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Бирок, буга карабастан азыркыдай медицина тармагы жок болгон учурда 
адамдар элдик табыптардын керсөгкөн кызматынан пайдаланышкан. Элдик м 
колдонулган хирургиялык ыкмалар жана каражаттар ото жөнөкөй болуп корунп 
алар бүгүнкү медицина кызматкерлеринин: озгоче фармаколш дордун. травмато 
жана хирургдардын жогорку баасына зз болот, ошондой тле, алардын мааниси б
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УГНОПЕДАГОГИКа ДАГЫ ТАРЬИЯДООНУН НЕГИ ?ГИ MACE. 1ЕЛ1 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В ЭТНОПЕДАГОГИКИ  

THE MAIN PROBLEMS TEACHING ETNOPEDAGOGICS

Аннотации; Башка калктардай эле кыргыздар да тарбия жараяныныи 
ийрыкча, Орто кылымдардагы Чыгыш олдеринин тажрыйбасы зч кандай баа же»! 
зкендигин баяндаган. Ошондой зле ата- бабалирыбыздын баи жеткис ополи 
пайдашнып. жат муундарды лиман тилабыни ылайык тарбия беруун) камтыгин

Аннотации: Как восточные н народы средневековья, кыргызы. отмечи 
ын питание является недосягаемым богатством Тик же используя бесценное богини чн 
и дедов, воспитывали молодое поколение по требованием современности.

Annotation: In this article discussed the middle ages Kyrgyz nations. the] mat 
education was unattainable riches Also mentioned priceless riches o f fathers and grandfath 
educated the young generation bv the requirement of modernity

Туиундуу co tdop: Анциклопедиячылар, догма, идеология оа.шпантшнх \ 
пакта ник. инсон. ойкал, баба, доплат \щшс wypv рхх. опностаануу. тнография. фол-

Ключевые слова: личность, шциклопедист. догма, врожденный, чистота о 
богатство, дух, литография, фольклор.

Keywords: personality, encyclopedia, dogma, innate, cleanness, kindness, riche.'
ethnography, folk-lore.

Баардык башка калктар сыяктуу зле кыргыздар да тарбия жараяны ба 
айрыкча, орто кылымдардагы чыгыш зддсриннн улгүлүү тажрыйбасы зч каш: 
жеткис кенч зкендигин баяндаган V111-X11 кылымдардагы Жакынкы жана 
чыгыштын, Орто Азиянын окумуштуу знциклоиедиячыларыиын змгектери би 
бабалардан калган мурас зкендигин баамдап келебиз. Ал змгектердин 
педагогикалык идеялар жүро-жүре акырындык менен гаалим-тарбия беруунуг: 
тажрыйбасы менен синил, злдик педагогиканын соолбос булагына айланып226



лркы тарбия жараянын уюштурууда элдин ошол үлгүлүү тажрыйбасын терец изилдеп 
‘өтуп, бүгүикү таалим-тарбиябызды оиюго нетиздебсй туруп >лдин маданий денгэ.элин 
өрүү мүмкүн змее экендигин от турмушубузда көрүп жатпайлыбы. Ата

ги изилдебей. элибизди ал ар дан бейдарек калтырганыбыз чон күнөө экенин байкап эле 
абыз. Баарыбызга белгилүү Орто Азия элдеринин бүт турмуш-тиричилигин жөнгө 
уучу идеология «Ислам» дини болуп калган.

Ьул идеологиянын гаасири коомдук жана мамлекепик турмушта да. үй-бүлонүн. 
:елик маселеде да элдердин адамдардын карым-катнашында да балдарды гарбиялоодо 
■это чон күчтүү бол гон.

Энциклопедиягы окумуштуулар Беру ни Абдурайхон Мухаммед (973-1050) Ибн 
на лазындаштырылган аты Авиценне (980-1037) Фараби (870-950) Омар Хайям (1048- 
3) Махмуд Кашкари, Жусуп баласагын будар тарбия женүндогү илимди өркүндөтүп

раби тарбия жонүндо мааниеи ете күчтүү оригиналдуу кои ойлорду айткан. Адамдарды 
ий жактан тарбиялоодогу илнмдин маанисин жогору балаган. Анын ою боюнча билим 
мдын жүрүш-т\ рушун кооздойт. даракт-аи осун чыккан бугактар мемо байлагандай тле 
,и.\не умтулгаи адамдын адеп ахдаг ы • азарат. Билим алууга дилгир адамдарды 
:тырып. андайлар жаш. жупуну. деми таза, адептүү тарбия берген, туруктуу. эч кимди 
абат ан. жамандыкка Gapoaian. илимпощорго сый урмат меиен мам иле кылган инсан 
>'та тийиш деген. Баарыбызга белгилүү инсандар кандай эле жаманы да жактысы да 
аса берилбейт. ал еапаттар адегенле үй-бүлөнүн ата-эненин, чон ата, чон энени. ага, 
лер андан кийин улам кенейген чөйрөнүн таасири менен калыптанат. Кыскасы 
андын акылы жана деие жагынан шайкеш осгүрүү. андагы оор басырык. гоктоо 
оздүү шыктандыруч менен бирге эгерде бич тура тарбиялоо жолун таап айда баланын 
шны жагынан пакизалыкка конүп, жан дүйнөсү тазарып, пейли оцолуп. айкөлдүк 
н алатына айланаг. Огиентип баланын табияты жакшы тарапка езгөрөг. [2]

_дам бал асы жарык дүйного жакшы, же жаман. ачуулу же боорукер болуп кслбейт. 
кыл гааасир этүүчү факторлордуи жыйындысы аны мындай же тигиндей кылып 
.штандырат, С'ыргкы чойрөнүн таасирин кабыл алым, аны тааным билүү менен гана 
елбестен. анын таасири менен бала жаман же жакшы сапатка ээ болот. Балдарды 
'иялоодо его кылдагтык менен мам иле жасоо керск, баланын жан дүйносү жоктой 
<туу, ага ар кандай сүрөттү оңой эле чиймелеп тартса болот деп айтышат, ушулар 
Ү эле элден чыккан даанышмандарыбыздын таалим-тарбия жөнүндөгү залкар 
'руна ширелишкен калайык калктын педагогикалык тажрыйбасына жана ой 
төсүнөн келген болуп калган эядик педагогика таасирдүү таалим-тарбиянын 
мдүүлүгүн укумдан тукумга кылымсыз улан отурган. Биздин күнгө чейин 
иргендигине акылман акын, таасын педагог бабабыз Жусуп Баласагын «Кут алчу 
!М» дастаны эн сонун дал ил [3] (1998).

Дасган мындан 9 кылым мурда жаралган. Окумуштууяардын божомолуна 
анда Жусуп 1018-жылы Гокмоктун түштүк жагында Баласагын шаарында туулган. 

ндуктан анын ысымы дүнөлүк адаоияттарга Юсуп Баласагын деген ивам менен 
1ган.
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Педагог бабабыз Жусуптун «Куттуу билим» дастанынын каармандаръ:.- 
Адилет чынчылдык, акыйкап ык, айкөлдүк бир. Деөлет- кут ырыс кемиктин, с •: 
парасаттын лили ак тазалыкгын. капнет- сабырдуулуктун токтоолук, маиса:::- - 
алданбастыктын касиетйн айгинелеп ачкан. өркүндөюн инсандын мынд 
еапаттарынын ар бир пенделе калыпгануусу коомдук турмуштун зарылдыгы - 
баяндаган залкар педагогикалык мурас, окутан адамдын ички сезимин козгоп. - 
гаалим тарой я берүүчу шурудай соз тизмсги. Азыркы күндө мындай Караганда - 
туурапуу жаны бир нереени изилдеп чыгуу, анын чыгармачылыгы туурд 
айтылбай келген ойлорду таап айтуу да кыйындай. Ошондой болсо да д - 
мааниси терен чыгармалары удам мезгил еткеи еайын илимпоздорду жань. 
жаңы доор тал ап кыдган «жашыруун» көрүнүштерү менен озуне тарта берег 
көрүнуш болу п калды.

Ч.Айтматовдун чыгарм^ка^ын эң мыкты түшүнтендер кыргыздар бо.ту 
себебй, анда,от мш  лга-бабц* руху бар, биздин турмуш бар, бизге д 

тар, этнография, этнопсихология, этнопеда-
жашо:

[ДИН
щ, А ^ Г г а р б и я й ^  carw;ggbi _кандай„ гдна .чат^ц

етттАкДцлшер изаддегМ>р1 ан ооъектилер, калктын ж 
&т1вдЙдтьдун чыгармаларында элди

|,мне ■ максатга колдонулуп
о р у н гө таү т^ ' 
жаткандыгьш

Айтматов1таану'учулары ал и да герен изилдг 
v ** ‘д^еертацияларды коргооиу уюштурууну жолго к. :

жакь
этностаануу баг 
ой

элдик и еда! о ■ и  \
салттар жазеүэмЛ rapafl 
зарылчыдыгы 
иш кандидат ык. 
кундун талибы, |4

Айтматовдун элди к таалим-тарбия беруудо кээбир 
. омепкудей макса i гарды когауу.

)лдик кылымдардан бери кшлоиул келе жатжан тарбиялоо салттар! 
журманга ачьйт берүу;

оайырган тузулуи. эл гарабынан эчен электен ©туи. мезгилдердин 
туру штук берип келген элдик педагогикаиын даты терен изилдеп таап чыгуу: 

Элдик тарбиялык ишенимдериндеги он сапатгар жана тере сапатгар ме;
адамдардын ыймандык, эстетикалык тушүнүктөрүн салыштырып көрүү;

Соңку жана мындан кийинки муунду еткен доорлордон калган тарбия.д 
менен гаразапап керүп алардын он жолго түшүшүнө салттуу түшүнүктөр, эреже- 
менен таасир этуу:

Кылымдардан бери оозеки айтылып келген >ллик адабиятты (фольклор.-, 
чыгармаларыида идеялыкгэстетикалык макеатын шике ашыруу учүн аракетте.-. 
фольклорду гаалим- гарбия берууну бир булаты катары атайын максат менен па:':

Жыйынтыктап айтканда этнопелагогикалык багыттагы изилдөөлөр инт 
жүргүзу.түп, төменкүдөй элдердин гаалим-гарбия салггары ар тараитуу иликтеег

Демек, кыргыз элинин түшунүгундо гарбия коп жактуу. татаал кубулуш 
«гарбия» деген жалпы тушунуп. маңызым чечмелеп коруп дээрлик багл 
гилдеринде арабдардын «табияг» деген созунои кирген. Жалнылап айгканде. 
элиндеги «тарбиялоо» тушунуту баланы багуу, кароо анын акыл эсин ост 
соолугун чыңдоо, аны өрнөктүу жүрүм-турум адаттарына үйрөтүү дегенди . 
Элдик педагогикала мурункудан калган адеп нарктын каада салттардын с а 
муундарга мурасталып. есүп-өнүгүшүн да карыялардын өмүр улгүсү, өрно 
тыгыз байланыштуу карайт.

Элдик педагогикадагы тарбиялоомун жолдоруиа таяиып гарбия ишинин 
гуу ра чыгарын, туура баа берүү зарылчыдыгы келип олтурат.

Демек, жыйынтыктоодо балдардагы жакшы жүрүш-туруштун ык. машь 
гүрдүү адаттары калыптангандмгын аныктоонуп мааниси ого чон. Анткени ада' 
женин анын и ши. айткан сочу менен аткарган ишинин байланыш ленгээли



лондои зле кыр1 ыз элинин руханий лүйнөсүнүн океанын сүзүп еткен алп 
лаатчылардын залкар педагогикалык идеяларын эллин жан дүйнөсүн байыта турган 

дичке айланлыруу азыркы мезгиллин актом талабы.
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Я J РУДОВОЙ МИГРАЦИИ
IEaS o f  m ig r a t io n

ажную роль, долее того, она 
Миграционные процессы 
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На сегодняшний день в Кыргызстане экспорт рабочей силы является самой

■ :тыльной, ключевой отраслью экономики. За последние подхода года прибывших в 
..публику составило 17.2 хыс. человек, число выбывших - 35 тыс. человек.

рационный огток 18 гыс. человек[1]. С уверенностью можно сказать, что каждое 
. твердое домохозяйство (более 26 %) имеет хотя бы одного трудового митранта. 

отчисленные исследования, проведённые в этой области, показывают, ч то отток части 
ловых ресурсов положительно сказывается на рынках груда, увеличивается средний 

: тзень размера доходов беднейших слоёв населения. Эмигранты за рубежом
■ ;обретают новые знания и опыт в различных сферах, которые они могут применить и в 

ей стране. Они осваивают новые гехнологии, приобщаются к новым стандартам
: анизации производства. По возвращении к себе на родину они могут совершенствовать 

лесе производства и социально-экономическое развитие в целом, однако имеется и ряд 
.• ативных последствий миграции, которые далее и рассмотрим:

Негативная сторона отъезда коренного населения за рубеж выражается в 
-дующем:

1. Уехавшие граждане производят валовой внутренний продукт в принявшем их 
. :ударствс, они увеличивают национальное богатство принимающей страны, 
.рабатывая деньги за границей, эмигранты значительную часть этих средств там же и 
гатят.

2. Из стран региона уходит лучшая, наиболее конкурентоспособная и 
гедприимчивая часть населения, ослабляя тем самым национальные экономики, 
леньшаетей слой трудоспособного населения. Постоянный отток до половины мужского 
аееления блокирует возрождение и функционирование реального производственного 
сктора экономики.

Массовый гьезд молодых люден может ОТрИЦаТСЛЬНО ПОВЛИЯТЬ НЛ
томографическую ситуацию. на внутрисемейные отношения, преемственность229


