінез-құлықтарына да 
тоқталып өтеді. Міне, жас келін беташарда 
айтылған адамдармен танысып қана қоймай, 
олардың қадір-қасиеттерін де есіне сақтап 
біліп алуы қажет. Əсіресе, келген жерінің 
семьялық дəстүрлеріне, туысқандық қарым-
қатынастарына ерекше мəн беріп, алғашқы 
күннен-ақ сол ережелерді бұзбауы керек. 
Жəне осылардың барлығы да, б е т а ш а р 
д а өз сипатымен даралана айтылуға тиісті.

Беташардың тағы бір ерекшелігі сол. 
Оның бүкіл болмысы мен табиғаты – таза 
қазақ халқының ұлттық сипатына жата-
тындығын, ашып-жарып айтқанды жөн көр-
дік. Өйткені, өзгеде жоқ тек өзіне ғана тəн, 
кезінде айтылған ата дəстүрге тікелей бай-
ланысты –т у ы с қ а н д ы қ жəне с е м ь 
я л ы қ дəстүрлерді, бұл жырды егжей-тег-
жей даралап та саралап та ұзақ жырлайды. 
Тіпті, өзге жұрттарды айтпағанның өзінде, 
қаны бірге туыстас Түркі халықтарында да: 
- өзбек –қырғыз –татар –башқұрт –түрікмен 
–түрік –қарақалпақ –сақа –хақас -қарайым-
қараша - құмықтарда да, т.б. көптеген елдер-
де де жаңа түскен келіннің бетін ашу салты 
қолданылмайды.

Екінші бір мəселе, өз жұртынан ұзатылып 
келген қалыңдық б е т і н неге жауып келеді? 
Себебі не, сенім-нанымы неде? Бұл дəстүрді 
д і н и салтқа да жатқыза алмаймыз. Өйткені, 
дін-исламды ұстап отырған елдерде де жоқ. 
Тек, беташардың алдында жəне соңында жа-
салынатын р ə с і м д е р д і ескерсек, оның 
т ө р к і н і сонау Т ə ң і р л і к сенімдермен 
сабақтасып жатқанын көреміз. Сірə, сол 
кездегі əфсаналармен тамырласып жатса ке-
рек. Мұнда, қыз бала өзі өскен ұядан – басқа 
жұртқа келуі өмірінің бір кезек д ə у р е ні 
өтіп, енді - өз басының ғана қамын ойлай-
тын жан емес, бүкіл келген жерінің ы р ы с 
ы н  тасытар, жаңа отаудың бірін екі етердей 
парасатпен шаңырағын көтеру, оның келе-
шек ұрпағының а н а с ы болудың міндетін 
атқармақ. Оны ата-енесі мен туған-туыстары 
қолына келіп қонған бақыт құсындай етіп, 
əлпештеп ұстауға қалың топтың алдында 
а н т еткендей күй кешеді. Міне осындай, 
өрнегі мен тəлімі бөлек бұл салтта – ата-
бабамыздың ұрпағына қалдырған ө н е г е с 
і ретінде қастерлеуіміз қажет. Беташарды да 
уақыт талабына орай жетілдіре беру шарт.

ҮЛГІСІ: 1.Келін-келін, келіп тұр!
Келіп, үйге еніп тұр!
Қайын жұрты – халқына 
Иіліп сəлем беріп тұр.
(келін тағзым етеді)
Үйдің іші толы адам,
Бəрінде келін көріп тұр.
Көргенімен, танымай,
Қайсысы алыс, кім жақын,
Сол жері көңілін бөліп тұр. 
Көрімдік берсе көп адам,
Талай мал əзір болып тұр.
Қайнаға, қайын, қарт ата,
Сараңына кез қылмай
Мырзасына жолықтыр, 
Не қылсаңда, өзің біл, 
Жат елден келіп жас келін,
Жаңа мейман болып тұр.
(баршаңызға бір сəлем)
2.Нар берсеңіз мая бер,
Үстіне кілем жая бер,
Одан артық айтуға
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Келе бермес ебіміз
Маяның дауысын естіп
Қаша көрме көбіңіз?!
Келін келді, көріңіз,
Көрімдігін беріңіз?!
Сиыр берсең, қызылдан,
Шұбалаң құйрық ұзыннан,
Алыстан келді демеңіз
Келіннің ақысын жемеңіз
Кем көрмеңіз келінді,
Өзіңнің туған қызыңнан,
Қайын атаға бір сəлем?!
Сендерге енді келейін,
Жапсардағы отырған.
Жастары үлкен аналар!
Ақылы артық даналар!
Сіздерге де қуаныш,
Бұрынғыдан қалған жол,
Келінді көрген адамнан,
Көрімдікке мал алар
Қайын енеге бір сəлем!
3. Бетіңді келін ашқаным,
Жаңа жұртқа қосқаным,
Жасы үлкенді сыйлап жүр,
Құрмет қыла жасқанып,
Балалық күнің өтті енді,
Аналық күнің жетті енді,
Өзіңнің үлкен адамның,
Жаңа дəурен есігі,
Алдыңнан қалқам ашылды.
Туыстарға бір сəлем!
Сауысқаннан сақ келін,
Жұмыртқадан ақ келін,
Күйеуіне шақ келін,
Қыз көңілден қайт, келін,
Ел-жұртыңа жақ, келін.
Жастар жаққа бір сəлем!
4. Өзің бір ақыл тап келін,
Ата-енеңді,
Кісі келсе үйіңе,
Қызмет қыл иіліп,
Бетіне тіке қарама
Үлкен кісі келгенде,
Қатарласып отырмай
Кейін отыр пана да
Көпшілікке бір сəлем!
Манадан бері а қ қ у д а й иіліп ізет етіп 

тұрған келіндерінің жүзін көріп, ду қол 
шапа лақтап қуанған барша қауым, өздерінің 
ерекше шаттық сезімдерін паш етеді. Осы 
сəтті пайдаланып қыз бен жігіттің аналары, 
олардың алма-кезек маңдайларынан сүйіп 
аналық мейірімдерін төгеді. Екі жастың жа-
нашыр жеңгелері олардың алдарына қып-
қызыл ш о қ салған ыдысты əкеліп, отқа 
май құйдырып от-анаға мінəжат еткізеді. 
Үлкендерден а қ б а т а сұрайды?! Міне осы-
дан кейін жиналған жұртты дастархан басы-
на шақырады. Ендігі тойдың жалғасын ар-
найы тағайындалған А с а б а жалғастырады. 
Тойдың сəнді де салтанатты өтуіне той 
иесімен бірге, ойын-сауықты басқарушылар 
да жауап береді.

З) БАТА
Қазақ халқының тұрмысында өте жиі 

қолданылатын д ə с т ү р - алақанын жайып  б 
а т а беріп, бет сипаудың орны бөлек. Əсіресе, 
алыс сапарға аттанып бара жатқанда немесе 
болашақ үшін жасалар келелі істі бастарда, 
ақ ниетпен арман жолына аттанарда туыста-
ры жиналып, а қ б а т а ж а с а у салты атадан 
қалған жол еді. Əр қазақтың есінде:“Ақылы 
асқан даналардың с ө з і н т ұ т, ақсақалды 
қарияның к е ң е с і н тыңда, сонда ғана Қ 
ы з ы р дарып басыңа бақ қонады”- дейтін 
насихат сөз əлі күнге дейін ұмытыла қойған 
жоқ. Сол сияқты, ақ бата ұлын үйлендіріп 
жаңа отау көтерген иə-ə, қызын тұрмысқа ат-
тандырар ата-аналарға да айтылады. Былай-
ша айтқанда, жаңа іс бастар үлкенге де кішіге 
де, бата беру ағайынның тілеулестігінің 
белгісі. Мəселен, жаңа түскен жас келінге:

Екі түрлі енші бар,
Біреуі соның – б а т а алған.
Қай жерде жаман болыпты?
Баталы келін –атанған?!– дей келіп;

Асың, асың, асыңа!
Береке берсін басыңа,
Бөденедей жорғалап,
Қырғауылдай қорғалап,
Қызыр келсін қасыңа.
- деп алғысқа толы батасын береді. Жалпы 
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батаның қарама-қарсы мағынада айтылатын 
екі түрі бар. Біріншісі –оң бата, екіншісі – 
теріс бата –деп атаған. Өмір шіркін күнде 
той, күнде қуаныш емес екені де белгілі ғой. 
Сондықтан да, кез-келген адам - əлде батыр 
ма, иə бай ма дана ма, немесе жас па кəрі 

ме, - бəрібір ешқайсысы да т е р і с б а т а ғ а 
жолыққылары келмейді. Адам баласының 
өмірден күтер үміті қаншалықты көп болса, сол 
күткен істерінің оң болуын тілер ақ баталар да 
жиі жасалынып жатады. Бұл да халқымыздың 
дархан көңілдерін аңғартса керек.

Резюме
В статье рассматривается основы народной педагогики и психологии, семейное воспита-

ние в этнопедагогическом аспекте.

Summary
The article covers the basics of folk pedagogy and psychology, family education in 

etnopedagogicheskom aspect.

ҰЛТ ТАҒДЫРЫ – ҰЛЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДА

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер
 министрлігі «Дипломатиялық корпусқа қызмет 

көрсету жөніндегі басқарма» кеңесшісі, 
экономика ғылымдарының докторы,

профессор Оспанов Б.С.

Ұлттық мəдениет халықтың өміріндегі 
мыңдаған жылдар бойғы бір өзіне тəн өне-
рі, тұрмысы, əдет-ғұрпы, салт-дəстүрі не-
гізінде жетіліп, дамиды. Халқымыздың 
ғасырлардан бергі қалыптасқан бай тарихы, 
мəдени мұрасы жетерлік. Оның əлеуметтік, 
мəдени, рухани байлықтары қай заман-
да болмасын, ұрпақтың бойына даритын 
қасиет тер. Ана тілімен қатар, халықтың 

рухы, өсіп-өну тарихы, əдет-ғұрпы, тұрмыс-
салты, елдік дəстүрі жайында жүйелі, əрі 
жан-жақты берілген білім мен тəрбие ғана 
жемісін берері анық.

Бүкіл бір ойды оймақтай даналық сөз-
бен түйіндеген халқымыз «Ұяда не көр-
сең, ұшқанда соны ілерсің», «Қыран - қияға 
қарайды, балапан – ұяға қарайды», «Қара-
ғайға қарап тал өсер, қатарына қарап бала 
өсер» дейді. Өйткені, ұрпақ тəрбиесінде 
жанұя ның алар орны ерекше. Қазақ отбасын-
да ежелден-ақ, елге тұтқа, ақыл-парасатымен 
əулеттің бар тұрмыс-тіршілігін көзден таса 
қылмай оған-пана, ұлағатты істерімен ұрпа-
ғына – сая бола білген ата мен əженің аялы 
алақанынан тəлім алмағандар аз болар.

Тарихымызда ерекше орны бар, ел-жұр-
тына басшы, қорғаны болған би, батыр ла ры-
мыздың, от ауызды, орақ тілді небір көсем-
деріміз бен шешендеріміздің, айтулы ақын-
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жазушыларымыздың бəрі де ата-əженің ал-
дын көрген, өнегесінен сусындап өскендер.

«Жеті атасын белмеген – жетесіздің ба-
ла сы» деген қазақ, ұрпағын салауатты өмір -
ге ерте бастан тəрбиелеуді де естен шы-
ғар мағаны анық. «Тілегі жаман темір ді, 
қан ша егесе де өтпейді» деп, ауыл-айма-
ғының өзін сынына толмаған көрші-қолаң-
мен қоңсы қонудан, аралас-құралас болудан 
сақтандырып отырған. Баласының болаша-
ғын ерте бастан ойластырған. Сөйтіп, алыс 
та болса ат арытып барып, атақ-даңқы елге 
белгілі, ақыл-парасаты, ой-талғамы биік, 
беделді жандармен құдандалы бола білген.

Дала мəдениеті, көшпенді халықтың өзіне 
тəн салт-дəстүрі жылдар көшімен ілесіп, 
ұрпақтан-ұрпаққа ауысып отыруы да оның 
өміршеңдігінен болар. Десек те, бүгінде 
өркениеттің алып толқыны ұлттың осындай 
ұлы құндылықтарын, кірпияз, баға жетпес 
рухани құндылықтарынан жайлап, ажыра-
тып алып кетіп жатқаны алаңдатады. Жас 
ұрпақтың өз тілі мен ділінен, өзге ұлттан 
айқындап тұратын ерекшеліктерінен гөрі 
өзгенің арзан дүниесіне қызығып жүргені 
соның дəлелі. Оған кеңестік заманның ту-
ған тілі мен ділінен алыстатып «ұлттарды 
жақындастыру», бір орталыққа бағындыру 
идео логиясының əсері зор болғаны анық. 
Бала бақшадан бастап, жоғарғы оқу орын-
дарындағы орыс тілі мен өмір сүруге қажет-
тіліктің бəрін осы тіл мен бір ғана идеоло-
гияға тəуелді етіп қойғанның салдары əуелі 
жас ұрпақтың санасына кері əсерін тигізетіні 
белгілі.

Бал дəуренін оқу-білім, озық мəдениетпен 
өткізгеннің орнына, батыстың арзанқол, 
дү бəра өнерімен əуестеніп, күн ұзын ком-
пьютердің қасынан шықпайтынбозбала мен 
бой жеткеннің бұлыңғыр болашағы ойланта-
ды.

Ұлы Абайдан асып аталы сөз айтқан адам 
кемде-кем шығар. «Адамның адамшылығы – 
ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы 
құрбы, жақсы ұстаздан болады» деген хакім 
Абайдың асыл сөзінің астарында қаншама 
мағына жатыр десеңізші!

Халқымыз бүгінде осынау аяулы асылда-
рын іздемейтін болды, «отбасы институты-
нан» ажырап қалды. «Өз баласын – өскенше, 
немересін – өлгенше бағатын» ертегішіл 
əрі əсерлі əңгіменің майын тамыза айта-
тын, тереңнен толғап сөйлейтін аузы дуа-
лы қарттарымыздың алтын арқауы əлсіреп, 
сабақ тастығы саябырсыды. Жастарымыз 
«инемен құдық қазғандай» қиын да қызықты 
ғылым мен оған апаратын білікті ұстаздарын 
іздемейтін болды. Ауылда жұмыс жоқ, та-
быс көзін іздеп қала жағалап кетті. Қым-
қиғаш тынымсыз тірліктің жетегінде жан 
досы – кітаптан айырылды, театрға баруды 
қойды. Материалдық байлық, ақша алдыңғы 
орынға шығып «ақшаң болса – əлемге би-
лігің жүреді» деген ұғым қалыптасты. Ел 
қамы, жұрт жайын ойлайтын баяғы жана-
шыр тұлға, білімді, парасатты зиялы қауым-
ды бұл күнде жұртшылық қалтасы қалың, 
біршама елге билік жүргізе алатын мəртебелі 
таққа ие, ықпалды адам деп санайтын бол-
ды. Оған қоса, ата-бабаларымыз сан ғасыр 
армандаған Тəуелсіздік келісімен, əлемге 
айқара ашылған шекарамыздан сығаламаған 
өзге елдің діні мен ділі, сан түрлі салт-
дəстүрін қосыңыз. Тұғыры мықты орныға 
қоймаған жас мемлекеттің жас өркен ұрпағы 
еліктегіш əдетімен өзге елдің «жасық» дү-
ние сін асылдай көріп, өз ұлтының қай-
таланбас құндылықтарын бағамдай алмай 
қалды. Міне, елімізде бүгінде орын алып 
отырғанəртүрлі діни көзқарастардың көбейіп 
бара жатқандығы, естіп-білмеген «экстре-
мизм» деген ұғымның елімізге де ене баста-
уы соның нəтижесі болар. Сол себепті, «Жа-
ста берген тəрбие – жас шыбықты игендей» 
деп, дана халқымыз айтпақшы, қазақтың 
ешкімде жоқ «отбасы» институтын жандан-
дырып, бала бақшадан бастап, жоғары оқу 
орындарында ұлттық құндылықтарымызды 
насихаттауға байланысты арнайы пəндерді 
енгізу, танымдық дүниелерді жандандыру – 
уақыт талабы.
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Резюме
В статье автор рассматривает роль национальных ценностей для воспитания подрастаю-

щего поколения.

Summary
In this article the author examines the role of national values, to educate the younger generation.

ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ БЕРУДЕ ОЙЫНШЫҚТАРДЫ
 ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Абай атындағы ҚазҰПУ Инновациялық 
технологиялар жəне білім беру мазмұнын ғылыми 

зерттеуинституты директоры ҚР жоғары 
мектепке еңбегі сіңген қызметкер,

профессор Нуриев М.А.
Жетекші ғылыми қызметкер, п.ғ.к.,

 доцент Əлдібаева Т.Ə.

Қазақстанды əлемдегi ең əлеуеттi, бəсекеге 
қабiлеттi адами капиталға ие елге айналды-
ру үшін əрбір қоғам мүшесінің заманның 
озық жоғары технологияларын жетiк мең-
геруімен қатар, елiмiздің индустриялық да-
муы ның ақпараттық өркендеуiне жағдай 
жасайтын белсендi, əрi қабiлеттi, дұрыс 
көз қарасты, дiнi, дiлi жəне рухы жоғары 
бо луы қажет. Бұл міндет ұлттық тəрбиеге 
негізделгенде ғана ұтымды жүзеге асыры-
латыны сөзсіз. Осы тұрғыда ұлттық тəрбие 
ұлттық мұрамен иықтас қатар жүруі тиіс. 
Сонда интеллектімен қатар жеке тұлғалық 
сапалардың бірі ретіндегі жастардың рухани 
қасиеттерін де дамыта аламыз. 

Жалпы ұлттық тəрбие отбасынан бастау 
алуы, яғни бала дүниеге келген күннен ба-
сталуы тиіс. Ал ұлттық мұраларымыздың 
элементтері баланың жетекші іс-əрекеті – 
ойын мазмұнында жəне сол ойынның бас-
ты құралы - ойыншықтарда көрініс та буы-
ның маңызы зор. Ойыншықтардың əртүр лі 
типі əрқилы мəдени, қоғамдық жəне бұқа-
ралық тəжірибе жөнінде түсінік беруге мүм-

кіндік жасайды. Ұлттық тəрбиенің мəні мен 
мағынасы, мақсаты мен міндеттері жөнін де 
ой қозғаған орыс ойшылы И.Ильин: «егер 
отбасы немесе адамның өзі «өзінің отба-
сылық жəне ұлттық бастамасының рухани 
биігін өзіне дарытудан бас тартатын болса, 
онда бұл жағдайда олар мəдени биіктіктің 
орнына жай ғана жануар кейіпті ғана ием-
денеді», «ұлттың ерекше қасиетінен айы-
ру адам өміріндегі қиыншылықтың ұлысы 
жəне оған төнген ең үлкен қауіп... оны-
мен табандылықпен жəне үлкен шабытпен 
күресу қажет жəне бұл күресті балалық 
шақ тан бастау керек», - деген пікір айтқан 
[3]. Сондықтан қазақ ба ла сының санасын-
да ұлттық  ерек шелікте рімізді сіңіртіп, ұлт-
тық мі   нез-құ лықты қалып тастыруда ұлттық 
сипаттағы ойын шық тардың алатын орны 
ерекше.

Қазіргі педагогикалық теорияда ойын 
мек тепке дейінгі бала іс-əрекетінің жетекші 
түрі ретінде қарастырылады (Л.С. Выгот-
ский, Р.И. Жуковская, Н.А. Короткова, А.Н. 
Леонтьев, Т.А. Маркова, Н.Я. Михайлен-
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ко, Д.В. Менджирицкая, С.Л. Рубинштейн, 
А.П. Усова, С.А. Шмаков). Оған кез келген 
іс-əрекет сияқты мақсат қою, жоспарланған 
іс-қимылдар мен нəтижелер тəн. Ойын: 1) 
мінез-құлық нормалары мен ережелерін 
мең гертуді, адамгершілікке жəне еріктік 
сапа ларға тəрбиелеуді, көмек көрсету, топ-
пен жұмыс істеу қабілеттерін дамытуды; 
сондай-ақ достыққа беріктікке тəрбиелеуді 
көз дейтін жалпы тəрбиелік қызметті; 2) 
қор ша ған ортадан барлық мəліметтерді алу-
ды, əлеуметтік рөлдерді танытуды көз дей-
тін танымдық қызметті; баланың ақыл-
ойы мен дене бітімінің дамуын көздей тін 
дамы тушы қызметті атқарады. Сонымен 
бірге ойын барысында баланың сөй леу 
қабілеті де дамиды [6]. Бұдан біз ойын-
шықтар осындай қызметтермен қатар, əр-
түр лі құндылықтарды, нормаларды жəне 
мінез-құлық стереотиптерін тасымалдауды 
көздейтінін көруге болады. Ойынның бала 
тəрбиесінде атқаратын осындай қызмет-
теріне сүйене отырып, оның басты құралы 
ретіндегі ойыншықтарды былайша жіктеуге 
болады: 

1) шығармашылықты сюжетті ойындар ға 
арналған ойыншықтар (мысалы, қуыршақ-
тар, мүсіндер жəне т.б.);

2) үйретуші ойыншықтар (үстел ойында-
ры, құрастырма ойындар жəне т.б.)

3) техникалық ойыншықтар (машиналар, 
тракторлар жəне т.б.);

4) қозғалмалы жəне спорттық ойындарға 
арналған ойыншықтар;

5) сəндік жəне салтанатты мейрамдарға 
арналған ойыншықтар [7].

Орыс ойшылы И.Ильин: «тектi ұлтыңның 
болуы ақиқатында бақыт, ал онымен бай-
ланысты үзу үлкен қасiрет», «өз ұлтының 
құн дылықтарын сақтау, оның мойындалу-
ын, айбындылығын жəне жетістіктерін  ету 
адамға ғана лайық» деп атап өткен. Осы 
айтылған ойды бала тəрбиесінің өзегіне ай-
налдыру үшін ойыншықтардың түрлерін қа-
зақ халқына тəн нақышта қарастырайық. 

Қазақ балаларының шығармашылықты 
сю жетті ойындарына арналып жасалатын 

қазақ ұлты киіміндегі қуыршақтардың бет 
келбеті Қыз Жібек пен Баян Сұлуды ес-
ке түсіретіндей əдемі, екі иықтарында екі 
бұрым ның болуы, тіпті олардың өне бой-
ында ұлттық əшекей бұйымдардың да 
ұтым  ды орналастырылғаны орынды. Сон-
да балаларға эстетикалық тəрбиемен бірге, 
олар дың қазақы əдеміліктің сипаты, қазақ 
ұлты ның əшекей бұйымдары жөнінде ал-
ғаш қы түсініктерін қалыптастыруға бола  -
ды. Қазір тіпті, құран сүрелерін оқи тын да 
қуыршақтар жасау қолға алынып жатыр. 
Əрбір отбасы шыншыл, инабатты, қайы-
рымды адам тəрбиелеуге ұм тыла тын болса, 
онда баланың бойына мұсылман дықтың жо-
ғары құндылықтарын сіңіру керек.

Сонымен бірге бала ойыншығының маз-
мұ нын тəрбиелік жағынан да, танымдық 
жағынан да танытатын түрінің бірі - мүсін-
дер. Мүсіндерді сомдауда:

- қазақ ертегілерінің кейіпкерлері: кер-
құ ла атты Кенде бай, тау көтерген Тола ғай, 
ер Төстік жəне т.б.;

- қазаққа аса қадірлі төрт түлік төлдері: 
қошақан, лақ, құлыншақ, бұзау, бота;

-  қазақ жеті қазынаның бірі деп санай-
тын иттер жəне оның күшіктері: тазы, ала-
бай жəне т.б.;

- қазақ қадір тұтатын дала хайуанат-
тары: барыс, жолбарыс, елік, қарақұйрық, 
құлан жəне т.б.;

- құстар: аққу, қарлығаш, бүркіт, қыр-
ғауыл, үкі, қаршыға жəне т.б. олардың негізгі 
мазмұнын құрауы тиіс. 

Мұдай мүсіндер қатты немесе жұмсақ 
табиғи материалдардан (ағаш, былғары жəне 
т.б.) болуы шарт. 

Сонда, қазақ ертегілері арқылы бүлдір-
шін деріміздің тілі дамиды жəне сəбилік 
кезеңде-ақ, олар қазақтың ғасырлар бой ғы 
тіршілік ету көзі болып келген төрт тү лік -
тің түрлерімен танысады. Сондай-ақ, сол 
бүлдіршіндеріміз жылдың бір бөлігін ұй-
қымен өткізетін аюдың қонжығын емес, 
өзіне тəн тектілігімен, бұлалығымен,  алғыр-
лығымен, жасқануды білмейтін тəкəппар лы-
ғымен, батылдығымен, айлалығымен дара-
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ланатын барыстың аланын құшақтап ұйық-
тайды. 

Енді үйретуші ойыншықтарға (үстел ой-
ындары, құрастырма ойындар жəне т.б.) 
тоқталатын болсақ, қазақтың киіз үйін құрас-
тырмалы ойын шық түрінде шығаруға бо-
лады. Бұл балалардың оның құрылымымен 
кеңінен танысуына, əрбір бөлігінің аталу-
ын жаттап алуына мүмкіндік береді. Нəти-
жесінде олардың сөз қорлары кеңейеді. Со-
нымен бірге  Астана, Алматы, Атырау, Ақ тау 
секілді қар қынды дамып келе жатқан үлкен 
қалалар дың, Тəуелсіздік монументі, Қазақ 
елі монументі, Бəй те рек, Пирамида, Бурабай, 
Медеу, Көк төбе, Отырар, Сарай шық сияқты 
мəдени-демалыс жəне та ри хи орындардың  
көрі ніс  терін де қатырма қағаз бетінде құ-
рас ты рылатын ойыншық түрін де бала-
ларға ұсынуға болады. Еліміздегі тамаша 
та биғи  көрініс тері бар шы ғыс тағы Мұз тау,  
қазақ  тың үш биі бас қосқан Ордабасыдағы 
тарихи орын, Нұқ пай ғам бардың кемесі 
қалған дейтін Қазығұрт тауы, Іле Ала тауы, 
Ша рын шат қалы, Жасыбай көлі,  Каспий 
теңізі бейнеленген кəдесыйлардың да ұрпақ 
тəрбиесінде алатын орны ерекше. Алтай-
дағы ма рал дар, Каспий дегі итба лық, Алты-
немел дегі  құ ландар табыны қазақ бала    ла-
рының ойыншығының тəрбиелік тұрғы  дағы 
сипатының ұтымдылығын арттыра түседі.

Техникалық ойыншықтар (машиналар, 
трак   тор лар жəне т.б.) өзіміздің елде құрас-
ты рылатын машиналар, жүк машиналары, 
техникалық құралдар түрінде жасалуы қажет.

Қозғалмалы жəне спорттық ойындарға 
арнал ған ойыншықтарға балалардың дене 
бітімін дамытуға арналған цилиндр, конус 
жəне шар түріндегі қазақы дауыс шығаратын 
оқтаулар, кішкентай арбалар, асықтар, до-
птар, үрмелі бөренелер, үрмелі сақиналар, 
сылдырмақтары бар делбе, əртүрлі өлшемді 
доптар, автомобильдер, шоқпарлар, секір-
гіштер, екі-үш, төрт доңгелекті велосипед-
тер, суда ойнауға мүмкіндік беретін əртүрлі 
бейнелі  ойыншықтар, ережесі бар ойындарға 
арналған ұлттық нақыштағы жалаушалар 
жатады. Бірақ бұл ойыншықтардың барлығы 

ұлттық нақышта безендірілуі тиіс. Бұлар 
қозғалыс белсенділігін арттыруға, кеңістікте 
бағдарлана алу біліктерін қалыптастыруға,  
қозғалысын дамытуға  мүмкіндік береді.

Сəндік жəне салтанатты мейрамдарға 
ар нал ған ойыншықтарға тоқталатын бол-
сақ, олардың қатарын жоғарыда айтыл-
ған үйретуші ойыншықтардың мазмұнын 
қам  титын кəдесыйлар, сонымен қатар, 
қазақ  тың эпостық жырларының басты ке-
йіп кер лері Қобыланды, Алпамыс сияқ-
ты, сондай-ақ елді жаудан қорғаған Нау-
рыз бай, Қабанбай, Бөгенбай, Райымбек, 
Қарасай сияқты батырлармен бірге, Бауыр -
жан Момышұлы, Қасым Қайсенов, Талғат 
Бигелдинов жəне т.б. батырлардың да, 
елі міз дегі əр мамандық иелерінің де сом-
далған бейнелері толықтырады. Сонда өзі-
міз дің балаларымыздың ұлттық жауап кер-
шіліктен ажырауымен күресу үшін, олар ды 
өздерінің ата-бабаларының қаны мен ру-
хын өздерінде сезіне алатындай жəне қазақ 
халқының бүкіл тарихын, тағдырын, жо-
лын жəне икемділігін еркімен жəне сүйіс-
пешілікпен қабылдайтындай; қазақ əулие-
лерінің, батырларының, данышпандары 
мен көсемдерінің істері мен сөздерін қал-
шыл м ен жəне елжіреп ұрандайтындай етіп 
тəрбиелеуге болады. Мектепке дейінгі тəр-
бие беру барысында осындай рухани қуат 
алған жəне осындай жайдың ошағы өз 
жанұясында болған қазақ балалары қай жер-
де жүрмесін нағыз да сенімді қазақ адамына 
айналады.

Тіпті, ойыншықтардың мұндай түрі ба-
лалар арасында ұйымдастырылған іс-шара-
ларда жеңімпаздарға сыйлықтар ретінде 
беруге болады. Сонда олардың атының өзі 
құндылыққа айналады, соның негізінде пат-
риоттық сезім тəрбиеленеді, өзі шыққан 
халық үшін мақтаныш сезімі туындайды. 
Мұның бəрі жас ұрпақ тың  отан шыл, елжан-
ды болып өсуіне ықпал етеді жəне олардың 
ұлттық кескін-келбетінен айырылмай биік 
сатыларға көтерілуіне мүмкіндік береді.

Ойыншықтардың осындай түрлері эсте-
тикалық талғамды, ұлттық мəдениет туралы 
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базалық түсінік қалыптастыруға мүмкіндік 
беріп, уақыт байланысын қамтамасыз етеді. 

Ойыншықтардың адам тəрбиесіндегі 
осын  дай мүмкіндіктерінің адамды жеке 
тұлға ретінде қалыптастыру жəне дамыту 
үшін, адамның заманауи қоғамның талапта-
рына тұлға ретінде жауап беруі жəне оның 
толық қанды мүшесі болуы үшін, алдыңғы 
ұрпақ тың білімін, өнерін, əлем мен өмірді 
алға қарай алып жүру əлеуеті мен қабілетін, 
жасампаздық қабілетін жоймай, дұрыс пайда-
лануы үшін қажетті рухани-адамгершіліктік 
тəрбие беруде алатын орны да ерекше. Со-
нымен бірге олар ұлттық игіліктер мен 
құндылықтарды толығымен мойындайтын-
дай жəне меңгеретіндей етіп жас ұрпақты өз 
еліне жəне халыққа  деген ділдік тазалық пен 
сенімге тəрбиелеу құралы да бола алады. Ол 
үшін осындай ойыншықтардың көмегімен 
бала жастан ана тілі (мемлекеттік тіл), қазақ 
мəдениеті, тарихы жөнінде қарапайым түсі-

ніктер қалыптастыруға болады. 
Жалпы қазақ халқының рухани кедей-

лігіне шағымдануға ешқандай негіз жоқ. 
Қазақ халқы өзінің тарихында қай уақытта 
болмасын жас ұрпақ үнемі байытып отыруы 
тиіс мəдениеттің нағыз қазынасын жасады. 
Олардың біріншісі – қазақ тілі. Отбасында 
ана тілі патшалық етуі тиіс: негізгі отбасылық 
оқиғалар, мерекелер, пікіралысулар тек 
қазақ тілінде болуы тиіс.

Қазақ өлеңдерін тыңдап, жаттап, қазақ 
əндерін айтып, қазақ ертегілерін тыңдап 
өскен қазақ баласы өзінің адамгершіліктік 
жəне ақыл-ой дамуында үлкен жетістіктерге 
қол жеткізеді. Сонымен бірге, баланың бой-
ында қазақ халқының тарихында ілімділіктің, 
данышпандықтың жəне күштің шын мəнін-
дегі асыл қазынасы бар екендігіне деген 
сенім ұялатуымыз тиіс. Осы бағыттарда да 
біз тоқталып кеткен ойыншықтардың атқа-
ратын рөлі зор.
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Резюме 
В статье рассмотрены и обоснованы возможности и виды игрушек  национального харак-

тера в развитии детей разного возраста.

Summary
In this article were reviewedand justifi ed  the opportunities and types of toys in the development 

of national characterchildren of different ages.
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ҰЛТТЫҚ ОЙЫН – ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕМІЗДІҢ БАСТАУЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ
Инновациялық технологиялар жəне білім беру 

мазмұнын ғылыми-зерттеу институты директоры 
ҚР жоғары мектепке еңбегі сіңген қызметкер, 

профессор Нуриев М.А.
Педагогика ғылымдарының магистрі,

жауапты хатшы
Құрманғали А.К.

№ 147 гимназияның оқытушысы
Мұхаметкəрімова А.С.

«Кешегі бабамызбен ғана емес,
 бүгінгі бағамызбен, ертеңгі шамамызбен де 

мақтана алатын ұлт болуды ойлауымыз керек»
Н.Ə.Назарбаев.

Мемлекетіміздің іргетасын нығайту үшін 
бүгінгі жастарға үлгілі, өнегелі тəрбие беру 
- қазіргі міндеттердің бірі. Ұлттық мұ ра ның 
бай қазынасы - халықтық ұлттық ойындар. 
Ойын дегеніміз – адамның ақыл-ойын да-
мытатын, қызықтыра отырып ойдан-ойға 
жетелейтін, тынысы кең, алысқа мең зей тін, 
қиял мен қанат бітіретін ғажайып нəрсе. 
Халық ойынды тəрбие құралы деп таныған. 
Ойын келешек ұрпақтың ой-өрісін же-
тілдірумен бірге, өз халқының асыл мұра-
ларын бойына сіңіріп, кейінгі ұрпаққа жет-
кізе білу құралы.

Ойынға қызықпайтын адам, сауық құр-
май тын халық, ойнамайтын бала жоқ. Үл-
кен де кіші де ойнап көңіл көтереді, бір 
нəр сеге беріле қызығады, əр жетістікпен 
көңіл деріне қуаныш орнатады. Тарихының 
көне лігіне қарамастан ойын үнемі жаңа, 
ол тат баспайтын, ескірмейтін нəрсе. Өйт-
кені, күн сайын дүниеге келіп жатқан сəби-
лердің қиялын қозғап, сезімдерін аялайтын, 
дүниеге қуат, жанға саулық беріп, рухани 
азық болатын да – осы ойын. Ғалымдардың 
пайымдауынша, ата-бабамыздан бізге жет-
кен ұлттық ойындарымыздың тарихы елі-
міз де б.з.б. І-мыңжылдықта қалыптасқан. 
Ұлттық ойындардың негізгі шығу төр кіні 

халқымыздың көшпелі дəстүрлі шаруа-
шы лық əрекеттерінен бастау алады. Қазақ 
хал қы негізінен ұрпақ қамын басты мақсат 
етіп қойып, балалардың нағыз азамат бо-
лып қалыптасуына аса зор мəн берген. 
Нəтижесінде дəстүрлі бала тəрбиесінің ба-
сты құралы ретінде ұлттық ойынды орайла-
стырып, дамытып отырған. 

Халқымыздың ұлы перзенті, аса көрнекті 
жазушы М.Əуезов: «Біздің халқымыздың 
өмір кешкен ұзақ жылдарында өздері қызық-
таған алуан өнері бар ғой. Ойын деген менің 
түсінуімше көңіл көтеру, жұрттың көзін 
қуантып, көңілін шаттандыру ғана емес, 
ойын ның өзінше бір ерекше мағыналары 
болған», - деп тегіннен айтпаса керек. Одан 
кейінгі кезеңде қазақ халқының бай мұ-
раларын жинақтаған жəне оның ішінде ұлт 
ойынының тəрбиелік маңызы туралы пікір 
айтқан көрнекті ғалымдар: К.А.Покровский, 
А.И.Ивановский, Н.И.Гродеков, Е.А.Алек-
тор ов, Ə.Диваев, А.Левшин, Н.Пантусов, 
Ф.Лазаревский, П.П.Пашин, Г.С.Запряжский, 
А.Шиле, А.Харунзин, А.Горячкин, П.Хо ды-
ров, Е.Букин, О.Əлжанов, т.б. Бұл ғалым-
дардың ұлттық ойынға берген ғылыми тұжы-
рымдамалары бізге өте маңызды, құнды ең-
бектер. Ал, көрнекті ғалым Е.Сағындықов 
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өз еңбегінде: «Қазақтың ұлт ойындары та-
қы рыпқа өте бай жəне əр алуан болады», 
- дей келіп, ұлт ойындарын негізінен үш 
салаға бөліп топтастырған. Ə.Диваев «Игры 
кир гизских детей» атты құнды еңбегінде 
тарихта алғаш рет қазақтың ұлттық ойын-
дарын үш топқа бөліп қарастырады. Соны-
мен қатар, ол «Как киргизы развлекают де-
тей» деген мақаласына тоқталсақ: «бала бас 
бармағын көтеріп оған пайғамбарымыз не 
дейді  деп көк аспанға қарап, құдай тəңірінен 
рұқсат сұраған», - дей келіп, «Бес саусақ» 
ойыны мен саусақ атауларын алға тартады 
жəне аталған мақалада саусақ пен қимыл-
қоз ғалыс жасау əрекеті негізінде баланы 
тəрбиелеп, шынықтырудың үлкен даналық 
фи лософиялық мағына жатқандығы сөз 
етіледі.

Қазақ балаларының ұлттық ойынына тоқ-
талған ұлы ғалымның бірі – орыс ғалымы 
А.Алекторов. Мəселен, оның «О рождении и 
воспитании детей киргизов, правилах и вла-
сти родителей» атты еңбегін аса құнды еңбек 
деп атауға болады. Халқымыздың көрнекті 
перзені М.Жұмабаев ойындарды халық 
мəдениетінен бастау алар қайнар көзі, ой-
лау қабілетінің өсу қажеттілігі, тілдің, дене 
шынықтыру тəрбиесінің негізгі элементі деп 
тұжырымдайды. Кезінде ұлттық ойындар-
ды түбегейлі зерттеген авторлар қатарында 
М.Тəнекеев, Б.Төтенаев, М.Балғымбаев, 
Ə.Бүркітбаев, т.б. есімдерін атауға болады. 
Кеңес Одағы кезіндегі ұлттық ойындардың 
маңызы мен қажеттілігін көрегендікпен қа-
рас тырған ғалым Б.Төтенаев «Қазақтың 
ұлт тық ойындары» атты еңбегінде қазақ 
ойын  дарын бірнеше топқа бөліп, ойын 
шарт  тарын жазып, жастар үшін тəрбиелік 
мəнін зерделеп, ойын білдірген. Қазіргі таң-
дағы ұлттық ойынымыздың зерттелуіне 
ден қойып, оны бүгінгі күн тұрғысындағы 
бала тəрбиесіндегі рөлі, баланың ой-өрі-
сін қалыптастырудағы маңызы жайын зерт-
теудегі ғалымдарымыздың қатарына түріктің 
ғалымы Ибрахим Йылдырымды жəне де 
О.Аманжолов сынды ғалымдарымызды 
ай туға болады. Көрнекті ғалым Ибрахим 

Йыл дырм өзінің зерттеу жұмысының ны-
саны ретінде «Оңтүстiк Қазақстан облы-
сында тұратын қазақ балаларының ойында-
ры» атты, ал Орал Аманжолов «Асық жəне 
лянга» атты құнды еңбектерін атап ай туға 
болады. Бүгінде балалар ұлттық ойында-
рынан гөрі интернет қарағанды немесе 
компью тер ойындарын ойнағанды жақсы 
кө реді. Бұл əсіресе, қала балаларының 
тыныс-тіршілігінде. Қазіргі таңда ұлттық 
ойын дарымыз шет қалып отыр, яғни ғалым-
дарымыздың зерттеу еңбектері осы қазақтың 
ұлттық ойындарының  жандандырылуына 
аса зор мəн берген.

Ал, қазақ халқының ұлттық тəрбиелеу 
жүйесiндегi бала ақыл-ойын дамытатын 
алуан түрлi ұлттық ойындардың тигiзер пай-
дасы аса зор. «Алтыбақан», «Бəйге», «Ақ 
сүйек», «Теңге алу», «Аударыспақ», «Қыз 
қуу», «Жамбы ату», «Тоғызқұмалақ» т.б. 
Айта берсек, қазақтың ұлттық ойындары 
сан түрлі. Біздің мақсатымыз халқымызға 
тəн сан түрлі ұлттық ойындарымызды тізіп 
шығу емес, керісінше, ата-бабаларымыздан 
мұра боп қалған жəне ол кісілер бұдан сан 
ғасыр бұрын ойлап тауып, уақыт өте ұрпа-
ғына қалдырған ұлттық ойын түрлерінің 
маңызы мен мəнін саралап, талдап, дəл осы 
ойындарды қазіргі таңда жаңаша пайдалану-
ды бұлжымас дəстүрге айналдырсақ деген 
ұсыныс білдірудеміз.

Қазақтың ұлттық ойындары ерлікті, қай-
сар лықты, өжеттілікті, батылдықты, шап-
шаң дықты тағы да басқа қуаты молды лы-
ғын, білек күшін дененің сомданып шы  ны-
ғуын қажет етеді. Сонымен бірге, бұл ой-
ындар əділдік пен адамгершіліктің жоғары 
принциптеріне негізделген. Өйткені, ойынға 
қатыспай тұрып-ақ оған күн ілгері көп адам-
дардың тер төгіп, еңбек етуіне тура келеді. 
Мысалы, бəйгені алайық. Ол үшін алды-
мен бəйгеге қатысатын атты таңдап алады. 
Ол атты баптап, бағып-күтуге тура келеді, 
оның ішетін суы мен жейтін жеміне дейін 
белгілі бір мөлшерге келтіреді. Осыған 
қарап отырсақ, қазақтың ұлттық ойындары 
сауықтық жағынан ғана емес, спорт, өнер, 
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шаруашылық тəжірибелік маңызы бар тəр-
бие құралы екенін аңғарамыз.

Ойын - бір жағынан, дене қозғалысы, шы-
нық қан денесінің шеберлігі, ал бір жа ғы нан, 
көңіл көтеру, дем алу, бір жағынан бас қосып 
бірлесіп, əдет-ғұрыпты жалғас тыруға үндесу. 
Шаруашылықтан босаған уақытта той-
думан мен ойын-сауықтар жиі атқарылады. 
Қазақ халқы тойшыл, көп  шіл халық қой.Осы 
той-думан, ойын-сауық кешендері халықты 
тұтастыққа, бір  лікке тартады. Көңілді ойын-
сауықта адам бала сы табиғатпен, табысты 
тынысын ке ңей те алады, ұнатқандарымен 
жа қын  даса да алады. Халықтың табиғи көр-
кем дікке қызығуы оны тамашалауы көшпен-
ділер дің жас кезінен қанына сіңірген қас-
иет. Сонымен қатар, ойын - ұрпақтар өмі-
рін үйлестірудің дəстүрлі əнмен, бимен 
өрнектелген сауық түрі. Қазақтың ұлттық 
ойындары жасөспірімдердің ой қабілетін, 
өмірге деген қызығушылығын, көзқарасын 
дұрыс қалыптастырады. Сондықтан да, ой-
ынды баланың жан-тəнін қоздыратын тар-
тымды қозғалыс деп тануымызға болады. 
Ойын бала дене мүшесі мен ойды қатар 
жаттықтыратын тартылыс, жеңістің дəмін 
тар тқызатын, жеңімпаздардың мəртебесін 
көтеретін кеңістік пен қолдау тоғысы. 
Тағы бір ерекшелігі, ұлт тық ойындардың, 
əсі ресе, жас өс пірім балаларға арналған 
түрлері əдетте өлеңмен «өрнектеліп» те 
отырған. Өлең-жыр арқылы ата-бабалары-
мыз ойынның эсте тикалық əсерін арттырып 
қана қоймай, бүлдіршіндердің өлең-жырға 
деген ықылысын оятып, дүниетанымын арт-
тыра білген. Тіпті қайсыбір ойын арқылы 
жас ұрпақты еңбекке баулып, шы нықтыруды 
мұрат еткен. Демек, халқымыз ұлттық ой-
ындар ар қылы жастарды өмір сүруге дағ-
дыландырып, қиындыққа төзе білуге, қиын 
сəттен жол таба білуге машықтандыруды ба-
сты мақсат еткен.

Сонымен қатар, қазақтың ұлттық ой-
ыны достық пен қонақжайлылықтың бір 
белгісі жəне көптің басын біріктірудің ке-
піл дігі, сүйкімді əнші мен əңгімешілерге 
мұқ таждықтың айғағы. Ойын сауықта 

жалғыздық сезім, арам ниет билей алмай-
ды, ойыншы үнемі ізденісте болады. Ондағы 
құдірет өнерпаздық, түсіністік жəне келісім-
ге жол табу. Адамзат қашанда болмасын осы 
үш құдіретке тəнті болған, сол құндылыққа 
жетудің мүмкіндігін арнайы жəне үнемі 
іздестірумен əуреленген.

Ұлттық ойын – салауатты өмір салтын 
ұстанған, елі мен өзінің туған жерінің қамын 
ойлайтын, ұлтқа тəн барлық қасиетті қадір 
тұтатын, дара тұлғаны ұлттық тəрбиемізге 
тəн тəрбиелеп шығарудың құралы. Əрбір ба-
ланы ұлттық ойын арқылы өмірге тəрбиелеу 
үздіксіз процестің жалғасы. Келер жас ұр-
пақ тың қалыптасып өсіп-жетілуіне əсер ете-
тін факторлар қазақтың ұлттық ойындары 
болып табылады. Осы ұлттық ойындардың 
негізгі мақсаты бала бойындағы дене күші-
нің сапалық қасиеттерін жетілдірумен қоса, 
оның мінез-құлқы мен адами қабілеттерін 
сəби кезеңнен тəрбиелеуге ұлттық ойын-
дардың пайдалы ықпалы бар. Ойынның тағы 
бір ерекшелігіне тоқталсақ, ол тəжiрибе мен 
тəсiлдiң еркiндiгi, тапқырлық пен болжам-
ның қиылысатын шебi, мұрат пен меженiң 
тоғысқан шеңберi. Жарыссыз ойын, ой-
ынсыз əзiл-қалжың бола бермейтіні анық. 
Ойын-сауық қара күш көрсететiн озбырлық 
немесе бiреудiң намысын жерге таптайтын 
қастандық емес. Ойының əсемдігі мен сөз 
өткiрлiгi, күш пен қабiлет ашық сайысатын 
ортада көрiнiп, дiлмарлар, шешендер, шебер-
лер өз мəртебесiн мойындатып жатады. Ойын 
серiктестi таба бiлуге, онымен тiл табысуға 
үйретедi. Ойында адам қарсыласының олқы 
жəне оң жақтарын дұрыс анықтауға ерекше 
мəн бередi, оның күш-қабiлетiн тура бағалау 
ережесiне көңіл бөледі. Ойын барысында 
басекелестікке бел байлайды. Сонысымен 
өзінің озбарлығын, алғырлығын көрсетеді. 
Ойнаушы бəсекесi мол қарым-қатынастың 
тəртiбiне жүгiнедi. Əр ойынның өз тəртiбi, 
тəсiлi жəне тəжiрибесi бар. Сол тəртiп, тəсiл, 
тəжiрибенi бiлген адам тезiрек қалыптасады, 
жан-жақты жетiлуіне кім кепіл. Ойын - 
адамның қабiлет-қасиетiн ширататын, шы-
мырлататын жүйелi iс-əрекеттiң көрiнiсi.
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Ертеректе ата-бабамыздан қалған “баланы 
жастан” деген түсінік бар, яғни, мұнда ойын-
сауық арқылы жасөспiрiммен тəрбиелiк 
жұмыс ты ертерек жəне жас ерекшелiктерiне 
қарай жүргiзудi пайымдаған екен. Ойын-
сыз ұрпақтың кiм екенiн, халықтың қандай 
екенiн бағалау екiталай екенін аңғарған аб-
зал. Яғни адам мен ойын түйiндес, түбiрлес 
келеді. Ойын-сауық қазақтың əдет-ғұрпына 
үнемi жəне айқын ықпал еткен.

Сабақта жəне тəрбиеде, яғни балабақшалар 
мен бастауыш мектептерде ұлттық ойын-
ды ұтымды пайдаланса, алдымен еңбекке 
баулу жəне дене шынықтыру, өзін-өзі тану 
пəндерінде оқушылардың өз бетімен жұмыс 
жасау дағдыларын қалыптастыру шартта-
ры теориялық тұрғыдан негізделсе, онда 
оқушылардың білімге деген құштарлығын 
арттыруға жəне халықтың асыл мұрасын бой-
ына сіңіріп, ұлттық сананы қалыптастыруға 
болады.

Осы орайда айта кететін болсақ, тəрбие 
беру кілті–халық педагогикасында деуге бо-
лады. Халықтық педагогиканың ең бір көне 
тиімді құралдарының біріне ойын жатады. 
Ойын арқылы бала қоршаған ортаны өз 
бетінше зерделейді. Сөйтіп, өзінің өмірден 
байқағандарын іске асырып, қоршаған адам-
дардың іс-əрекетіне еліктейді.Ұлттық асыл 
қасиеттерді жас ұрпақтың бойына дарытып, 
ақыл парасатта азық ете білуде «Өзін-өзі 
тану» курсының ерекшелігін аңғарған жөн. 
«Өзін-өзі тану» курсының негізгі мақсатына 
көз жүгіртсек, мұндағы сабақтардың негізгі 
құрылымдары «Амандасу рəсімі», «Шаттық 
шеңбері», «Көңіл күйді көтеру» сабақтың 
негізгі мазмұны «Сергіту сəті», «Тыныштық 
сəті», «Ойын», «Дəйексөз», «Шығар-
машылық тапсырма» ұжым дық жұмыс, 
дəп тер мен жұмыс, жү рек тен-жүрек ке шең-
берінен тұрады екен. Мұндағы «Ойын» 
ұжымдық жұмысында қазақтың əр алуан 

ұлттық ойындарын ойнатады екен. Ойынға 
қызықпайтын бала жоқ. Бұл курстың алға 
қоған бағыттары өте тиімді, жəне жас 
бүлдіршіндерге берген тəрбиенің бастауы 
деуге болады.

Қазіргі таңда дене күшін, қозғалыс дағды-
ларын дамытуға байланысты ұлттық ойын-
дар түрлері физиологиялық, психологиялық 
тұрғыдан бүгінгі заман талабына сай ары 
қарай дамытуды қажет етеді. Бала тəрбиесіне 
көңіл бөлгенде  ұлттық ойындардың құн ды-
лығын насихаттаумен қатар, оларды қол-
данудың озық тəжірибелерін жинақтап 
жəне дамыту керек. Ұлтымыздың тұғыры 
мықты болуында ұлттық ойындардың ұмы-
тылмай ойналып тұруы да өз үлесін қос-
пақ. Ойынның кемеңгерлігі болуы керек, 
біздің парызымыз болашаққа жол сілтеу.

Ойын кезiнде қазақтың ұлттық ойында-
рына тəн ерекшелiктердi қалай ұғамыз, 
олар ды қолдауға қаншалықты бейiмбiз деген 
кө кейкестi сұрақтар өздiгiнен туындайды. 
Ұлттық ойын-сауықтар–ұрпақ пен елдiктiң 
елшiлiгi, халықтың əдет-ғұрпының көрiгi, 
əр перзенттiң жүрегiндегi оттығы. Мұндай 
өтiмдi құндылықтар ойын-сауықтың ортақ 
сақтық қорын, жарқын дүниенiң қайнар кө-
зiн құрайды.

Түйіндеп айтарымыз, қазақтың ұлттық 
ойындарының бір ерекшелігі - оның шығу, 
пайда болу тегінің ерекшелігіне байланы-
сты белгілі бір тəрбиелік мақсат бірлігін 
көздейтінінде.

Сөзімді ұлы ақын Абай атамыздың айт-
қан даналығымен аяқтағым келеді. «Бала 
тəрбиесін жоғары бағалай білу қажет. Себе-
бі, келешегімізді жалғастыратын осы бала-
ла рымыз. Ойынсыз бала болмайды, бұ зық-
сыз мінезсіз бала болмайды, ерекше қа-
сиетсіз бала болмайды», - деген екен. Осы-
дан түйетініміз, ұрпақ тəрбиесі–келешек 
қо ғам тəрбиесі.

Резюме
В статье автор поднимает вопрос о казахских национальных играх проводится анализ и 

показывается их важность. Автор особо обращает внимание на их важность и место в про-
цессе воспитания детей.
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Summary
In the article, the author raises the question of the Kazakh National Games examines and 

illustrates their importance. The author specifi cally draws attention to their importance and place 
in the upbringing of children.

ҰЛТЖАНДЫ ҰРПАҚ ТƏРБИЕЛЕУ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕ

№ 174 негізгі қазақ орта 
мектебінің директоры

Абыханов А.Р. 

Еліміз егемендігіне қол жеткізіп, тəуелсіз-
діктің туын желбіретіп отырғанына биыл тура 
- жиырма жыл.Осы жылдар ішінде елімізде 
халық игілігіне жұмылдырылған игілікті та-
лай істер атқарылды. Еліміздің дербес мем-
лекет ретінде дамуы өзінің барша төлтума 
болмысын, жарқын да бай мəдениетін, ға-
сырлар қойнауында қалыптасқан салт-дəс-
түрін, қызық та қилы-қилы тарихын əлем 
халықтарының алдына жайып салуымен, 
еңбек пен мəдениетті жарастыру, сұлулық 
пен парасаттың салтанат құруында, жаппай 
келісімі жарасқан прогрессивті адамзатпен 
бір сапта болу жолындағы жаңаша өмірге 
қадам басуымен ерекшеленеді.

Тəуелсіздік – ең алдымен қазақ халқының 
бостандыққа ұмтылған асқақ армандары 
мен қайсар рухының жемісі. Халық тұғы-
рындағы тəуелсіздігімізді бүгінгі күнде 
ұрпақ тəрбиесімен ерекше назар аудару-
ды қажет етеді. Адам баласы жаратылғалы 
бері үнемі үздіксіз дамып, кемелденіп келе 
жатқан рухани дүние – тəрбие екені əмбеге 
аян. Өркениеттер тарихына ой жіберсеңіз, 
қай халықтың да ұлттық тағылымы бар 
екеніне көз жеткізесіз. Белгілі бір халық 
тағылымы – сол халықтың ұлттық негізі. 
Халықтық рухты дамыту мақсатында біраз 
жұмыстар жасалынып жатыр. Оған баспасөз 
беттері де, теледидар ағымы да өз үлестерін 
қосуда. Білім саласында да біршама ұлт 
тəрбиесіне көңіл бөлінетін жұмыстар жа-
салынып жатқаны белгілі. Бірақ əлі де 

ұлт тəрбиесін дамытатын, ұлттық рух-
ты дəріптейтін келелі жұмыстардың білім 
ошақ тарында жасалмауы болашағымыздың 
ертеңін күңгірттендірері анық. Ұлы ғалым 
əл-Фараби парасатты, жетілген адамды 
тəр биелеу үшін «Адамға ең бірінші білім 
емес, тəрбие беру керек, тəрбиесіз берілген 
білім – адамзаттың қас жауы, ол келешек-
те оның барлық өміріне апат əкеледі»- деп 
ескертті. Қазақтың ұлы ағартушылары 
А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Дулатұлы, 
Ж.Аймауытов, Х.Досмұхамедұлы ең бек -
те ріндегі ұлттық рухты дəріптеу мақ са-
тындағы келелі мəселелері бүгінгі ғылым 
мен техниканың дамыған заманында да өз 
мəн-мағынасын жоя қойған жоқ. М.Дулатов 
қазақ ұлттық мектебінің мақ саты: «... 
жалғыз құрғақ білім үйрету емес, білім-
мен бірге жақса тəрбиені қоса беру» (1), 
Ж.Аймауытов: «Тəрбиенің негізгі мақсаты 
мінезді түзеу, адамшылыққа қызмет ету, 
адал еңбек ете білуге тəрбиелеу»(2), 
М.Жұмабаев: «...əрбір тəрбиеші, сөз жоқ, 
ұлт тəрбиесімен таныс болуға тиіс. Əрбір 
ұлттың баласы өз ұлтының арасында, өз 
ұлты үшін қызмет қылатын болғандықтан, 
тəрбиеші баланы сол ұлт тəрбиесімен тəрбие 
қылуға міндетті» делінген. Біздің заманы-
мызда маңызды тəрбиелік жұмыстары қазақ 
ағартушылардың да тыныс тірішілігінде 
маңызды болғандығы да белгілі. Қазақтың 
ағар тушылары ХХ ғасырдың басында ха-
лық тың болашағы ұлттық мектептің мə-
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німен, ұлттық тəрбие бастаулары мен ұлт-
тық рухпен байланыстырған. Еліміз еге-
мен дігін алған кезеңнен бастап, ұлттық 
мек теп жасау туралы жан-жақты ойлар ай-
тыла бастады. Ұлттық мектеп дегеніміздің 
өзі ұлтының қамын ойлар, халықтың мəде-
ниетінен хабардар, оқушыны жеке тұлға 
ретінде қалыптастыруға бағытталған бір-
тұ тас білім жүйесін құрайтын оқыту жəне 
тəрбиелеу процессінің бірыңғайлылығын 
қалыптастыратын білім ордасы деп түсін-
геніміз абзал. Алғыр да алымды, талантты 
ұл-қызды мектептен білім нəріне қан дырып, 
топшысын бекітіп, топты жарып шығу жо-
лын өзіндік бітім-болмысын қалыптастыру 
бағдарымен қиюластыруда зияткерлік мек-
тептер біздің еліміздің ертеңін дамыта-
тын тұлғаларды тəрбиелеп шығары анық. 
Осын дай мақсатта құрылған əлемдік сапа 
жəне білімнің өтімділігіне жұмылдырылған 
зияткерлік мектептер білім беру үрдісінің 
жаңашылдық сипатын аңғартады. 

Ұлттық мектеп құру мəселесі бүгінде 
жаңа ша сипатта зияткер тұлға тəрбиелейтін 
бі лім беру ордасы деп ұғындыруға жол аша-
ды. Себебі, ұлттық тұлға ұғымы ұлты үшін 
қызмет ететін, ұлтын жан-тəнімен сүйетін, 
өзіндік көзқарасы қалыптасқан зияткер тұлға 
дегенге ойысқан. ХХІ ғасырда ұлттық тұлға 
ұғымын осы мағынада ұғындырғанымыз 
жөн. Міне, осыдан келіп ХХІ ғасырдың тұт-
қасын нық ұстайтын еліміздің ертеңі зият-
кер тұлға бойынан қалыптасады емес пе? 
Ендеше, ұлт тəрбиесін бүгінгі білім беру 
үрдісінде нақтылап жөнге келтіру, еліміздің 
бəсекеге қабілетті елу елдің қатарынан рухы 
биік қазақ елін көру деген сөз.

Сонымен, біз келтіріп өткен жоғарыдағы 
ағартушы-педагогтардың, көрнекті ғалым-
педагогтардың ой-пікірлері, еңбектері, тұжы-
рым дамалары, көзқарастары жəне мемлекет 
құжаттар мектептің ұлттық рухта тəрбиелеу 
қажеттігін нақтылай түседі. Əлемдік білім 
деңгейіне кірігу үшін өзімізде бар білім 
үрдісімен шек теліп қалмай, оны заманауи 
жақсы жетістіктермен ұштастырудың пай-
дасы зор екендігі түсінікті. Əрине, əлемдік 

білім үрдісінен жақсы нəтижелерді алғанда 
өзіміздегіні шет қалдыру деген сөз емес. 
Əлемдегі білім бағдарламаларындағы жақсы 
жақтарын қабылдап, бірақ тəрбие бағдарын-
да өз ұлтымыздың құндылықтарын білім 
алушының бойына ұғындыру жақтарын не-
гіз деу жақтарын ойластырғанымыз абзал. 
Оқушы білім үйренумен қатар, тəрбие негізін 
білуі керек. Алған білімін жет кізе алуы тиіс, 
білім үрдісіндегі тəрбиенің тəлімін өмірілік 
ұстанымдарында қолдана алуы қажет. Бұл 
күн де лікті үрдіске айналғанда ғана оқушы-
ның алған білімі баянды, тəрбиесі тəлімді 
болады. Ке шенді білім дегеніміз осы. Осы 
ретте елімізде осы бағыттағы жұмыстар 
жан-жақты қиюласа қызмет етумен қатар, 
əлі де атқарылар іс-шараның көптеп жаса-
лыну қажеттігін дəлелдей түседі. Сондықтан 
болашағын ойлаған ел тəрбиенің негізі – 
ұлттық тəрбие екендігін жете түсінуі шарт. 
Ұлттық тəрбиені насихаттап, білім мен 
тəрбие діңгегін қатар қойып оқытқанда біз 
болашақ ұрпағымыздың зерделі болып шы-
ға тынынына күмəнданбайтынымыз анық. 
Бүгінгі таңда білім бағдарламалары ұлт -
тық сипатта жасалынып, тəрбиеге жете 
көңіл бөлініп келе жатқаны белгілі. Егемен-
ді еліміздің ұрпағын оқытып қана қой-
май, тəрбиелеу жағына да ерекше көңіл 
бөлінуде. Осы тұрғыдаҚазақстан Республи-
касының Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назар баевтың инициативасы бойынша əзір-
лен ген«Мəдени мұра» мемлекеттік бағ-
дар ламасын, Қазақстан, Хабар, Еларна 
теле ар наларындағы жастар танымдық бағ-
дарламалар қатарын жəне т.б. мəдени шара-
ларды атап өтуге болады. 

«Мəдени мұра» бағдарламасы тарихи-
мəдени дəстүрлерді қайта жаңғырту мен 
дамыту сабақтастығын, еліміздің мəдени 
мұрасын насихаттау, қолдану, сақтау жəне 
зерделеумен байланысты негізгі аспектілерді 
анықтайды. Бағдарламаны əзірлеу мəдени 
құндылықтарымызды тиімді пайдалану 
жəне сақтау жөніндегі жұмыстарды жоспар-
лы қаржыландыру жолында мəдени мұра 
сала сындағы қордаланған жағдайларға ба-
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рынша белсенді, сындарлы түрде кірісу қа-
жет тігімен негізделген.

Телеарналардағы мəдени танымдық жəне 
жастар танымдық бағдарламалар ұйым дас-
тырылуы, көпшілік қолдауына ие болуда. Бұл 
бағдарламалардың берер тəрбиелік-та ным-
дық үлесі мол. Ұлттық телеарналар халық-
тың таным-түсінігін ұлттық сипатта дамы-
ту бағдарында өнімді жұмыстар атқарып 
келе жатқан байланыс түрінің бірі. Қазақ 
елі нің кешегі жəне бүгінгі қа лыптасу тари-
хын, ұлттық əдебиетімізді, мəдениетімізді, 
өнерімізді, салт-дəстүрі мізді, тілімізді, мол 
рухани қазынамызды қазіргі телевизияның 
жаңа техникалық мүмкіндіктерін жан-жақты 
пайдаланып на сихаттаумен бірге, еліміз дегі 
саяси, экономикалық, əлеуметтік, жалпы, 
қоғамдық мəселелерді де мемле кеттік жəне 
ұлттық мүдде тұрғысынан қамтып отыруы 
халыққа қаншалықты дəрежеде қажеттілігін 
аңғартады. 

Тəрбиелік бағытта кішкентай көрермен-
дерге арналған «Балапан» телеарнасы бү-
гінгі таңда халықтың сүйіспеншілігіне 
бөлену де. Өскелең ұрпақтың қазақ тілінде 
жетік сөйлеп, ой-өрісінің кеңеюіне, оларды 
отансүйгіштікке, ұлтжандылыққа тəрбие-
леуде халқымыздың табиғатына сай үйлестіре 

ұйым дастырған бағдарламалардың бала-
ны танымдық тұрғыдан білімін кеңейтумен 
қатар, ұлттық сипатта тəрбиелері анық. Се-
бе бі, барлық тəрбиенің бастауы – балалық 
кезең нен басталады. Бүгінде күйбің тірші-
лікпен кейбір ата-аналар балаларымен от-
басында ана тілінде сөйлесуді ұмытып 
бара жатқанын айтпағанның өзінде, ар-
найы тəрбиелік жұмыс жасауға көңіл бөле 
бер  мей ді. Бала жас шыбық сияқты. Қалай 
исе, солай иіледі. Кішкентайынан ұлттық 
құндылықтарымызды бойға сіңіріп өскен 
баладан күні ертең жаман адам шықпайды. 
Міне, осындай кезеңде қолға алынған «Бала-
пан»телеарналарыңызды тамашалаған ба-
лалар мол рухани азық алады десек қате-
леспейміз.

Еліміздің мəдениетін, рухани байлығын, 
өркениеттілікке жету жолындағы барлық 
құндылықтарын əлемге əспеттейтін, паш 
ететін «Мəдениет» телеарнасының да ха-
лықтың рухани жан-дүниесін байытуда 
маңызы орасан зор екендігі анық.

Бүгінгі таңдағы егеменді еліміздегі жаңа 
қоғам мүддесіне лайықты жан-жақты дамып 
жетілген, түйсігі толық, бойында ұлттық 
тəр бие мен ұлттық сана қалыптасқан ұрпақ 
тəрбиелеу қоғам алдындағы міндетіміз.

Резюме
В статье автор рассматривает значимость воспитания патриотизма подрастающего по-

коления.

Summary
In this article the author examines the signifi cance of instilling  patriotism of the younger 

generation.

Тəртіп көрген адам – бала күнінде,
Өнерімен қуандырар түбінде. 

Ж.Баласағұн
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BEŞ TAŞ OYUNU

А. Ясауи университеті,
Филология факультеті,

Түрік тілі жəне əдебиеті,
 кафедрасының оқытушысы

Ибраһим Йылдырым

Beş taş oyunu için gerekli malzeme 5 tane 
taştır. Taşlar genellikle 1,5-2 cm çapındaki 
yuvarlak, pürüzsüz taşlardan seçilir. Genellikle 
kız çocukları tarafından tercih edilen ‘Beş Taş’ 
oyunu iki kişiyle oynanır. Oyun, taşlardan 
birinin havaya atılması ve bu esnada yerdeki 
tasların belli bir kurala göre yerden alınıp, aynı 
anda havadaki taşın da aynı avuca toplanması 
esasına dayanır. Kıvraklık ve dikkat gerektiren 
bir oyundur. Önce taşlar yere serpilir. İçlerinden 
bir taş seçilir ve havaya fırlatılarak diğer taşlar 
ilk elde birer, sonra ikişer ikişer, sonra bir ve 
üçlü, sonra da dörtlü olacak şekilde toplanır. 
Taşlar yerden toplanırken çeşitli tekerlemeler 
söylenir. Oyun sırasında başarısız olup taşı yere 
düşüren ya da adınmaması gereken taşi alan 
veya kımıldatan kişinin sırası rakibe geçer. Bu 
aşama bittikten sonra ‘köpru’ aşamasına geçilir. 
Baş parmak ve işaret parmağı arası açılarak, 
kale yapılır.

Taşlar yere saçılır. Rakip oyuncu en son 
köprüden geçirilecek taşı işaretler. Oyuncu 
elindeki taşı havaya atar, taş havadayken iki 
hamlede belirlediği taşı körpüden geçirmek 
zorundadır. Bu esnada diğer taşları kımıldatır 
ya da eli diğer taşlara değerse oyun hakkını 
kaybeder. 

Bu aşamayı da geçen oyuncu taşları 
avucunda toplar yukarı doğru atar ve elinin 
tersiyle yakalar. Topladığı taş kadar puan toplar. 
Belirlenen puana erişen takım oyunu kazanmış 
olur.

«Бес тас» ойыны (Шекем тас)

Бұл ойын үшін қажетті нəрсе бес тас. 
Тастар көбінесе 1,5-2 см.диаметріндегі 

домалақ, мінсіз тастардан таңдалып алына-
ды. Көбінесе, қыз балалар сүйіп ойнайтын 
«бес тас» ойынын екі адам ойнайды. Ойын 
бір тастың жоғары лақтырылып, ал жердегі 
тастардың белгілі бір ереже бойынша жер-
ден алынып, бір мезгілде лақтырылған та-
спен бірге қолға жиналуына негізделінген. 
Бұл ойын шапшаң жəне мұқият болуды 
қажет ететін ойын. 

Алдымен тастар жерге тасталады. Бір тас 
алынып, жоғары лақтырылады. Ал қалған та-
стар əуелі бір-бірлеп, сосын екеуден, ал одан 
кейін бір мен төрт, кейіннен  төртеу болатын-
дай етіп жиналады. Тастарды жерден жинау 
кезінде алуан түрлі жаңылпаштар айтылады. 
Ойын барысында тасты жерге түсіріп алған 
не болмаса алынбауы тиіс тасты алып қойған 
немесе қолы тиіп, қозғалтып жіберген 
адамның кезегі қарсыласына беріледі. 

Ойынның осы кезеңі біткеннен соң, 
«көпір» кезеңіне өтіледі. Бас бармақ пен 
сұқ саусақтың арасы ашылып, көпір секілді 
қалыпқа келтіріледі. Тастар жерге ша-
шылып тасталады. Қарсылас көпірден ең 
соңғы болып өтетін тасты көрсетеді. Ой-
ыншы қолындағы тасты жоғары қарай 
лақтырып жіберіп, екі рет əрекет жасап, та-
сты көпірден өткізуі тиіс. Осы кезде басқа 
тастарды қозғалтып жіберсе немесе қолы 
басқа тастарға тиіп кетсе, ойыннан шығады.

Бұл кезеңнің де өткен ойыншы тастарды 
алақанына алып, жоғары қарай лақтырып 
жібереді де, алақанының сыртымен қағып 
алады. Жинаған тасының саны қанша бол-
са, сонша ұпай жинаған болып есептеледі. 
Алдын ала белгіленген ұпайға қол жеткізген 
команда жеңімпаз атанады.
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Резюме
Статья посвящена казахской национальной игре “Пять камней”. Здесь раскрывается му-

дрость игры и ее правила.

Summary
Paper is devoted to the Kazakh national game “fi ve stones”. Here is revealed the wisdom of the 

game and its rules.
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ИГРЫ В АСЫКИ (АЛЬЧИКИ)

Аманжолов У.С.–доцент Казахского национального 
технического университетаимени К.И.Сатпаева 

(эта статья была взята из книги автора «Асықтар жəне лəңгі. 
Қазақстан жəне Орталық Азия халықтарының балалар 

ойындары. Асыки и лянга игры детей народов Казахстана 
и Центральной Азии. « Алматы: ТОО «Имандра», 

2005. – 32стр.)

ПРАВИЛА
Игральные принадлежности: вычищен-

ные и окрашенные асыки раз ных размеров и 
«сака» залитая свинцом или обмотанная мед-
ной проволо кой. Играть можно иа любой сво-
бодной площадке.

І. КРУГ
1. На земле (асфальте) чертится круг диа-

метром 1.5-2 метра (по жела нию).
2. В центре круга проводиться линия, дли-

на которой зависит от количества игроков и 
асыков. Это называется «кон».

3. Каждый игрок ставит на кон свой асык 
на ребро «алче» или «та ган». Нельзя ста-
вить подряд два асыка одной стороной, если 
кто-то поневнимательности так поставил, то 
любой другой игрок может конфиско вать его 
асык, и тогда для участия в игре оштрафо-
ванный должен поставить на кон свой другой 
асык.

4. У каждого игрока должна быть своя 
«сака» (асык-биток), которая, как прави-
ло, имеет ценность нескольких простых 
асыков в зависимости отразмера, окраски 
и заливки свинцом или другим цветным 
металлом.

5. Право первого броска разыгрывают по 
жребию, следующим обра зом: все вместе 
игроки подбрасывают свою«сака». Эта про-
цедура называется «юриться». Игрок, - чей 
асык первым встанет на ребро «алче»или 
«таган» будет играть первым и соответствен-
но вторым. Если же асы ки встанут на «алче» 
у нескольких игроков, то они между собой 

снова«юрятся». То же самое, если у несколь-
ких игроков «таган». Если выпадает «алче» и 
«таган», то преимущество за «алче».

6. В 2-5 метрах от круга (по договор), 
рисуют мелом или кирпичомлинию и с нее 
игроки будут прицельно бросать свою «сака» 
пытаясь по пасть в асыки стоящие на кону.

7. Все игроки сначалабросают свою «сака» 
с исходной черты, до техпор пока кто-нибудь 
не попадет в асыки стоящие на кону.

8. Если игрок попадет в асык на кону и 
тот будет выбит из круга,то игрок забирает 
его и с линии круга снова бросает свою 
«сака» васыки стоящие на кону уже с ли-
нии круга.

9. В случае промаха ход переходит к сле-
дующему игроку, в порядкеочередности.

10. Когда было хотя бы одно попадание в 
асыки на кону, все игро ки бросают «сака» с 
линии круга.

11. Если игрок попал в асык стоящий на 
кону и не выбил его из крута,ход переходит 
к другому игроку, который должен выбить по-
валенный асыкиз круга.

12. Если игрокпопалв асык и не выбил его 
из круга,но «сака» станетна «алче»,то игрок 
получает дополнительный ход снова кидает 
слиниикруга.

13. Если асык выйдет из круга, выбивший 
его станет владельцем.

14. Если асык остался в круге, то следующий 
игрок с линий круга выби вает его из круга. 
Выбивает через дальнюю сторону «алыс», 
или ближ ню «жакын»,по договору вначале 
игры.
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15. В случае, когда выбиваемый асык оста-
новился на линии круга, самигрок бросает 
его в круг.

16. Если у игрока закончился запас асы-
ков, он может разменять «сака»на несколько 
«прос тушков» и играть ими.

17. Играют до тех пор, пока на кону есть 
асыки.

ІІ. КВАДРАТ
Правила «КВАДРАТА» очень похожи на 

правила игры «КРУГ».
Отличия:
1. Чертится на земле квадрат или прямо-

угольник.
2. Если одна сака попадет по асыкам 

и не выйдет из квадрата, тогдаследующий 
иг рок кидает свою «сака» с места где лежит 
сака этого игрока.

3. Если и этот игрок не выбил лежащий 
асык попав в него, то следую щий за ним ки-
дает свою «сака» с места где лежит «сака» 
предыдущего, ноесли же предыдущий игрок 
не попал в асык, то игра продолжается с лини-
иквадрата, с любой стороны.

ІІІ. КОН (УШ ТАБАН)
1. На земле (асфальте) чертится линия, 

длина которой зависит отколичества игро-
ков. Это будет «кон».

2. Каждый игрок ставит на кон один 
свой асык. По договору можно ставить не-
сколько асыков.

3. Игроки ставят на кон свои асыки на 
ребро «алче» или «таган».Нельзя ставить 
подряд два асыка одной стороной, если кто-то 
по невнимательности так поставил, то любой 
другой игрок может конфисковать его асык, и 
тогда для участия в игре оштрафованный дол-
жен поставить на кон свой другой асык.

4. В 3-5 метрах от круга (по 
договору),рисуют мелом или кирпи чом ли-
нию и с нее игроки будутприцельно бросать 
свою «сака» пыта ясь попасть в асыки стоя-
щие на кону.

5. Пусть «сака» играющего попадет в асык 
стоящий на кону и рассто яние между ними бу-

дет не меньше чем три его ступни, тогда игрок 
забира ет этот асык, и делает следующий удар.

6. Если «сака» играющего не попадет в 
асык, ход переходит следующему игроку.

7. Если «сака» играющего попадет в асык, 
но расстояние между«сака»и этим асыком-
меньше 3-х ступней, следующийудар он про-
изведет с тогоместа, где лежит его «сака» ког-
да подойдет его очередь.

8. Если «сака» играющего не попадетв 
асык следующийударонпроизведете исход-
ной линии.

9. Ход переходит следующему игроку.
10. Если играющий попалв асык и не за-

брал его, а «сака» встанет на«АЛЧЕ» игрок 
получает право на дополнительный удар.

11. Игрок не попавший в асыки, когда его 
«сака» остановилась,долженсказать слово 
«ЖАТСЫН», иначе соперники могут сказать 
слово «КЕТСЫН» и запнут его «сака» куда 
подальше и он будет следующийход играть с 
того места где лежит его «сака».

ІҮ. ШИК-БУК
Игра иногда носит название «ТАГАН» или 

«МАНАЙ».
1.Асыкиставятся на кон. Каждый игрок 

ставит на кон один свой асык. По договору 
можно ставить несколько асыков.

2. Игроки ставят на кон свои асыки на 
ребро «алче» или «таган».Нельзя ставить 
подряд два асыка одной стороной, если кто-то 
по невнима тельности так поставил, то любой 
другой игрок может конфисковать егоасык, и 
тогда для участия в игре оштрафованный дол-
жен поставить на консвой другой асык.
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3. В определенным месте в 2-3х метрах 
от кона все игроки бросаютпо очереди один 
раз свою«сака». Игрок чья «сака» встала 
на «таган»забирает все асыки стоящие на 
кону.

4. В случае когда чья то «сака» встанет 
на«алче» хозяин бросает ее наземлю куда 
хочет, (обычно в сторону асыков стоящих на 
кону).

5. Если она не встанет на «таган», тогда 
следующий стреляет по желанию в«сака» 
первого или в асыки на кону с того места, где 
начиналасьигpa, иначе если следующий по-
падет в «сака» предыдущего, то он возьмета-
сык с кона, а для владельца этой «САКА» игра 
закончиться. Когда на конуу него несколько 
асыков игра продолжается.

6. Игроки подкидывают свои «сака» по 
очереди до тех пор пока укого-то сака не 
встанет на сторону «алче» или «таган».

7. Если игрок попадет в любой другой 
асык, надо смотреть, как онилежат.

8. Правило «бук-бук и шик-шик». Асык 
забирается, когда оба асыкапосле удара ле-
жат в одной плоскости. Замечание: если ваша 
«сака» стоитна «таган», то вы тоже забира-
ете асык.

9. Если этотигрок не попал в «сака» 
или асыки кона или не забраласык согласно 
правила«бук-бук и шик-шик», то ход перехо-
дит следующе му (Когда игроков дваначи-
нает играть первый). Теперь он можетки-
дать свою«сака» в «сака» любого игрока 
или асыки на кону.

10. Если сака встанет в позицию «омпа» 
или «жанта» игрок еще раз еще раз бросает 
свою «сака» в этот асык.

11. Игра продолжается до тех пор пока 
на кону есть асыки.

ЛЯНГА

Исконно центрально-азиатская игра. Боль-
ше всего в нее играют осе нью, когда идет 
стрижка овец и коз. Для игры берется монета 
с дыркой плипросверливается дырка в моне-
те. Можно вместо монеты взять любую пла-

стинку металла и проделать в ней отвер-
стие. Затем нужно подо брать лучок шерсти 
длиной 6-7 см. лучше всего подходит шерсть 
коз. Можно брать конский волос или шерсть 
любых животных. Затем этот пучок шерсти 
продевается сквозь отверстие и закрепля-
ется с другой стороны путем приклеивания 
или поджигания или любым иным спосо бом. 
Верхняя часть расчесывается и «лянга» го-
това к игре.

ПРАВИЛА ИГРЫ:
1. Разыгрывается жребий на право пер-

вого хода, если участниковбольше 2-х,то 
разыгрывается вся очередность.

2. Игра начинается с простейшей фи-
гуры. Первый участникназовем его «хозя-
ин», выполняя это упражнение, тем самым 
заказываетдругим игрокам выполнить та-
кое же количество подбиваний.

3. Если кто-то из участников не смог 
выполнит этот заказ, то онпревращается 
в «малая» (слугу) и должен отмалаиться 
(отслужить)«хозяину». Другие участ-
ники игры могут активно участвовать 
впроцессе малаинья, отбивая «лянгу» в 
сторону от штрафника.

4. Проигравший подбрасывает «лян-
гу» на ногу заказчика и тотударом ноги 
забивает ее подальше, а «малаи» бежит 
за ней и сновабросает на ногу «хозяина».

5. Количество подбросов равно разнице 
между заказом и числомвыполненных уда-
ров.
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6. Малаинье может быть закончено, 
если оштрафованный игрокпоймает «лян-
гу» с ноги заказчика или когда выполнит 
число подкидокравное штрафу или «хозя-
ин» промахнется по подброшенной «лян-
ге».

7. Если штрафник сумеет подбить 
«лянгу» ногой (не касаясь ееруками), и за-
тем поймал ее то тот игрок, ноги которого 
пос леднимкоснулась «лянга» превращает-
ся в «малая». Он будет служить столькораз 
сколько раз подбил«лянгу» поймавший ее 
прежний «малай».

8. Если «малай» поймал «ЛЯНГУ» с 
ноги другого игрока, то тотзанимает его 
место, т.е .  становится «малаем».И от-
рабатываетоставшееся число служений 
«хозяину».

9. Когда первый оштрафованный от-
малаится наступает очередьследующего и 
т.д.

10.Затем «хозяином» становиться следу-
ющий игрок. Теперь он заказывает игру.

11.Когда все игроки побывали в роли за-
казчика первой фигуры, (упражнения) пере-
ходят к следующей фигуре.

Последовательность фигур в игре:
1. «простушки» правой ногой;
2. «простушки» левой ногой;
3. «боки» правой ногой;
4. «боки» левой ногой;
5. «носки»правой ногой;
6. «носки» левой ногой;
7. «простушоки + боки» (правой и ле-

вой ногой);
8. «простушоки + носки» (правой и 

левой);
9. «Люры+простушоки» (правой и ле-

вой);
10. Люры-безки (правой плевой);
11.«Подколненники + простушки» 

(правой и левой);
12.«Подколненники».
В игре возможные вариации: Иногда про-

стые фигуры исключаются. Могут быть 
изобретены новые фигуры. Игроки вправе 
выйти игры на любой стадии, естествен-

но закончив начатую ими комбинацию.
Комбинированные фигуры считают парами: 
«Оп-па!» - пара. «Оп-па!» - две.

ТЕРМИНЫ
1. АСЫК– игральная кость казахов. 

Как правило это асык мелкогорогатого 
скота.

2. АЛЧЕ– асык лежащий на ребре, 
гладкой стороной снизу.

3. ТАГАН– асык лежащий на ребре, 
гладкой стороной сверху.

4. БУК–асык лежащий на животе.
1. ШИК– асык лежащий на спине.
5. ОМПА– асык стоящий на задней ча-

сти.
6. ЖАНТА– асык стоящийна рогах.
7. САКА– асык-битк, которым игрок 

выбивает стоящие на конупростые асыки. 
Как правило это асык крупного барана. 
Ценность еенесколько простых асыков. в 
зависимости от веса, заливки цветнымме-
таллом и цвета.

8. ЮРИТСЯ– кидать жребий.
10. КЕТСЫН– лети подальше.
10. ЖАТСЫН– пусть лежит.
12. УШ ТАБАН– три ступни  на кото-

рые должен отлететьвыбиваемый асык. Рас-
стояние измеряется ступней кидавшего.

13. КОН–линия на которую ставят асыки.
14. ТОРТБУРУШ-КВАДРАТ– название 

игры.
15. ЖАЙ-ПРОСТУШОК– асык овцы 

или ягненка.
16. АЛЫС (далеко) – асык лежащий в 

круге выбивают в дальнююсторону.
17. ЖАКЫН (близко) –асык лежащий 

в круге выбивают в ближнююсторону.
18. ЛЯНГА– монета с дыркой сквозь 

которую продет пучок шерсти.Напоминает 
бадминтонный волан.

19. ХОЗЯИН  –игроксказавший комбина-
цию фигур.

20. МАЛАЙ–игрок штрафник.
21. МАЛАИТСЯ– служить хозяину.
22. ОТМАЛАИТЬСЯ –закончить служе-

ние хозяину.
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23. ПРОСТУШОК–подбивание лянги 
негой внутрь впередитуловища.

24. БОКИ– подбивание лянги ногой нару-
жу впереди с боку туловища.

25. НОСКИ– подбивание лянги носком 
ноги.

26. ЛЮРА– подбивание лянги ногой в 
прыжке сзади туловища.

27. ЛЮРЫ-БЕЗКИ– комбинация люр, 
без простых промежуточныхфигур.

28. ПОДКОЛЕННИК– подбивание 
пянги ногой в прыжке из подколена сбоку 
oттуловища.

Примечание: При раскопках скиф-
ских курганов в Причерноморье археологи 
иногда находят асыки. Греки их называли - 
астрагалы. На них бывают надписи, рас-
шифровкой которых сейчас занимаются 
ученые.

Резюме
Мақалада автор ұлттық ойынның бір түрі асық жəне лянга ойынына тоқталады. Осы 

ойындардың ережелеріне баса назар аударып, ондағы қолданылған термин сөздердің 
мағынасын ашады.

Summary
In this paper the author considers such national game, as asyk and Lange. Expanded game rules 

and the meaning of terms used.

«Қандай ойын болмасын баланы бір нəрсеге үйретеді. Ең бастысы, баланы 
мұқияттылыққа, еңбекке, жолдасымен ынтымақты болуға үйретеді»

Н.К.Крупская
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Сегодня в Украине, учитывая политиче-
скую и социально-экономическую ситуа-
цию, основной задачей общества является 
профессионализация социальных сфер. По-
скольку рост экономики и социальное раз-
витие государства прямопропорционально 
зависят от качества образования и эффектив-
ной деятельности его граждан, то задачей 
системы образования является подготовка 
высококвалифицированных и конкурент-
носпособных кадров. Особо актуальним 
остается вопрос о подготовке специалистов 
по социальной работе ввиду постоянного 
увеличения числа людей, нуждающихся в 
социальной помощи, и низкого обществен-
ного статуса этой профессии. Характерной 
чертой современной социальной работы и, 
тесно связанной с ней системой подготовки 
социальных работников, является ее зависи-
мость от перманентных изменений социаль-
ной жизни общества.

В поисках новых идей и эффективных 
способов решения социальных проблем, 
теоретики и практики социальной работы 
часто обращаются к истории социальной по-
мощи, социальной работы и истории разви-
тия системы подготовки специалистов по со-
циальной работе. Этим вопросам посвяще-
ны работы ряда исследователей: Алексеенко 

Т.Ф., Безпалько О.В., Зверевой И.Д., Капской 
А.И., Козубовской И.В., Курбатова В.И., Ми-
говича И.И., Полищук В.А., Тетерского С.В., 
Толстоуховой С.В., Харченко С.Я., Холосто-
вой Е.И. и т.д. Зарубежный опыт подготовки 
специалистов по социальной работе и воз-
можности его использования в украинской 
образовательной системе стали предметом 
научного исследования Винниковой Л.В., 
Гайдук Н.М., Микитенко Н.О., Пичкар О.П., 
Собчак Н.М. и многих других. 

Предметом нашего исследования стало 
наследие основательницы польской теории 
и практики социальной работы и социальной 
педагогики–Хэлэны Радлиньской (Helena 
Radlińska, 1879-1954). Насколько нам из-
вестно, творческое наследие Х. Радлиньской 
мало представлено в научной литературе, 
поэтому целью нашей статьи является кра-
ткое описание жизненного пути и идей Хэ-
лэны Радлиньской.

Хэлэна Радлиньска родилась 2 мая 1879 
года в Варшаве. Ее родители, Александр и 
Мелания Райхманы принадлежали к интел-
лектуальной элите Варшавы того времени. 
Александр Райхман был одним из создате-
лей и первым директором Народной Филар-
монии, издателем журнала «Эхо музыкаль-
ное, театральное и художественное». Мать–
Мелания Райхман была известной писатель-
ницей и публицистом.

Родители Хэлэны были активными участ-
никами национально-освободительного дви-
жения за восстановление государственности 
Польши. В 1795 году после Третьего раздела 
Польша прекратила свое государственное 
существование, а ее территория была раз-
делена между Россией, Австрией и Прусси-
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ей. В условиях притеснения национального 
движения и отсутствия возможности откры-
тых объединений, культурная и интеллек-
туальная деятельность концентрируется в 
социальных центрах того времени–салонах. 
Одним из таких салонов был дом Райхманов, 
где собиралась элита Варшавы: музыканты, 
артисты, писатели. В их салоне бывали – 
Г.Сенкевич, И.Я. Падеревски, Э.Ожешкова, 
М.Конопницка. Среди людей, сыгравших 
значительну роль в жизни и творчестве Хэ-
лэны Радлиньской, стоит упомянуть Болес-
лава Хиршфельда (родного брата матери, 
химика по образованию, общественного де-
ятеля, одного из создателей Кружка Народ-
ного Образования), Людвика Кшивицкого 
(общественного деятеля, педагога, социо-
лога и экономиста), Эдварда Абрамовского 
(польского философа, психолога, социолога, 
политического деятеля). Воспитанная в духе 
борьбы за независимость своего государ-
ства, Хэлэна Радлиньска всю свою жизнь по-
святит делу борьбы за судьбу своего народа.

Исследователи жизненного и творческого 
пути Х. Радлиньской выделяют четыре пе-
риода ее деятельности [2; 4: 134-136].

I-й период. Варшавский (1897–1905). По-
сле окончания женского пансиона (1902) и 
успешной сдачи государственного учитель-
ского экзамена, Х. Радлиньска объединяет 
работу в Библиотеке Замойских в Варшаве с 
активной социальной и образовательной де-
ятельностью–сотрудничает с бесплатными 
читальнями (czytelnia) Варшавского Обще-
ства Благотворительности, пропагандирую-
щего чтение среди низших слоев общества. 
Хэлэна становиться одной из самых извест-
ных авторов популярных брошюр для про-
стого народа. Публикации этого периода 
главным образом служат идее формирова-
ния национальной идентичности и посвя-
щены описанию и пропаганде важнейших 
культурных достижений страны («Кем был 
Мицкевич» (1897), «О наших первых кни-
гах, давних школах и Краковском универси-
тете» (1901), «Исторические беседы» (1905). 
Первый период жизни и творчества Х. Рад-

линьской заканчивается участием в револю-
ции 1905 года и ссылкой в Сибирь вместе с 
мужем.

II-й период. Краковский (1906–1917). По-
сле побега из Сибири в жизни Х. Радлинь-
ской наступает новый период, связанный с 
проживанием в Кракове, учебой в Ягеллон-
ском университете, активным участием в 
освободительном движении. Главным цен-
тром социально-образовательной жизни в 
Кракове был Народный Университет имени 
Адама Мицкевича, созданный в 1897 году, в 
котором активно работает Х.Радлиньска. В 
это время она публикуется под псевдонимом 
Х.Орша (Helena Orsza), пишет патриотиче-
ские и образовательные брошюры, редакти-
рует исторический раздел детского журнала 
«Лучик» («Promyk»), сотрудничает с Со-
юзом помощи политическим заключенным. 
В 1915 году вступает в Польскую народную 
партию [2].

Красной нитью в творчестве этого пери-
ода проходит идея народной освободитель-
ной борьбы, восстановления независимости 
Польши. Результатом научных исследований 
данного периода стала книга Х.Радлиньской 
«Образовательная работа, ее задания, мето-
ды, организация» (1913) – первый учебник 
в стране, в котором представлен опыт, тра-
диции, теория и методика социально-об-
разовательной работы. Деятельность про-
светительницы прерывает Первая мировая 
война. С 1914 года Х.Радлиньска работает в 
военном департаменте Верховного Нацио-
нального Комитета и Польской Военной Ор-
ганизации. Хэлэна закончила войну в звании 
старшего лейтенанта.

III-й период. Второй варшавский период 
(1918–1944). Самый продуктивный период 
деятельности Х.Радлиньской. Она устанав-
ливает крепкие контакты с образовательным 
и педагогическим движением за рубежом, 
активно принимает участие в международ-
ных съездах, конгрессах и конференциях, 
знакомится с новыми направлениями и те-
чениями в теории и практике воспитания. 
Хэлэна Радлиньска становится редактором 
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возрожденного «Педагогического ежегод-
ника» (1921). В 1925 году она успешно за-
щищает докторскую диссертацию по теме: 
«Сташис как социальный деятель» («Staszic 
jako działacz społeczny»). Переломным мо-
ментом в ее научной и дидактической дея-
тельности была организация (1925) и руко-
водство Курсов социально-образовательной 
работы в Свободном Польском Университе-
те (Wolna Wszechnica Polska) в Варшаве. Це-
лью Курсов была подготовка учителей для 
работы с молодежью и взрослыми, социаль-
ных аниматоров и библиотекарей. Организа-
цию Курсов можно считать точкой отсчета в 
истории польской профессиональной подго-
товки социальных работников и педагогов. 
Благодаря личному участию Х.Радлиньской 
на Курсах социально-образовательной рабо-
ты в процессе преподавания был использо-
ван мировой опыт подготовки социальных 
работников. Курсы продолжали работу до 
начала Второй мировой войны и подпольно 
во время войны. 

IV-й период. Лудзкий (1945–1954). По-
сле трагического Варшавского восстания 
(01.08–03.10. 1944 г.) и недолгого прожи-
вания в Скерневицах, Х.Радлиньска пере-
езжает в Лудць, где создает Кафедру со-
циальной педагогики в новосозданном 
Лудзком Университете. На кафедре она со-
трудничает с известными учеными и в бу-
душем ее учениками–Ришардом Врочинь-
ским (Ryszard Wroczyński), Александром 
Каминьским (Aleksandr Kamiński), Ирэной 
Лэпалчик (Irena Lepalczyk). По инициативе 
Х.Радлиньскей в 1945 году была утверждена 
государственная подготовка специалистов 
социальной сферы, которые специализиро-
вались в различных направлениях социаль-
но-образовательной и социально-воспита-
тельной работы.

В 1946 году под руководством педаго-
га-новатора был создан Польский институт 
социальной службы (Polski Instytut Służby 
Społecznej), переименованный в 1948 году 
в Польское Общество Социальных Школ 
(Polskie Towarzystwo Studiów Społecznych). 

По рекомендации Министерства образова-
ния она также организовывает Социальный 
факультет в Высшей школе сельского хо-
зяйства в Лодзи (Wydział Społeczny Wyższej 
Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Lodzi).

В Польском институте социальной служ-
бы были начаты активные научные искания 
в социальной сфере, посвященные вопросам 
сиротства, социальным трудностям жителей 
рабочего района Лодзи, а также деятельно-
сти домов матери и ребенка. Ввиду общих 
социально-политических изменений в госу-
дарстве, что повлекло за собой изменения в 
организации и идеологии науки, исследова-
ния Х.Радлиньской были ограничены. Уже в 
1949 году некий В.Дашкевич в угоду комму-
нистическим властям пишет: «Радлиньска 
пропагандирует утопическую и вредную те-
орию социального обеспечения и обманчи-
вую теорию социальной службы. Ее теории 
противоречат духу марксизма-ленинизма. 
Радлиньска явно критикует народно-демо-
кратическую власть и факторы, руководящие 
социально-экономической жизнью в Поль-
ше. Теории Хэлэны Радлиньской ставят не-
реальные требования охватить всех нуждаю-
щихся помощью и обеспечением!» [2]. Этот 
пасквиль попадает в органы Министерства 
труда и социального обеспечения–в 1950/51 
учебном году Х.Радлиньска берет академи-
ческий отпуск и де факто прекращает науч-
но-исследовательскую работу. В 1952 году 
деятельность Кафедры социальной педаго-
гики Лудзького Университета и подготовка 
специалистов этой сферы была прекращена.

В сентябре 1954 года Хэлэна Радлинь-
ска попадает в лудзкую больницу, где уми-
рает 10 октября того же года. Похоронена 
Х.Радлиньска в семейном склепе на Повонз-
ковском кладбище (Powązki) в Варшаве.

Богатое научное наследие Хэлэны Рад-
линьской насчитывает десятки статей и на-
учных трактатов, отражающих ее отноше-
ние к социальным, воспитательным и обра-
зовательным проблемам, которые условно 
могут быть разделены на группы: история 
социально-образовательной работы; чтение 
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книг и самообразование; андрогогика; тео-
рия социальной работы [4: 134-136].

Хэлэна Радлиньска создает собственное 
оригинальное понимание воспитательных 
процессов, как процессов интегральных, ох-
ватывающих всю жизнь человека и обуслов-
ленных влиянием бытовых и культурных 
факторов [5].

Проблема национального воспитания 
была ведущей в творчестве Х. Радлиньской. 
В докладе «Основы национального воспита-
ния», с которым она выступила 01.11.1909 
году на II Польском педагогическом кон-
грессе во Львове, подчеркивается: «воспита-
ние как социальная функция всегда остается 
в зависимости от руководящих слоев обще-
ства, их взглядов и идей, оно не может взло-
мать целостность отношений в обществе... 
Между личностью и обществом возникают 
различные связи, сознательные и бессозна-
тельные. Человек одновременно покоряется 
своей воле и воле общности.Дух народа не 
случайная совокупность стремлений лично-
стей–народные и рассовые отличия демон-
стрируют факт, что личности создают об-
щую целостную своеобразную силу. Душа 
ребенка есть составляющей частью нацио-
нальной души (psyche) и развивается под его 
влиянием. Нельзя говорить о воспитании 
одного человека, не касаясь воспитания всех 
членов общества, так как нельзя отделить 
гигиену одного человека от гигиены соци-
ума. Социальная педагогика рассматривает 
воспитание человека в связи с жизнью соци-
альной группы, дитем которой он является, а 
также в связи с жизнью народа» [3: 3].

«Национальное воспитание не является 
каким-либо специальным культом. Это толь-
ко один из видов деятельности развивающе-
гося народа, ему способствуют все силы, ве-
дущие в будущее, и препятствуют ему фак-
торы, задерживающие развитие народа» [3: 
11].

Социальная педагогика, тесно связанная 
с воспитанием, стала делом всей жизни Х. 
Радлиньской. О роли социальной педагоги-
ки для построения концепции национально-

го воспитания Х. Радлиньска пишет в своих 
работах: «Проблемы социальной педагоги-
ки» (1908), «Отношение воспитателя к со-
циальной среде» (1935). По мнению авто-
ра, предметом социальной педагогики есть 
«взаимное влияние сил среды и личностей, 
изменяющих среду» [3: 21], т.е. социальная 
педагогика изучает зависимость жизненных 
путей и судеб отдельных людей и социаль-
ных групп от факторов окружающей среды, 
а также проблематику целевого изменения 
среды с точки зрения воспитательных задач 
и стремлений. Хэлэна Радлиньска считает, 
что социальна педагогика уделяет большое 
внимание системе социально-воспитатель-
ных учреждений и институций, а также 
подготовке социальных работников и работ-
ников сферы образования. Однако суть вос-
питательных процессов заключается в про-
буждении активности личностей и социаль-
ных групп, с целью полного развития всех 
способностей и возможностей; уничтожения 
препятствий, которые мешают развитию; а 
также с целью компенсации недостатков и 
замедлений в развитии личности. Эти по-
стулаты, по мнению ученой, должны лечь в 
основу системы национального воспитания, 
цель которого–максимальная концентрация 
всех народных сил и их использование для 
развития народной культуры. «Чтобы все 
могли стать сознательными участниками на-
родной жизни, все должны иметь возмож-
ность развития» [3: 11].

В своих работах Хэлэна Радлиньска ак-
центирует внимание на тесной взаимосвязи 
воспитания с другими социальными факто-
рами и проблемами. Так, например, органи-
зация системы образования есть показате-
лем государственного устройства и форми-
рования социальных отношений. Вопреки 
убеждению, что каждый народ живет так, 
как воспитал своих граждан, она считает, 
что воспитание является не только орудием 
создания отношений в обществе, но и про-
дуктом этих отношений. Школа–самая глав-
ная, но лишь одна из функций национально-
го воспитания, на ряду с культурой народа. 
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Школа выступает орудием социальной по-
литики: «Тот, у кого в руках школа, тот вла-
деет будущим» [3: 7]. Только в независимом 
государстве школьные программы и методы 
воспитания могут основываться на потреб-
ностях общества. Поэтому необходимой яв-
ляется «национализация воспитания, то есть 
реальное его предоставление всем детям, это 
единственное из самых элементарных тре-
бований национального воспитания, факти-
ческое перемещение его из туманной страны 
пустых слов в реальную жизнь» [3: 7].

Несмотря на то, что польская школа во 
времена Х.Радлиньской долгое время на-
ходилась под влиянием «самого беспощад-
ного врага», она [школа–автор] «не может 
украсть чувства и убить способность ориен-
тироваться в жизни Отечества». Будущее за-
висит не столько от обучения в школе, сколь-
ко от внешкольной деятельности. Кроме 
школ и университетов, издания литературы 
и создания читален, в национальном воспи-
тании огромную роль играют общественные 
организации, которые «меняют основы со-
циального устройства и через пробуждение 
потребностей и расширение горизонтов во-
влекают пассивные массы в творческую 
и напряженную жизнь» [3: 11]. Эта идея 
Х.Радлиньской нашла широкое воплощение 
в реальности–на пути к приобретению неза-
висимости страны в Польше создавались не-
государственные организации, которые, ра-
ботая тайно, расширяли диапазон и понятие 
национального воспитания.

Огромное внимание Х.Радлиньска уделя-
ет вопросу подготовки кадров, способных 
реализовать идею национального воспита-
ния, просвещения и образования, культур-
ного развития каждой личности и народа в 
целом. Затрагивая вопрос о подготовке со-
циальных работников, она осознает необ-
ходимость понимания сути социальной ра-
боты. Вызывает интерес тот факт, что сама 
Х.Радлиньска всегда избегала определения 
понятия «социальная педагогика». Даже в 
compendium по социальной педагогики, соз-
данном под конец своей работы в Лодзи, она 

не дала четкой дефиниции, ограничившись 
выделением характерных черт социальной 
педагогики, сферы ее деятельности и про-
блематики. «Социальная педагогика–это 
практическая наука, развивающаяся на пере-
крестке наук о человеке, с биологическими, 
социальными науками, с этикой и культуро-
логией (теория и история культуры), и имее-
ющая свой собственный взгляд на человека. 
Его [взгляд–автор].можно коротко очертить 
как интерес к отношениям между лично-
стью и средой, к влиянию на человека на 
разных этапах его жизни бытовых условий и 
культурного окружения, к влиянию людей на 
обеспечение существования принятых ими 
ценностей, и к пропаганде, а также измене-
нию среды «силами человека во имя идеала» 
[3: 361].

По мнению одного из последователей 
Х.Радлиньской, Александра Каминьскего, 
«втечении многих лет работы социальная пе-
дагогика казалась ей [Х.Радлинской–автор].
развивающейся, изменчивой, далекой от ста-
билизации, от четкого определения сферы 
деятельности, от окончательной остановки 
в конкретном месте в большой группе соци-
альных наук» [1: XXI]. В «Экзамене по со-
циальной педагогике» (1951) Х.Радлиньска 
пишет: «В рамках социальной педагогики 
находятся три сфери, которые определяют 
узкую специализацию научных работников, 
это: теория социальной работы, теория об-
разования взрослых и история социальной 
и образовательной работы. Благодаря их до-
стижениям и под влиянием жизненных по-
требностей, формируются новые направле-
ния» [3: 362].

Таким образом, Х.Радлиньска, осознавая 
процес интенсивного развития, созданной 
ею социальной педагогики, не указывает 
четкого определения этого термина. Одним 
из самых наиболее часто цитируемых и ак-
туальных определений социальной работы 
в польской научной литературе, остаются 
слова Х.Радлиньской: «социальная работа 
заключается в добывании и приумножении 
человеческих сил, их усовершенствование и 
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организация общего дела для блага людей» 
[3: 355].

О работе социальных работников педа-
гог-новатор пишет: «в широких сферах куль-
туры социальные работники занимаються 
человеческим фактором. Иногда социаль-
ных работников называют инженерами об-
щества. Социальный работник должен быть 
в своей сфере хорошим технологом, когда 
планирует изменения, задумывается, как их 
достичь, когда организовывает схемы соци-
альной деятельности, обдумывает соответ-
ствующие способы еффективной деятельно-
сти» [3: 355].

Втечение более тридцати лет Х.Радлиньс-
ка проводила подготовку социальных работ-
ников, включая социальных педагогов и ани-
маторов, воспитателей для разных целевых 
групп. В своей дидактической деятельности 
она не уделяла особого внимания анализу 
и обучению конкрентной технологии со-
циально-воспитательной работы, но делала 
акцент на подготовку слушателей к иссле-
довательской деятельности в социальной 
сфере. Она готовила одновременно иссле-
дователей социально-воспитательных про-
блем и социальных воспитателей. «Техно-
логиям конкретной специальности ученики 
Х.Радлиньскей обучались из жизни. Соци-
альная педагогика формировала у них со-

циальную фантазию и позицию социального 
работника» [1:XXVI].

Идеи Хэлэны Радлинской остаются акту-
альными и сегодня. Ее педагогическая тео-
рия, служащая «выравниванию ущербов и 
дефектов», освобождению творческого нача-
ла в человеке, воспитанию в духе гуманности 
и сотрудничества, может быть смело исполь-
зована при подготовке социальных работни-
ков в Украине. Идея подготовки социальных 
работников, не только как реализаторов соци-
альной политики государства, но как иссле-
дователей социальных проблем, расскрывает 
новые возможности решения проблемы под-
готовки конкурентноспособных специали-
стов в условиях информационного общества. 
Вооружая будущих социальних работников 
научным орудием исследования социальных 
проблем, формируя положительное отноше-
ние и мотивируя, одобряя исследование соци-
альных проблем, учебное заведение способно 
решить одновременно две задачи: улучшение 
эффективности работы социальных работни-
ков и интенсивное развитие практического и, 
тесно связанного с ним теоретического, зна-
ния в области социальной работы.

Предметом нашего дальнейшего иссле-
дования будет изучение основ польской со-
циальной педагогики и социальной работы в 
творческом наследии Х.Радлиньской.
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Резюме
Мақала Польшадағы əлеуметтік педагогиканың практикасыжəне теориясының 

қалыптасу тарихы мен дамуы сұрақтарына арналған. Мақалада Польша əлеуметтік пе-
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дагогикасы мен əулеуметтік жұмысының теориясы мен практикасының негізін салушы 
Хэлэна Радлиньскийдің шығармашылық жолы мен мұрасы туралы қарастырылған. Ав-
тор Х.Радлиньскийдің ұлттық тəрбие мен ұлттық мектепті ұйымдастырудағы, əлеуметтік 
жұмысшылардың кəсіптік даярлаудағы ықпалы туралы жазып отыр.

Summary
The article is devoted to the history of Polish social pedagogics establishment and development. 

The career and heritage of Helena Radlinska, who is considered as the founder of theory and practice 
of social work and social pedagogics in Poland, are submitted in the article. The Author presents 
the H. Radlinska’s ideas concerning the following questions: national education, organization of 
national school, professional training of social workers.

АБАЙ МЕН ШƏКƏРІМ МҰРАЛАРЫ – ҰЛТ ДҮНИЕТАНЫМЫНЫҢ ТІРЕГІ 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Абайтану» ғылыми-зерттеу орталығының жетекші 
ғылыми қызметкері, ф.ғ.д.

ІзтілеуоваС.Д.

Абай, Шəкəрім шығармашылығының за-
ман өткен сайын маңыздылығы, қоғам үшін, 
адам үшін тəрбиелік мəні, құндылығы арта 
түсуде. Қазақ елінің дамуы мен рухани өркен-
деуі үшін адамның жетілуі, адамның руха-
ни дамуы мəселелері мемлекеттік дəрежеде 
қолға алынуға тиісті. Себебі, адамның руха-
ни жетілуі мəселесі елдің өркендеуіне, бос-
тандықта өмір сүруіне ықпал ететін күш.

Əрбір ұлттың, халықтың ғасырлар қой-
науынан келе жатқан қорғаныс қабілеті, 
қор ға ныс механизмі болады. Мəселе, тек 
эконо микалық жəне əскери қуатқа ғана бай-
ланысты емес. Ұлтты ұлт ететін оның руха-
ни, дүниетанымдық, тілдік жəне дəс түр лік 
бірліктері. Соңғы жылдары осы құбы лысты 
ұлттық, этникалық біре гей лену (националь-
ная идентификация) деп атап жүр. Ұлттық 
бірегейленуге жетіскен жұрт ортақ мақсаттар 
мен құндылықтарды түсінген, сезінген жұрт 
болып табылады.

Міне, осы ұлттық бірегейлену этностың 
қорғаныс қабілетін нығайтушы маңызды 
факторлардың бірі болып табылады. Ал ұлт-
тық бірегейленуді жасайтын, ұлтты топта-

стыратын аса мəнді рухани күш осы ұлттың 
ұс таздарының шығармашылық мұрасы. 
Жал    пыхалықтық тəлімдік мəні бар, ұлттық 
идеяларды ұсынған ғұламалар өз ойлары 
мен пікірлері арқылы ұлтты топтастыра біл-
ген. Олар ұсынған рухани құндылықтар ұлт-
тың қорғаныс қабілетін күшейтіп, оның ішкі 
жəне сыртқы қауіптерге  қарсы күрес керлік 
мүмкіндіктерін арттырады. Өз ұстаздарының 
шығармалары рухында тəрбиеленген халық 
мем лекет алдындағы мақсат міндеттерді 
жақ сы түсіне алады, ұлттық мұраттар төңі-
регінде тоқталуға жетіседі.

Абай мен Шəкəрімнің рухани жəне адам-
гершілік мұралары осындай ұлтты ұйыс-
тырушы жəне топтастырушы қабілетке ие. 
Қазақ халқы Абай мен Шəкəрім ұсынған 
идея лық қағидалар төңірегінде біріге алады 
жəне бірігуде. Олар ұсынған құндылықтар 
халық қа қажетті жəне түсінікті. Қазақ ұлты-
ның қазақ тілін жетік меңгерген бөлшегі 
өзінің рухани ұстаздарының ұсынған құн-
ды лықтарын меңгеруге ұдайы ұмтылса 
бір   тін деп қазақ тілін білмейтін бөлшегін 
де өзіне тартып ұлттық бірегейленуге əке-
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летіндігі даусыз. Ол үшін рухани ұстаз дар-
дың шығармаларында ұсынылған құнды-
лықтарды уағыздау, насихаттау арқылы олар-
ды басшылыққа алу дəрежесіне көтерілуіміз 
міндет. Ұлт ұстаздары елдің тағдырлық мəсе-
лелерін терең талдай білген. Ұлт мəселесін 
елдің рухани өмірінің құрамдас бөлшегі 
ретінде қарастырады.

Шəкəрім «Абай» журналының3-санында, 
1918-жылы «Ұлтшылдық туралы» атты ма-
қа ласын жариялаған. Онда: «Абай» жур на -
лының екінші нөмірінде жария ланған ар-
дақты Мəнен бауырымыздың «Ұлт шыл дық» 
деген мақаласына бірауыз сөз айт қы зымыз 
келеді»- деп мақаласының жазылуы себебін 
білдіреді. Осы мақалада Шəкəрімді тол-
ғандырған мəселе: ұлт, ұлтшылдық, ұлт ты 
адамгершілікке тəрбиелеу.

Мəнен Туғанбай «Ұлтшылдық» деген 
ма  қаласында: «Қысқасы: ұлтшылдардың 
мақ  саты əрбір ұлттарға мəдениет кіргізіп, 
ба қыт таңының атуына себепші болмақ. Мə-
дениет күшейген соң өздері-ақ кісішілдік 
пі кірін тауып алады. Ұлтшылдар əр жұртты 
шиеленістіріп, қырылыстыру, өз ұлты үшін 
басқаларды құрбан қылу деген ойдан жырақ» 
деп жазады. Шəкəрім Мəнен Туғанбайдың 
мақаласына сын ретінде жəне «ұлтшыл» 
қандай болуы керек дегенге былайша анық-
тама береді: «Менің ұғуымша, ол кісі: «Ұлт-
шыл дықтан мəдениет, мəдениеттен адам -
шылық туады» - дейді. Бұған дəлел керек 
қой!? Көріп отырмыз, ұлтшылдық пен мə-
де ниеттің ең жоғарғы басқышындағы Ев-
ропа, олар адамшылық қылып отыр ма? 
Менің ойымша əлі күнге шейін, асса ұлт, 
қалса өзімшілдіктен оза алған жоқ. Се-
беп не? Ұлтшылдық мəдениетті туғызса 
да, ақ жүрек туғыза алмайды; ақ жүрек 
деге німіз «Ұждан» (Əммə жанға махаб-
бат, шапағат, ғаділет), қазақша тəмəм адам 
баласын бауырындай көріп, жаны ашып, 
əділет қуу. Осы айтылғандай, ақ жүрек 
көбеймей тұрып, адамшылық жеңе алмай-
ды. Ұлтының кемшілігін толтыру, артықты 
өзгелерге зиянсыз жолмен табу ақ жүрек 
(ұждан) ісі. Оны істеп отырған кім бар?» - 

деп жазады. Ал, ақ жүректің сапасын ойшыл 
өз шығармашылықтарында былай береді: 
«Мейірімділік, махаббат, қайырымдылық, 
адалдық, ақ жүректен шығады». Шəкəрім 
«Ұлтшылдық туралы» мақаласын да ары 
қарай мынандай ой айтады: «Жəне Мəнен ба-
уырымыз: «Партиялардың бəрінің көздеген 
мақсаты дұрыс» - дейді. Қата қылса да, енді 
дұрыс демесе, ақиқат біреу-ақ емес пе? Менің 
ойымша, осы ХХ ғасырдың өнер елдерінің 
– білімі қылған ісінен, біле тұра нəпсісіне 
құлдығы зор сықылды. Қорытқанда «ақ 
жүрек» қайтсек табылады? Қайткенде соны 
таба аламыз? Бар мақсат енді сонда болу 
керек қой». Шəкəрімнің қағидалық ойла-
ры қазіргі кезде «ұлт мəселесі» төңірегінде 
пікір айтып, «ұлтым менің» деп жүргендерге 
ой салып, жөнге келтірері ақиқат. Абайға 
сүйеніп айтсақ: «Əуелі – көкірегі байлау-
лы берік болмақ керек; екінші – сол нəрсені 
естігенде я көргенде ғибратлəну керек, 
көңіл деніп, тұшынып,ынтамен ұғу керек; 
үшін ші –сол нəрсені ішінен бірнеше уақыт 
қай тарып, ойланып, көңілге бекіту керек». 
Міне, адам мəселесіне қатысты Абайдың 
осы тұжырымын ұлт мəселесін зерделеуде 
пай даланғанымыз абзал болар.

Ұлт ұғымы қадірлі де, қасиетті ұғым. Ұлт 
ұғымы туралы сөз айтылғанда жүректегі ма-
хаббат сезімінің оянып, ұлтыңа деген ыстық 
ықыласың мен тамаша ақ ниетің сезілмесе, 
құр айқайымыз бен, жалаң да, жадау əре ке -
тіміздің зиянын тигізіп алатынымыз ай ғақ. 
Оны ұлт ұстаздарының қағидалары айқын-
дап тұр.

«Ұлттық өзімшілдік» дегенімізді ұлттың 
өркендеуіне кесіп, пішіп, таңып, солай бо-
луға тиісті десек, ғұлама Шəкəрімнің: 
«Менің ойымша əлі күнге шейін, асса ұлт, 
қал са өзімшілдіктен оза алған жоқ»- деген 
пікі рі қазіргі кезеңдегі қазақ қоғамындағы 
пси хологиялық  хал-ахуалды да аңғартып 
тұр ған сияқты. Шəкəрім адамның  рухани 
жетілуіне «өзімшілдіктің» зиянын шығар-
машылықтарында жеріне жеткізе дəлелдеп, 
суреттеген. Ары қарай былай дейді: «Ұлты-
ның кемшілігін толтыру, артықты өзгелерге 
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зиянсыз жолмен табу ақ жүрек (ұждан ) ісі. 
Оны істеп отырған кім бар?» Өзгелерге зи-
янсыз жолмен ұлт өркеніне игілікті істер 
істеу үшін «ақ жүректі» болуы игі іс, ал 
енді осы көзқарасқа «ұлт мəселесін» сөз 
еткенімізде ойшыл Шəкəрімнің пікіріне ден 
қойғанымыз дұрыс болар. Себебі, өзгенің 
мүддесіне қайшы əрекеттен өзімшілдік ту-
ындатып, зияныңды басқаға тигізіп, зардап 
əкелудің түбі өзіңе, өз ұлтыңа жаманшылық 
жасау. Міне, сондықтан Шəкəрім «ақ жүрек» 
мəселесіне былай анықтама береді: ақ жүрек 
дегеніміз «Ұждан» (Əмма жанға махаббат, 
шапағат, ғаділет), қазақша тəмəм адам бала-
сын бауырындай көріп, жаны ашып, əділет 
қуу. Осы айтылғандай , ақ жүрек көбеймей 
тұрып, адамшылық жеңе алмайды». Ендеше 
ұлт мəселесін сөз еткенімізде өз бойымызда 
жоғарыдағы пікірге сай қасиет барма деген 
сұрақ төңірегінде жұмыс жасағанымыз аб-
зал болар. Осындайда Абай қара сөзіндегі: 
«Егер есті адамның қатарында болғың кел-
се, күнінде бір мəртебе, болмаса жұмасында 
бір, ең болмаса, айында бір өзіңнен өзің есеп 
алудың!» тиімділігі зор. Яғни, өз-өзіңнен 
есеп алу, өзіңді тануыңа көмектесері сөзсіз. 
Адамы дұрыс қоғамның ісі, мəдениеті де 
,ақыл ойы да əлеуметтік жағдайы, хал – аху-
алы да дұрыс болатыны анық.

Ұлт мүддесіне қатысты мəселеде ойлы 
пікір айту үшін де «мың ойланып, толғанып, 
барып» ой сүзгісінен өткізіп, байыппен қарап, 
Абай мен Шəкəрім айтқан қағидаттарға ден 
қойғанымыз жөн болар. Себебі, ұлт ой-
шылдары өз ұлтының кемшін тұстары мен 
жетістіктерін əбден сын елегінен өткізіп 
барып, мəселені анық та, айқын алдыға 
қойған. Кемшіліктерімізді жөндеу арқылы, 
жетістіктерге жете алатынымызды, өзімізді 
тəрбиелеудің маңыздылығы ұлтымыздың 
өркендеуіне жол ашатыны жайында нақты 
ойла рын өз туындыларында көрсеткен. Ен-
дігі біздің басты міндетіміз олардың тірек-
ті ойларын, өз ұлтымыздың мүддесіне 
қыз мет жасау үшін айналымға енгізіп, қо-
ғам дық сананың алыптар армандаған ке-
мел деңгейде жаңғыра түсуін жүзеге асы-

руымыз қажет. Ұлтшылдықты өзімшілдік 
тұр ғысынан түсінсек, сөзсіз ұлт өркеніне 
кедергі келтіретініміз анық. Қазіргі кезеңде 
қоғамымызды жегі құрттай кеулеп жатқан 
рушыл дық дерті надандық, өзімшілдік 
сынды Абай мен Шəкəрімнің зығырданын 
қайнат қан кеселді қасиеттердің туындап 
отыр ғаны айғақ. Əрине шыққан тегіңді біліп, 
туған жеріңді аялау, бұл ардақты да, қасиет-
ті іс. Ол əрбір қазақ баласына тəн қасиет 
болуға тиісті.

Алайда, осы жан дүниеңдегі тамаша сезі-
міңді, дүниеауи істер тұрғысында жүзе ге 
асырудың залалы қоғамды жайлап, елдің 
өркендеуіне кесірін тиізіп отырғаны шын-
дық. Жершілдік пен рушылдық тек қана же-
кенің пенделік ісін қамтамасыз етуге қызмет 
жасап отырғаны ұлттың дамуына кедергі 
кел тіретін бірден бір фактор. Осы кесапат-
ты жекенің немесе белгілі бір мүдделі топ-
тардың қажетін өтеуі үшін пайдалануы 
жастар дың болашағына балта шабу деп 
есеп тейміз. Өз жеріңнің немесе өз руыңның 
дарынсыз да,қолынан іс келмейтін баласын 
билікке іліккен соң баурына тартып, оған 
басқаларға билік айтқызып, жөн сілтеткізіп, 
шірендіріп қою, өкінішке орай біздің қазіргі 
өмір сүріп отырған қоғамымызда жиі кез-
десіп отырғаны анық.

Міне, осыдан барып, қазақтың жақсыға 
ұмтыл  ған баласының жолына бөгет бо-
лып, болашағына кедергі болатыны сөзсіз. 
Қазақ  тың талай жақсысы мен жайсаңын 
кү міл  жітіп, жолын кес-кестейтін де осын-
дай дарынсыз, қарақан басының қамы үшін 
жүргендер екені айғақ. Ал, елінің, ұлты-
ның мүддесіне қызмет жасайтын дең гейге 
көте ріліп, ел ертеңін ойлайтын азамат та ры-
мыздың ішкі адами сапаларының жеті лді-
ріп, еліне сүйіспеншілікпен қарауына «ақ 
жү рек» қажет. Жоғарыда келтірген Шəкə-
рімнің мына пікіріне тағы да назарымызды 
аударайық: «Ұлтының кемшілігін толтыру, 
артықты өзгелерге зиянсыз жолмен табу ақ 
жүрек (ұждан) ісі. Оны істеп отырған кім 
бар?». Шəкəрім «ақ жүрекке» мынандай 
анық  тама береді: «Ақ жүректің керектігі–
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мейі рі мділік,махаббат, қайырымдылық, 
адал   дық ақ жүректен шығады». Ұлт  бола-
ша ғын ойлаған кез-келген адамның бойын-
да осы сапалардың болуын Шəкəрім ақын 
нақты көрсетіп отыр. Жалпы адамның ішкі 
маз    мұны, адам тəрбиесі деген мəселені күн 
тəртібіне қойып, осы мəселеге ұлттың бола-
шағы жарқын болуы қажет деген ұста ным ға 
айналдыру маңызды іс. Мəселенің бар  лығы 
осы іске келіп тіреліп тұрғаны айғақ. Абай 
мен Шəкəрім бұл маңызды іске ай рықша 
мəн берген. Біз ғұламаларымыз айт қан пікір-
лерге ден қоюымыз қажетті.

ХХІ ғасырдағы нəпсі жайлап, құлқынның 
құлдығы дендеген дəуірде ұлт болашағына 
кері əрекет ететін істерді тоқтататын бірден-
бір құрал ұлт ұстаздарының адам тəрбиесі 
жөнінде айтқандарын ұлтымыздың рухани 
тазаруын жандандырып, оны ұстанымға ай-
налдыру механизімін іске асыру маңызды. 
Абай, Шəкəрім мұраларын ұлттық идеоло-
гияға айналдыру үшін мемлекеттік дəрежеде 
бағдарлама керек. Мемлекет басында отыр-
ған арлы азаматтарымыздың осы істі қолға 
алуға тиісті. Өйткені, бұндай істі атқаратын 
адамдарды яғни бұл жерде Шəкəрім нің мына 
пікіріне жүгінуге тура келіп тұр: «Ол үшін 
көптің қалауымен əкім шілік басына арлы, 
ақылды адамдарды қойып,сол адамдардың 
бұйрығы, ақылы бойынша туған, туашақ 
адамдарды, жастарды қазына қарауына алуға 
заң шығаруға керек те, ол заңды бұзғандарды 
жазалау керек. Оларға еңбек өнерін үйрету 
керек, онымен қабат оқу-білімге жетілдіру 
қажет. Жоғарғы айтылған жаман əдеттерді 
жоюға бұлар жеткіліксіз болғандықтан, сол 
адал еңбек, білім үйренумен қабат «Ар ілімі» 
деген білім оқытылуға керек. Бұл ғылымды 
ақылды адамдар ойластырып, пəн ретінде 
жазып, нəпсіні жойып, адам бойында жеке 
ардың қожа болып қалу жағын көздеу керек.

«Адам бойындағы нəпсі кеселі кетсе, 
өзгерісі оңай». Шəкəрімнің бұл пікірі қазіргі 
кезеңде қоғамды, адамды, ұлтымыздың руха-
ни серпілісіне демеу бола алатын сұраныста 

тұр деп есептейміз. Ал, «Ар ілімін» қалып-
тастырудың ең басты тірегі- «ақ жүрек» 
фено мені. Шəкəрімнің шығармашылығының 
дені ақ жүрек ұғымымен байланысты. Адам-
ның ішкі əлемінің рухани тазаруын қалай -
тын да осы «ақ жүрек». «Ақ жүрек» қо ғам 
өмірін жақсартуға  ықпал ете алатын қа-
сиет ке ие. Адамның барлық іс-əрекетінде 
ақ жүректің маңызды орны бар. Шəкəрім: 
«Бізше, адам өмірін түзеуге, барлық адамдар 
тату тұруға негізгісі - адал еңбек, ақ жүрек, 
арлы ақыл болуға керек. Дүниеде бұл үшеуі 
үстем болмай, адам баласына тыныштық 
өмір сүруге мүмкіндік жоқ». Шəкəрімнің 
бұл концепциясы қоғамның жəне адамның 
жетілуіне тікелей ықпал ете алатын зор 
бағдар деп ұққанымыз жөн болар. Абайдың, 
Шəкəрімнің «толық адам», «Ар ілімі» ұлт 
өркеніне, адамның рухани жетілуіне қажетті. 
Қазіргі біз өмір сүріп отырған кезеңде руха-
ни деградацияға ұшырағанымызда, əлемді 
нəпсі кеселі жайлап, ынсапты нəпсі зында-
нында байлағанымызда ұлт ұстаздарының 
айтқан ойлары мен пікірлері бізге демеуші 
болатыны айғақ. Ұлтымыздың өркендеуіне, 
қоғамның дамуына, адамның рухани жеті-
луіне «ақ жүректің» ықпалы,əсері зор. Ен-
деше, «ақ жүректің» араласпайтын жері 
жоқ. «Ақ жүрек» бар жерде ілгерілеу бар. 
Сон дықтан Шəкəрім «ақ жүрекке» рухани 
құн дылылықтың тірегі ретінде айрықша мəн 
береді:

Ақ жүрек пен таза ақыл,
Қылсаң Адал еңбек,
Бəрінен де сол мақұл-
Артқыға жол бермек ( Шəкəрім. 

Алматы:«Ел-Шежіре» 2008, - 280 б.).
Қарап отырсақ, «ақ жүрек» ұғымының 

араласпайтын жері жоқ. «Ақ жүрек» адам 
өмірін жақсартатын рухани күш. Шəкəрім 
дəріптеген «ақ жүрек», Абайдың «толық 
адам» концепциясындағы «жылы жүрек» 
ұғы мымен сəйкес, сабақтасып жатыр. Бір 
бағыт тағы бұл ұғымдар адамды түзу өмір 
сүруге бағыттайтын рухани құндылықтар.
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Резюме
В статье рассматривается национальное наследие творчества Шакарима и Абая, труды 

двух ученых анализируются во взаимной связи.

Summary
This article focuses on the national heritage of Abaja and Shakarima creativity, Trudy two 

scientists analysed in mutual respect.

БҮГІНГІ ҚАЗАҚ ОТБАСЫ ТƏРБИЕСІНІҢ ƏЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
МƏСЕЛЕЛЕРІ

Шымкент университеті, 
«Педагогика жəне психология» 

кафедрасының меңгерушісі,
п.ғ.д. Əтемова Қ.Т.

Бүгінгі қоғамның даму жағдайындағы 
от басы тəрбиесінің күй-жайы ерекше көңіл 
ауда-руды қажет етеді. Өйткені, қоғамда 
орын алып отырған келеңсіз жайттардың 
барлығы дерлік осы отбасы тəрбиесінің 
олқы лықтарымен байланысты болып отыр. 
Сондықтан, да отбасындағы тəрбие тұлға 
болмысының қалыптасу көзі, адамгершілік 
қасиеттерінің бастауы.

Бүгінгі қоғамымыздағы тұлғаға деген қа-
тынас пен қоғамдық қатынастардың тұл ғаға 
ықпалы төмендегідей нəтижелерге алып 
кел ді:

2011 жылдың 1 қаңтарындағы статисти-
калық мəліметке жүгінер болсақ, бүгінге 
дейін Қазақстан Республикасы бойынша 
38386 бала жетім жəне ата-анасының қамқор-
лығынан айрылған, соның ішінде 14052-сі 
қыз балалары екен. Сонымен бірге 3 жасқа 
дейінгі 207 бала, 4-6 жас аралығындағы 
773 бала, 7-13 жас аралығындағы 4860 
бала, 14-18 жас аралығындағы 4961 бала, 

19-23 жас аралығындағы 811 бала, жалпы 
саны 11612 бала жетім жəне ата-анасының 
қамқорлығынан айрылған балаларға арналған 
білім беру ұйымдарында тəрбиеленуде. Ал, 
жалпы саны 984 бала жетім балалар мен 
ата-аналарының қамқорлығынан айрылған 
балаларға арналған мемлекеттік емес білім 
беру ұйымдарында (балалар үйі, түзету 
мектеп-интернаттары, интернаттар, отбасы 
үлгісіндегі балалар үйі, отбасы үлгісіндегі 
балалар ауылы, жасөспірімдер үйлері, пана 
үйлері жəне т.б.) тəрбиеленуде. 1999-2010 
жылдар аралығында бүгінге дейін 8675 
бала шетел азаматтарына асырап алынуға 
берілген. Бұдан шығатын тұжырым, жетім 
балалар мекемелерінде тəрбиеленген бала-
лар дың болашақ отбасылық өмірін қалай 
елестетері белгісіз. Осы тұста ғұлама ғалым 
əл-Фараби бала дүниеге келгенде алда-
ғы өмірінде бақытты болуға жетелейтін 
қасиеттерді игеруде өздігінен ол жетiле 
алмайтындығын айта келіп, ол үшін арнайы 
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тəрбие ортасының болуын қажет деп санай-
ды. Ондай ортаның негізгісі, əрі баланың 
бақытқа қол жеткізудегі қасиеттерінің не-
гізі қаланатын тəрбие институты отбасы 
ортасыекендігін мынадай сөйлемдер қатар-
лары арқылы тамаша келтірген: “Жараты-
лысында əрбір адамға өз тіршілігі үшін ең 
жоғары кемелділік дəрежесіне жету үшін көп 
нəрсе керек, ол мұны өзі жалғыз жүріп таба 
алмайды жəне бұған жету үшін ол қандай да 
бір адам қауымын қажет етеді.

Осы қауымдағы адамдардың əрқайсысын 
оған қажетті нəрселердің жалпы жиын ты-
ғынан қандай да бір затты тауып беріп оты-
рады. Оның бер жағында əрбір адам өзінен 
басқа екінші адам жөнінде де нақ осындай 
күйге түседі. Міне, сондықтан да бір - біріне 
көмектесіп отыратын біреуі екіншісінің өмір 
сүруіне қажетті нəрселердің бір бөлігін та-
уып беріп отыратын көптеген адамдар бір-
лестіктері арқылы ғана адам өзінің жара-
тылысына сай кемелділік дəрежесіне жете 
алады”, - деп отбасында өзара көмек пен 
ынтымақ болғанда ғана ортақ мүддеге қол 
жеткізуге болатындығын жəне  сол арқылы 
əрбір отбасы мүшесі өз мүддесіне, бақытына 
қол жеткізетіндiгiн түсіндіреді.

Бүгінгі күні біз қазақ қоғамындағы отба-
сы тəрбиесінің ұлттық дəстүрлерін жаңғыр-
тамыз деп жүргенімізде, өскелең ұрпақтың 
ұлттық дəстүрден алшақтап өсуі барған сай-
ын отбасы тəрбиесін жұтаңдатпақ. Оның 
үстіне қалыпты отбасыларындағы тəрбие де 
көпшілікті алаңдатарлықтай жағдайда. Нақ-
тылап айтқанда, отбасыларындағы ажырасу 
саны жыл өткен сайын азаймай отыр, 2008 
жылғы көрсеткіш бойынша 135280 адам 
үйленіп, оның 35852-сі ажырасқан (26,5%). 
Сонымен қатар, 7530 кəмелетке толмаған 
бала қаңғыбас атанып, үйінен кетіп қалған. 
Жасөспірімдер арасында жүйке ауруларына 
шалдығып, өз-өзіне қол жұмсау артып бара-
ды, бір ғана Оңтүстік Қазақстан облысының 
өзінде 2010 жылдың өзінде 10 бала өмірден 
озған [1]. Мұндай көрсеткіштермен ұрпақ 
тəрбиесін ұлттық бағытта ұйымдастырып, 
қалыптастыру мүмкін емес. Сондықтан, бү-

гінгі отбасы тəрбиесі мазмұны мен техноло-
гиясын ұлттық бағытта жетілдіру жолдарын 
қарастыру қажет. Отбасы тəрбиесін тиімді 
ұйымдастыруға деген сұраныстың болуы-
мен қатар, оны ұйымдастырудың бір жүйеге 
келтірілген механизмдері жасал маған.

Осы тұста, біз отбасы тəрбиесінің мəні 
мен міндеттерін жəне оның тұлға қалып-
тасуындағы маңыздылығын түсіндіретін ал-
ғаш қы сауаттандыру жұмыстарын мектеп, 
кəсіптік білім беру мекемелері жəне т.б. ме-
кемелерден бастап ұйымдастыру қажет деп 
білеміз.

Мектеп қабырғасындағы жоғары сынып 
оқушыларымен жүргізілетін болашақ отба-
сылық өмірге дайындық жұмыстары жоғары 
оқу орнына бармайтын, еңбекке араласа-
тын жастар үшін маңызды. Себебі, бүгінгі 
жас тар арасында (Оңтүстік облыстарда) 
мектеп қабырғасында жүріп тұрмыс құрып 
жатқан да жастар бар. Сондықтан да от-
басын құрудың маңыздылығы мен отбасы 
өмірін ұйымдастырудың функциялары ту-
ралы алғашқы ақпараттар берілгені дұрыс. 
Осы тұста мектеп пен отбасы бірлескен 
жұмыстарын жетілдіру арқылы ұл, қыз 
тəрбиесіне жете көңіл бөлу қажет. Мектеп 
бағдарламасына енген «Валеология» пəндері 
мазмұнындағы ақпараттарды ұлттық бағытта 
толықтырып, оның оқытылу əдістемесін, 
ақпараттың түсіндірілу механиз мін жетіл-
діру қажет. Баланы болашақ отбасы лық 
өмір ге даярлай отырып, оның жеке басы-
ның гигиенасы мен денсаулығын сақтау 
мақ  са тында болашақ ұрпағы мен əулет да-
муын жалғастыру жолдарын дəстүрлі де 
ғылыми ақпараттармен байланыста оқы-
татын жаңа жүйе жасау қажет. Жоғары сы-
нып оқушыларын отбасылық өмірге даяр-
лауда медициналық жəне психологиялық 
тұрғыдағы білімдер жүйесімен қаруландыру 
мектеп оқушыларының жеке басын қалып-
тас тыруға ерекше ықпал етеді.

Ал, жоғары оқу орындарында болашақ ма-
манды даярлаумен қатар олардың отбасылық 
өмірді ұйымдастырудағы біліктілігін жоғар-
лату маңызды. Өкінішке орай, бүгінгі жас 
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маман отбасы тəрбиесін ұйымдастыруға пси-
холо гиялық-педагогикалық тұрғыдан кеңес 
беруге дайын емес. Түріктің ұлы ғұламасы 
əл-Фарабидің «Тек бақытты адамдар ғана 
ізгі істер атқаруға қабілетті болады» деген 
ұлағатты сөзін ескеретін болсақ, отбасында 
татулық пен береке болған ортадан шыққан 
маман ғана қоғамға пайдалы істермен ай-
налыса алмақ [2]. Сондықтан, кəсіби білім 
беру мекемелерінде «Отбасы педагогика-
сы» пəнін ендіру қажет деп білеміз. Бұл 
пəннің мазмұны отбасы мəртебесі мен адам 
тəрбиесіндегі рөлін, отбасы функциялары 
мен оны ата-ана тарапынан жүзеге асырудың 
жолдарын, тұлға қалыптасуындағы отбасы 
ортасының ықпалын, ерлі-зайыптылардың 
бір-бірінің алдындағы міндеттері мен қа-
рым-қатынастарының сипатын, олардың ба-
ла  лары алдындағы парыздары мен тəрбие 
міндеттерін айқындап беруді қамтуы тиіс.

Бүгінгі отбасыларына бала тəрбиесінде 
пси хологиялық-педагогикалық кеңес бере-
тін жəне көмектесе алатын мекеме – мек-
теп болып табылады. Мектеп мұға лім  дері 
жоғары оқу орындарынан арнайы дайын-
дықпен келгенде ғана отбасы тəр бие сі про-
блемаларын шешуге қабілетті бол мақ. Осы 
тұста ата-аналардың да отбасы тəрбиесін 
ұйымдастыру бойынша білімдері мен ынта-
ықыластары біркелкі емес. Сондықтан ата-
аналар жиналысында бəріне ортақ мəсе-
ле-бала тəрбиесін тиімді ұйымдастыру 
мақ  са  тындағы тəжірибелер мен теориялық 
тұжы  рым дарды талқылап, пікір алмасу ма-
ңыз ды. Сынып жетекшісі бағыт-бағдар бе-
ріп, тақырыптың бір арнада өрбуін қам та-

масыз етіп отыруы тиіс. Бастауыш сынып 
оқушысының бойында кездесетін əлеу-
меттік, психологиялық, педагогикалық жəне 
физиологиялық даму өзгерістерімен қатар, 
олар ды қалыптастыру жолындағы ата-ана 
əрекетін ұйымдастыруды бірге үйрену қа-
жет. Сонда ғана бала дамуымен туындап 
отыр атын  мəселелер бойынша тақырыптар 
таңдалып, сөзге арқау боларлық тақырып 
шығып отырады. Осылайша, біртіндеп ата-
аналардың да отбасы тəрбиесін жетілдіру 

бойынша сауаттылығын жетілдіріп отыру 
тиімді. Сонымен қатар, ата-аналардың есте 
ұстар басты қағидасы - əрбір ата-ана бала-
ларын дəл өзіндей етіп емес, өзінен асып 
түсетіндей етіп тəрбиелеуі керек екендігін 
ұмытпауы тиіс. Өйткені, олардың зама-
ны ата-ана заманына қарағанда əлдеқайда 
талапшаң болмақ. Соны басты назарда ұстау 
керек[3].

Бүгінде халқымыз тілі мен ділін жəне 
дінін қайта жаңғыртып, оның нұрлана түсуі-
не атсалысып жатқанда өз балаларымен 
қоса өзге балаларға деген жанашырлық та-
нытып жатқандар да жоқ емес. Нақтылап ай-
тар болсақ, 1999-2010 жылдар аралығында 
Қазақстан Республикасы бойынша 31929 
бала асырап алынған, ал 2010 жылдың өзін-
де 1048 ата-ана бала асырап алуға өтініш 
білдіргендер. Бұл көрсеткіш 2009 жылғымен 
салыстырғанда 105-ке артық, 2006 жылмен 
салыстырғанда 294-ке артық [1, 78б.]. Бұдан 
шығатын қорытынды, бала асырап алуға 
деген сұраныс өз еліміздің азаматтары та-
рапынан да артып отырғандығын көрсетеді. 
Əйтсе де, осы отбасыларында тəрбиеленіп 
жатқан балаларға ата-аналар тарапынан 
берілген тəлімдік өнеге қаншалықты дəре-
жеде екендігі нақты емес. Қалыпты отбасы-
ларындағы тəрбие жағдайының бір кел кі 
еместігін ескерер болсақ, бүгінгі отбасыла-
рына психологиялық-педагогикалық көмек 
керек. Оның бір жолы мектеп пен отбасының 
бірлескен жұмысын күшейту болмақ.

Бүгінгі отбасы жағдайында бала тəрбиесін 
ұйымдастыру көптеген ғылым саласынан 
білім де қабілетті болуды керек етеді. Ата-
аналардың дені отбасын асыру мен олардың 
қажетін қанағаттандырумен уақыттарын 
өткізуде. Ал бала тəрбиесі назардан тыс не-
месе өзге адамның қолында болып отыр. 
Олай дейтін себебіміз, бүгінгі күні əрбір 
үйде демесек те, бес отбасының бірінде 
бала күтуші жалданып жұмыс істейді. Ата-
бабаларымыздың ұлағатты өсиеттерін еске 
алатын болсақ, бұл табиғатымызға, қала 
берсе тəрбиемізге жат дəстүр дер едік. 
Түріктің ұлы ғұламасы Ж.Баласағұн, əрбір 



68

ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

ата-ана баласын өзге жерде емес, баласын 
өз үйінде тəрбиелеуі тиіс деп атап көрсеткен 
болатын. Себебі, ерте елден кеткен бала отба-
сы мен туыстарына суық болып қалыптасады 
деп түйеді. Бізде бүгінгі күні бала өз от-
басында тəрбиеленгенімен бөтен адамның 
тəрбиесі мен мейірімін алып өседі. Ата-анасы 
күні бойы қызметте жүреді де бұл жағдай да 
Ж.Баласағұнның өсиетін ескеруді қажет етеді.

Жоғарыда қарастырылған мəліметтерге 
жүгіне отырып ойымызды тұжырымдасақ, 

қазақтың біртуар перзенті М.О. Əуезовтың 
«Ел болам десең, бесігіңді түзе!» [4] деп 
айтқанындай əрбір дүниеге келген бала 
тағдырын мемлекеттік деңгейде отбасылық 
тəрбие жағдайында іске асыруды ойластыру-
ымыз керек. Ол үшін қазақ отбасы тəрбиесін 
дəстүрлі ұлттық тұрғыда ұйымдастыруды 
қамтамасыз ететін «мектеп – отбасы – кəсіби 
білім беру мекемелері» арасындағы кешенді 
бірлікті сақтай отырып, отбасылық тəрбие 
жұмысын жүйелі жүргізу қажет.
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Резюме
В статье рассматривается социально-психологические проблемы казахского семейного 

воспитания и рекомендуется пути их решение.

Summary
Social – psychological problems of Kazakh family upbringing consider and recommend ways 

of their decision in this article.

Отбасында адам бойындағы  асыл қасиеттер жарқырай көрініп,қалыптасады.
Отанға деген ыстық сезім – жақындарына, туған-туысқандарына деген 
сүйіспеншіліктен басталады.

                                                                                      Н.Ə.Назарбаев
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О НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЧАЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 
НАРОДОВ МИРА

Бегалиева С.Б.- зав.кафедрой русской филологии для 
иностранцев, к.п.н., 

профессор КазНПУ им.Абая

В марте 2010 года кафедра русской фило-
логии для иностранцев совместно с кафе-
дрой национального воспитания КазНПУ 
им.Абая провели воспитательное мероприя-
тие на тему «Традиции чайного двора», це-
лью которого явилось знакомство с традици-
ями и культурой разных народов, укрепление 
межнационального согласия и дружбы, фор-
мирование коммуникативной компетентно-
сти студентов, социально-культурная адап-
тация иностранных студентов в Республике 
Казахстан, а также популяризация идей гу-
манизма и интернационализма кафедрами 
русской филологии для  иностранцев и на-
ционального воспитания КазНПУ им.Абая.

Чай - это проверенное вековой истори-
ей средство объединения людей. Этот уни-
кальный напиток прочно вошел в культуру 
многих стран мира как национальный. Его 
считают таковым в Китае, Средней Азии, 
России. Оставаясь самим собой, чай обрел 
у каждого из народов свои оригинальные 
традиции. Чай всегда предполагает мирный 
диалог культур, мировоззрений. С целью 
демонстрации национальных чайных цере-
моний, популяризирующих идеи гуманизма 
и интернационализма кафедрами русской 

филологии для иностранцев и национально-
говоспитания КазНПУ им. Абая было про-
ведено мероприятие «Чайные традиции на-
родов мира».

Вниманию гостям были представлены ки-
тайская, русская, уйгурская, корейская, мон-
гольская и турецкая церемонии заваривания 
и употребления чая. Изюминкой мероприя-
тия стала демонстрация казахского обычая 
– «Той бастар», во время которой студенты 
подарили гостям и участникам оригиналь-
ные сувениры и подарки. Показ каждой це-
ремонии сопровождался национальной му-
зыкой и слайдами по теме выступления.

В начале праздника слово было предо-
ставлено гостям кафедры русской филоло-
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гии для иностранцев: заведующей кафедры 
национального воспитания доктору педа-
гогических наук, профессору Толеубековой 
Р.К., рассказавшей о работе своей кафедры.

Первыми представляли«Чайные тради-
ции народов мира» студенты-китайцы 1 кур-
са, которые удивительно точно смогли пере-
дать особое настроение китайской чайной 
церемонии - спокойное наслаждение мело-
чами, удовольствие от внимания к деталям и 
тихое очарование внутреннего мира. Главная 
цель китайской чайной традиции - раскрыть 
сущность чая, дать возможность участникам 
действа распробовать все нюансы его вкуса 
и аромата, утверждают студенты-первокурс-
ники.Еще одна интересная особенность тра-
диционной чайной церемонии - на столе нет 
ничего, кроме бамбуковых салфеток, чашек 
и чайников. В Китае чай не просто напиток, 
которым что-либо запивают, а полноправное 
«блюдо», в наслаждении запахом, цветом и 
вкусом которого и есть смысл церемоний - 
утверждает студентка Чен Фангфанг.Здесь 

нетпривычных нам чашек или кружек. Сту-
денты Хан Юй и Чень Цзинь используют 
для церемонии традиционные, совсем ми-
ниатюрные «чайные пары» - ча бей (низкая 
широкая чашечка, символ женского начала 
Инь), и сян бей (высокий узкий стаканчик, 
символ мужской энергии Ян). После второго 
заваривания (чай настаивается не более двух 
минут), Хан Юй разливает чай в сян бей, за-
тем накрывает его сверху ча бэем и подает 
гостям. Во время церемонии не принято об-
щаться, тишину нарушает только тихая му-
зыка и голос первокурсника Су Дана, ком-
ментирующего процесс.

Резким диссонансом китайской церемо-
нии выступала русская традиция чаепития, 
наглядно подчеркнувшая различия нацио-
нальных характеров и культур. Ведь в рус-

ском чаепитии важна компания, потому что 
русская традиция,это прежде всего традиция 
общения и традиция получения удоволь-
ствия от этого общения, утверждают студен-
ты-иностранцы третьего курса. Эта особен-
ность, отчасти, определяет способ завари-
вания и подачи чая с пирогами, сладостями, 
сушками и баранками. Русский стол ломился 
от яств и традиционных чайных приборов: 
самовар, блюдца с чайными парами, сахар-
ница, тарелочки-розетки под варенье, ва-
зочки, пироги, пряники.другое. Профессор, 
куратор 3 курса, Брулева Флора Григорьевна 
угощала гостей своим фирменным пирогом, 
студенты-иностранцы в русских националь-
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ных костюмах в роли хозяев и гостей чайно-
го стола демонстрировали публике русскую 
удаль и гостеприимство под аккомпанемент 
песни «Калинка».

Уйгурское чаепитие гармонично вобрало 
в себя элементы китайской и русской цере-
моний, что было продемонстрировано сту-
дентами подготовительного отделения, ко-
торые рассказали, что уйгуры обычно пьют 
чай после обильной еды. Во время трапезы 
не принято разговаривать и обмениваться 
мнениями, позволительно лишь постоянно 
предлагать гостям дополнительные порции. 
Это связано с тем, что уйгуры требователь-
ные дегустаторы пищи. Также как и в китай-
ской традиции, здесь важно распробовать 
все нюансы вкуса и распознать способы и 
качество приготовления оттенка традици-

онных блюд. А вот сам чайный дастархан 
предполагает более раскрепощенное, актив-
ное общение. Во время подачи чая «син чай» 
стол заполняется восточными сладостями, 
орехами, курагой, миндалем и др. Уйгуры 
Семиречья пьют соленый чай, забеленный 
молоком – «аткян чай», продолжает рассказ 
Жень Синьян, демонстрируя высокий уро-
вень владения русским языком, несмотря на 
то, что он изучает его всего полгода. Сказал-
ся высокий профессионализм преподавате-
лей языка. Завершает церемонию красивый 
уйгурский танец, в соответствии с традици-
ей уйгуров, при котором общение зачайным 
дастарханом сопровождается  танцами и 
песнями.

Принимают чайную эстафету студенты 2 
курса и  слушатели подготовительного отде-
ления, которые показывали корейскую чай-
ную церемонию.СтуденткаХи Джин пере-
ливает горячую воду в чашу, чайные листья 
– как правило, используется зелёный чай – 
засыпает в чайник. После этого листья зали-
ваются водой, которая очень быстро слива-
ется – таким образом, листья промываются 
и немного раскрываются, говорит студентка 
2 курса Цуй Мин Мэй. После того, как чай 
полностью заварился, Хи Джин разливает 
чай по чашкам. Участники церемонии ждут, 
пока Хи Джин, хозяйка, заберёт свою чашку 
и только после этого они могут взять свои. 
Особый колорит Кореи передает мелодичная 
корейская музыка, корейские чайные при-
надлежности, национальные костюмы и ри-
туалы в исполнении студентовкорейцев.

Совершенно иную атмосферу создали 
студенты из Монголии.Монголы крайне 
дружелюбные и гостеприимные люди. Зако-
ны степи, обязывающие помогать путнику, 
здесь соблюдаются безукоризненно – расска-
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зывает студентка 4 курса Чулуунэрдэнэн Чу-
луунбаатар. Обычно гостя, даже просто про-
езжего человека, приглашают в дом, устраи-
вают продолжительную чайную церемонию 
с угощением и неторопливой, степенной 
беседой. «Основными компонентами мон-
гольского чая, продолжает рассказ сокурс-
ницы Нуртай улы Арын, - являются: зеле-
ный кирпичный чай, молоко, масло, мука и 
соль». В зависимости от национального рай-
она, где употребляется чай по-монгольски, 
все его элементы, кроме кирпичного чая, 
могут варьироваться. Иногда наряду с со-
лью кладется черный перец горошком (горь-
кий) из расчета одно зернышко на стакан. 
Пока Арын рассказывает нам о монгольском 
чае,Чулуунэрдэнэн Чулуунбаатар заварива-
етчай и угощает им присутствующих.

Турецкую чайную традицию представля-
ли студенты 3 курса Исбилир Иса и Дикмен 
Халил. Рассказ Халила о чаепитии на Роди-
не, с неизменным турецким темпераментом, 
воодушевлением и азартом привлек вни-
мание всего зала.Черный чай в Турции, ут-

верждает Дикмен Халил, пьют повсеместно, 
его заваривают особым образом. Турецкий 
чай – это ароматный черный чай, который 
заваривают очень крепко и подают в неболь-
ших стеклянных стаканах тюльпанообраз-
ной формы. Чай подается таким горячим, 
что стаканы приходится держать за самый 
верх, чтобы не обжечь пальцы. В турецкий 
чай можно положить сахар, но молоко в него 
никогда не добавляют. После того, как чай 
будет заварен, его следует выпить в течение 
получаса. В конце своего рассказастуденты 
исполнили романтичнуютурецкую песню.

Завершали экскурсию по чайным тра-
дициям мира студенты подготовительного 
отделения, демонстрировавшие казахскую 

церемонию«Той бастар». Девушки в наци-
ональных костюмах под казахскую музы-
ку торжественно вышли на середину зала. 
Слушательница подготовительного отделе-
ния Ван Вэй Вэй отметила, что Казахстан 
– это особая земля - земля легенд, сказа-
ний, место возрождения и гибели великих 
империй;земля, по которой кочевали племе-
на. Сю И выделила, что Казахстан являлся 
связующим звеном между Востоком и За-
падом. А сами казахи – свободолюбивые и 
любящие мир люди,удивляющие своей ще-
дростью и гостеприимством.

Рассказав немного о казахском обычаеТой 
бастар, студенты в символическом коржуне 
в виде миниатюрной копии юрты, раздали го-
стям подарки и сувениры. Студент Нуртайулы 
Арын в соответствии с традициями произнес 
бата, пожелав всем мира и благосостояния.
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Присутствующие с большим интересом 
воспринимали информацию о чаепитие Но 
самым важным в работе с иностранными 
студентами был сам процесс подготовки 
этого мероприятия, когда с помощью препо-
давателей студенты совершенствовали свои 
навыки произношения на русском и казах-
ском языках, тренировались в правильном 
интонировании речи в сценических действи-
ях.

В конце мероприятия компетентное жюри 
отметило лучшие выступления студентов и 
наградило их ценными призами и подарками.

В заключении хотелось бы отметить, что 
студенты иностранцы под руководством 
преподавателей сумели организовать за-
мечательный праздник традиций и обрядов 
разных народов мира. Гостей впечатлила 
высокая организация праздника, хороший 
уровень владения студентами-иностранца-
ми русским и казахским языками, широкое 
применение разнообразных технических 
средств. Студенты-иностранцы еще раз под-
твердили, что чайный обряд– ключ к пони-
манию национального характера и объеди-
нению людей разных народностей.

Резюме
Мақалада автор əлем халықтарының шайханалық дəстүрлерінің ұлттық ерекшелiктерi 

туралы айтады.

Summary
The authortells aboutthe national characteristics ofthe teatraditions of the peoplesof the world.

ИМАНДЫЛЫҚ – ЕҢ ҰЛЫ ҚАСИЕТ

Ермек-Мұқан-Ғали –тарихшы

Имандылық деген сөз қазақ халқының 
ұғы мында тек діни мағынаны білдіріп қой-
майды, сонымен қатар, ол адамгершілік, 
ар-ұят деген мағынаны білдіреді. Егер де, 
адам ның ар-ұяты жоғары болса, ондай адам-
ды халқымыз иман жүзді деп оған сеніммен 
қарап, қадір тұтқан, ал егер де, ол ар-ұяттан 
ада, арсыз болса, ондай адамды имансыз деп 
одан түңіліп, оған сенбейтін болған. Яғни, 
иман дылық – қазақ халқы үшін адамгершілік 
қасиетінің ең жоғарғы белгісі. Ендеше, кімде 
–кім өзінің адамгершілік қасиетін сақтағысы 
келсе, ол бірінші кезекте жеке басының ар-
ұятын таза ұстауға ұмтылуы тиіс. Сондықтан 
да, əр адамда нұрлы ой, ақ ниет, қанағатты 
құлқын басым болуы керек.

Əрине, əрбір ата-ана өзінің баласын əдеп-
ті, арлы, адамгершілігі жоғары адам болуын 
қалайды жəне сондай болып өсуіне мүм-
кіншілігінше тəрбие беруге тырысады. Бірақ 
та, бұл мақсатқа екінің бірі жете бермейді. 
Бір отбасында тəрбиеленген ағайынды бала-
лар өсе келе адамгершілік дəрежесі əртүрлі 
деңгейдегі азамат болып өседі. Мұндайда 
қазақ: «Бір биеден ала да туады, құла да ту-
ады» деген. Яғни адамгершілік тек тəрбиеге 
ғана байланысты емес, оның басқа да себеп-
тері бар екен. Ендеше ол қандай себеп жəне 
оны қайткенде түзетуге болады? Бұл əрине, 
қазіргі психология, педогогика, социо логия 
ғылымдарының алдында тұр ған басты сұрақ. 
Біздің мақсатымыз, тек жеке тұлғалардың 



74

ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

адамгершілік қасиетін біліп қана қою емес, 
сонымен қатар жалпы қоғамдағы моральдық 
құндылықтардың даму дəрежесі туралы 
болуға тиіс.

Шынын айту керек, қазіргі кезде біздің 
адамдардан имандылық, ізгілік, инабаттылық 
қасиеттер азайып барады, оның орнына қа-
ты гездік, зұлымдық, қайырымсыздық күн-
нен-күнге күш алуда деген сөздерді көп ести-
міз жəне бұл негізсіз де емес. Оған дəлел, 
қоға мымыздағы күнде болып жатқан түрлі 
қылмыстар мен зиянды əдеттердің көбейіп 
отырғаны. Осының бəрі айналып келген-
де адам бойындағы имандылық қасиетінің 
жетіспегендігіне келіп саяды.

Қазақта «адам күні адаммен» дейді. Яғни 
адамға жақсылық істейтін де, жамандық іс-
тейтін де адам. Себебі жер бетіндегі жан-жа-
нуардың ең құдіреттісі де, ең күштісі де, ең 
айлакері де, ол – адам. Сондықтан адамға 
адам нан басқа ештеңе де зиян келтіре алмай-
ды. Адам жақсы іс істесе де, жаман іс істесе 
де ақылмен ойланып істейді. Ендеше олар-
ды жаман істен сақтандырып, жақсы іске ба-
стайтын олардың ар-ұяты болуы керек.

Адамның ары таза, көңілі ақ, ниеті түзу 
болса, ол еш уақытта адамдарға жамандық 
ойламайды жəне қылмыс жасауға бармайды. 
Ендеше, қылмыспен күресудің бірден-бір 
дұрыс жолы, ол адамдарды имандылыққа 
тəр биелеу екен.

Кеңес заманында, коммунистік идеология 
үстемдік құрып тұрған кезде имандылықты 
діни ұғым деп қарап, оны айтуға тыйым сал-
ды жəне имандылықты уағыздаушы қожа-
молдаларға қуғын көрсетті.

Ендігі мақсат, осы олқылықтардың орнын 
толтыру үшін қайтадан діни қағидаларды 
халық арасында ашық жəне кеңінен наси-
хаттау, сол арқылы адамдардың ар-намысын 
оятып, оларды имандылық жолына баулу. 
Еліміз егемендігін алғаннан кейін, діни на-
ным дарға кеңшілік жасалып, көп жерлерде 
мешіттер салынып, адамдар иман дылық жо-
лына бет бұра бастады. Бірақ, онда қызмет 
істейтін имам, молдалардың сауа тының аз-
дығынан кейбіреулері оны күнделікті күн-

көріс көзіне айналдырып, дініміздің қа дір-
қасиетіне нұқсан келтіруде. Соның сал да-
рынан кейбір адамдар басқа діндерге мо-
йын сұнуда. Алдағы уақытта осы айтылған 
кемшіліктерді жою үшін, біз жаңа өмір сал-
тымызбен өмір сүруге тиіспіз.

Жаңа өмір салтымыздың негізгі принципі 
«имандылықты сақтап, заңды орындап, пара-
сатты өмір сүру». Егер де, біз осы қағиданы 
басшылыққа алып, өмір сүретін болсақ 
жəне болашақ ұрпағымыздың санасына оны 
сіңіре білсек, еліміздің келешек тағдырына 
зор сеніммен қарауға болады.

Құран-Кəрімде иман сөзі 336 рет қай-
таланады екен, яғни бұл Алла Тағаланың 
адам зат баласына иман келтіруді өте жауап-
кер шілікпен міндеттегенін көрсетеді. Иман 
сөзі қазақ тілінде сенім деген мағынаны 
біл ді реді. Ол Алла Тағалаға, періштелерге, 
Құран ға, пайғамбарға жəне ақирет күніне 
сену.

Сонымен қатар, иман мұсылман үшін 
бес парыздың бірі жəне қазақтар біреудің 
жа қын-жуығы қайтыс болса, оған көңіл 
айт  қанда «ақыры қайырлы болсын, иман-
ды болсын» деп жатады. Мұның бəрі діни 
мағы нада айтылатын сөздер. Сондықтан да 
кешегі атеистік заманда біздің елде иман 
сөзін ауызға алуға тыйым салынған бола-
тын. Бірақ та қазақ ұғымында имандылық 
тек діни мағынада айтылмайды, сонымен 
қат ар,ол адамның адамгершілік қасиетіне, 
ар-ұятына, мінез-құлқына баға берген-
де айтылатын сөз. Егер де адам инабатты, 
ізет  ті, қайырымды болса, оны иманды деп 
құрметтеп, ал егер де ол арсыз, ождансыз, 
дөрекі болса имансыз деп ондай адамға 
сақтықпен қараған. Біз адамның өмірдегі 
басты міндеті – «АДАМ» деген құрметті 
атаққа кір келтірмей, оны жоғары ұстау деп 
білсек, имандылық адамның адамгершілік 
қасиетін анықтайтын киелі сөз. Олай болса, 
имандылық адамға ол дүниеде де, бұл дү-
ниеде де қажетті əрі қасиетті сөз екен.

Біз ауыз екі сөйлегенде имандылық сөзін 
ауызға көп алғанымызбен, оның ғылыми 
мағы насын осы кезге дейін анықтадық деп 
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айта алмаймыз. Егер де біз имандылық қазақ 
ұғымында адамның моральдық қасиетін 
анықтайтын сөз деп түсінсек, ал орысша 
“нравственный“ сөзінің баламасы болып 
шығады.

Əрине, дінге шын көңілімен иланатын 
адамдар имандылықты сақтап, мейірбанды 
болып, əдептілікті пір тұтатыны анық. Діннің 
басты қағидалары – адамдарға қайырымды 
болу, басқаларға қиянат жасамау, ғайбат 
сөз айтып адамдардың намысын қорламау. 
Ұрлық-қарлық жасап, басқаларға өтірік ай-
тып, алдап-арбамау, жетім-жесірді налытпау, 
мүгедектерге қайыр-садақа беру, ата-ананы 
ардақ тұту, туған-туыстарға бауырмал болу.

Адамдар өмірде дінге сеніп, оның қағи-
да ла рын бұлжытпай орындауға тырысса, 
қоғамда имандылық үстемдік құрып, адам-
дардың арасында түсінушілік орнап, қыл-
мыс азайып, зұлымдыққа орын қалмаған 
болар еді. Бірақ та адамның дінге сенуі ол 
əрбір адамның дүниетанымына, өмірге көз-
қара сына, ниетіне байланысты. Былайша 
айт қан да, ол əркімнің көңіл қалауы мен 
еркі. Сондықтан да имандылықты бір ғана 
дінмен байланыстырып қоюға болмайды. 
Егер де адам дінге сенбегеннің өзінде оның 
адамгершілік қасиетті жоғары ұстап өмір 
сүруі парыз, себебі оның бойында намы-
сы мен ар-ұяты болуға тиіс. Қазақта адамға 
иманды немесе имансыз деп баға бергенде 
оның осы ар-ұятының деңгейіне қарай айы-
рады.

Өмірде əділетті қоғам құру бұл əрбір дə-
уірдегі өмір сүрген адамдардың алдына 
қойған басты мақсаты. Бірақ та бұған қол 
жеткізу оңай емес, себебі ол сол заман да 
өмір сүрген адамдардың имандылық қасиет-
терінің даму деңгейіне байланысты. Ал, жеке 
тұлғаларды имандылыққа тəрбиелеу бұл өте 
күрделі, көп қырлы, əрі қарама-қайшылыққа 
толы процесс. Олай болса, адамдардың 
имандылық қасиетінің қаншалықты жоғары 
екенін қалай білуге болады?

Біз адамның бойында басты-басты бес 
қасиет бар деп есептейміз. Олардың осы 
қасиеттеріне қарап, кімнің кім екенін білуге 

болады. Ол қасиеттер – сана, иман, рух, 
мінез, нəпсі. Осы қасиеттердің қайсысы 
адам бойында басым болса, адам да соған 
бейімделіп өмір сүреді. Əрине, осы айтыл-
ған қасиеттердің бəрі де əркімнің бойы-
нан табылуы мүмкін, бірақ та оның кейбірі 
бас қаларына қарағанда басымдау келеді. 
Мысалы, адамның саналылығы – ақылы 
мен білімінің молдығын; имандылылығы – 
арының тазалығы мен жүрегінің қа йы рым-
дылығын; рухының күштілігі – жігері мен 
қабілетінің молдығын; мінезінің жайдар-
лылығы – көңілі мен ниетінің ақты ғын; нəп-
сі сінің қанағаттылығы – құл қы ны ның ныса-
пшылдығын көрсетеді. Осы қа сиет теріне 
қарай адамның өмірде де бір нəр сеге қабілеті 
жоғары болады жəне ол сол бейімділігіне бай-
ланысты мамандық таң дауға тырысады. Егер 
де саналы болса – ғылыммен; иманды болса 
– ұстаздықпен; рухты болса – ел басқарумен; 
мінезді болса– əн-күй өнерімен; нəпсісі ба-
сым болса – шаруашылықпен айналысып 
де ген дей... Бірақ та бұдан осы қасиеттер 
бойына дарыған адамдардың бəрі де жақсы 
адамдар деген түсінік тумауы керек. Мүмкін 
ол ақылды немесе шығармашылықпен ай-
налысатын дарынды адам болуы мүмкін, 
бірақ та оның имандылығы, ар-ұяты аз адам 
болса, басқа адамдарға пайдасынан гөрі 
зияны көбірек тиюі мүмкін. Қоғам ішінде 
қылмыстың көбеюі, жаман əдеттердің тый-
ылмауы, əділетсіздіктің жиі кездесуі, осы 
имандылықтың жетіспеушілігінен болатын 
жағдай.

Адамдар бейбіт-тату өмір сүрудің орнына 
бір-бірімен айтысып, көмектесудің орнына 
күш қолданып, адам өлтіріп, қайырымды 
болудың орнына басқаға немқұрайлы қарап, 
көреалмаушылық басым түсіп жатады. 
Адамдардың бір-бірімен түсініспеушілігінің 
салдарынан дау-дамай туындап, оның аяғы 
егеске, ұрыс-керіске, соғысқа апарып соғады. 
Мұның бəрі адамдардың сол өмірде қалай 
өмір сүретінін, олардың мінез-құлығы мен 
арының арасындағы байланыстың қандай 
дең гейде екенін, олардың материалдық же-
тіс тікке жетеміз деп жүріп рухани құнды-
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лықты ұмытып кетуінің салдарынан болып 
жатады. Бұдан шығатын қорытынды – біз 
қоғамымызда имандылық орнатқымыз кел-
се, оны əр жеке адамның ар-ұятынан ба-
стау керектігіне көзіміз жетеді. Олай бол-
са, «Қайткенде адам бойына имандылықты 
көбірек дарытуға болады?» деген сұрақ ту-
ындайды.

Имандылық адам бойына өмірде көру, 
есту, сезу арқылы, яғни күнделікті өмір салты 
ар қылы дариды. Егер де оны қоршаған орта, 
оның санасына жағымды əсер етсе, жастар 
да соған еліктеп, оның көңілінде - көрсем, 
білсем екен деген қызығушылық пайда бо-
лып, айналасындағы қоршаған адамдардың 
жақсы мінез-құлқынан, инабатты қарым-
қатынасынан, ізгілікті іс-əрекетінен өнеге 
алып, сол арқылы дүниетанымы, өмірге 
көз   қарасы қалыптасып, жақсы адам болып 
өсуге ұмтылады. Сонымен қатар əр халық-
тың өмір салты арқылы тарихи қалыптасқан 
моральдық дəстүрлері болады жəне иман-
дылық құндылықтар əрбір қоғамның 
қабыл даған заңдарында, діни нанымдарын-
да, əдеби философиялық шығармаларында, 
өне рін де көрініс туып, сол арқылы адам-
дардың имандылық принциптері қалып-
тасады.

Əрбір халықтың имандылық дəстүрі от-
басында сақталып, дамып жəне ол бір ұрпақ-
тан екінші ұрпаққа осы отбасының тəрбиесі 
арқылы беріліп отырады. Отбасы тəрбиесінің 
жасөспірімдердің мінез-құл қына, көңіл-кү-
йіне тигізетін əсері өте зор. Өйткені отба-
сында жасөспірімдердің тұрмыс-тіршілігі, 
руха ни мəдениеті, адамдармен қатынасы қа-
лып  тасады. Сол себепті отбасында қандай 
үлгі-өнеге алса, болашақта ол сол алған тəр-
биесіне лайық адам болып өседі. Отбасы 
мүшелерінің əрқайсысы өз рөлдерін біліп, 
соны дұрыс атқарып отырса, ол отбасында 
əркез түсінушілік, сыйластық, үйлесімдік 
болады. Қоғамдағы имандылық жағдай көбі-
не осы отбасындағы тəлім-тəрбиеге байла-
нысты қалыптасады.

Қазіргі кезде мектеп қабырғасын көріп, 
сонан тəрбие-білім алмайтын жасөспірім 

жоқ десе де болады. Ендеше біз мектептегі 
тəрбие жұмысына аса көп мəн беріп, оған 
өте жауапкершілікпен қарауымыз керек. 
Ал, шын мəніне келгенде, ол қандай ма-
ман дықтың адамы болмасын, бəрібір бі-
рін ші кезекте адамгершілігі мол адам бо-
луы керек. Олай болса, оқу орындарында 
имандылық тəрбиесі бəрінен де жоғары 
тұруға тиіс. 

Негізінен қоғамдық сананы қалыптас-
тырып, адамдарды имандылыққа тəрбие лей-
тін қоғамдық ақпарат құралдары болуға тиіс. 
Бұрындары бізде шығатын газет-журнал-
дардың, радио-телевизияның 80-90 пайызы 
орыс тілінде жəне олардың насихаттайтын-
дары батыстық өмір салты болып келсе, 
қазір 50 де 50 пайызбен теңесіп отыр. Деген-
мен де, осы қазақша бағдарламалар көбіне 
елге қолайсыз уақытта беріліп жүр (түнгі 
12-ден кейін дегендей). Ал қалғандарының 
көбі атыс-шабыс, зорлық-зомбылық, наша-
қорлық, маскүнемдік, əйел зорлау сияқты 
жастардың психологиясына кері əсер етіп, 
оларды имансыздыққа, қатыгездікке, дөре-
кілікке үйрететін өте зиянды материалдар. 
Оларды бақылауға алып, жастарға теріс 
тəрбие беретін көріністерге тыйым салып, 
өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды на-
сихаттайтын əділ талап үкімет тарапынан 
болмай отыр.  

Адамның бойында имандылық болмаса, 
ол қанша жерден талантты, дарынды тұл ға 
болса да, оны рухани мəдениетті адам деп 
айта алмаймыз. Себебі имандылық адам-
ның адамгершілік қасиетінің басты кепілі. 
Сол себепті имандылық жоқ жерде көркем 
мінез бен парасаттылық туралы сөз қозғау 
мүмкін емес. Олай болса, əрбір адам өзін 
иман дылыққа тəрбиелегісі келсе, оның ойы, 
сөзі, ісі бəрі имандылық қағидаларына сай 
болуы керек. Сонда ғана адамзаттың ғасыр-
лар бойы армандаған əділетті қоғамын 
құрып, отанымызда салауатты өмір салтын 
орнатып, осы қоғамда өмір сүріп жатқан 
қазіргі замандастарымыздың қолын бақытқа 
жеткізіп, болашақ ұрпағымыздың əділетті 
қоғамда өмір сүруіне жағдай жасаймыз.
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Резюме
В статье автор раскрывает смысл понятия гуманности, а также, отмечаеть самые важные 

качества гуманности.

Summary
In the article, the author reveals the meaning of the concept of humanity, as well as notes, the 

most important qualities of humanity.

БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ТҰЛҒАСЫ

Жаңартпа технологиялар жəне 
білім беру мазмұнын ғылыми-зерттеу институтының

 ғылыми істер жөніндегі инспекторы, 
педагогика ғылымдарының магистрі

Садыкова А.Е.

Ел аузында ерлігі – аңыз, аты – жыр 
Халқымыздың мақтанышы, батыр ұл

Сырбай Мəуленов.

Бауыржан Момышұлы туралы көп нəрсе-
лер жазылып та, айтылып та жатыр. Олардың 
ұзын саны ғылыми-зерттеу жұмыстарынан 
шағын естелік əңгімелерге дейін толассыз 
тізіліп кете барады.

Ал менің бұл жерде жазбағым, “мен та-
ныған Бауыржан” туралы болмақ. Бауыр-
жан туралы жазылған жəне өзі жазған кі-
тап тарын көп оқыдым. Оқыған сайын, ба-
бамды жаңа қырынан тани түстім. Өзгеге 
біт пеген ер тұлғасы, шаң жұқпаған аппақ 
ары, жағымпаздық пен тоғышарлыққа жаны 
төз бейтін қаталдығы жəне қара қылды қақ 
жарған əділет пен шындықтың алмас қы-
лышы таныла түседі. Жанына терең үңіл ген 
сайын, оның жұмбақ қыр-сыры да күр делене 
түскендей.

Бауыржан туралы жазылған келіні Зей-
нептің “Шуақты күндер” деген кітабын 
оқыған кезімде ондағы оқиғалардың əсері-
нен ұзақ уақыт шыға алмай қалдым. Көз 
алдымнан Бауыржан атамыздың бейнесі 

кетпей қойды. Үнін де естігендей болдым. 
Жандүниемді ерекше бір сезім баурап алды. 
Өзім достарымның арасында жүрсем, кө-
ңілім алыста, бабаммен бірге ғарышта, Ала-
таудың асқарында, айбатты бабам мен ина-
батты келінінің қастарында, адалдықтың ай-
дынында жүргендей сезіндім. Ол кісі туралы 
жазылған дүниелерге ден қойдым. Өзінің 
жазғандарын оқыдым. Тереңіне бойлап, та-
лай жақсы мен жаманды ойлап, үлгі-өнеге 
алғандай, көңілім өсіп толғандай болдым. 
Қиналсам да, қуансам да оның сөздерінен 
жаныма сая таптым. Осыншама биік те дара 
тұлғаны сомдаған қандай құдірет екен деп те 
толғандым!

Білген сайын көбірек мен өзіңді,
Білмедім əлде кімге теңерімді.
Сезіндім, батыр баба, сонда ғана
Теңдесі жоқ ұлылық екеніңді.
Алатаудай биіксің, айбаттысың,
Шойыннан құйылғандай қайраттысың.
Көкшетаудай сұлусың, ажарлысың,
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Бұлақтай жаның таза, ғажапсың тым.
Батырлық бойыңда оттай жайнайтұғын,
Ақындық бар бойыңда қайнайтұғын.
Тектілік бар сөзіңде жасықтардың
Намысын егеу болып қайрайтұғын.
Айналдырды атыңды аңызға тіл,
Əр қимыл, əр сөзіңде маңыз жатыр.
Азаматтық тұлғанды ардақ тұттым,
Ұран болған ұлтына нағыз батыр, -
деген жыр шумақтары тіліме еріксіз орал-

ды. “Ұшқан ұя” кітабынан ұясымен таныс тым, 
тəрбиенің алғашқы бастауымен табыс тым.

Бауыржан атамыз дүниеге келіп, ағайын-
жекжат құтты болсынға жиналып, арты 
шіл деханаға ұласыпты. Той соңында Имаш 
атасы алақан жайып, ел қарияларынан бата 
сұраған екен.

- Төл немерең, бел немерең ғой. Бата жөні 
өзіңдікі,-десіпті ақсақалдар. Сонда Имаш 
атасы:

Алатаудың қыраны мол еді -
Қырағы болсын, құлыным.
Қойнауы суға мол еді -
Бұлағы болсын, құлыным.
Елінің тілегі зор еді -
Шырағы болсын, құлыным.
Ана тілегі оң еді -
Құмары болсын, құлыным.
Бұл жер батырлар төрі еді -
Сыңары болсын, құлыным, - деген екен. 

Жарық дүниеге келгеніне екі-үш ай бол-
ғанда шешесі, Разия баланы күн көзіне 
шы ғарып,ерте көктемде ағаш отырғызып 
жүрген, Имаш атасының алдына əкеліпті.

- Атасының қолын ұзартып, қолғабыс бе-
руге келді, - деп шешесі ізетпен иіліп. Ата-
сы еміреніп, баланы алақанына алады да, 
қолына жас бұтақ ұстатып:

Құрық деп берсем - құл болма,
Шыбық деп берсем - шіл болма.
Бəрінен де, шырағым,
Баяны жоқ ұл болма, - деп келініне сəбиді 

қайтарып берген екен. Атасымен алғашқы 
дидарласуының құрметіне деп, алғашқы 
өсиет өмірлік өнеге болсын деп əкесі сол 
күні кешке мал сойып ауыл ақсақалдарының 
басын қосып ты.

Міне, осы үзіндіде ұлылықтың баста-
уы жатқан жоқ па?! «Ақылды қария - ағып 
жат қан дария», - деген ғой халқымыз. Сол 
сияқты «Баталы құл арымас, батасыз құл 
жарымас», - деген де мақал бар. Алғашқы 
өсиет өмірлік өнеге болсын деген əке тілегі 
қабыл болды деген осы да. Бауыржандай 
дара тұлғаның кіршіксіз жаны, арындаған 
қаны, ұлтым деген ұлы сезімі, мұқалмайтын 
берік төзімі ақылды ата мен əкеден қалған. 
«Сабағы жақсы жемістің дəні де жақсы», - 
деп бекер айтпаған ғой.

Үйге кіргенде əрқашан үлкендерге сəлем 
беруді əкесі Бауыржанға сонау бала кезінен-
ақ үйреткен. «Əкем маған ата-тегіміздің 
аты-жөнін үйретуші еді. Ел танудың басы 
ең алдымен осылай басталатынын ол кез-
де кім білген», - деген оның сөзінен əкенің 
шуақты даналығын, адамгершілігін, пара-
сатын танып тұрмыз ғой. «Əке көрген оқ 
жонар» деген осы емес пе! Азаматтыққа ат-
танар жолдың алғашқы қадамы осы жерден 
басталса керек.

«Көп көріп, көп істеп, естілердің айтқан 
сөздерін ескеріп, есінде ұстаған адам өзі 
де есті болады», - деп ұлы Абай атамыз 
айт қандай, дана болып туу міндетті емес, 
білмекке құмар, талапты бала болса, жетіп 
жатыр.

Қазағы, елі пір тұтқан батыр атамыздың 
ай бынды тұлғасын сомдаған ғұлама əжесі, 
əке-шешесі, ауылдың ақсақалдары. Иə, 
осылар өсиет айдынында жүздірген, жақсы 
мен жаманды білдірген, адалдықты пір тұт-
қызған, өмірден терең сыр ұққызған. Батыр 
бабамыздың өзін тыңдап көрейікші!

«Кейде менің өнеге алған, тəлім үйренген, 
дəріс оқыған ұстаздарымды еске түсіріп, ойға 
бататыным бар. Сондай шырын шақтарда 
ең алдымен ата-аналарымның бейнесі елес -
тейді. Солардың уағызы басымырақ бола 
береді. Өйткені, есейе келе көрген көп ұстаз-
дарым талай-талай тағылымға бой ұр ғыз-
ғанмен, солардың бірде-бірі нақ өзім нің 
əжемдей, əке-шешем мен ауылдың ақса қал-
дарындай өсиет айдынында жүздіре алған 
жоқ, молынан құлаш сермете алған жоқ де-
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сем ардақты ұстаздарымның көңіліне кел-
мес. Бұл сезім өзімнің қаныма тартқанымнан 
немесе жақыныма сезімімнің бөлектігінен, 
əлде ата-анаға деген парызымның молды-
ғынан ғана туып отырған жоқ. Өмір шын-
дығының өзі ақиқатқа бас ұрары даусыз», 
- дейді. Жүрек қылын дəл басып тұрған 
сөз ге қосымша не айтарсыз! Иə, батыр ата-
мыз дүние тарихы жайлы, жаратылыс ше-
жіресі жайлы, жан-жануар болмысы жай-
лы алғашқы мағұлыматты əжесінен естіді. 
Ненің жақсы, ненің жаман екенің үйреткен, 
ар заңының, əдептің, əдеттің алғашқы тара-
уларын таныстырған да ең алғаш ата-ана-
сы, ағайыны, туғаны болыпты. Үлкендердің 
айтқанынан, əжесінің əңгімелерінен адам-
зат өресінің өрісін тани берген екен ғой. 
Ұстаздарынан білім алды.

Ал өмірдің өзі ше? Ғұмырының ішінде, 
толқымалы тоқсан сырлы кезеңде кездесіп 
дидарласқан, тағдырлас болған адамдар ше? 
Көбік шашқан өмір дарияның бір тол қы -
нынан екінші толқынына лақтырған уақыт 
ше? Осындай уақыт толқысы ғана əже сі-
нен, ата-анасынан, үлкендерден үйренген 
сөз  дердің байыбына терең бойлата алған. 
Əже сінің «осылай» болған екен деген сөз-
дері бірде ғасырларың шыңырауына сапар 
шектіріп, бірде құс қанатындай демеп ілге-
рі ұмтылдырып, биікке самғатқан. Ата-
анаға, ауылындағы қадірлі қарттарына деген 
сүйіспеншілік, аяулы сезім ұлғая келе хал-
қына деген сүйіспеншілікке ұласты. Халқын 
сүйген адам оның салтын да сүйеді емес пе?

Қазақ салты адамгершілік жолы,
Бабаларымыздың жүріп өткен қасиетті 

жолы.
Ұлтын сүйген ұлы тұлға,
Батыр бабамыз Бауыржан да құптаған 

оны.
Аты аңызға айналған Бауыржан бабамыз 

маңсапқорлық, екі жүзді жəдігөйлік, тоғы-
шар көлгірліктерге қарсы ұстанар əділеттің 
алмас қылышы болып таныла береді. Жəне 
ол əділет пен шындықты жақтап, соның 
жолында шайқасып өтті. Ол бейбітшілік 
уақытта да, сұрапыл соғыста да өтірікке 

аяқ баспай, өтірік айтушыны да, өтірікті 
де құптамай алмас қылыштай кесіп тастап 
оты рады. Əр кез шындықты айтып, кім бол-
са, ол болсын, ащы шындықты мойында-
тып, мақылдатуы кейбір «үлкен кісілерге» 
жақпай қалды да. Сол себепті, оның мінезі 
мен турашылдығынан сескеніп, оның ұлт-
жандылығын ұлтшылдыққа шатастырып, 
оған Совет Одағының Батыры атағын да 
қимады. Бірақ Бауыржан бұл награданы 
қажет етпеді. Сол жайлы өзі де: «Мен на-
града қуғаным жоқ. Ешкімнен де награда 
сұрағаным жоқ. Ұлы Отан соғысында мен 
өзімнің солдаттық, азаматтық борышым-
ды адал атқардым. Мен награда үшін емес, 
еліміздің тəуелсіздігі, халқымыздың на-
мысы үшін соғыстым. Маған халықтың 
өзіме деген сенімі награда. Ең жоғары на-
града», - деп шындықты жазады. Дəл Бау-
ыржандай ешкім шындықты айта алмаған. 
Сондықтан да ол кісімен жүздесіп, сөзін 
есту үшін баратындар, жетпей тұрып, ар со-
тынан өтеді. Қиналады. Кінəсін іздеп, шарқ 
ұрады. Осыған байланысты, кінəсі, міні 
бар адамдар жүзі жанып, ол кісінің қасына 
жолай алмаған. Осыдан-ақ оның мінезінің 
қаттылығын, қаталдығын байқаймыз. Ал ол 
өзі жақсы көріп, сүйген адмдарға жанынан 
келісті ат тағып, солай атайды. Оған ренжіп 
жатқан ешкім жоқ. Керісінше мақтан тұтып, 
«сол кісі солай атайтын еді» деп жүреді.

Бауыржан Момышұлы – өзі тұрмақ 
өзіне-өзі бағынбайтын табиғаты тəкаппар 
жаратылған өзгеше жан.

«Бəленше түгеншенің ерлігін қайталады 
дейтін жаттанды сөз бар. Бұл түбірімен қате 
түсінік. Ерлік – еліктеу емес. Есеппен ерлік 
жасалмайды. Ерліктің дайын рецебі жоқ. 
Өйткені, бір ұрыс екіншісіне ұқсамайды. 
Əрбір шайқастың өзіндік сипаты бар, ұрыс 
өтетін жері, уақыты, мақсаты, басталу-
аяқталуы, тағы басқа факторлары жағынан 
ешқашан бірін-бірі қайталамай, жеке-да-
ра жасалады. Жауынгер ұрыс үстінде ерлік 
көрсеткенін білместен, ерлік көрсетіп 
жүрмін деп əсте ойламайды. Ол өз міндетін 
қайткенде адал, абыроймен орындап, арна-
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мысына дақ түсірмейді, жолдасын жауға та-
стамауды ойлап əрекет-қимыл етеді. Ерлікті 
сырт көз көреді, ал батырлықты өз бойынан 
көретін кісінің адамдық жаратылысында 
жалғандық бар», - дегендей батыр, айбынды 
бабамыздың ерлігін сырт көз тез байқап, əділ 
баға берді. Бірде оның ерлігіне тəнті болған 
Чистяков сүйсінгенінен: «Сіз Багратионға 
да, Чапаевқа да ұқсайсыз», - дегенде, «Жоқ, 
жолдас генерал, мен тек Момышұлына ғана 
ұқсаймын», - деп жауап бермей ме? Бұл 
мысалдан Бауыржанның қайталанбас, ерен 
тұлғасын байқаймыз. Ол тек фамилиясынан 
қаншама таяқ жеген десек, батыр бабамыз 
сескенбестен сол заманның өзінде өзінің 
фамилиясын өзгертпегенінің өзі бабамызға 
ғана тəн ерлік емес пе?!

Батырдың сыртынан атағын пайдалану-
шылар да болған. Бірде Бауыржан отыр ған 
ма шинаның шофёрін өтірік, жалған Мо мыш-
ұлы алдап, ақшасын төлемей тегін қы ды-
рыпты. Сол жерде ести салған шын Бауыр-
жан қолма-қол «жалған Бауыржанның» бер-
мей кеткен ақшасына қосып өзінікін де төлеп, 
бармақ жеріне əкеліп тастағанына ал ғысын 
айтып түсіп қалады. Тағы бірде Момышұлына 
кезексіз пəтер алып беріпті. Əлгі пəтердің 
иесі солдаттың қартайған ана сы екен. Жылап 
отырған қарт ананы кө ріп: “Солдаттың ана-
сы – Отанның анасы, бұл пəтерді дереу өзіне 
қайтар”, - деп кілтті анаға қайырып берген 
екен. Бұл жерде өзінің атағын пайдаланып, бар 
жақсыны тек өзі алып үйренген мансапқор, 
атаққұмарлар сияқтылардан жеке дарала-
нып тұрған баба мыздың азаматтық бейнесін 
айқын бай қаймыз. Бүкіл елі батырлығына 
бас иіп, қадір тұтқан Бауыржан атамыз: 
“Мен – оттың ұшқыны, судың тамшысы 
ғанамын”, - деген ғой. Артық сөйлеп аспаған, 
қиындықтан қашпаған, шындықты айтудан 
саспаған, əр кез əділдікке бастаған, ұнамаған 
адамын сұсты жүзімен жасқаған дара тұлға, 
тереңіңе үңілген сайын жанымды малынды-
рып барасың алтын нұрға, ұқсатамын өзіңді 
тек қана биік шыңға дегім келеді!

Бірде ол: “Мен дүние жиған жоқпын, бірақ 
кедей емеспін. Менің қазынам – тірнектеп 

жаз ған қағаздарым. Халықтың кəдесіне жа-
рап, біреуге өнеге болып жатса, одан басқа 
байлықтың керегі не! “ - депті.

Иə, батыр бабамыз шексіз бай адам! Өзінің 
алып жүрегімен, қара қылды қақ жарған 
шыншылдығымен, ұрпақтан-ұрпаққа мұра 
болып сақталатын інжу-меруерт сөздерімен 
бай болатын.

«Кейбір жазушылар жазғанда олардың 
оғы көбінесе лағып кетеді, көрсін-көрмесін 
да лақ тап ата береді. Көздеген нысанаға тиіп 
жатыр ма, жоқ па, ойлап бас қатырмайды». 
Ол кісі болса, ол – мерген. Нысана көрмесе 
атпайды. Білмесе жазбайды.

Батыр бабам! Сендей ұлы тұлғанын 
ұмытылуы мүмкін емес!

Қаламыңнан туған «Артымызда Москва», 
«Бір түннің тарихы»,«Тенерал Панфилов» 
сияқты кітаптарыңның өзі неге тұрады! Бала 
Бауыржанның жан дүниесін, табиғатын та-
нытқан “Ұшқан ұя” повесің қандай ғажап! 
Осынау кітаптар кең байтақ елімізде жəне 
сыртқары жерлерде де жол тапты емес пе!

“Қадірін білмеппіз ғой тірі кезде”, - 
Деп жылар қайран қазақ мен өлгенде.
Ұрпақ атар сексен мен жүздігімді,
Тарихтың түкпірінен сөз келгенде,-деп 37 

жасында жазған екен. Өзі жазғандай, сексен 
жасқа толған тойы Мыңбұлақта өтті. Батыр 
бабамыздың аруағына бас иіп, рухына арнап 
ас берді. Ең бастысы көзі тірісінде өкметіміз 
қимаған Кеңестер Одағының Батыры атағы 
берілді. “Ғасыр адамы” атағын алды. Халық 
қаһарманы атағы да берілді. Осы күні 28 Пан-
филовшылар паркінің кіре берісіне, сондай-
ақ, Ресей астанасы – Мəскеу қаласында 
қазақ тың даңқты перзентінің есімін Мəскеу 
түбіндегі шайқастың 61 жылдығына орай 
бұл қаланың тарихына мəңгілік қалдыру 
үшін Бауыржан Момышұлына ескерткіш 
орнатылды. Артында қалған мол мұрасын 
зерттеу, зерделеу үшін арнайы «Бауыржан-
тану» орталығы да құрылып, өз жұмысын 
жеміс ті түрде жүргізуде.

Ұлы жүректі адамның жүріп өткен жолы 
- батырлыққа, адалшылдық пен адам гер ші-
лікке, намысқа, кіршіксіз тазалыққа - бəріне 
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де толы, қалай таңданбассың, қалай бас 
имессің! Артына қалдырған мұхит мұрасына 
сүңгі. Мұздасаң жылынасың, күйсең салқын-
дайсың, тасып бара жатсаң арнаңа түсесің, 
қалып қойсаң алға ұмтыласың. Өлшеусіз 
кеңдігі, сегіз қырлы, бір сырлылығы қандай! 
Тамаша қасиеттердің жиынтығын көріп, 
сезінгендей боласың. Үңіле білсең, бірде 
шыңға шығарып, бірде құлдилатқандай жан 
дүниеңді тербейді. Бауыржан бабам маған 
да, бүкіл ұрпағына да: 

- Ей, бүгінгі жас қауым, бейтаныс арғы 
ұр пақ!

Адам өледі. Ол - табиғат заңы. Адам өлге-
ні мен оның еңбегі өлмейді, ерлігі өлмейді, 
ол атқарған ұлы іс өлмейді. Ұлы іс Отанға 
деген сүйіспеншіліктен, халқыңа деген 
құрметтен,  осы екеуі үшін аяусыз еткен ең-
бек пен ерліктен туады.

Жастарымыз Отаншыл болсын. Отаншыл-
дық - əр адамға керекті ең ұлы қасиет. Ал 
Отан шылдық өз үйіңнен басталады. Кімде-
кім ата-анасын ардақтаса, сол ата-анадан 
бірге туған бауырларымен тату болса, өзінің 
өскен ауыл, қаласын, туған ұлтын сыйлап, 
ана тілін, ата жұртын қадірлеп, еліне аянбай 

адал қызмет етсе, сол адам Отаншыл болады. 
Өйткені, өз əке-шешесін ардақтаман, өзгенің 
ата-анасын құрметтемейді. Өз ұлтын жақсы 
көрмеген, өзге ұлттарды ұнатпайды. Мұны 
ұлтшылдықпен шатастырмау керек, - деп 
тұрғандай сезінемін! Бабамыздың өсиетіне 
адал болайықшы, достар! Осындай баба-
сы бар біз қандай бақытты едік, жас ұрпақ! 
Ерен ерлігімен есіміңді елге жайып, айдай 
əлемге паш еткен Бауыржандай батыр ұлың 
бар сен қандай бақытты едің туған халқым!

Командир бейнеңмен, абзал азаматтық 
тұл ғаңмен ешқашан өлмейтін, халықпен бір-
ге мəңгі жасайтын адал перзенттердің бірі 
сенсің, Бауыржан бабам!

Мен бұл мөлтек сырға толы мақаламды 
Қалқа Бисеналинаның мына бір жыр жолда-
рымен аяқтағым келеді:

Нəзік жанды, аты шулы Бауыржан,
Жаралғансың күркіреген дауылдан.
Қазақ қаның, қазақ исің аңқиды,
Көктей қалған қызғалдақтай жаныңнан.
Ел қорғадың ел батыры десем мен.
Үйренген сөз батыр үшін есейген. 
Ұға біліп, адам жанын, жүрегін,
Сыр шертесің тереңінен көкейдің!

Резюме 
В статье автор рассматривает творчество Бауыржана Момышулы, приводит его выска-

зывания о роли гражданина. В ходе статьи читатель узнает Бауыржана Момышулы с новой 
стороны.

Summary
In the article, the author considers creativity Baurzhan Momushuly leads his remarks on the 

role of the citizen. In the article the reader learns Baurzhan Momushuly with the new party.

Ана үшін аянба – ант ұрады,
Бала үшін аянба – бетің күйеді.
Ел үшін аянба – ерлігіңе сын,
Жұрт үшін аянба – жігіттігіңе сын.
     Б. Момышұлы
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Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 
оқытушысы, ф.ғ.к. Қасенов Е.С.
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Мемлекеттің, ұлттық мəдениеттің, əде-
биеттің, тілдің тағдыры мен болашағы 
жас ұрпақ тəрбиесіне байланысты. Жас 
ұр  пақ тың ертеңгі тағдырын ойлаған, ел 
бо ла  шағына қам жеген халық, ең алды-
мен, жас ұрпақ тəрбиесіне ден қоя ды. Се-
бебі, жас ұрпақ – мемлекет тірегі. Ел ба-
сы мыз Н.Ə.Назарбаев: «...Жаңа жағ дай-
ларға сай біздің бəрімізді алаң да татын 
мəсе ле білімді, кəсіби даярлығы бар адам 
тəр биелеу ғана емес, қоғамдық өмір  дің 
бар  лық саласында ұлттық жəне дүние жү-
зілік құндылықтарды қабылдауға қабі лет-
ті, рухани жəне адамгершілік мүм кін дігі 
мол тұлға қалыптастыру болып табыла-
ды» – деп атап көрсеткен. Тұлғаның қа-
лып тасуы ең алдымен, отбасында, мек-
тепте берілген білім мен тəрбиеге бай-
ланысты. «Адамға ең бірінші білім емес, 
тəр бие берілуі керек, тəрбиесіз берілген 
білім азаматтың қас жауы» – деген ғұлама 
ғалым əл Фараби даналығын ескерсек, 
тəр бие ісінде көргенді түрде жүргізе алу 
үл кен жетістіктерге қол жеткізеді.

Халықтың ғасырлар бойы іріктеп алған 
озық тəжірибесі мен ізгі қасиеттері жас 
ұр пақтың бойына тек тəрбие арқылы сі-
ңі ріледі, баланың қоршаған ортадағы 
қа рым-қатынасы, дүниетанымы, өмірге 
де ген көзқарасы жəне соған сай мінез-
құл  қын тек тəрбие қалыптастырады. Сол 
се беп ті, мемлекеттегі бүгінгі ұрпақ тəр-
бие сі отбасынан бастау алады əрі əрда-
йым солай болуы керек. Отбасы тəрбиесі 
– ұлттың негізгі ұстыны, басты тірегі. 
Мем лекет іргетасы – отбасы. Олай болса, 
еліміздің тап бүгінгі болмысы мен əлем-
дік кеңістіктен өз орнын табуға ұмты лы-
сы ұлттық тəрбиеге негізделген отбасы 

тəрбиесінен аңғарылады. Белгілі педа-
гог А.С.Макаренконың: «Отбасы адам  -
ның өте маңызды, өте жауапты ісі. От-
басы өмірді кемеліне келтіреді, отбасы 
ба қыт əкеледі, бірақ əрбір отбасы, ең 
ал ды мен мемлекеттік маңызы бар зор іс 
болып табылады» – деген пікірі мем леке-
тіміздің негізі отбасы екендігінің дəлелі. 
Қоғамның маңызды бөлшегі – отбасы 
оң бағыттағы тəрбиеге негізделуі шарт. 
Осы орайда, дені сау, ұлттық сана сезімі 
оянған рухани дəрежесі биік, мə дениетті, 
парасатты, ар-ожданы мол адамды тəр-
биелеу – тəрбиенің негізгі мақсаты десек, 
бүгінгі ұрпақ тəрбиесін ұлт тық тəрбиеге 
негіздеуіміз қажет. Ұл ты мыздың біртуар 
ұлы Мағжан Жұма баевтың: «Ұлт тəрбиесі 
баяғыдан бері сыналып келе жатқан тақта 
жол болған дықтан, əрбір тəр биеші, сөз 
жоқ, ұлт тəрбиесімен таныс болуы тиіс. 
Сол ұлт тəрбиесімен тəрбие қылуға 
мін детті», – деген сөзі осы ойымызды 
нақтылайды. Демек, жаңа ғасырдың ал-
ғашқы ширегінде ұлттық тəр биеге арқа 
сүйей отырып, ұлттық болмысымызды, 
ұлттық ойлау машығымызды қалып тас-
тыру еліміздің басты мақсатына айна-
луы тиіс. Бұл орайдағы ұлттық тəр бие 
мақсаты не? Ол – ұлттық сана-сезімі қа-
лып тасқан, ұлттық мүдденің өркен де уіне 
үлес қоса алатын, ұлттық құнды лықтар 
мен жалпыадамзаттық құнды лық тарды 
өзара ұштастыра алатын «толық адам ды» 
тəрбиелеу. Ал осы ұлттық тəрбиенің негізі 
ретінде нені аламыз? Əлбетте, тəрбие беру 
мен оның шарттары ұлттың əлеуметтік, 
эконо микалық тұр мыс-тіршілігінің та-
лабынан туын дай тын дықтан ол отбасы 
тəрбие сінен бас тау алуы қажет, отба-
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сы мен мемлекет сабақ тастығы ұлттық 
мүддеге сай құры луы керек.

Ұлттық тəрбие тəрбие беру саласының 
ең күрделісі болып табылатындықтан ол 
ха лықтың кəсібімен, салт-дəстүрімен, 
ді  ні мен, тарихымен, өнерімен тығыз са-
бақ тастықта қарастырылуы міндетті. Тек 
сонда ғана жас ұрпаққа оң тəрбие бере 
ала тынымыз хақ.

Ұлттық тəрбие халқымыздың емін-ер-
кін өмір сүруінің кепілі деп білсек, жас 
ұр паққа ұлттық тəрбие берудегі мақсатты 
ешбір кідіріссіз іске асыруды көздегеніміз 
жөн. Осы ретте ең алдымен мынадай 
міндеттер өз шешімін табуы тиіс:

 ұлт тілінің отбасы мүшелері ара-
сын дағы қарым-қатынас тілі ғана емес, 
мем лекет ғылымының, өнерінің тілі болып 
қалуын негіздеу. Бұл орайда, еліміздегі 
ғылыми мекемелер мен ұйымдардың, өнер 
ордаларының күллі іс-қағаздары мен іс-
шараларының тек қазақ тілінде орында-
луын қадағалау аса қажет;

 ұлт тілінің ғылым мен техниканың 
кез келген саласында қолданылуын қам-
та масыз ету. Қазақ тілінің ғылым мен 
тех ника саласында кең құлаш жаюы үшін 
ең алдымен, сол саладағы терминдердің 
ма ғынасын тура түсіндіретін балама-
сын, болмаса бізге жақын түркі тілдес 
халықтардың пайдаланылып жүрген 
сөздерін қолданыла отырып, олардың 
кө ңіл ге қонымды болып, тез таралуын 
бұ қаралық ақпарат құралдары ар қы-
лы жүргізу керек. Ұлт тілі ғылым мен 
тех никаның кез келген саласындағы қол-
данысқа ие болса, онда ұлттық рухы-
мыздың көтеріле түскені болар еді.

 ана тілді, ұлт тарихын, мəдениетін 
құрметтей білуді қалыптастырудың жол-
дарын қарастыру. Елімізде ұлт тарихы 
мен тіліне немқұрайлықпен қарайтын 
қан  дастарымыз бен өзге ұлт өкілдері 
жоқ емес екені белгілі. Олардың ұлт та-
ри  хы мен тіліне деген құрметін қалып-
тастырудың бірден-бір жолы – тек мем-
лекет тарапынан үздіксіз жүргізілетін 

тіл, тарих, əдебиет т.б. жөніндегі на-
сихаттар мен түрлі мəдени іс-шаралар. 
Бұлар отбасынан басталып, мектепте, 
арнаулы жəне жоғары оқу орындарында 
жалғасын тауып жатса, оң нəтижеге 
қол жеткізеріміз анық.

 жас ұрпақ бойына ауыз əдебиетінің 
үл гілері, салт-дəстүр мен əдет-ғұрып не-
гіз  дерін үйретудің тиімді жолдарын ай-
қындау. Қандай сала болмасын сол салаға 
қатысты тиімді жолдарды, əдіс терді 
айқындап, оларды қолда ныс қа ен гізу 
өз жемісін берері белгілі. Сол се беп ті 
де, халқымыздың тəлім-тəр  биелік мəн-
маңы зы жоғары ауыз əде бие ті нің үлгі-
лерін, салт-дəстүрін, əдет-ғұрпын екшеу 
жəне оның жас ұрпақ қа бер ілу жолдары 
педагог-ғалымдар мен тə жірибелі ұстаз-
дардың бірлескен отырысында шешілуі 
тиіс.

 жастар арасында белең алып отыр-
ған нашақорлық, жезөкшелік, маскү нем-
дік, бұзақылық, екіжүзділік сияқты жат 
əдет терді ауыздықтаудың тиімді жол  да-
рын анықтау. Бұл мəселе де мемлекет дең-
ге йінде қарастырылатын келе лі мə селе 
болғандықтан əрбір білім ошақ та рында 
арнайы бағдарламалар құры луы қа жет.

Жоғарыда айтылған бұл міндеттердің жү-
зеге асырылуы отбасы тəрбиесінен бастау 
алуы тиіс. Əрі ол, яғни тəрбие жалаң түрде 
жүргізіліп, қауқарсыздық танытпауы қажет. 
Күллі адамзат баласының кісілік, рухани 
бол мысы көп жағдайда оның отбасынан 
қалыптасады. Əкеге қа рап ұл өсетіндіктен, 
шешеге қарап қыз бой түзейтіндіктен бала 
бойындағы адам гершілік қасиеттер де, 
жаман қасиеттер де ата-аналарының жа-
ғым ды-жағымсыз қылықтарының бір көрі-
нісі. Ол қазақ тіліндегі «Ұяда не көрсе, 
ұш қанда соны іледі», «Атадан жақсы ұл 
туса, есіктегі басын төрге сүйрер», «Ата 
көрген оқ жо нар, ана көрген тон пішер», 
«Ұлдың ұяты əкеде, қыздың ұяты шеше-
де», т.б. мақал-мəтелдерден көрініс тапқан. 
Сол се бептен, ұрпақ тəрбиесінде ұлттық 
не гіз дегі отбасы тəрбиесінің алатын ор-
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ны ерекше. Көп жағдайда қайсыбір ата-
аналар жұмысбастылыққа салынып, отба-
сындағы тəрбиеге мəн бермейді, тіпті кейбір 
ата-аналар тарапынан теріс тəрбие беру 
жағдайлары да байқалады. Мəселен, ата-
аналардың өзіне ерік беріп бала алдында 
түрлі қылықтар жасауы, боқтық сөз айтуы, 
баланың есейгендігін аңғармауы, оларды 
құрметтемеуі, үйінің ынтымағын бұзуы – 
баланың иманжүзділігін жоғал тып, теріс 
қылықтардың орын алуына ық пал етеді. 
Сондықтан отбасында жас ұрпақ тəрбиесіне 
деген назардың басым болу керек. Жас 
шыбықтың иілуге икем ділігі жоғары болса, 
жас ұрпақ та тəрбиені қабылдауға сондай 
бейім келе тіндіктен бүгінгі балабақша, мек-
теп, жо ғары оқу орындарындағы оқу-тəрбие 
жұ мыстарының мазмұны өзара тығыз бай-
ланыстағы «отбасы-мектеп-мемлекет» жү-
йесінің негізіндегі ұлттық реңде беріліп, ұлт-
тық тəрбиемен етене ұштас тырылып отырса, 
келешекте жан-жақты білімді, адамгершілігі 
биік, өресі кең, еліміздің ертеңі болуына 
лайық азаматтар тəрбиеленіп шығатыны 
анық. Бұдан еліміздегі оқу-тəрбие жүйесіне 
ұлттық тəрбиеге негізделген тың жобның 
қажет тілігі анықталып отыр. Ол қандай 
бағытта жүргізіледі? Бұл тұста та біз тəрбиені 
отбасы тəрбиесімен тығыз байланыстыруы-
мыз қажет. Ұлттық тəжірибеміз отбасынан 
басталып, кейін де жалғасын тауып жатса, 
қазіргідей қазақ халқының қанын да жоқ, 
ата-баба тəрбиесіне жат өзін жарық дүниеге 
əкелген анасын, əл пеш теп өсірген асқар тауы 
əкесін қарт тар үйіне өткізген, нашақорлық 
пен мас күнемдікке салынғандардың шаңы-
рағы ортаға түспес еді. Сол себепті де отба-

сында берілетін тəрбие ең алдымен тек əке 
жəне ана тəрбиесінің негізінде жүр гізілуі 
шарт. Қазақ шаңырағында отбасы иелері жас 
ұрпақ алдында өздерінің тір ші лік əрекетінде 
барлық адамгершілік қа  сиеттерін, үлгісін 
көрсетуі, тұрмыс пен салтқа бейімдеуі 
міндетті. Оның басты себебі «ұлдың ұяты 
əкеде, қыздың ұяты шешеде» болып табыла-
ды. Осылайша отбасы тəрбиесі өз жалғасын 
тауып отыруы тиіс. Отбасындағы əке жəне 
ана тəрбиесінің негізі үлгі көрсету, сөз 
арқылы түсіндіру, тікелей іске араласты-
ру, шынықтыру, дағдыландыру ар қылы іске 
асатындықтан оларды отбасында жүйелі 
түрде қолданылғанымыз дұрыс деп санай-
мын.

Қорыта айтқанда, жастарымызға хал-
қы   мыздың рухани байлығын, мəдение тін, 
салт-дəстүрін терең таныстырып, ойшыл-
дарымыздың тəрбиелік ой-пікірін оқу-
тəрбие ісінің тірегіне айналдыру, яғни, 
рухани эстетикалық, ұлттық тəрбие нің 
бү гін гі заман талабына сай жаңарған үл-
гі сін жасау – бүгінгі күннің кезекті мə-
селе сі болуы керек. Жаңа үлгідегі ұлт-
тық тəрбие мемлекеттің нығая түсуіне оң 
əсер ететіні даусыз. Сондықтан да отбасы 
тəр  биесі негізінде ұлттық тəрбие бе руде 
ұл тымыздың əрбір шаңырағында қа лып-
тасқан озық тəжірибелері мен же тіс  тік-
терін сараптай отырып, қажеті мізге пай-
дала нуымыз керек.

Отбасы тəрбиесінің негізінде ұлттық 
рухани құндылықтарды бойына сiңiрген 
ұрпақтар ғана ұлт тағдырын тереңiнен та-
разылап, қазақ халқының ұлттық болмыс-
бітімін, ұлттық бейнесін мəңгілік етпек.

Резюме
В данной статье рассматриваются проблемы «национального воспитания» и ее 

основы.

Summary
In this article are considered theproblems of «national education» and its basis.
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Разработанная технология героико-па-
триотического воспитания (механизм реали-
зации идеи героико-патриотического вос-
питания) построена на активизации обу-
чающихся личности путем создания поля 
эмоционально-интелектуального напряже-
ния героико- патриотического воспитания 
Данное поле педагог образует в процессе 
целостного педагогического процесса госу-
дарственной подготовки (передачи знаний, 
умений и навыков). Это поле создается в 
процессе взаимодействия специально ор-
ганизованной педагогом среды, в которой 
находятся обучающиеся. Характеристикой 
поля является невозможность средствами 
наличных у обучающихся знаний и опыта 
разрешить возникшую проблему, что, при 
условии сформированного интереса вызыва-
ет определенные трудности интеллектуаль-
ного характера.

Ситуация возникшего разрыва зон акту-
ального и ближайшего развития (если лик-
видация разрыва посильна обучающемуся), 
развивает адаптивную потребность, акти-
визирующую интеллектуальные возможно-
сти личности, так и возможности получения 
педагогической помощи консультативно – 
инструктивного характера. Благодаря взаи-
модействию взаимовлияния адаптивной по-
требности интеллектуальных ( внутренних 
),консультативных (внешних) возможностей 
личности, поле эмоционально- интеллекту-
ального напряжения сначала сокращается, а 
затем и вновь исчезает, что свидетельствует о 
ликвидации разрыва между зонами актуаль-
ного и ближайшего развития и выражается в 
нахождении оптимального варианта решения 

затруднений правоохранительного характера 
на когнитивном уровне. В этом случае про-
тиворечия между адаптивной потребностью 
и соответствующими возможностями лично-
сти, носящие диалектический характер, явля-
ется источником и движущей силой героико 
- патриотического воспитания, а его разреше-
ние, в конечном счете, порождает ситуацию 
успеха. Последовательная цель ситуаций 
успеха обеспечивает рост уровня развития 
патриотизма (недостаточный - критический – 
адаптационный – инновационный).

Возможности личности подразделяются 
на предметно – средовые (внешние условия), 
средства обучения и воспитания-технологии 
) и личностные. Последние, с одной сторо-
ны, включая знания, умения, навыки, мыс-
ленные способности обучающихся, с другой 
стороны, помощь педагогов, родителей.

В учебно – воспитательном процессе вуза 
предполагают не только использование де-
ловых игр, дискуссий и других активных 
форм и методов, но и различные виды прак-
тической деятельности. При этом неукосни-
тельно учитывается изучение и соблюдение 
нравственно-составляющей современного 
вуза.

Актуализация поля эмоционально-интел-
лектуального напряжения обеспечивается 
игро выми технологиями обеспечивающими 
содержательное организационное, процес-
суальное созданием педагогических условий 
побуждающихся к творчеству обстановки 
учебного процесса Педагогические условия 
предполагают:

1. Устранение внутренних препятствий 
творческим проявлениям Помощь в приоб-
ретении с обучающимися взаимопонимания;

2. Создание обстановки внутренней сво-
боды при этом педагог - обучающийся долж-
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ны помнить, что многое будет подвергаться 
критики;

3. Создание обучающимися в обнаруже-
нии смысла общей направленности их твор-
ческой деятельности видения собственных 
возможностей самосовершенствования, са-
мовоспитания. Наполним объём программы 
формирующего эксперимента по героико-
патриотическому воспитанию мы соотнесли 
составляющие программы со стадиями кон-
цептуального аспекта и с педагогическими 
технологиями эмпирический аспект Эмо-
ционально-интеллектуальное напряжение – 
связано с ориентированием обучающихся на 
любовью к Родине и верностью Отечеству, 
укреплению героико-патриотической моти-
вации – когнитивной - приобретение соответ-
ствующих знаний, умений,навыков - интен-
циональное воспитание системы отношений 
и ценностей способствующих активности ге-
роико-патриотической направленности.

Психолого-педагогические технологии 
диагностирующего типа приближаем к тех-
нологии семинара-тренинга. Вовлечение об-
учающихся в процесс героико-патриотиче-
ского воспитания осуществляется в процессе 
создания поля эмоционального - напряжения 
.Технология эмоционально-интеллектуаль-
ного напряжения определяется на использо-
вания игровых проблемных ситуаций геро-
ико-патриотического характера экскурсий 
и музеев, изучения подвигов, участие в со-
ревнованиях по военно-прикладным видам 
спорта, встреч разных поколений, экскурсий 
к мемориальным комплексам. Аккумулиро-
вание содержания героико-патриотического 
воспитания представлено в технологиях ког-
нитивного типа где мы опираемся на бога-
ты отечественный опыт (пополнением экс-
понатами стендами с описанием подвигов. 
Альбомами славных дел, а так же подборкой 
публикаций,статей в газетах, журналах. Та-
ким образом сформулируем педагогические 
условия обучающихся в учебно-воспита-
тельном процессе вуза.

1. Проявлять интерес,стремление к готов-
ности служить прогрессу своего отечества, 

своего жизненного уровня Стремление к 
лич ностной и профессиональной самореа-
лизации Потребность и стремление видеть 
Казахстан процветающим.

2. Осознать комплексное представление 
основных механизмов самореализации геро-
ико-патриотического воспитания.

3. Понимать необходимость самооргани-
зации успешной личности в профессиональ-
ной самореализации и важности собствен-
ной активности в этом процессе.

4. Желание сохранять память о героях за-
воевавших наше светлое будущее.

5. Уважать историю народов населяющих 
Республику Казахстан.

6. Знать особенности сохранения общече-
ловеческих ценностей.

Героико-патриотическое воспитание как 
одна из  составляющих имеет глубокие исто-
ри ческие корни и ориентировано, как прави-
ло, на формирование патриотического созна-
ния, идей служения Родине и его вооружен-
ной защите, воспитание чувства гордости за 
отечественное оружие, уважение к военной 
истории, стремление к военной службе, сохра-
нению и приумножению славных воинских 
традиций. Однако в настоящее время герои-
ко-патриотическое воспитание приобретает 
особую актуальность, так как наблюдается в 
обществе тенденция падения престижа воен-
ных профессий, многие молодые люди не счи-
тают своим долгом служить в армии. И потому 
поле деятельности педагогов и воспитателей 
в этом направлении во всех образовательных 
учреждениях огромно, и роль их в настоящее 
время необходима таким образом, изучение 
состояния вопроса героико-патриотического 
воспитания обучающихся в современном вузе 
позволило выявить ряд противоречий между:

• объективной потребностью в теорети-
ческом обобщении накопленного педагоги-
ческого опыта по героико-патриотическому 
воспитанию и практическим отсутствием 
исследований в этой области, отражающих 
политические и социально-экономические 
особенности современного этапа развития 
Казахстана;
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• необходимостью выявления сущности, 
критериев и уровней героико-патриотиче-
ского воспитания обучающихся в современ-
ном вузе в соответствии с современными 
требованиями и недостаточной разработан-
ностью её в науке и практике;

• потребностью современных педагоги-
ческих технологий героико-патриотическо-
го воспитания обучающихся в современном 
вузе и отсутствием в системе высшего про-
фессионального образов в системе высшего 
профессионального образования.

Гипотеза исследования. Героико-патри-
отического воспитания обучающихся в со-
временном вузе в системе высшего профес-
сионального образования представляется 
эффективной, если будут:

• определены сущность, критерии и уров-
ни героико-патриотического воспитания об-
учающихся в современном вузе;

• разработаны модель и технология геро-
ико-патриотического воспитания подготов-
ки, соответствующие инновационным пред-
ставлениям в области педагогической науки 
и современному содержанию сущности ге-
роико-патриотического воспитания;

• выявлены организационно-педагогиче-
ские и психолого-педагогические условия 
героико-патриотического воспитания.

1. Выявленная автором сущность госу-
дарственной молодежной политики в сфере 
героико-патриотического воспитания об-
учающиеся, представляющая собой орга-
низованную, многоплановую, сплоченную, 
целенаправленную и скоординированную 
деятельность различных государственных 
органов и отдельных лиц по формированию 
у обучающиеся высокого героико-патриоти-
ческого сознания, готовности к выполнению 
гражданского долга, важнейших конститу-
ционных обязанностей по защите интересов 
Родины в форме совершения героических 
поступков во имя Отечества.

2. Современное состояние и условия госу-
дарственно-патриотического воспитания мо-
лодежи, среди которых основными являются: 
разрушение системы идеологического воспи-

тания в первые годы создания современного 
Казахстана и резкое снижение уровня патрио-
тического воспитания молодежи; ослабление 
необходимого влияния на формирование у об-
учающихся героико-патриотических качеств 
со стороны общества (в частности, старшего 
поколения). Обусловленные этим выводы о 
недостаточной эффективности современной 
государственной молодежной политики в 
сфере героико-патриотического воспитания 
молодежи.

Характеристика современного механизма 
влияния государственной молодежной поли-
тики   на героико-патриотическое воспита-
ние обучающихся в современных условиях, 
воплощающего функциональное строение 
воплощение функций государственного ру-
ководства в данной сфере.

Современная Концепция совершенство-
вания молодежной политики в целях повы-
шения эффективности процесса героико-па-
триотического воспитания обучающихся в 
современном вузе Республики Казахстан.
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Резюме 
Бұлмақаладаерлік-патриоттықтəрбиеидеясыныңіскеасырылутетігіқарастырылған. 

Оныңқоғамдаалатынорныменоқу-тəрбиежүйесіндегімаңыздылығынатоқталған.

Summary
Describes a mechanism for the realization of a heroic-patriotic education. So does his place in 

society and the signifi cance in the system of education.
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О.Қазиев –
заң ғылымдарының кандидаты, доцент,

Абай атындағы ҚазҰПУ

Көк аспанда қалықтап, бізді демеп,
Болсын жаның жəннатта, ұлы ұстазым.

Ардақты дана ұстаздан аяқ асты айыры-
лып қалдық. Алакөлден жеткен қаралы ха-
бар жанымызды жетімсіретіп, басылмайтын 
өкініш, жұбанбайтын өксікке ұласты. Көзден 
де, көңілден де кетпейтін көріністер көз жа-
сыма шыланып, буалдыр, сағым дүниеге ай-
налып бара жатты. Ұстазым күрескер адам 
болатын, оны бүкіл оқымысты көзі қарақты 
адамдардың бəрі мойындап, көбісі өздерінің 
басынан өткен мұң-мұқтаждарын онымен 
бөлісіп жататын. Ол күйінсе ішінен күйінді, 
бірақ азуы қатайып, жылан секілді шақпақ 
болған өркөкірек топас жауларының уын бой-
ына дарытпады, төбесіне шығармады. Онда 
біреуге деген кіріптарлық, бағыныштылық, 
құлдық сана деген мүлде болған жоқ. 
Докторлық атақ алды. Қаншама ұйқылы ояу 
ғылыми еңбектері сүрленіп жатып қалған 
біраз балғын дарын иелерінің бағын ашып, 
бойына сіңірген білімімен, өзінің талан-
тымен баптап, ұясынан алысқа ұшырып 
қанаттандырды. Талай ғылымның шоқпарын 
көтере алмай, жаны жараланып, жүрегі ауы-
рып, ұнжырғысы түсіп, ғылымның қан сор-
пасына араласып, бір қайнауы кем болып 
жүрген азаматтар ғылымнан қол үзіп, өзін 
жоғалтып ала жаздаған кезінде олардың 
қасынан табылып, өзінің асқан білім дана 
сөзімен демеп, ғылыммен сусындатып, өз 
орындарын тауып кетуге ат салысты. Ол 
жастардың қасында жүріп, өмір сүрудің 
өнегелі мектебін қалыптастырды. Өмір мек-
тебінен нендей білім аларың ұстазыңа бай-
ланысты ғой. Асылды ардақтап, бар-жоқты 
салмақтай білген, бойына дара қасиет 
дарыған асқар таудай көрікті жан иесі еді. 
Ол бір ру мен тайпаның бетке ұстар осындай 

дара тұлғаны тудырған қазақ халқының аза-
маты болатын. Оның бойында рушылдық, 
жершілдік, іштарлық, мақтаншақтық дерті 
мүлде болмайтын. Ол пайдакүнемдік, жа-
ғым паздық, даңғойлық пен жалқаулық 
сияқ ты жаман əдеттерге жаны қарсы бола-
тын. Оның өмір жолында жастар үйренетін 
көп қасиеттер бар еді, əттең-ай ерте озды 
өмір ден. Талаптыны өрге, зерделіні төрге 
оздырғанша тағат таппай қамқор аға, ұстаз 
бола білді. Ол жаратылысынан таза ұлттық 
талант иесі болып қалыптасқан ақиқатшыл, 
ақжүрек, тілеуқор азамат болатын. Оның 
сөздері əрдайым бірегей болмаса да, өзінің 
қуаттылығымен тыңдаушысын еріксіз бау-
рап алатын. Бойындағы білігі мен білімін, 
тəжірибесі мен қабілетін, ынта-ықыласын 
нысаналы нəтижеге жету жолына жұмсайтын. 
Тəлім берген ұстазың дана болса, шəкірт болу 
бір бақыт, алдыңдағы ағаң мейірімі төгілген 
абзал болса, іні болу зор бақыт дегендей 
ұстазым Сəкен Өзбекұлы ғылым кеңістігін 
еркін игерген энциклопедиялық білімі бар 
аса зор дарынды ғалым еді. Құлаш-құлаш, 
етектей-етектей мақалалары жиі шығатын. 
Жазған мақалалары, сыни материалдары то-
сын басталып, тосын аяқталатын, заты бөлек 
оның жазған есті дүниелері оқушы қауымын 
бірден елең еткізетін. Оған мен ғана емес, 
оны білетін жазған еңбегін оқып сусындаған 
жас ғалымдар оның теңдесіз жазу мəнеріне 
тəнті болып, оған ұқсап бағуға тырысатын. 
Соның бəрі де оның жазушылық талан-
ты мен қайсарлығының арқасы болатын. 
Тəлімгерлік шеберлік, өмірді тану ғана емес, 
көргенімізді ғылыми түсіндіру, бүгінгі күнгі 
оқиғаларды талдау мен болашаққа болжау 
жасауды  да біз сол кісіден, ұстазымыздан 
үйрендік. Əрдайым біз оған еліктеп, одан үлгі 
алуға ұмтылатынбыз. Ол талай қиындықты 
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білімімен сүйеу балдақсыз, жеке күресіп жү-
ріп жеңген, мұратына жеткен біртуар қазақ 
азаматы болатын. Ғұлама ғалым болды. Ака-
демик атақ алды. Жарты ғасырдан астам 
өмірі мен қызметі еліміздің жетекші жоғарғы 
оқу орнымен, құқықтық білімнің дамуымен 
тығыз байланыста болды. Сəкеңнің дарыны 
шынайы зерделенген азамат шын талант-
ты жан екенін бағдарлар жан оған «ұлттың 
үлгісі», «оқушы қауымның белгілі атасы» 
екен дігін көптеген том-том кітаптарды 
қанымен, жанымен жазған ғалым-ізденуші 
екен дігін, осы аса құнды еңбегі арқылы 
бағалайтын. Ол ұстаздың оқырман қауым 
алдындағы іскерлігі, беделіне қатысты бола-
тын. Сəкен Өзбекұлының өзге əріптестерінен 
оқ бойы озықтығы оның шығармаларында 
ұлттық рухтың басымдығында деп ойлай-
мын. Өзім оқырман ретінде Сəкеңнің кейінгі 
өмірінде қалдырған «Ислам жəне кəпəмдық 
мазхаптар», «Көшпелі қазақ өркениетіндегі 
құқық», «Мемлекет жəне құқық теория-
сы» т.б. оқулықтары заң ғылымдарының 
жеткізген жетістіктерін пайдаланып, жаңа 
сапа деңгейінде жазылып, оқырманның мə-
уелі бағында оқыстан бой көтерген, жетік 
тілмен, мағыналы деңгейде жазылған оқу-
лық деп білемін. Олай дейтініміз: Сəкең-
нің қаламынан туған қай шығармасын 
алса ңыз да, елдік, ұлттық мүддені мұрат 
еткенін аңғарасыз. Бір жазушы үшін осын-
ша дүние жазудың толағай табыс екені дау 
тудырмас ақиқат. Сəкеңнің барлық жазған, 
сіңірген еңбегі қазақ əлеміне сіңірген аса 
құнды ісі деп бағалаған орынды деп білемін. 
Ұстаздың оқулықтары арқылы жастардың 
бірнеше буыны ержетіп, отанымыздың са-
налы азаматтары болды. Оның шинелінен 
шыққан көптеген шəкірттері түрлі ғылыми 
орталықтарда, оқу орындарында, түрлі кə-
сіп орындарда жемісті еңбек етуде. Мен 
оның шəкірті болғаныма, онымен кездесіп 
ағалы-інілі, ұстаз-шəкірттік жылы қарым-
қатынасымыз арамызда орнығып, талай 
ауыртпалықты көтеріп, кандитаттық дис-
сер  тациямды ойдағыдай қорғағаныма өзімді 
мақтан тұтатынмын. Ол өзінің тəрбие-

леп өсірген қыз-жігіттерін үздік ға лым-
дар қатарынан көруге бар білім ынтасы-
мен итермелейтін. Ғылыми жəне ұйым дас-
тыр ушылық қабілеті ерекше талант иесі 
əрқашан жаңашылдыққа ұмтылып, оны 
айна ла сындағылармен бөлісуге дайын тұра-
тын. Көрнекті ғалымның жарқын талан-
ты, жан жылуы, кішіпейілділігі, ақжүр-
ектілігі, адалдығы, жұртты тыңдай білуі 
жəне көмектесуге дайын тұруы оның басты 
қасиеттері болатын. Оның болмысындағы 
бедел де, білім де оның іргелі ғалымдық 
тұлғасын көкке көтеретін. Ғылымға адал 
болды, өмірінің соңғы сəтіне дейін оған 
қызмет етті. Онымен бірге ғылымның бір 
буыны – алтын ғасыры кетіп бара жатқан 
сияқты болып көрінді маған. Сəкен ғылымда 
да, ұстаздық өмірінде де сол өмірлік қағи-
датынан жаңылған жоқ. Тауып айтатын, 
басқа жұрт дүрбімен іздесе таппайтындай 
дүние аяғының астында шашылып жат-
қандай, биікке тас лақтыру арқылы ғылым 
биігін мекен қылуға тырысатындарды көн-
беді ме, қауып айтатын, тереңнен суырып 
айта тын, тыңдамаса апшысын қуырып ай-
татын. Ғылым саласында сусындап жүрген 
жастар да, ғылыми орта да асыл ұстазымды 
сол мінезі үшін құрмет тұтып сыйлап 
жүретін. Ұстаздың нұрлы жүзін, байыпты да 
салмақты сөзін сағынып өтетін шығар талай 
онымен тағдырлас болған жақын азаматтар.

Сəкеңнің ғылымға шын берілген таза-
лығы, биік парасат иесі екендігі, ол кісінің 
алаш ұлы ретінде кеудесі қарс айыры-
лып, ұлтының рухы мен намысына екі дү-
ниеде ештеңені теңгермеген, қазақ дейтін 
халықтың қабағын жерге қаратпау үшін бар 
саналы өмірін арнаған санаулыларымыздың 
бірі, жаны, мінезі дос, жолдас үшін жайсаң, 
мінезі мəрт ұстазымыздың жүрегі соғуын 
тоқтатыпты дегенде арқамызды жаз айы бол-
са да, аяз қарып өткендей болды. Студент-
терге лекция оқып, дəріс берген, өміртану 
мектебінің қалыптасуына ерекше ықпал ет-
кен, жолы, жөні бөлек аға дос, шынайы ұстаз, 
тұғыры биік алып тұлға болатын. Сөйлесе 
сөзден алдырмас, ой дүниесіне сүңгісе, ша-
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шасынан салдырмас, бекзат бітімді, бекем 
пікірлі, ұстаса қайтпайтын осы бір қайсар 
жанды өз кезегінде парасат-пайымы терең 
құрбы-құрдастары да адалдығына көлеңке 
түсірмейтін. Қазақтың ақ семсері, алаштың 
жүректі азаматы, қазақ рухани көшінің қара 
нары, сыншы дейтін сирек мамандықтың 
дара бітімді санаулы тұлғаларының бірі, 
бірегейі еді. Осындай абзал азаматтың қамал 
бұзар, алпыстың жотасына енді шыққалы 
тұрған жерінен арамыздан алып кеткен сұм 
ажалдың əділетсіздігі жанға батады. Небір 
өмірдің күрделі сынақтарынан сыр бермей 

өткен асыл азаматтың ыстық та асау, мөл-
дір бұлақтай жүрегі мəңгілікке тоқтап тын-
ды. Өмірі өзгеше, өрісті болған жанның, 
дүниемен қоштасуы да ешкімге ұқсамай, 
өзгеше болғанына əрі қайғырып, əрі таңыр-
қадық. Ұлы жаратушы Ұстазымыздың маң-
да йына бақилыққа бастар жолдың дəл осы-
лай болуын қалаған тəрізді. «Сəкең бақилық 
болды» деген суық сөзді жүрегім қабылдар 
емес, амал қанша. Қазақ топырағы əлі өзіңдей 
дарынды дарабоз жандарды туар. Сен біздің 
əрдайым жанымызда, жүрегіміздесің, қош, 
асыл аға, ұмытылмас ұстаз!

Резюме
В статье дается понятие прошедший путь жизни преподователя о СакенеУзбекулы

Summary 
The article presents the concept of the past way of life of the teacher of Saken Uzbekuly

Тəртіп көрген адам – бала күнінде,
Өнерімен қуандырар түбінде. 

Ж.Баласағұн

Жер бетінде адам тəрбиелеуден асқан абройлы іс жоқ. 
Ұстаздық ұлы нəрсе.

Жан-Жак РУССО
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА САЙ ҮЙЛЕНУ ТОЙЫНЫҢ ӨТКІЗІЛУ ҮЛГІСІ

Абай атындағы ҚазҰПУ
Инновациялық технологиялар жəне білім беру 

мазмұнын ғылыми зерттеу институты директоры 
ҚР жоғары мектепке еңбегі сіңген қызметкер, 

профессор Нуриев М.А.
Инновациялық технологиялар жəне білім беру 

мазмұнын ғылыми зерттеу институты директорының орынбасары –
А.Н.Якупова

Оқу үрдісін жетілдіру жəне жинақтау 
бөлімінің басқарушысы 
ф.ғ.к. Сейсенбаева Ж.А.

Жаңартпа технологиялар жəне 
білім беру мазмұнын ғылыми-зерттеу институтының

 ғылыми істер жөніндегі инспекторы, 
педагогика ғылымдарының магистрі – Садыкова А.Е.

Сеитова Ж.М. – жауапты хатшы

Той – қазақ халқы тұрмысының басты 
бір арқауы, қазақтың тойы ауызбіршіліктің, 
ынтымақтастықтың, бауырмалдықтың, жақ-
сы лықты жария етудің үлгісі болған. Əр 
шаңырақта қуаныш болмай тұрмайды. Атам 
қазақ отбасындағы немесе жеке басын-
дағы сəл қуанышын ағайын-туыспен, дос-
жарандарымен, ауылдас-көршілерімен бө лі-
суге дайын тұратын қонақжай халық. Аузы-
мыздан жырып, қонағымызға тосатын дар-
хандығымыз тағы бар. Шаңырағындаға кез 
келген атаулы қуанышты шама-шарқынша 
ағайын-туыс, көршілерімен бөлісіп, қазан 
көтеріп, атап өтетін болған. Осыған байланы-
сты, талай ғасылар бойы қалыптастқан өте 
əдемі салт-дəстүрлер жеткілікті. Олардың 
бірі заманға байланысты бейімделіп, жаңа-
рып отырса, кейбірі көнеріп, қазіргі өмір 
салтынан кейіндеп қалып жатыр немесе 
мүлде жаңаша кейіпке келіп, танымастай 
өзгергендері де бар. Адам өміріндегі ең 
қызықты да, қуанышты да ұмытылмас белең 
– ұрпағының үйленіп, жеке отау тігуі. Осыған 
байланысты, қыз ұзату жəне үйленуге бай-
ланысты салттардың алар орыны ерекше. 
Бұның себебі түсінікті де. Баласының отау 
көтеріп, аяқтанғаны немесе құтты орнына 

отыруы – əрбір ата-ананың арманы, оның 
парызы да.

Қазіргі күні тойда жөн-жоралғы жасағанда 
қандай жобаны ұстағанымыз дұрыс, қандай 
дəстүрмен өткізетініміз, қазіргі өмірге қалай 
бейімдеу керектігі көп ойлануды талап етеді.

Қазiр елімізде қазақтың тойлары қазақша 
өтіле бастады. Туфли ұрлау, «ащы» деп 
ай қайлау секiлдi жат қылықтар да азая 
бастаған. Бұрын, мысалы, ораза уағында да 
көпшiлiк арақ iшiп, той жасай беретiн болса, 
қазiр ол да өз жөнiн тауып келе жатыр.

Осыған орай тойды қызықты етiп өткiзу 
үшiн ұлттық дəстүрмен нақышталған сце-
нарийге негізделіп өткізілгені құба-құп бо-
ла  ды. Мысалы, беташарға келiндi «Қыз 
Жiбек» фильмiнен алынған идея бойынша, 
құр быларымен шығарып, ал жiгiттi Төле-
генге ұқсатып, достарымен шығару. Сол 
сияқ ты, тойдың да қазақ салтына қарай 
түрлен дiріліп өткізілуі. Бəрiн, тіпті, той 
үстін дегі жөн-жоралғылар да өзiмiздiң салт-
дəстүрiмiз шеңберiнде жасалынып отыры-
луы қажет.

Жалпы, екі жастың шаңырақ көтеруіне 
орай өткізілетін тойды біз екі үлкен кезеңге 
бөліп қарастыруымызға болады. Оның бірін-
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шісі – қыз ұзату тойы болса, екіншісі – келін 
түсіру тойы.
Қыз ұзату – үлкен той-думан əрі қызық 

болған. Сондай-ақ, бұл күні ата-ана қуана-
ды, əрі көңілінде толқу пайда болады. Қуа-
на тыны – «қызым өсті, өрісім кеңейді» 
дейді, толқитыны – қимастық көңілі, бағып-
қақ қан перзентінің жатжұрттық боп кете 
баратыны... Ұзатылатын қызды, дəстүр бой-
ынша, таң ата, күн шыға шығарып салған. 
Оның алдында қыз «Қоштасу жырын», 
«Сыңсу» айтады, жастар «Жар жар», «Ау-
жар», «Аушадияр» айтады. Ұзатылып бара 
жатқан қыздың «сыңсуы», «қоштасуы» – 
ұлттық тəрбие мектебінің тамаша үлгісі. 
Алтын ұяны, туған ел-жұрттан бөліну, жат 
босаға аттау оңай іс емес. Осының бəрін 
тəжірибелі де тəрбиелі халық жылай жүріп 
əн, жыр түрінде шеберлікпен үйлестіріп жа-
сай білген. Қыз жылап қоштасқанымен, бұл 
қайғы емес, қимастықтың белгісі. Дегенмен, 
қыз ауылының қыздары мен жігіттерінің де 
қимастық көңілдері де көрінбей қалмайды. 
Олар өлең жырды үстемелей түсіп, айтыс 
түріндегі «жар-жар», «ау-жарды» төкпелейді. 
Мұнда да ізгі тілектестік, достық көңіл, 
жаңа бақыт жолында жақсы ниет көрінеді. 
Оның сөзі де, əні де көркем, ойнақы айты-
лады. Ол біресе «ау-жар», біресе «ай-ау», 
біресе, «бике-ау», біресе «үкі-ау» деп те ай-
тыла береді.

Олардың мынадай үлгілері бар:
Буынғаным беліме кісен бе еді, ау-жар, 

ау,
Бекем бусам белімнен түсер ме еді, ау-

жар, ау,
Əкең барып шешеңді ап келмесе, ау-жар, 

ау, 
Мұндай азап басыңа түсер ме еді, ау-жар, 

ау! 
Мінген де атың боз ғана, бике-ау, 
Күйеуің сенің бозбала, бике-ау. 
Өксігің сенің басылмас, бике-ау, 
Əлдилеп бала сүйгенше, бике-ау.
Мінген де атым жиренше, үкі-ау, 
Тықыршып тұрар мінгенше, үкі-ау, 
Қыз көңілі басылмас, үкі-ау, 

Əлдилеп бөпе сүйгенше, үкі-ау! 
Кеттің, кеттің деуші едің, кеттім, апа-ай, 

ау, 
Ерттеп қойған атыңа жеттім, апа-ай ау, 
Шымылдығын желпе сал, көрсін апам, 

ай-ау,
Көзінің жасын қойнына, төксін апам, ай-

ау!
Бойжеткеннiң көйлегi, қамзолы, кемер 

белдiгi, бастысы басында қалыңдық екенiн 
айғақтайтын сəукелесi болуы тиiс. Сəукеле – 
ұзындығы он қарысқа дейiн биiктей беретiн 
əшекейлi қалыңдықтың бас киiмi. Мұның əр 
қарысы қымбат бағалы тастардан құралады. 
Айталық, бiрiншi қарысы күмiстен, екiншi 
қарысы алтыннан, үшiншi қарысы гаухар-
дан деген сияқты. Сонысына қарап, яғни 
сəукеленiң биiктей бергенiне қарай қыздың 
құндылығы да, соған орай қыз жақ əулетінің 
бақ-дəулетінің салмағы да арта беретiн 
болған. Қазақ байлары арасында қызының 
сəукелесiн 100 жылқыға жасағандары да 
кездескен. Ал, қоңыртөбел дəулеттi, кедей, 
кепшiктiң қыздары сəукелесiн қымбат ма-
талармен əшекейлеген көрiнедi. Сонымен, 
қыз сəукелесiн киiп, аттануға əзiрленедi. 
Бұл кезде жiгiт ауылынан бiр топ кiсi қызды 
алып кету үшiн құда түсе келедi. Бұлардың 
саны жетi, тоғыз, он бес секiлдi тақ сан 
болуы қажеттi. Қызды ауылдың маңына 
жақын келген мезеттен бастап күйеу жiгiт 
пен күйеу жолдас аттан түсiп жаяу келетiн 
болған. Қалыңдығын алуға баратын жас 
күйеу міндетті түрде «күйеу киімін» киюге 
тиіс. Алдынан шыққан жеңгелер мен жас 
қыз-келіншектер күйеуді киімінен танып 
алады. Сондықтан, күйеу басқа жігіттерден 
салт бойынша ерекше киінеді. Бөркіне үкі 
тағып, қызыл шапан, биік өкше етік киеді. 
Бөркін көзіне түсіріп төмен қарап, кішілік 
көрсетіп тұрмаса айып төлейді немесе 
сөзге, күлкіге ұшырайды. Сол бетімен қыз-
келіншектердің ортасына түскен күйеу небір 
азапты əзіл-қалжыңға төзеді. Мiне, осы рет-
те «көпшiкқыстырар» деген кəде орындала-
ды. Көпшiкқыстырар – əдетте, жеңгелерге 
берiлетiн сый. Қызды ауылға қарай жаяу келе 



94

ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

жатқан күйеу мен күйеу жолдастың алдынан 
ауылдың үлкендерi емес, бойжеткендер мен 
жеңгелер шығып күтiп алады. Осы кезде 
күйеу жолдас ерiнiң астынан қымбат бағалы 
мата немесе моншақ, алқа секiлдi дүние 
ұсынатын болған. Күйеудi сəн-салтанатымен 
қарсы алған топ өзiне арналған үйге бетте-
ген мезетте олардың алдынан ауыл аналары 
шығып «шашу» шашады. Шашу – жаңадан 
босаға аттаған келiннiң немесе күйеудiң 
алдынан шашылатын тəттi, құрт, iрiмшiк 
тəрiздес жеңсiк тағамдар. Тiптi кей өңiрде 
тиын, теңге шашатын да үрдiс бар. Мұны жа-
стар жағы терiп алады. Сонымен, күйеу жiгiт 
нөкерiмен отауға енiп, табалдырықтан аттар 
кезде «табалдырық кəде» дейтұғын салтты 
орындауы тиiс. Табалдырық кəде – жаңадан 
босаға аттар кезде берiлетiн жоралғы. 
Мұны жеңге немесе орта жастағы əйел ала-
ды. Күйеу содан кейiн ғана босағадан iшке 
енедi. Отау iшiне кiрген күйеу мен оның 
нөкерлерiн тағы бiр сый күтiп тұр. Бұл киiм 
шешер мезетте болатын «киiм iлу». Киiм 
iлу – өзiн төрге шығарып, шапанын немесе 
бешпетiн шешiп құрметтеген жеңгелердiң 
ақысы. Құрметтi қонақтар орналасып бiткен 
соң ет тартылады. Ет өздiк «табақ тарту» 
əдiсi бойынша таратылуы тиiс. Табақ тар-
ту – табақта күйеу балаға төс тартса, қызға 
құйымшақ, құдаларға арнап бас, жамбас, бел 
омыртқа, асықты жiлiк тартады. Егер бұл 
мүшелердiң бiрi ауысып кетсе табақ тартқан 
жеңге айып төлейтiн болған. Бастысы, 
бұл табақта құйрық пен бауыр болуы тиiс. 
Құйрық, бауыр асатар кəде орындала-
ды. Құйрық-бауырға айран араластырып 
берiлгендiктен, құдалардың бет жүзiнде 
айранның қалдығы қалғандықтан, екiншi 
кезекте «суға тоғыту» деген кəде орында-
лады. Суға тоғытар үшiн жеңгелердiң бiрi 
«ау, бiз неге отырмыз. Мына құдалардың 
бетiне не болған. Кəне, мұны жуамыз» деп 
су əкелiнедi. Осы кезде бетiн жуған жеңгеге 
арнап құдалар жағы сый-сыяпат ұсынады. 
Бұл жоралғылар орындалып бiткен соң, 
тамақ жиналғаннан кейiн таң атқанша 
құдалар ұйықтамауы керек. Əн айтып, ай-

тысып, өнерiн көрсетiп таңды атыруы тиiс. 
Себебi, ұйықтайтын адамға бұйырылар жаза 
– «киiм тiгу» күтiп тұр. Киiм тiгу - ұйықтап 
қалған құданың киiмiн бiр-бiрiне шандып 
тiгiп тастап айып төлетедi. Сондықтан да, 
таң атқанша өнер көрсетуi тиiстi. Мұнан 
кейiн «неке оқу», «қыз қашар», «түндiк жа-
бар», «шаш сипатар», «көрпе қимылдатар», 
«шатыр байғазы» секiлдi жоралғылар өз 
кезегiмен өтедi. Мұның барлығында да қыз 
жеңгесi өз үлесiн жоралғы ретiнде алып 
отырады. Ертесiне таң атып, əйел адам-
дар барлығы үлкен үйге жиналады. Себебi, 
оларды алдынан «қоржынсөгер» жоралғысы 
күтiп отыр. Бұл кəдеге ер адамдар араласты-
рылмайды. Күйеу жақтың əкелген қоржынын 
сөгiп, ондағы айна, тарақ, əшекей зат пен 
тəттiлердi барлығы бөлiсiп алады. Бұл 
жоралғылар өткен соң күйеу мен қалыңдыққа 
қатысы бар «мойын лақтырар», «шаңырақ 
көтеру», «ат байлар» деген кəделер өтедi. 
«Ат байлардың» соңында күйеу жiгiтке ар-
нап жастар жағы тiлек айтады. Күйеу бала 
үшiн ең соңғы жоралғы – «Босағаға iлу». 
Қалыңдығын алып бара жатқан уақытта 
босағаға iлгенiм деп күйеу бала өзiнiң шапа-
нын тастап кетедi. Мұның мəнiсi «мен ендi 
осы үйдiң баласымын. Қалыңдығымның əке-
шешесi менiң де əке-шешем болады» деген 
ойдан туындаған. Ең соңғы шара «сыңсу» 
деп аталады. Сыңсу ұзатылып бара жатқан 
қыздың əнмен өрнектелген мұңы, өзiн аялап 
баққан ата-анасын қимау, туған-туыстарын 
қимау, қыз күнiмен қоштасу секiлдi мұңлық 
сөздерден құралады. Десе де, басына 
үлкен ақ шəлi жауып шығып, жылағанын 
көрсетпеуге тырысады. Бұл сəтте оның жа-
нында жеңгелері жүреді. Ол өзінің балалық 
дəуренінің, оң жақта бұлғақтап өскен 
бақытты күндерінің өткендігін, аяулы ата-
анасының, туысқандарының өзін мəпелеп 
өсірудегі еңбегін өлеңмен айта жүріп өксиді.

Базардан келген құйысқан,
Тарамай шашым ұйысқан.
Келіп кетіп жүріңдер-ай,
Сағындырмай туысқан, - деп өзінің 

өтінішін де айтады.
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Қыздың сыңсуы – жарасымды əрі тəр-
би е лік мəні бар салтанатты салт. Бұл адам-
гершілік, əдептілік жағынан алғанда да өте 
орынды дəстүр. Өйткені, балалық күндерден 
ағайын ортасынан бөлініп кету оңай іс емес. 
Ал қазақтың қазіргі қыздары бұл дəс түр-
дің алтын арқауын толықтай үзбесе де, қаз-
қалпында ұстанбайды. Бұл ұлттық тəр бие 
мен ұлттық мəдениеттің заманға сай өзге-
руіне байланысты деп танимыз.

Ұзатылатын қыз өз үйінен аттанар алдын-
да өзінің ата-анасымен, аға-інісімен, сіңлісі, 
жақын-жуықтарымен қоштасу жырын айта-
ды:

Əуеден ұшқан бұлдырық,
Құбыладан соққан ызғырық.
Жатқа кетіп барамын,
Жаратқан соң қыз қылып.
Атасы жақсы құл болмас,
Анасы жақсы күң болмас.
Оң жақтан кетіп барамын.
Қыз еркелеп ұл болмас, - деп өзінің 

жат жұрттық болып жаратылғанын жырға 
қосады. Ең соңында:

Жанымдағы қыным-ау,
Сіңлілер мен інім-ау.
Жыл айналып келгенше,
Қош аман, бол күнім-ау, - 
деп бауырларымен қоштасады. Мұнда 

«жыл айналып келгенше» деген сөздің 
мағынасы бар. Дəстүр бойынша, ұзатылған 
қыз жыл толмай өз үйіне бара алмайды. 
Барған жеріне «тастай батып, судай сіңу» 
үшін, екі жақтың əңгімесін тасымас үшін, 
соңына жаман сөз ермес үшін тағысын-
тағылар. Қазақтың бұл философиясының 
төркінінде, əрине, жас отбасының берік 
қа лып  тасу мектебі жатыр. Қоштасу қазақ 
халқының бауырмалдық, əншілік, айтқы-
штық қабілетін көрсететін тұрмыс-салт жыр-
ларының ішінде көркем де көрнекті дəстүр. 
Қоштасу жыры соңынан қыздың жеңгелері 
мен серіктері:

Жылама, бикем, жылама, 
Көзіңнің жасын бұлама. 
Ұл болып тусаң əуелден, 
Сені мұндай қыла ма? – 

деп оған жұбату айтып, келешегіне жақсы 
тілек білдіреді. Салт жырларының тəрбиелік 
маңызы зор. Мұнда ұлттық дəстүр, халықтық 
қағида, ағайын-туыстық қимас сезім, алдағы 
арман... бəрі де бар. Қоштасу, жұбату жыры 
сонысымен құнды. 
Келін түсіру. Біздің халық үшін дүниедегі 

қызық пен қуаныштың ең бастысы – осы 
келін түсіру болып табылады. Бұған бүкіл 
ауыл болып атсалысады, бірге қуанады, 
бірге тойлайды. «Тойдың болғанынан бола-
дысы қызық» деген бар, ал келін түсірудің 
өзі де, «боладысы» да қызық. 

Қазақ ескі салты бойынша келінді ауылға 
көлікпен əкелмейді. Бір қырдың астына 
жеңгесімен бірге түсіріп кетеді. Ауылдың 
қыз-келіншектері жас келіннің алдынан 
шығып, ешкімге көрсетпей шымылдық ішіне 
кіргізіп əкеледі. Ақ босағаны оң аяқпен ат-
тайды. Шашу шашылады. Құтты болсын ай-
тылады. Келінді шешесі, жеңгесі, сіңлілері 
ертіп əкеледі. Қуаныш, ырду-дырду, ойын-
сауық басталады. Шымылдық ішінде жас 
қыздармен отырған келінді көруге əркім-ақ 
асығады. Жұрт жиналған сəтте салтанатпен 
«Беташар» басталады.

Жаңа түскен келінді «беташар» дəстүрі 
жасалмай ешкім көре алмайды. Оны көру 
үшін əдейі «беташар» жасалады. Оған тойға 
жиналған туыс-тұғандар тегіс қатынасады. 
Жас келінің екі жағында екі көргенді келін-
дері тұрады. Беташар бұл ізгілік пен ибалық, 
имандылық белгісі десек, салт-дəстүр бой-
ынша беташарды сал-серілердің бірі айтып, 
келінге ең жақын немесе сол елдің сыйлы 
адамдарын ғана таныстырып, иіліп сəлем 
бергізеді. Соңында келіннің бетін ашады. 
Осының өзінде үлкен имандылық, жаңа түс-
кен жас келінге деген ізет жатыр. Мұнда 
«Беташар» жыры айтыла отырып, келінге 
оның атасы, енесі, оның басқа туыстары та-
ныстырылып, келін оларға сəлем жасайды. 
Сəлем жасаған адамдар «көрімдік» береді. 
Бет ашатын жігіт əн-жырды желдірте, кө-
ңілді көтере жыр төгуі керек.

Бұл жөнінде Сейіт Кенжеахметұлы “Жеті 
қазына” атты кітабында былай дейді: “Жаңа 
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түскен келінді беташар дəстүрі жасалмай 
ешкім көре алмайды. Оны көру үшін əдейі 
беташар жасалады. Оған тойға жиналған 
туыс-туғандар тегіс қатысады. Мұнда “Бе-
ташар” жыры айтыла отырып, келінге оның 
атасы, енесі, басқа туыстары таныстыры-
лып, келін оларға сəлем жасайды. Сəлем 
жасаған адамдар көрімдік береді. Бет аша-
тын жігіт əн-жырды желдірте, көңілді жыр 
төгуі керек. Келін келді, көріңіз, Көрімдігін 
беріңіз, Анау, мынау демеңіз. Түсін айтып 
қойыңыз, – деп бастаған əнші жігіт жас 
келіннің аталған жақындарына лайық əзіл-
қалжыңдарын араластыра көрімдік сұрап, 
жұртты көңілді күлкіге қарық қылады. Бета-
шар тойдың басы əрі сəні, жас келіннің жаңа 
өмірге бет алғанын білдіретін қызықты, 
сал та натты жақсы дəстүрлердің бірі”. Бета-
шардың орындалу рəсімі, мазмұны бета-
шар айтушыныға аса үлкен жауапкершілік 
жүктейді.

Бұл əрине, бұрынғы ата дəстүріміз бой-
ынша жастарымыздың жеке отау құру рə-
сімі. «Тауына қарай аңы, заманына қарай 
заңы» демекшi, дəстүр қатып қалған қағида 
емес. Ол өзгерiп отырады. Сол сияқты, бү-
гiнгi қазақтың тойларынан да ұлттық дəс-
түрлердiң ықшамдалып, бүгiнгi заман та-
лабына сай жүйеленгенiн байқауға бола-
ды. Есесiне кейбiрi түрленiп, дамып отыр. 
Қазіргі күні жоғарыда жазылып кеткен бұл 
екеуі бірігіп, бір тойдың (свадьбаның) бойы-
на кірігіп өткізілетіні қалыптасқан дəстүрге 
айналған. Еліміздің кей облыстарында қыз 
ұзату, беташар, келін түсіру тойлары же-
ке-жеке өткізілсе, ал кейбір аймақтарда 
келіннің бетін той үстінде ашу салты қалып-
тасқан. Сонымен бірге, қыз ұзатудағы 
«неке қияр» рəсімі мен «Жар-жар» жыры 
да үйлену тойы күні орындалатын болған. 
Бұлар дан байқайтынымыз көрші халықтың 
кей салтының қанымызға сіңіп, дəстүрге ай-
налып бара жатқаны. Мұндай олқылықтан 
арылу үшін, əрине, мақаламыздың басын-
да айтып кеткеніміздей өзіндік ұлттық 
дəстүрімізге негізделген той өткізудің жаңа 
заманға лайықталып, бейімделген сценариін 

жүйелеп ұсынуымыз керек. Мұнымен біз 
жаңа лық ашып отырған жоқпыз. Əрине, 
бұл уақыттары қазақи дəстүрге негізделген 
талай тойларға куə болып та жүрміз. Бірақ, 
мұнымен олқылықтар мен кемшіліктердің 
алыстан «мен мұндалап» тұрғанын да жасы-
ра алмаймыз. 

P.S. Əрине, біз бұл дəстүрлерді қаз-қал-
пын да қайта жаңғыртайық деуден аулақпыз. 
Олай ету қолымыздан келе қоймас. Кел-
ген күннің өзінде, психологиялық тұрғыда 
қабылдай қоюымыз екіталай. Тек, қазіргі 
заманға лайықтап, қайта жаңғыртуға əбден 
болады-ау, мəн-мағынасын сақтап, мазмұ-
нын өзгертсек, заманға қарай бейімдеп 
қолдансақ деп ойлаймыз.

Сонымен, көп тойлардың өтілу барысы 
мен ата-салтымызды зерделей отырып, бы-
лайша жүйелесек болады. 

Тойға даярлық. Ақылдаса отырып, алды-
мен тойға дайындық жүргізіледі. Дайындық 
барысында туған-туыстың қайсысы қан-
дай жұмысқа жауапты болады, соның бəрі 
алдын-ала келісіліп алынады. Мысалы, бір 
адам алыстан келген қонақтарды қарсы 
алуға, орналастыруға, тойдан кейін шыға-
рып салуға тиісті болса, екінші адам жан-
жаққа хабар беру, шақыру билеттерін үлес-
тіру, тойға кімнің келетінін, кімнің келмей-
тінін білуге міндетті. Екі жаққа да ыңғайлы 
уақытта той өткізілетін күн алдын ала 
белгіленіп, шақыру билеттері таратылады. 
Той өтетін орын əсемденіп, көздің жауын 
алатындай  безендірілуі шарт. Бұл – тойдың 
қалай ұйымдастырылуы əркімнің ерік-
қиялына байланысты. Десек те, көрнекті 
тұсқа жас жұбайларға ақыл-кеңес берелік 
тағылымды сөздер жазылып, ілініп қойылуы 
өзінше бір сəн беріп тұратын болады. Мы-
салы: «Үйлену оңай, үй болу қиын», «От-
басы бірлігі – татулықта», «Ынтымақ түбі – 
игілік», «Ана алдында – құрмет, ата алдында 
– қызмет», «Əкеден – ақыл, анадан – мейір» 
сияқты немесе өлең шумақтары т.б. Сондай-
ақ, түрлі түсті ленталар мен шарларды іліп, 
жұрт назарын аударатын жерлерге ілу. Оған 
тойға келген кішкентай балалардың да ал-
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данатын ескеру керек. Той өтетін орынды 
гүлдермен де, қазақтың ою-өрнектерімен де, 
той иелерінің өміріндегі қызықты сəттерін 
бейнелейтін суреттермен де безендіруге бо-
лады. 

Тойға шақырылған адамдардың саны-
на қарай үстелдер қойылады. Дайындық 
барысында тойға кімдерді шақыру қажет 
екендігін ақылдасып, шешу керек. бұл өте 
үлкен мəселе. Өйткені, жағдайыңды, шама-
қарқыңды ескеруің қажет. Яғни, қазақ халқы 
көрпеңе қарай көсіл деп дұрыс айтып кет-
кен. Себебі, жыпырлатып шақырып алып, 
не тамақ жетіспей, не орын жетіспей жатқан 
тойлар да өмір болғасын кездесіп жата-
ды. Қонақ көп болса, шығын да көп кетеді. 
Тойдан кейін тағы да ақша төлеуге тура 
келетін жағдайлар болады. Сол себепті де, 
таныстарыңның бəрін қалдырмай шақырған 
дұрыс емес. Бұл жерде жақын араласатын 
адамдарды шақырып, тізімін құрып, алдын 
ала телефон шалып келетін, келмейтінін 
біліп алған орынды. Соған қарай егер той-
хана, кафе, ресторанда жасайтын болса, 
стол санын, ас мəзірін есептеп қояды. Той-
да барлығына назарды ерекше аудару керек. 
Еттің өз бабында дұрыс пісуін, көбігінің 
етпен, сорпамен араласып кетпеуін, тұздың 
көп салынбауын, қамырының дұрыс иленуін 
бақылайтын, ет жасауға басшылық жасай-
тын ерлер мен əйелдерді таңдап, оларға күні 
бұрын сол істі тапсырып қою қажет. Ыды-
стар мен тағамдарды жеткізетін даяшылар, 
қазан-ошақ басында жүретін аспаздар де 
ерте бастан белгіленеді. Етті еркектер жа-
сайды. Ал əйел адамдар табақты тарата-
ды. Сыйлы қонақтардың табағына дұрыс 
ет мүшесі салыну қажет. Үстел үстіне 
түрлі тағамдар, жемістер, салқын сулар, 
шырындар, қымызбен толтырылады. Той 
басқарушылар мен қызметшілердің өңірінде 
лентадан тігілген гүл немесе қос сақинаның 
суреті салынған эмблема болғаны жөн.

Тойды басқаратын адамды «асаба» дейді. 
Оның «тойбасы», «асағасы» деген де атауы 
бар. Барлық тойдың мазмұнды да əсерлі өтуі 
тікелей асабаға байланысты. Оған жүктелетін 

міндет жауапты да мəртебелі. Тойдың жақсы 
өтуін өз жауапкершілігіне алған асаба 
той иелерімен алдын-ала ақылдасып, той 
өткізу сценариін оларға көрсетіп, кім қашан 
сөйлейді, əн-күй, билер қашан орындалады, 
қандай рəсімдер қашан жасалады, тойды кім 
бастайды, шашуды кім шашады, кім бата 
береді, тойда қандай ойындар, байқаулар 
өткізіледі, қашан үзіліс жарияланады келісіп 
алуға тиіс. Асабалардың əн де айтатын, күй 
де тартатын, өлеңдерді мəнерлеп оқи ала-
тын, əзіл-қалжыңға да бай «сегіз қырлы, бір 
сырлы» болғаны жақсы. Оған қойылатын 
тағы бір талап: мəдениетті, халықтың салт-
дəстүрін жақсы білетін, елдің, жердің тари-
хынан хабардар, өнерлі азамат болуы. Тойда 
əркім өзімен-өзі болып, улап-шулап, ерсілі-
қарсылы жүріп, отырған орындарында өз 
беттерінше өлең, тост айтып қонақтардың 
шырқын бұзбауына асаба жауапты. Асаба 
тілек, бата кезегінен жаңылысып кетпеуі 
үшін өзіне көмекшілікке той иелерінің бір 
жақын туысын сайлап алғаны да дұрыс. 
Өйткені, ол үздік-создық келіп жатқан 
қонақтарды байқап, тілектер тізіміне түзету 
енгізіп отыру үшін қажет болады.
Тағы бір ескеретін мəселе –сыйлық апа-

ру. Арзан болсын, қымбат болсын, сыйлық 
– адамдар арасындағы достық қарым-
қатынастың дəнекері. Тек қарапайым сый-
лық аламын деп қарабайыр сыйлық ұсын-
басақ болғанымыз. Той иелерінің келген 
қонақтардан ақшалай-заттай сыйлық дəме-
туі, оны жұрт көзінше ашып көруі, ақша 
болса санауы – əдепсіздік. Ата-бабаларымыз 
сыйлық та берген, сыйлық та алған. Жəне 
сыйлық берген адамға сыйлығының есесін 
қайтарып отырған. Тойға келген қонақтар 
сыйлықты алдын-ала немесе салтанатты 
кеш үстінде береді. 

Қыз ұзату тойы

Ережесі: Қазақ халқындағы əр ата-ананың 
тілегі əрі парызы «Ұлын-ұяға, қызын-қияға 
қондыру». Халқымыздың қыз ұзату тойы 
– үлкен той, думан əрі қызық. Құда түскен 
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соң қызды алып кетуге жігіт жағынан тақ 
санымен бес не жеті, өзара келісім бойынша 
одан да көп адам келіп, қызды алып кететін 
мерекені атаймыз.

Орындалу тəртібі: Қандай той болма-
сын оның машақаты да, көңіл қуантар ра-
хаты да аз емес. Сондай «болғанынан бо-
ладысы қызық» қыз ұзату тойында жасала-
тын кəделері мен жөн-жоралғыларынан-ақ 
қазақ халқының қыз баланы қаншалықты 
аялап, құрмет тұтатындығын көруге болады. 
Бүткіл қауым болып қызықтасып, думанда-
тып жүріп, қуаныш бөлісер қыз ұзату тойы 
– тойлардың ішіндегі адам жанына толқу са-
лар ең əсерлісі. Бұл күн – өте ерекше күн. 
Жаңа өмірге қыз да, жігіт те қадам басады.

Тойға қатысушы қыз ұзататын жақ пен 
келін түсіретін жақ – екеуі де, сөз жоқ, екі 
түрлі көңіл күйде болады. Бірі «Басымызға 
бас қосылды, бір баламыз екеу болды», – 
деп, масаттанысып жатса, қыз берген жақ: 
«Қайтеміз енді, – «Қыз – жатжұрттық» деген 
– осы да деген сияқты үлкен толқу үстінде 
болады. Бұл күні қыз ата-анасы қуанады, 
əрі көңілдерінде «бос қуыс» пайда болып, 
жанының бір бөлшегі – қызын қимаушылық 
сезімде жүреді. Себебі, қуанатыны қыз өсіріп, 
оны құтты орнына қондырды, ал қимастық 
сезім – қимастық көңіл. Қыз ұзату тойын 
жасауды қыздың жəне жігіттің ата-анала-
ры келісіп, бір күнге белгілейді. Əдетте қыз 
ұзатуға жігіт жағы кешкілік мезгілде келеді. 
Солтүстік жəне Орталық Қазақстанда бұрын 
қыз ұзатуға тек ер адамдар баратын болған. 

Қазіргі таңдағы қыз ұзату тойы үйлену 
тойынан артық болмаса, кем өтпейді. Мал 
сойылып, кең дастархан жайылады. Өткі-
зілетін орын да алдын ала белгіленіп, əркім 
шамасына қарай кафе, мейрамхана, той-
ханаларда өткізуге болады. Қазақ – қызын 
ардақтай білген ел. Халқымыз қызды аққуға, 
гүлге, өмірдегі ең сұлуға теңеп, «Қыз – кие. 
Қыз – қасиет. Қыз – өріс. Қыз – намыс. 
Қыз – ар. Қыз – адал жар» деп тағы басқа 
теңеулерге балаған. Сол себепті, бақыт құсы 
саналатын қызын қолынан ұшырғысы келсе, 
нағыз қазақи дəстүрді сақтай отырып, кафе-

ден емес, өз үйінің керегесінен аттандырған 
орынды деп санаймыз. Алыс-жақын туыстар, 
жекжат-жұрағаттар шақырылады. Қыз ұзату 
тойына шақырылған қонақтар қыз ата-ана-
сына «Қыздың барған орны құтты болсын», 
«Ұзатқан қыздарыңның арты сіздерге құт, 
алды біздерге құт болсын», «Барған жеріңе 
тастай батып, судай сің!» деген тəрізді ақ 
тілектерін айтып, сыйлықтарымен келеді.

Құдалар келгенде қыздың жеңгелері ал-
дынан қарсы шығып,  арқан кереді. Бұл 
көбіне ауыл өмірінде кездеседі. Бұл кəденің 
түп төркіні жаңа құдалар мен жас келіннің 
жолы ашық, пəле-жаладан аулақ болып, 
кедергілерге ұрынбасын деген ақ ниеттен 
тартылады. Арқанның орнына кейбіреулер 
лента да тартып жүргенін кездестіруге бо-
лады. Құдалар ақшалай, болмаса тəттілерді 
шашу ретінде беріп, арқанды ашады. 

Сөйтіп, құрметті қонақтарды үйге алып 
кіріп, барлығын жайғастырып, ас алып 
келінеді. 

Қыздың ата-анасы қызына арнап ақ тілек-
терін айтады. Мəселен, «Халқымыз «жо-
лаушы мұраты – жету, қыз мұраты – кету» 
деген дей, бауыр етінен жұлып алғандай 
етіп қызымызды өзге жұртқа аттандырып 
жатырмыз. Бұл кімге болса да оңай емес 
екен. Дегенмен, теңін тауып, көңіл жа рас-
тырып, біздің, яғни ата-анасының, туған-
туыстарының ризашылығымен кетіп бара 
жатқаны көңілге қуаныш ұялатады.Қолы-
мыздан ұшып бара жатқан қызымыздың 
қон ған жері құтты болсын! Барған еліне 
тастай батып, судай сіңіссін, көп балалы 
ана болып өркенін жайсын! Құдай қосқан 
жарына бақ болып қонсын, қосағымен қоса 
ағарсын!Құда-жекжаттарымызға айтарым, 
бір-бірімізге деген жылы ықыласымыз суы-
май, сыйластығымыз жоғалмай екі жастың 
қызығына кенелейік. Той сіздерге де құтты 
болсын! Екі жас бақытты, өмірлері ұзақ 
болсын! Не десек те, барған жерің баян-
ды болғай. Ата-анаңа жаманат келтірмей, 
«Кімнің асыраған баласы еді?» – дегізбей, 
еңбегімізді ақта. Біздің тілегіміз осы. Ала-
қанымызға салып, аялап, қанаттыға қақтыр-
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май əлпештеп өсірген перзентіміз болған-
нан соң, қимастықтан толқығанымыз ғой, 
əншейін»... – деп ағынан жарыла ақта рылып, 
бүкіл елді толқытып, өздері де көздерінің 
жасын бір-бір сығып алады.
ҰСЫНЫС:Қыз ұзату тойында біраз қазақи 

салт элементтерінің сақталғаны орынды. 
Бойжеткен қыз бен күйеу баланың киімдері 
ұлттық нақышта болуы тиіс. Сондай-ақ, онда 
орындалатын ырым, кəделердің көпшілігінің 
сақталғаны еш ынғайсыздық əкелмейді. Тек, 
əрине, өзгерістер мен толықтырулардың 
бол  ғаны абзал. Ондағы «Қоштасу жыры», 
«Ау-жар», «Аушадияр» сияқты жырларды 
алынып тасталып, ал «Сыңсу», «Жар жар»-
дың мəтіндері жаңа заманға лайықталып 
қайта жазылғаны абзал. Себебі, бұларда 
заманауилық басым. Неге бұлай дейтініміз, 
ол заманда бір ру бір ауыл болып қоныс теп-
кен. Ал, қан тазалығын қатты ұстанған ата-
бабамыз жеті атадан бері қыз алыспау қағи-
дасына сүйеніп, бойжеткенін сонау екін ші 
бір қиырға ұзатып отырған. Ұза тылған қыз 
кем дегенде бір жылсыз ата қонысына келе 
алмаған. Сондықтан да, осы «Қоштасу» мен 
«Сыңсудың», ал оған жауап ретінде «Жар 
жар», «Ау-жар», «Аушадияр» сияқтылардың 
айтылуы əбден орынды еді. Қазір заман 
басқа, ұзатылған қызымыз көз алдымыз-
да, тіпті алысқа кеткен күннің өзінде за-
мануи дамыған көліктермен қатынап, тым 
болмағанда техникалық байланыс құралдары 
арқылы дауыстарын естіп, сағынғанда мау-
қын басып отырады. Сондықтан да, сың су-
дың мəтіні қазіргі заманға сай қыздың ата-
анасына деген перзенттік рахметін айттырып, 
туған-туыстарына ризашылығын білдіретін 
өлең жолдарына арналып жаңа үл гіде жазы-
луы тиіс. Кей қыздардың өлең айтуға дасы 
болса, кейбіреуінің даусы жоқ болғандықтан, 
əн жазу студиясына барып, алдын ала жаз-
дыртса. Қазір дамыған заман, оған көбінің 
шамасы жетеді. Өйткені, екінің бірі əн-жыр 
айта алмайды. Ал, талантты қыздар өз жаны-
нан айтса əбден дұрыс болады деп ойлаймыз. 

Тойдың өтілу барысында əдет-ғұрып тар-
дың сақталып, ұлттық ойындар ойна тыл-
ғаны дұрыс.

Сонымен қатар, той үстінде ұттық əуен-
дерге сай ұлттық би орындалуы керек, тіпті 
оған арнайы əртіс шақырудың да аса қажеті 
жоқ. Өйткені, барша жұрттың шамасы да 
жете бермейді.

Мұнда ойын-сауық, құдалық рəсім-жора-
лар жасалып, тілектер, баталар айтылып, 
ұзатылатын қызды дəстүр бойынша таң ата, 
күн шыға жөнелтеді. Ал, қазіргі түнгі он 
екіге дейін жөнелту керек деген де пікірлер 
орын алған. Сонымен қатар, қазіргі таңдағы 
қыз ұзату тойындағы көзге бірден ұрып 
көрінер ең өрескел тұсымыз – ол қыз үйленіп 
жатқандай, жас жұбайларды қыз жолдас, 
күйеу жолдасымен бірге төрге отырғызып 
қоюымыз. Салт-дəстүрге жүгінер болсақ, 
бұл батыстан жұққан дерт. Себебі, бұл жігіт 
жақта өтетін үйлену тойына жарасатын 
көрініс. Ал, ұзату тойында қыз бен жігітті 
қатар отырғызбай, қыздың өз туыстары мен 
құрбы-құрдастарының ортасында отырғаны 
дұрыс. Өйткені, ата дəстүрімізде қазақ қызы 
əкесі мен ағаларының, өзге аталас туыс-
бауырларының көзінше жігіттің жанына 
жақындауға ұялатын болған. Мұны келме-
ске кеткен баяғы заманда болған нəрсе деп 
қабылдасақ та болады. Дей тұрсақ та, ұзату 
тойында қыз бен жігіттің қатар отыруы 
көзге оғаш көрінетін қылық. Сонымен бірге, 
көбіне ұзатуда асаба қонақтар жайғасқаннан 
кейін қыздың ата-анасын, қыз бен күйеу 
жігітті ортаға шақырып, ата-анасына ақ 
тілек айтқызады да, «қол ұстату» дəстүрін 
жасатады. Бұл дəстүрді баяғы кезде қыздың 
жеңгелері оңаша отауда жасап, күйеуден 
«қол ұстатар», «шаш сипатар» сыйлықтарын 
алған. Бұл қыздың да жігіттің де тектілігіне, 
тазалығына, тəрбиелігіне тағылар сын. Сол 
себепті, өзіміздің дінімізге қайшы келетін 
немесе жат салт-дəстүрлерді сəл де болса 
қолдан келгенше ығыстырып, салтымызды 
жаңғыртсақ тəуелсіз дамушы елге қосқан 
үлесіміз зор болар еді.

Сөйтіп, ас ішіліп, үзіліс болып, уақыт 
таянғанда қызды ақ кілемнің немесе ақ 
матаның үстімен артына қаратпай алып 
кетеді. Артына қарап қойса, ол жаман ырым 
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саналады, яғни қыз кері қайтып келуі мүмкін 
деген нанымнан туған.

Қызбен бірге ілесіп екі жеңгесі қыздың 
жасауымен немесе киімін бірге қосып апа-
рады. Қызды апарып, табыстап, жасауын, 
киімін тапсырып, кері қайтады. Қазақта 
«Жасаусыз қыз болмайды, жабдықсыз 
үй болмайды», «Үйдің көркі қыз бен жа-
сау», «Əдемі қыздың, көрікті отауы бол-
сын» дегендей, жасауға ақылдаса отырып 
үй-жабдықтары, көрпе-төсек, киім-кешек, 
ыдыс-аяқ т.б. тұрмысқа қажетті заттарды 
жаңа дан сатып апарады. Мəселен, жағдайы 
жақсылар пəтер кілтін, көлік, ал көбіне орта 
ауқаттылар тоңазытқыш, теледидар, кір жуа-
тын машина, кереует, шкаф т.б. үйге қажетті 
жиһаздарды береді. Сол жерден жігіт жа-
ғындағы əйелдер қыз артынан əкелінген зат-
тарды ашып көреді. Əр қораптағы заттың 
ішіне сыйлық салынады. Оны ашқан адам 
алады. Ол сыйлық орамал, мата, конфет т.б. 
болуы да мүмкін.

Той өткізу үлгісі

Үйлену тойын кешкі сағат 6-7-лерде 
жасаған дұрыс. Үйленіп жатқан қыз бен 
жігіттің дəстүрге сай əдемі етіп тігілген 
қазақтың ұлттық киімінде болғаны абзал. 
Қалыңдықтың көйлегi, қамзолы, кемер бел-
дiгi, бастысы басында қалыңдық екенiн 
айғақ тайтын сəукелесi болуы тиiс. Күйеу 
жігіт  те басқа жігіттерден салт бойынша ерек-
ше киінуі керек. Бөркіне үкі тағып, қызыл 
шапан, биік өкше етік киеді. Немесе жаға-
жеңі мен жиектеріне əдемілеп қазақтың ою-
өрнегі түскен европалық үлгіде тігілген ко-
стюм-шалбарда болғаны да жөн. Қазіргі күні 
қалыңдықтың киіп жүрген европалық үлгіде 
тігілген той көйлегін кем дегенде 500-1000 
доллар көлемінде сатып алынатынын, жəне 
оның тек үйлену тойында ғана, өмірінде 
бір-ақ рет киілінетінін ескерсек, ұлттық 
нақышта тігілген той көйлегін де кигеннен 
ұтылмайтынымыз анық. Бұл тойдың ішінде 
болмаған сырт көзге де қазақ тойының бо-
лып жатқанынан паш етіп тұруы тиіс.

Жас отау иелеріне Неке сарайында неме-
се жергілікті Кеңестерде неке куəлігі салта-
натты жағдайда тапсырылып, жақсы лебіз, 
игі тілектер білдіріледі. Неке қию негізінен 
екі түрлі. Қаладағы жас жұбайлар сарайына 
барып, немесе оның қызметкерлерін (ЗАГС-
тің) тойға шақырып, сонда некеге отыру. 
Сондай-ақ, діни салтқа байланысты мешітке 
барып, немесе молданы тойға, не жас жұбай-
лар сарайына алдыртып, неке суын ішіп, 
некелерін қидырту. Ұзатылып, беташар тойы 
жасалған қыз бен жігіт осы аралықта таңнан 
бастап дайындалып, достарымен, жас ту ған-
туыстармен бірге, қазіргі заманның дəстүрі 
той басталар алдындағы қыдыруға (гул-
янкаға) шығады. Ол жастардың күні бойы 
серуендеуі. Жас жұбайлар той басталма-
стан бұрын сол той өтіп жатқан маңайдың 
ең көрікті жерлеріне барып, қыдыруы, 
киелі жерлерге бас иіп, тағзым жасаулары. 
Мəселен, өткенді ұмытпау, тарихқа тағзым 
ету мақсатында, «өткенге салауат, келешек-
ке аманат» ретінде Ұлы Отан соғысында 
қаза тапқандарға арналған Даңқ алауына, 
Райымбек батыр сияқты киелі орындарға, 
Желтоқсан көтерілісінің құрбандарына ар-
нал ған монумент басына гүл шоқтарын 
қояды, қазіргі көркейген Қазақстанның сим-
воликасына айналып отырған қаланың əсем 
жерлеріне: Президент паркіне, Республи-
ка алаңындағы «Тəуелсіздік монументіне» 
(мұндағы «Тəуелсіздік монументі» логотипі 
мен фарфор кəдесый табағы, қанатты ба-
рыс үстіндегі Алтын адам – Қазақстан 
тəуелсіздігінің символы), Орталық мешітке 
т.с.с. жерлерге барып қыдырып той басталған 
уақытта келеді.

Бұл кезде той өтетін орын əсемденіп, 
көздің жауын алатындай  безендіріліп тұра-
ды. Қыз бен жігіт келер жолға аппақ мата 
төселіп, сырт жақ ұшына түрлі-түсті шарлар-
мен өріліп, безендендірілген ақ босағаның 
макеті жасалынады. Босағаның көз ұратын 
тұсына «Ақ босаға», немесе босағаға қатыс-
ты əдемі қазақтың нақыл сөздері жазылып 
тұрса, ол болашақ келінге тəлім-тəрбие, бір 
жағынан жұбайлық өмірдің қаншалықты 
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жа уапты екендігіне де септігін тигізері 
анық. Ал, көрнекті тұстарға жас жұбайларға 
ақыл-кеңес берелік тағылымды сөздер 
жа зылып, ілініледі, ол да өзінше бір сəн 
беріп тұратын болады. Мысалы: «Үйлену 
оңай, үй болу қиын», «Отбасы бірлігі – 
татулықта», «Ынтымақ түбі – игілік», «Ана 
алдында – құрмет, ата алдында – қызмет», 
«Əкеден – ақыл, анадан – мейір», «Жарыңды 
жаныңмен тең ұста, жаныңды арыңмен тең 
ұста» сияқты немесе өлең шумақтары т.б. 
Сондай-ақ, түрлі түсті ленталар мен шар-
ларды жұрт назарын аударатын жерлерге 
ілуге болады. Оған тойға келген кішкентай 
балалардың да алданатын ескеру керек. Той 
өтетін орынды гүлдермен де, қазақтың ою-
өрнектерімен де, той иелерінің өміріндегі 
қызықты сəттерін бейнелейтін суреттермен 
де безендіруге болады. Мүмкіншілік болса, 
залдың ішкі жақ кіре берісіне интерактивти 
тақта қойылып, онда той сценариі мазмұнына 
сəйкес ең бірінші, қазақ елінен, жерінен, 
тари хы мен ұлттық болмысы мен əдет-
ғұрпынан, екіншіден, той иесі əулетінен, 
жас жұбайлардың жұптық одағынан хабар-
дар ететін слайд қойылып, соған сай музыка 
ойнап тұруы керек.

1. Кіріспе бөлімі: тойға арналған жыр-
шашу a) патриоттық рухтағы тамаша əн. Ол 
əн мазмұнында келген қонақтарға танысты-
ру мақсатында қазақ жерінің байтақтығы, 
сонда тұрып жатқан қазақ халқының таби-
ғатына сай дархандығы, көңілінің ақ пейіл-
дігі, бауырмал, қонақжайлылығы, батыр да, 
батылдығы, көреген, данышпандығы сияқты 
қасиеттері айтылуы тиіс;

Мысалы: Тойға тілек (Сөзі мен əні 
А.Дүйсеновтікі)

Киесі де,
иесі де мынау дархан даланың –
Сендерсіңдер,
күйін шертіп, айт өлеңін, сал əнін.
Дүниенің шымылдығын
əн сап тұрып ашатын,
Мұндай халық жоқ əлемде
шуақтан нұр шашатын.
Даласы – анау,

Данасы – анау ошақ көрген, от көрген,
Тəй-тəй басса,
қырдан асса той – думан ғып өткерген.
Бөліп жеген бір үзім нан,
көжесін де бөле ішкен,
Қызығын да,
қайғысын да, əн-күйменен бөліскен.

Қайырмасы:
Көк жиектен күн ассын,
Қызғалдағың гүл ашсын.
Айналайын ағайын,
Тойың тойға ұлассын.

Мақтанатын,
марқаятын азаматтар бар талай,
Кеңейсінші,
көбейсінші тойларыңыз тарқамай.
Жан жүрегі мөлдір жанның
көрген бəрін досындай,
Ақ бұлағы ақтарылған
біздің халық осындай.

Қайырмасы.

ə) Той туралы əн. Онда қазақ халқының 
ата-дəстүрі, əдет-ғұрып, салты туралы айты-
луы тиіс. Екі əн де маршты түрде болғаны 
орынды.

Мысалы: Қайта оралған қазағымның 
Бүгін дəстүрлері-ай
Көптен күткен халқымыздың
Асыл арманы еді-ай
Берекелі қазақ жері
Ең мерекелі
Дəстүрлерін мықты ұстаған
Қазағымның бұл елшісі

Қ-сы:
Шілдехана, бесік той
Тұсау кесіп, сүндет той
Ай, шіркін-ай.
Құда түсіп, сырға салып
Беташарым-ай
Алтыбақан аясында
Сұлу бойжеткен
Қыз, бозбала кең даланы
Əнмен елді тербеткен
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Ер жігітке жарасады озып
Шыққан бəйгеден
Қыз балаға жарасады
Аппақ шашбау сəукеле
Жоғалмасын дəстүріміз
Ұмытылмасын
Ата-баба көзіндей қып
Сақтайық қазақ дəстүрін т.б.

2. Асаба өзінің алғашқы сөзін той иеле-
рімен, келген қонақтармен сəлем десу ден, 
өзінің құттықтауынан бастап, əдемі сөз-
дермен өрнектейді. 

3. Жас жұбайларды қарсы алу мақсатында 
жар-жар айтылады.

Той басталар алдында залдың іш жақ 
кіре берісінде қадірменді қонақтар, ағайын-
тумалар тұрады. Қазақы көйлек киген қыз-
дар тобы екіге бөлініп, орталарын ашық 
ұстап, босағаның екі жағында «Жар-жар-
дың» ырғағымен (əн мəтіні қазіргі заманға 
сай өңделіп қайта жазылуын талап етеді) 
«Қамажай» биін билеп тұрады.

4. Жас жұбайлар безендіріліп жасалынған 
босаға арқылы өтіп, ақ матаның үстімен 
жүріп келіп, ортаға тоқтайды. Оларды сол 
тойдағы ең жасы үлкен шешей шашу ша-
шып күтіп алады.

5. Дəстүр бойынша жігіттің екі жеңгесі 
келінді екі жағынан қолтықтап тұрады да, 
«Беташар» жырымен жаңа түсіп отырған 
келіннің беті ашылады. Келіннің екі жа-
ғында тұратын екі келіншектің киімдері өз 
мүмкіншіліктеріне қарай өзгеше сəнді бо-
луы тиіс, оны да алдын ала ойластырып 
алу қажет. Олардың таққан сырғалары мен 
сақиналары да өзгеше арнайы болу керек. 
Иіліп сəлем етуді де белгілі тəртіп болу ке-
рек. Жарбаң етіп еңкею немесе кердиіп тұ-
рып алу болмауы тиіс. Олар əдемі иілуі ке-
рек. Сол қимылдар мен қозғалысқа ерекше 
сүйкімділік пен əсемдік беру керек. Беташар 
жыры да қазіргі заманның дамуына байланы-
сты қайта жазылуы керек. Жыр мазмұнында 
ең бірінші көпшілік қауымды жас келінмен 
таныстырып, оның шыққан тегі, өскен ор-
тасы, туған жері, жеткен жетістіктері, ай-

налысатын ісі сияқты жас келіннің қазіргі 
өмірінен хабардар етілуі тиіс. Одан кейін 
келінге өзі түсіп отырған қайын жұртын 
таныстырып, жігіттің, оның да тегі, туған-
туыстары, айналысатын істерінен, жеткен 
жетістіктерінен мағлұмат беріп, ең соңында 
бет ашушы жігіт жас келінге жаңаша мəтін-
де құрылған ақыл-өсиетін айтып, ата-салт 
дəстүрін ардақтауды, келін болып түсіп 
отырған жері мен елін құрметтеп, адал еңбек 
етуін айтуы керек. Өйткені, қазір қоғам да, 
адамдардың сана-сезімі де өзгерді. Сонымен 
бірге, келін сəлем салғанда түсетін ақшаны 
көп жағдайда асаба жігіт өз қалтасына са-
лып алады. Кей жерлерде оны жақсылап 
кон вертке салып, көпшілік  алдында екі 
жасқа «керек-жарақтарыңды алыңдар» деп 
те ұстатады. Осы соңғы дəстүрді барлық ай-
маққа жаппай кіргізген дұрыс. 

6. Келіннің беті ашылған соң маршты 
түрде орындалған əнмен бірге жас жұбайлар 
төрдегі орынға қарай озады. Бұлармен бірге 
тойға келген қонақтар да орын-орнына жай-
ғасады.

7. Тойбастар əкелінеді. Тойбастар Дина 
Нүрпейісованың «Тойбастар» күйімен əр 
үстелге қойылады. Содан кейін асабаның 
жеке орындауында мəтіні жаңа үлгіде жа-
зыл ған «Тойбастар» əні айтылып, тойба-
стар сөгіліп, таратылады. Сонымен, көптен 
күткен той да басталады.

Ескерту: Тойы үстінде ұлттық ойын-
дар ойнатылып, тек той бастар таратылған 
кез де ғана емес, бүкіл той бойында əдет-
ғұрыптар ескеріліп отыруы қажет. Арнайы 
шақырылған бишілер тобы қазақтың ұлттық 
билерін билеуі мен той үстінде ойнатыла-
тын ойындардың барлығы ұлттық тұрғыда 
болғаны той ажарын аша түседі. Сосын, тағы 
айта кетер басты нарсе, ол – той бастардың 
таратылуы. Аты айтып тұрғандай той бастар 
тойдың ортасында, немесе аяғында емес, 
тойдың басында таратылуы дұрыс.

Тағы бір ескеретін жағдай, ол – тойда ай-
тылар құттықтау сөз бен тілек. Бүгінгі той-
томалақтарда жиналған қонақтар бір сағаттай 
тұрып алып, өзінің өмірбаянын баяндап беріп 
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уақытты алтындар көп. Тіпті, «Маған сөз 
бермеді», «Мен неге анадан кейін сөйлеймін» 
деп, деп ұрысып жататындар да аз емес. Бұл 
мəдениеттіліктің аздығы. Тілекті ізгі ниет-
пен айту керек. Ең бастысы, той иелеріңе 
бақыт тілеп, қуаныштарыңа ортақтасу емес 
пе. Яғни, үлкендердің батасын, ақ тілегін алу. 
Сондықтан да, тост əр үстелден негізгі бір-
бір адамға ғана берілгені жөн. 

Қоржын сөгу
Қоржын –Құда күтуде құда болған 

құдалар жағы қыз жағына апаратын 
жоралғы.

Құдалар алып келген қоржынды сөгу 
қазақ халқының дəстүріндегі орны бөлек 
бір жоралғы. Оған абысын-ажындар, жал-
пы əйел қауымы түгел қатысуы керек. Егер 
ай тыл май қатыспай қалса онда оған қатты 
өкпе лейді. Қоржын екі бастан тұрады. Бір 
басына сойылған қойдың пісірілген еті, бір 
жағына тəттілер салынады. Сонымен бірге, 
киіт келеді. Оған: киім-кешектер, əшекей 
бұйымдарға т.б. қосылады. Қоржынның ау-
зына мата салынады. Оны қоржынды сөккен 
əйел алады. Одан кейінгі шыққан киімдер 
қыз əкесіне, шешесіне, туған-туыстарына 
ар на лады. Салынған киімдердің размері 
стан     дарт болғаны дұрыс. Қалғандарын 
сол жерде отырған əйелдер бөлісіп алады. 
Мұн      дағы мағына құдалардың киім-кешегі 
бір-біріне араласып, жақсы қарым-қатынас 
ор наса, кейін киіп жүрген кезде де құда-құ-
да ғиын жақсы сезіммен есіне алса дегеннен 
шыққан. Жалпы, не нəрсе салынса да қа-
жетке жарайтын жағын ескерілуі тиіс.

Қоржынға салынған тағамдардан, тəтті-
лер ден ұзатылатын қыз да өлі-тірідегі дей 
емес, бұл жолы ауыз тиюіне болады. 

Одан кейін қоржынға баға беріледі. Оған 
көбіне көп жерге құдалыққа барған, көп 
ұзатуға қатысқан, жөн білетін көргенді ана 
береді. 

Салынған əр түрлі əшекей бұйымдарды 
сол жерде отырған əйелдер  бөліп алып, өз-
дерінің бала-шағаларына «біз де осындай 
тойға жете берейік» деп үлестіріп береді.

Бəрін үлестіріп болған соң, қоржынды 
əкелген құдағимен сол жерде көп əңгіме ай-
тылады, өзара бір-бірімен қалжыңдасып, 
кү  лісіп, құшақтасып шығады. Мұндай салт 
басқа халықтарда жоқтың қасы. Мұны бей-
берекет шашылуға да жатқызуға болмайды. 
Қайта ұлы үйленіп, шаңырақ көтеріп жат-
қанда қоржын апармау сараңдықтың белгісі 
саналады. Өйткені, қазақ халқы – жомарт 
халық.

Табақ тарту. Құдалық пен тойларда 
тартылуы

Білмегендердің естерінде бола жүрсін 
деп, тартылар табақ түрлерін сіздерге ұсы-
нып отырмыз.

Табақ тартқанда бастың тұмсығын табақ-
ты əкелген адам өзіне қаратып əкеліп, қой-
ғанда оны ұсынған кісіге қаратып бұрып 
қоя ды.

Бас-құрметті қонақтың, ақсақалдың сы-
ба ғасы.

Құда табақ (сый табақ) – бас, жамбас, 
қазы-қарта, жал-жая, құйрық, сүбе, жылқы, 
қой, сиыр еті.

Құдағы (құдағи) табақ – жақ, қазы-
қарта, қарын, тоқ ішек, асық жілік, жылқы, 
сиыр, қой еті. 

Жеңге-табаққа қойдың жамбасын, жау-
ырынын, арқа белдемесін, сүбе қабырғасын, 
жүрек, бауырын, тоқ ішегін, қарын, бүйрек-
терін салады. Осының өзіндік тілі бар. Бау-
ыр, жүрек, бүйрек салуы бауырыңды бауы-
рыңдай көр, жүрек табысқан жүрегі бұры-
лып тұратын болсын дегені, ал жамбас асуы 
жолың үлкен, шеше орнында сыйлаймыз, 
ішек-қарын асуы іші-бауырымыз араласып, 
сыр жасырмайық дегені.

Жезде табақты жездесіне балдыздар 
да йындайды. Оған ортан жілік, жауырын, 
арқа, белдеме, қарын, тоқ ішек, бауыр, жү-
рек, бүйрек, құйымшақ салады. Жезде та-
бақ   қа салынатын сый-сыбаға негізінен 
«жеңге табақпен» бірдей болады. Ал ұқса-
май  тын жері құйымшақ қосады. Онысы 
бал    дыз қыздардың жездесіне көрсеткен 
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əзіл-қалжыңы, назды қылығы. «Құйымшақ 
же ген қойшы болады», «сіз бізге қойшы 
бо лы ңыз» дегені. Бұл əзілді білетін қу жез-
делер білдірмей отырып құйымшықты 
бал   дыз қыздардың біріне ұсына қояды. 
Оны байқамай алып қойған қыз жездеден 
жеңілген болып, оған киіт кигізеді. Ал мо-
мын, əлжуаз, жол мен қуылқыт сезбейтін 
жезде болса, құйымшақты білмей жеп қойса, 
оны аңдып тұрған қыз балдыздар жезделерін 
шап беріп ұстап алып, жеңген жолын сұрай-
ды. Ас қайырылып болған соң, жезделер 
табаққа күміс теңге, жүзік, сырға салып 
қай тарады. Мұны күтімақы «көңіл табу», 
«арашалану салты» деп атайды. Қазақ «Же-
зедеден киген жең болмас, етектен кескен 
тон болмас» деп оны əзіл үшін, ойын-қызық 
үшін шығарғанын да жасырмайды. «жездеге 
ілессең, жерде қалмайсың» деп жезделерін 
таудай бағалайды. Жезде-аға деп ағынан жа-
рылып ағалайды.

Беташарда тартылатын табақ түрлері
Беташар табақ. Қазақтың келін түсіру 

салтында, келіннің бетін ашқан жігітке арнап 
«беташар табақ» деген ас сыйлайды, үлкен 
сый-құрмет керсетеді. Беташар табаққа тіл 
жағын, жүрек, бауырын, ортан жілік, жау-
ырын, белдеме, арқа, қабырғаларын, үстіне 
таңдай салады. Оның үстіне əдемі кестелі 
қол жаулық жабады, болса күміс жүзік, теңге 
қояды. Бет ашқан жігіт жолдас-жоралары-
мен алқа-қотан отырып, теңгені, жүзікті, 

қол жаулықты бөлісіп алады да, бата жасай-
ды, əнші жігіт таңдайым тақылдасын деп 
таңдайды алып жейді, қалған еттерді бəрі 
бірігіп бөлісіп жейді. Мұны қазақ кəдесінде 
«беташар табақ» деп атайды. Қазақтың сый-
сыбағасындағы беташар табақтың да өзіндік 
құпия тілі бар. Қызық қыры, санаулан сыры 
бар. Беташар табаққа бас салмауы жасыңда 
кəрілік келмес дегені, тіл жақ, таңдай тар-
туы шешен болыңдар, бұлбұлдай сайраған 
əнші болыңдар, тілдеріңнен бал тамсын, 
келіннің беті жарық, жолы ашық болсын 
дегені. Жүрек салғаны жүрек таза, ақниетті 
болыңдар дегені. Бауыр салғаны бауыр-
дай жақын болайық, жамандық, суық сөз, 
сұмпайы тіл болмасын дегені. Ал осының 
бəрін салып сыйлағаны ер жігіттің басын 
қастерлегені. Келіннің бетін кім ашса, сол 
ыстық көрінеді деп, ыстық аспен ықылас 
сыйлауы құрмет көрсету болып табылады.

Қыз табақ-құймышақ, тоқпан жілік, 
беломыртқа, сүбе, қабырға, жүрек, жылқы, 
сиыр еті, қой еті. 

Күйеу табақ-төс, тоқпан жілік, қабырға, 
омыртқа еті, жылқының қазы-қартасы, жау-
ырын, қой еті.

Құрдас табақ-тоқпан жілік, омыртқа, 
сүбе, қабырға, қазы, құйрық. 

Бала табақ-беломыртқа, қабырға, бүй рек, 
бақай, асық жілік, жылқы, сиыр, қой еті.Бала 
табаққа асық жілік, жауырын, ортан жілік, 
арқа, белдеме, тіл жақ, қабырға салады.
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Резюме
В статье предлагается в качестве примерановое проведениесвадебного обряда, с исполь-

зованиемказахских обычаев и традиций.

Summary
The paper proposes a new way of example holding a wedding ceremony, with the use of Kazakh 

customs and traditions.
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