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Аннотация: бүгінгі білім саласындагы өзгерістер, бірнеше ойдан таралған 

аса бай мұраларды қолға алу арқылы білім алушылардың ел мүддесі үшін жұмыс 

жасауына септігін тигізіп отыр. 
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дәстүр. 

Оқыту мен тәрбие бүгінгі өмірмен ғана астасып ғана жатқан жоқ, тарихтың 

тұңғиығымен астасып жатыр. Сол себептен де өткеннің кейбір іргелі 

тағылымдарына ден қоюға тура келеді. Бүгінде жаңа бетбұрыс жасау кезеңі деп 

білеміз. Оқытушының алдына оқу тәрбие жүйесін ұдайы жетілдіру мәселесі 

қойылып келеді. Қазіргі кезде окушылардың игеруіне арналған бағдарламалар 

бұрынғы жылдармен салыстырғанда анағұрлым күрделі. Ақпараттарды жоғары 

ғылыми-теориялық деңгейде терең және тыңғылықты оқыту, оқу мәліметтерін 

терең және шығармашылықпен меңгеру талап етіледі. Яғни, өздік білімін 

көтеруіне, ақпарат көздерін алуға, ақыл-ой қабілетінің дамуына, білім негіздерін 

саналы түрде игеруіне барынша көңіл аударуы қажет деп білеміз. 

Білімді жан-жақты қабілетті ұрпақ – ұлтымыздың баға жетпес қазынасы. 

Бүгінгі оқу орындарының алдында тұрған басты міндет – оқушының ұлттық 

сана-сезімін оятып, тәрбиелеп қана қоймай, оның бойына ғасырлар бойы 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

қалыптасқан тіл, дін, тәрбие, ұлтгық салт-дәстүр, үлгі-өнегені сіңірту, яғни 

тәрбие беру мен оқыту әдістемелерінің түрлері көп [1, б. 13]. 

Халқымыздың тілін, тарихын, ұлттық дәстүрін, атасалтын ұмыта бастаған 

бүгінгі ұрпақты тәрбиелеуге ат салысу жалпы ұлтымыздың міндеті. 

Халқымыздың асыл қазынасын тиімді пайдалану, оның салт-дәстүрі мен 

мәдениетіне құрметпен қарауға үйретуі сөзсіз. Жас ұрпаққа сапалы біліммен 

бірге саналы тәрбие беру қай кездеде өзектілігін жоғалтқан емес. Қазірде солай. 

Арғы ата- бабаларымыз жас өренді елін, жерін сүюге үндеп, ұлттық салт- 

дәстүрмен сусындатуды мұрат тұтқан. Сол рухани үндеу бүгінгі күнге жеткізді. 

Жаңа ғасырлардың белесінде өзінің 20 жылдық тарихына табан тіреген Қазақ 

елінің патриоттардың мекеніне айналуы өзгеге үлгі, өзімізге медеу. Сондықтан 

да болар, мемлекет тарапынан отансүйгіштікті дамыту, сапалы білімге жол 

бастау бағытында келелі шаралар атқарылып, көлемді бағдарламалар жасалып 

жатқаны қаншалықты деген сұрақ ойға оралады. 

Соңғы 26 жыл ішіндегі өзгерістер, шыққан биік, қайта оралған 

құңдылықтар, өлмес-өшпес мұра, тапқан табыстарды тілге тиек етсек, әр 

қазақстандықтың жүрегіне қуаныш пен мақтаныш келер күнге деген сенім 

үялатады. Осындай жетістікке жетуіміз – халқымызды жасампаздыққа 

жұмылдырып, еліміздің тарихтағы жаңа орнын айқындаған елбасы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі. Бұл жетістіктер – бүкіл қазақстандықтардың 

мақтанышы. Бір сөзбен айтқанда, бүкіл қазақстандықтар өз елінің, жерінің 

өткенін сезінбей, оның ерлікке, адамгершілікке толы тарихын, өнерін жете 

ұғынбай, отаншылдық сезімді қалыптастыру мүмкін емес. Рухани тәрбиемен 

нұрланбаған адам өзінің алған білімін қарабасының пайдасына жұмсап, өз 

мүддесі үшін адамзатқа апат әкелуі мүмкін, оның мысалы тарихта аз емес. Тек 

сол арқылы ғана халқымыздың ғасырлар бойы жинақталған бай рухани 

мұрасымен жастардың бойына адамгершілік ізгі қасиеттерді қалаыптастырып, 

сіңіртіп, өзінің Отанына адал азамат етіп тәрбиелеу ата – ана мен ұстаздар 

қауымына жүктеледі [1, б. 27]. 
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Оқу мен тәрбиелеудің үлкен ортасы – мектеп екені белгілі. Ондағы 

жоспарлы тақырыптық сабақтармен қатар, сынып сағаттары, тәрбие сағаттары, 

пәндік олимпиадалар, ғылыми жобалар оқу мен тәрбиенің ең негізгі, 

ықпалдастығы болып отыр. Бүгінгі танда, ұрпағымыздың азамат болып 

қалыптасуы барысында біз олардың жаһанданудың теріс ықпалдарына қарсы 

тұруын ескеруіміз қажет. Бүл жағдайда тәрбие жүмысының тиімділігі ата-ана 

мен мектептің өзара байланысынан көрінеді. Өскелең ұрпаққа адамзат 

тарихында ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан патриоттық тәрбиені, 

отаншылдықты, сапалы білімді дарыту қазіргі кезде көкейкесті мәселенің бірі 

болып отыр. Ақиқатында, осынау мәселе еліміздің түтастығын, оны ішкі және 

сыртқы күштерден сақтану міндетінің өзі жастарды отаншылдық, елжандылық, 

патриоттық рухта тәрбиелеуді жүктейді. Өткенін білмеген халқының қадірін 

білмейді, халық нені бастан кешірді, бүгінге қол жеткені ненің арқасы, халық өз 

тарихын жасау үшін тер төгіп, азап шекті, тар жол, тайғақ кешуден өтіп, жерін 

қорғап, елін сақтады. Отан сүйгіштік сезімнің нысаны мен қайнар көзіне Отан, 

туған жер, табиғат, оның байлықтары, тіл, дәстүр, тарихи ескерткіштер, туған 

өлкедегі үлтгық құндылықтар жатады. Ұлттық сезім – өзінің ұлттық өкілділігін 

мойындай отырып ұлтына деген сүйіспеншілік, жанашырлық, халық мұраларын 

бағалай білу. Әрбір адам өз Отанына деген мақтаныш сезімі, өз ұлтын терең сүюі 

арқылы басқа ұлттарды танып, құрметтеуге тиіс. Ұлттың сана-сезімімен ана тілін 

білу де, жері елінің тарихына зер салу, төл мәдениетін игеру де туындайды. Ана 

тілін білмейтін адам өзінің де, ел-жұртының да қадір-қасиетін жетік біліп, 

багалай алмайды. Жалпы, патриоттық сезімнің қалыптасуы отбасынан бастау 

алады. Патриоттық тәрбие, ұлттық намыс, ұлттық сана-сезім рухани байлықтан 

көрініс табады. Олай болса, рухани байлыққа, ең алдымен, тілімізді, дінімізді, 

салт-дәетүрімізді жатқызсақ, тіл – қазақ болуымыз үшін, дін – адам болуымыз 

үшін, салт-дәстүр – ұятты болуымыз үшін қажет [2, б. 47]. 

Бүгінгі таңда XXI ғасыр табалдырығын еркін аттаған азат ұрпаққа тәлім-

тәрбие мен білім беруді жетілдірудің басым бағыттарын айқындап, педагогика 

ғылымында ұлттық сананы қалыптастыру көкейкесті мәселелердің бірі болып 
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отырғаны анық. Сондықтан келешек ұрпақты ұлттық, халықтық тұрғыдан 

тәрбиелеу қажет. Жас ұрпаққа ұлттық тәрбие берудің негізгі бағдарлы идеялары 

еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» халыққа 

жолдауында былай деп жазылған: «Толық өркениетті ел болу үшін алдымен өз 

мәдениетімізді, өз тарихымызды бойымызға сіңіріп, содан кейін өзге дүниені 

игеруге ұмтылғанымыз жөн». 

Олай болса, басты мақсат – жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық 

құндылықтар, рухани-мәдени мұралар сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу. 
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