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Аннотация
Мақалада қазақ халқындағы ұл бала
тәрбиелеу дәстүріндегі педагогикалық тәрбие
құндылықтары жөнінде баяндалады. Этностардың
педагогика тарихына салыстырмалылықпен қарар
болсақ, қандай ұлт немесе ұлыс болсын ер бала
тағдырына, тәрбиесіне жүрдім-бардым қарамаған.
Әйтсе де, ұл бала тәрбиесінде ұлттық ерекшеліктеріне сай қалыптасқан өзіндік тәлімдік
тәжірибелер болады.
Түйін сөздер: ұл бала тәрбиесі, ұлт, этнос,
әке меншігі, этнопедагогика.
11 қараша 2014 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев Қазақстанның «Нұрлы жол» атты жаңа
экономикалық саясатын жария етті. Елордада
өткен «Нұр Отан» партиясы саяси кеңесінің
кеңейтілген отырысында Елбасымыз: «Ауызбіршілік қашқан, алауыздық тасқан жерде
ешқашан да жалпыұлттық идеялар жүзеге асқан
емес. Қазақстанның
шыққан шыңы мен
бағындырған биіктерінің ең басты себебі – бірлік,
берекесі» - деп тұрақтылықты бағалай білгеніміздің арқасында бүгінгі табыстарға жеткенімізді
зор парасат-пайымдылығымен халыққа жеткізді
[1]. Ал мұны өз кезегінде білім беру саласында
түбегейлі өзгерістер жасаудың алғы шарты деп
атауымызға негіз болады. Өйткені, әлемдік білім
кеңістігіне енуге байланысты білім саласында
жүріп жатқан реформа осының айғағы. Мұның өзі
ұлттық білім үлгісін жасауды талап етіп, оның
негізгі бағыты – адамды қоғамның ең негізгі
құндылығы ретінде тану, оның қоғамдағы орны
мен рөліне, әлеуметтік жағдайына, психикалық
даму ерекшелігіне мән беру, сол арқылы оның
рухани жан-дүниесінің баюына, көзқарасының,
шығармашылық еркіндігі мен белсенділігі және
іскерлігінің қалыптасуына жағдай жасау болып
табылады. Тәуелсіз еліміздің ертеңгі болашағы –
жас ұрпақты елжандылыққа, өз Отанының адал
ұлы болуға ұлттық, халықтық тұрғыда тәрбиелеу
бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Қазақ ұлт болып
қалыптасқаннан бергі ұзақ тарихында сан алуан
кезеңдерді бастан өткізіп, тар жол тайғақ кешсе
де, болашақ ұрпағының тәлім-тәрбиесіне өте зор
көңіл бөле отырып, сонымен қатар елін, жерін

5
сыртқы-ішкі жаулардан қорғайтын Ер бойына ұлы дала перзентіне тән – еркіндік пен
тәуелсіздік, қайсарлық пен қайырымдылық, ақ ниеттілік пен парасаттылық, өрлік пен
ерлік тәрізді асыл қасиеттерді дарыта білген. Осы аталған қасиеттерді өскелең ұрпақ атабабадан қалған өнеге деп қабылдаса, ертеңгі күннің жарқын болашағына сеніміміз арта
түсері анық. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасында білім алушылар үшін: «баршаға бірдей сапалы
білімге қол жеткізу; коммуникативтік және кәсіптік құзыреттілікті дамыту», – деп
көрсетілген [2]. Сонымен қатар, Қазақстанда мектеп мұғалімдерін кәсіби -педагогикалық
даярлаудың кезеңдерін зерделеу келешекте еліміздің дамуында жоғары білім беру жүйесін
модернизациялаудың стратегиялық бағыты мен оны жүзеге асырудың тактикасын
айқындауға негіз болады.
Бүгінгі түсінігімізде - ер жеткен, кәмелетке толған ер азамат, бозбала. «Жігіт»
сөзінің ертедегі, алғашқы мағынасы өзгешерек болған. Орхон-Енисей жазба
ескерткіштеріндегі Күлтегін немесе Тоныкөк жазуларыңа көңіл аударсақ, «ігід» сөзін
оқып, «қолдау, көтермелеу» деген түсінік аламыз. Ал Юсуп Баласағұнның «Хұдатқу
білігі» еңбегінде «ігід» - тәрбиелеу, дағдыландыру, өнеге беру мағыналарына ие. Осы
деректерге қарағанда, қазіргі қолданылып жүрген «жігіт» деген сөзіміздің алғашқы
мағынасы «қолдау, көтермелеу», одан бері келе «өнеге беру, тәрбиелеу» мағынасына
дейін жетіп, ең соңында, біздің кезімізде, өнеге көрген, тәрбие алған, ой -өрісі қалыптаса
бастаған адамға айтылатындығын көріп отырмыз [3].
Қай халықта болмасын, ұл бала тәрбиесі – әке меншігінде. «Ата көрген оқ жонар,
шеше көрген тон пішер» дей отырып, қазақ отбасында әкелер өзінің білетін бар өнерін
алдарына үйретіп, оларды мерген, аңшы, құсбегі, ісмер, яғни «сегіз қырлы, бір сырлы»
жігіт етіп тәрбиелеген. Бала ес білгеннен бастап, оның құлағына «сен ертеңгі шаңырақ
иесісің, болашақ әкесің, арқа сүйер жарсын, отбасының асыраушысысың, сондықтан да
жаманнан жирен, жақсыдан үйрен» деген сөздерді құйып отырған. Адам болам деген ер
бала әке-шешесі осындай талаптар қоя отырып, сенім артса да, сеніп айтса да бұлжытпай
орындап, олар күткен сенімнен асып түсуге тырысатын. Дәл осындай, өзінің қоғамдағы
рөлін дұрыс түсінетін жаны жайсаң ер жігіттерді «жігіттің нары, жігіттің төресі» деп
атаған.
Этностардың педагогика тарихына салыстырмалылықпен қарар болсақ, қандай ұлт
немесе ұлыс болсын ер бала тағдырына, тәрбиесіне жүрдім-бардым қарамаған. Әйтсе де,
бала тәрбиесінде ұлттық ерекшеліктеріне сай қалыптасқан өзіндік тәлімдік тәжірибелер
болады. Мысалы, авар халқының бала тәрбиесінде әке маңызды рөл атқарады. Аварлық ұл
балаға әкесі – пір. Бұл, бір жағынан, әкеге берілген баға, екінші жағынан, авар халқында
ұрпақтан ұрпаққа қалған мирас іспеттес әкеге артылған жауапкершілік. Отбасындағы әке
беделі қашанда жоғары саналған және әке осы мәртебесін ақтауға тырысқан. Осындай ұл
бала тәрбиесіндегі өте жауапты міндет саха халқында да әкелерге жүктелген. Халық
әкенің үлгі-өнегесіне көп назар аударған және әкенің көрсеткен жаман іс-әрекеттерін,
тәрбиесін баланың бойынан табуға болады деп, оны мынандай нақыл сөздермен дәлелдеп
отырған: «Жаман әкенің жазасы – жаман ұл», «Ылаңкес әкенің – ұлы төбелескіш». Ал,
ұлағатты әкеден туып, оның жолын қуған ұлға бұл халық: «Әкесінен айнымай туған»,
немесе «Ұлы - әкесінің ескерткіші» -деп баға берген. Халықтық педагогиканың үздік әдіс тәсілдерін пайдалана отырып, әкесі баласын өмірге кәсіби дайындайды. Баласынан
аңшылық, малшылық, балық аулау сияқты еңбектің қай түрін болса да еркін меңгеруді
жастайынан талап етеді. Өз ұрпағының бойына табиғат-ананың тылсым күштерін сезіну,
шыдамдылық пен қайсарлық, ақылдылық пен ұқыптылық сапаларымен қатар, бастаған
жұмысты соңына жеткізу, атқарған істің нәтижесінен қуана білу сияқты қасиеттерді
дарыта отырып тәрбиелеген.
Өз халқымыз жігіттің балалық шағынан (12-15 жас аралығы) бастап, оның алдында
өмірдің дайындаған талай қиын-қыстау шақтары мен қуанышты сәттері бар екендігін
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ескере отырып, «Аты аталмаған жігіттен аты аталған төбе артық» деп намыстандыратын,
«Айтсаң, үйде туып, түзде өлетін жігіттерді айт» деп таңдандыратын, «Өнерлі жігіт өрге
озар, өнерсіз жігіт жер соғар» деп шамдандыратын, «Ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс
өлтіреді», «Ерлік білекте емес, жүректе» деп қайраттандыратын, «Ақыл жастан, асыл
тастан» деп сеніміне шек келтірмейтін, «Атадан ұл туса игі еді, ата жолын қуса игі еді»
деп армандайтын еді қазағым. Бұл халқымыздың тағылымын халық ауыз әдебиетінің
мәйегі мақалмен түйіндей білген профессор М. Тілеужановтың пікірі [4]. Айтылған әр
қағида жігіттің әр сипатына бір-бір тақырып болуға сұранып тұр.
Қазақтың ұлы ойшыл ғұламаларының бірі Ж.Баласағұни өзінің «Құтты білік»
дастанында балаға тәрбиені от басында бер, «ақ маңдайлы ұл-қыз туса, үйіңде өсір, бөтен
жерде қалдырма» деп келер ұрпаққа өсиет ете отырып, баланы жас кезінен білім мен
өнерге, еңбекке баулу арқылы жаны мен тәні сабақтас жетілген парасатты ұрпақ
өсіретінімізді атап көрсеткен. Ата-анасын аялай, құрметтей білген баладан жақсы азамат
шығады. «Әкесін аман сақтап қалу үшін жанын қиған ұлдың өлімі – ең бақытты өлім
болып табылады» - деген Баласағұнидың ұстазнамалық тұжырымдамасында осындай
керемет ойлар жатыр.
Қоғамды жаңғырту және демократияландыру кезінде республиканың егемендікке ие
болу жағдайында, біздің қоғамымыздың тарихы, халықтың рухани өмірінің өз кезеңінде
ұмытылған немесе тыйым салынған құбылыстары қайтып оралуда. Өткеннің мәдени тарихи мұрасын өркендету қазіргі заманның аса көкейкесті проблемаларының біріне
айналып отыр.
Жалпы адамзаттық құндылықтарды, тарихи тәжірибені, сан ғасырлық мәдени
дәстүрлерді ескере отырып, білім беру мазмұнын жаңғырту, әсіресе, болашақ
мұғалімдерді даярлау процесіне жаңа талаптар қояды, себебі оқушыларды ұлттық тербие
негіздерімен қаруландыру мұғалімнің тікелей кәсіби сапасы мен даярлығына байланысты.
Болашақ мұғалімдерді этнопедагогикалық білімдермен қаруландыру, академик
Қ.Жарықбаевтың пікіріне қарағанда, жоғары білім беру жүйесіндегі міндетті оқу пәні
ретінде санау басты мәселе [5].
Этнопедагогикалық білім беру - этнопедагогиканың негіздері туралы жүйелі
білімдерді студенттердің меңгеруі, қазіргі жағдайда халықтың аса бай тәрбие беру
тәжірибесін шығармашылықпен пайдалану шеберліктері мен дағдыларына ие болу және
халықтың рухани мәдениетіне бағалы көзқарасының нәтижесі.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматриваются ценности педагогического воспитания казахского народа.
RESUME
The authors of the article investigate the values of pedagogical education of the Kazakh people.

