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Аzрессuя - ой-пuкuр JrcaHa Ulценl]Jrrdерlч Kolt учурDа
mJ}ypa э]ilеС 1сол л!енеН корсоmкон, оз кьвьrкчьиьrzьIн, уку-
ryн корzооёо кrлlwлукmy dемонсmрацtlя кьuуу, башка
кuчluлерduн yryzyчa шек келпuруy аркыJl)у бЙduрш,lеен
эreана коомdук mурмушmа кабыл альtна бербеzен Jсwум-
lпурум форtласы. Макалаdа абdан акпуалёуу коЬidук
маселе болzон оl<!учlларdын azpeccuBOyyiyzy-iono on"rn
к(uыппаньlлцынdа уй-булонун opDyH mалdоЬdо арналzан.
Дзыркы 

_ 
заманdьtн tltapmbtHёa аdамdарёын фч-6uрчменен болzон мм-tuлесuнdеzч аzрессuвdуулyкпrl осушy

эсана aчblч эlсаш эrсеmкuнчекmерduн uryруш-mурушунан
баilкальttцы луtакмаdа ."rнu"ообопуу *iiin вйz-"r"-.
AHda каральtп ,lсumкан meшalbl палdооdо пеdаzоzuкмьtк
эtсана маdанuй-mарьаыйлык сьlякmу мепоdолоаlмьtк
эеоболор, уй-6улонун m)/ура uul аракеmmерlч аmкgруусу
асана бманЫ )юакuлЫ эсана m)ryра *ypyr-rypyobipro
уйроmуусу - коомdуп келечееuн uсана улупmун ссutэ,|rап-
mыzьlн шарmпа?ан пuкuрлер )ЕеmекччJluкке алынzан.
окучунун uчca+ каmарьl кальrпmанусун эlсана оз ара ма-
ёанuяпmуу мамulеu]ylлryн баеыmmуулуеун кrrоm!пr макса-
mынdа апа-энеrcрZе сунушmар берtллdu.

_ Неzазz.u созdер: окуучуларёьtн аzрессuвdуулуеу, уй-
булонун орdу, пеdаzоzuка, бмdар, mарбuя, ,ййr, ny,
рум-пуруi1.

Дzрессuя - мненuе u убежdенtм, покозываюtцuй
зачаспую неправuльньtй пуmь в залцumе свочх llшmepecoт ч
прав, dелонсtпрuрующuй свою сч]у пуmем нар)паепuя llpaB
dруzщ люёей u посреdсmвом прuняпчя незаконньtй преd-
спаменuй u форма повйенuя не прuнчлrаемм в оftцЬсm-
венной эrcазнu, Сmаmья посвяlцена u:rученuю наuболее ак-
пумьной проблелtьt обtцесmва, ролч семьч в спановленuч
а?рессuu у уrащuхся, В сmаmье вьlраэrcаеmся обеспокоен-
носmь по повоdу возраспанurt аzрессuвноспч в опноluе-
HuM месrdу люOынu в conpe.n4eъHblx услоsuм u проявленuч
эпоzо в повеdенuчмолоOоzо поколенчя, В сrпаmьi какруко-
воdсmво рассмапрuваеmся аналч:' пеёаzоzчческlа u куль-
mwно-uспорuческш совеmов по правuльному воспumанuю
ý семье u прuвuванuю lqльпурьl ребенку dля сохраненuя
обчlеспва в буdуще.м u зdоровья нацuu.-РоduпелЫ бьtпч
преdложены совеmы dм воспumанuя ребенка как лччнос-
mu, Iульmуры оmношенuй межdу собой.

Ключевые cJlona: аzресСчя школьнuкОВ, РОЛЬ cetylbu,
п еd а z о zuKa, d еtпu, в о сп um анu е, о пн oul енtlя, по 

"Ьd 
rнu 

".
Дggrеssiоп-орiпiоп апd Ьеliф, shоwiпg оftеп the wrопg

way to protect their intereýtý апd ighls, dеmопstrаtiпg iis
streпgth Ф ylokyMg the righls of others апd througi the
1d9rtioп of illegal ideas апd behayior is поt accepted ipublic
life. Thb aпicle deals with а very iпроftапt soiial рrоЬlеп -
lhe аggrеssiоп of schoolchildreп апd the role of thi fаmilу iп
the mапdеstаtiоп oJ child aggressioп, The апiсй alsi апа[уеs
the ro!9 oJ the family iп the uрЬriпgiпg of the уоuпgеr gепеrа-
tiоп Tllb work was guided Ьу pedagoýcal, atlПrologiial, hb-
lorical methodological aspects |or proper еduсфiБп iп lhe
family апd iпstilliпg а cullure for lhe child to preserve lhe
society iп the future апd lhe health of the паtiоп is coпsidered.
Раrепls were of|ered advicefor lhe uрЬriпgiпg ofthe chilil as а
persor1, а cuhure of relatioпs аmопg theпselyes.

Kqt words: schoolchildreп aggression, the role ofthe!a-
mily, pedagogl, the uрьriпgiпg of children, relatioп, bihavbr,

Азыркы замандын шартында адамдардыrt бири
бири менен болгон мамилесиЕдеги агресýивдlтJryк-
тун осYшY жана анын жаш жеткинчектердrЕ жYрYм-
Typyt{yнaн байка.ltышы абдан актуалдуу коомдук ма--
селеге айланУУда десек жанылышпайбыз. Илгерте-
ден адамдык оз ара мамиленин баасы абдан жогору
турганы белмлуу. ((Адам - адам менен адамD же
<Адам болоор кишинин адам меЕеЕ иrпи бар>>, - де-
ген кыргыз эJцик макIrлдары эпlопедтогикаJIык эре-
же катары кабыл алынып, коомдо ийгиликке жсгуy,
инсан катары каrыптануу'да оз ара мамшле тyзyFтrlr
маданиятынын бийик денгээли кармiшып кслген.
Азыркы гrурда мугалимдер жаш жеткинчектердин,
окlлЧУЛаРДын ез мамилЗлериндс, жYрYм-туру}[уIца
жана кыймыл-аракемнде агресивдyyJrуктyн белги-
лери байкалаары, чоц адамдарды, ата-энелердин
Евьцкы кездеги оз ара мамиле тyзyyнFr маданиrIтыЕа
таilцык адатгарын I]UIСТИЦКТИВдт :ryрдо кайталоо,
тууроО менон байлаЕыIцкан IIроблемалар бар экевин
тыtFIсыздануу менен эскеришет.
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АГрсссия - ой-пикир жана ишеIrимдерди коп
rI}рда т}lФа эмес N(ол менен корсожов, оз кызык-чылыгыЕ, уryгуrr коргоодо кY"тYY"Y"rY демоцстра-
цшI кшл}rу, башка кишнлердин укугуgа шек кеJrтирyуарrоtлуу_бцлириJIген rканч *оо"дух тцlмугта кабыл
IТ1l _u.оu"ген жYрYм-т)рр, Форйч.". Мыrцай
Qорманын каJIыrrган
мектеп! жыныстык ýH.1l;:"r*.'#,*:I*";
КаРФКаТТаРЫ жана иЕдивидуалдууjrук оriдуу фзхl9р-лордуir и.Iиндс уй-буленун орлу айрыкча бЬоуп .unu-
лат. Бала озунун хYрY_м-ryрумуЕ алгач уЛ-6улоrуrrичинде к;шыгпаlцыра баштайт жана мындай кылык-
жоруктары коп у{)Фда омlр бою капат. Yй-буленун
демократ}rялуу, авторитардуу, коргоочу, коцyл кош
ж.б.у.с. боlryшу - баланын жYрYм-т}"умуна оц же
терс таасирин тийгизери талашсыз. Эгерде ата-эне
бири-6ири менен же болбосо б"**ч **uoep менеЕ
Yамил_е тYзYYдО шрессюга жол берсе, ба_плардын
бири-бирине ырайымсыздык, таш Ъоорду* 

".".nзьцн келтирГен окуяларына коз жрrса, анда балдар
м_ьпцай агрессивдYY ЖУрУý{-ТУРУJ!ЦУ туура дегсн
оидо аны адапса айландырып }fр{кyrrчyлyк болгон
жерде паfцаланышат. Бул маселени 

"Ъчуу "u*."r"rn-да балага rylра тарбия берууле ,o*u ,пч^Йо жyрyм-
црумг1 уйротууле ата-энелер бирге арметтениши
зарыл. Бирок, кээ бир уй-булолордо ата-эненин би-
роо авторlпардуу болсо, экинчиси ото эле демокра-
тияrrуу болгон учурлар баланы тарбиялоодоry ката-
чылыктардын бири. Ата-эненин коз караштары жана
тарбиялоО методцорУ ар башка болгон l^rурдч, б*ч
туура жана туура эм9с жrрYм-турумдуrr айырмасын
Фкырата албай, коом тарабынан беrгиленген'эреже-
лерди оздоцгцруудо кыйыtтчылыкка учурап, arpec-
сивдуy жyрум-турумдарды керсото баштай,г. Ошол
эле )^l)aрда уJгуггуЕ жана коомдуЕ ийгилиги уй-було-
дон башталат. yй-було коомдун негизги тyзуr{yсy
болуп эсептелет. yй-булонyн туура иш-аракеттерди
ажаруусу жана баланы жакшы жана туура }ryрyм-
турр{дарга уйротуусу - коомдун кслечегин жана
улуггуIt сtulаматтытын шартгайт. Ошондуктан ата-
эне балага жiцац гана жакшы, жоlцyy ясурyм-турум-
дарды корсотуп, ага оц ж.жтан таасир этуyсy керек.
Балага оз. таасирин тийгизе т},рган 

-меЙiп, 
*оtро

смктуУ фаrсорлоР канчilIык кемчиликсиз болуп,
туура хсrрр(-т)aрумдарга уйретсе да, уй-булонр тар-
биясы таасирдуy болот.

Бугуuку кyндо кээ бир уй-булолордyн мамиле-
си, оз яра тyцry}ryyсy тyзyлFцy жагынан начар жана
кучсуз болуп, баланын ЖYРYМ-ТУР)Тч{}на терс тааси-
рин тийгизип жажаIцыгын коруYго болот. Миса.пы,
ата тарбиясы, адаттары эркск бйага негизги Tiцcrrp
мйгизет жана (€ркск)> мывдай болуш керýк дегенсп-
гсн цаттар ла баrцардын агрсссивдyy жyрр(-туру-
мун кiшыптаIцырат, Мындай жrррt-т}румдарды уй-булесуноп уйрекген Оала аХланаruiЙЙ 'Ь-дчр
мевен конфликтке кцрет жана шрессивдуу кыймыл-
аракеттерди корсотот.

Кээ бир учурпарда ата-энелер балдарынын жа-
гымсыз жYрYм-турWдарыЕан удам, irларды физика-
JlыK жактан жазаJIашат. Бапаны фпзикшrык кrr кол-

допуп тарбиялtгакга аракет кылтан
дары эч качан irлардан туура )iryруш-тlЕl
уйроно алrыrrrпайт, теск9рrСiнч0, фiзiткЙfrнууга кабыrган бала ачуулаrrуу, жиIцеЕrr
боmондуrстан, корго}rуу максатыЕда агрос
рурry уфонот, Баланын агрессивдууJrугg зI1€
агрессивдуyl\rryrун натыйrкасында пайда fu
бала созсуз турдеЪ"скери багытта тарОЙ*ra.
мектеп ок}rучуларынын 2З,9% агрессllвдп жyп
тwум дарды уй-булесундо коргондrгrrr айгiiшкав.

Физикалык жактан кордук коргон баланын ичrи
башкаруу жоIцомдrYJryry онукпойт. Мывдан сьрт-
кары, ата-энесине жана айланасындаrыларга каршы
1чуулатд/, жек корYY, кыжырдануу сезиrядери паfiда
болот. Жегец тЕUIгыЕ, пайда болй *.* *uf,yy.".r-
миц агрсссивДrу жlФум_т}?уN{дар меЕен башсалар-
дан чыгарат (Кокнел 1996), Балала агрессшшы жок
кылуу yчyн анын агрессивдyy жyрyм-туруil{уна кар-
шыJIык корсотYп, туура журYм-турр{дун эмне экен-
дип{н тl'IлYндYр\лr сьцкгуу чараJIарды колдопуу
зарыл [1]. Жакшы, YlгYrrYу курбуларын, таанышта-
рыg мисrш келмрyу меЕен, ilлардын коомдо жетиш-
кенмктерин корсотYY зарыл. Афым }цурда ата-эне-
нин озгечо коргоочу мамилеси баланын ички коЕ-
тоlгr{уН томондошYНе себеП болуп, натыйжада бала
агрессивдyy кыймыл-аракеттсрди корсота баштайт
(Колеман, l992). Ошондукган бшlага бо.тrула беруу,
анын терс жоруктарын жактоо жакшы натыйжалар-
лы борбсйт.

yй-булонун баланын алы келбей цlpган иш-ара-
кеттерди аткаруусун' баланын каталарын оlцобой
туруп, андан идеаJцуулукту lyryycy, балага маани
бербоо жана ото эле басым *чiiЯ-бер.ек жYрр{-
турумдар баланын позитивдт тарбияланышыtrа терс
таасирин тийгизет. Мындай мамилегс кабылган бйа
ата_энедеIl аJIыстап, урушчаак, ачуулуу, чыр жана aг-
рессивдry боrrуп чокоюшу Myr,lKщ [2].

Баланын хryрrи-турумларлы уй-6улосрон уй-
рокYп чоцоюцунда эмоциялык-инстиЕктивдYY ка-
был апуцтрr ролу зор. Ушуцай аспектидс агрсссив-
дуYJryк ла уй-булосYнон, эркек балларга айрыкча
атасыцан ОТFIIY ]v{P{Kyt{. Ба.тцар ата-энснин хсе бол-
босо башка ба:цардын агрессияJшк имrryJБстарын
контролдоо )I(олун окшоштуруп тууроо аркыrгуу оз-
дорY}frн жYрYм-т}рум жана кыймыл-аракет форма-
ларын каJIыптандыра :rлышат. Мындай жол мспен
уйрекулrгеп Щ?Рl-ТУРУItлдарда кээ бир рурларла
агрессивдYYl\/к дагы болушу MyvlKyH [3].

Бугiтrку куку уй-булонyн шартында жаш жет-
кинчек озYtrуII оtгуг"lтсYндо адамдар мснен баарла-
шып, коомдун тажрыйбасын Рiренуy аркыJryу гана
оЕYго .шаарыЕ озгочо маани берип тушYшy абдан за-
рыл педагогикалык маселе болууда.

Аптксни баарлашуу, rкызматташуу социаJца-
шуунун негизгr факгору, алар аркыдуу гана адам
баласы озуrгрr материаJIдык, маданий, ички жан
дуйнесlтr керектоодоруIr камсыз кыла rulaT. Себеби,
келечекте коомдо, анын бардык мучолорунFr хеке
мамилеси жапа оз ара мамилел9ри адептryJryIсун
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нормаларын оз ыктьиры менен аткарып, жацай би-
JryYcY мен9н жонго саrшнат.

Коомлун куруJryшунда адеrrц.улуктрr фактор-
лору озгочо мааниге ээ болгондуryна байлаrшшryу
адамзатгын тарышнда келечекти тlзlyчyЕyн адец-
TyyJryK ФинцибинИн эц мааниЛуу жыйнаш катары
морал.ФIК негиздеР иштелиП чыккан. Бизге белгпгцlz
болгоrцой ж.ке адамд"tн IчгrнозY жана аны}I кtlлып-
т:lныцы, адамдар,щIн алга р{туrгууýу, жашоодо жана
эмгекте келечек учytr кyрошyyдон келип чыгат. Ата-
энеси азыркы коомдо баlцарга MopaJllщk нормаЕы
ýакгооIry бешиктен баштап уфетусу зарьш, O.i, оал-
дФда адамдарга боорукердлпс менен мамиJIе кыJryчга
негизделген жYррI-тур},I!{ду, адепryYлYктY кlцып-
тандырlусу абзел.

Ба.шарлы ар турдYY миltдеттерди аткарууга,

9Зуtryн буюмдарьтн тартипке кеJrтирyyго, ОелЪ-ищ,ry
бир режп.rди сактоого, жолдошторун, уJгуу адамдар-
ды сыйrrай бr.uтуре уфетуу бул, адегlryу.тгуr<ко тар-
биятrоокун жана агрессивдуY.ryктY ал.ФIн аJIа аJIуу-
нун биринчи кадамдары боlryп саналат.

Осrryррлдорлун уй-булодогу болгон тарбиялык
мрлкFIчYJryктерYнYн жардамы менен жеткинrIек
мезгиlци туура жана оцой откоре аrгясу rryн аJIарга
коомдл мампJIе жондомдYYлYкторYн уфетуу керек.
Мыrцай жондомдуyJryктордyн эц негизгиJIеринин
бири катары проблемаларды чече биrгFу жендемдyy-
Jtyц/ эсептелет. Инсан коомдук турмушта кабылган
проблема.парЕI так ушул жоIцомдYYrryк аркыJtуу
жецYy менен, турмушта кез.щешууqу проблемаларлы
чечYY жоIцомдYYлукторYно акырындап тажрыйба
топтоо аркьutуу жетишет.

оryучуryн инсан катары каJIыптаЕууýун жана
оз ара маданиJIтт)iу мамIIIецrYYЕуIr баштгуулугун
кучоryy максатында ата-энелерге сунуштар берилди:

- ата-эцелер окуrIулардын онуцYсY r{Yн жа-
гымсыз, терс чоФолOрдYн таасиринен чекто0 жана
аларlщн кароосуз кал}ryсунан tцдын-;}ла иш аракет-
терди журryзуy;

, агрессивдуу адамдар менен мамиле трбей,
мээримдуY, адепryY, рухий оЕrгrY жоJIунда жYргон
адамдар меЕен кебуреок баарлашууну к:tмсыз кьuгуу;

_ - балдар.щIн кызыкчылыгына жараша, алар.БIн
бош убаlстыларында пайдалуу аракет *r.уу* тартуу
максатында иш чараларды уюшryруу;

_ адамзаттын окyгry жоJryнда айлана чофедо-
ryлордY, анын и.Iинен жашоонун баркын баамдай
бптгцlго башттоо.

Ушул сыякгуу башттарда иш.rлып баруу систе-
магуу ж\Фсо, окуучулардын озYнYн жондомYн енYк-
тYруrго .lлып келет. ошондой эле мардын бирп-6и-
ршrе болгон мамилелеринин жакшыруусу окучуу
жеткинrIекгин башка адамдын сезимин билшI, уку-
ryн оз укуryндай, сезиминдей экендигин ryя билген
абмга жетищи арьuryу агрессивдуyJryк аракети
а:}мт.
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