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Макалаdа вьlркы учwфн абdан акmуалdуу маселесч
болzон аmа-эненuн оз балdарына эlсасаеан мамllлес1l кара-
лаm ?сана анын muполо?uялык оцутпy, баutкача айmканdа,
масалфuкацчмооzо байланышmуу чзuлdоолор пмdооzо
альlнап. Тмёоонун неzuзuнdе алар 3 mопко белунуtц эсал-
п ыл а н а m. !ел о Kpamtlш bt к, 4/м ан u сп, u к прuн цuплп ерdч к а р-
манеан апа-эненllн ]rrамuлесuне арmыкчьlльlк берlлеm.
Коомdун булпрtdей баалs,пуц7парын ул)D) щr)нdарdын, бuоzе-
н елпuкал ык, соцuалd ы к-пе dаеоzu ксu ык озеочолyкmорун сак-
mап Kшllyda уй-6уле0о бманы mуpа mарбчмооdо аmа-
эненuн, мекпеппuн орDу эбеzейсtlз зор экенduеu айtпылаm,
Дmа-эненuн бмасьtна аulыкча эле корzоочу боцпtунун
себепmерu JlсазыJлап. Коомdун пузулучунdе HeztBzu булак
Kamapbl эсепmелеен уй-булоdо баланы mарбuмап чьl?аруу-
ёа 3 баzыmmь| куаzьlна аJlёан ор канdай uuлl-аракеmпер
Jtcalo мамлulелер :ltсонунdо соз болоlп. Мынdай мамчлелер-
duH баланьtн mарбtlяланьttuьlна жано коом ply1l эlсарамdllt
болуtчуна muйеuзеен mаасuрч абdан маанлlл11,. Бала 1d-ýy.
лоdон корzен.мамuле жана,!лll,нозdор apKbutyy JcIpyM-mypy-
мун кал ып пан d btp ыл ьlщьt чаzыл ilьtрылаtп,

Неzuзzu сеэёор: ох:учулафын аерессuвdуулуzу, уй-
буленун орф, пеёаzоzuка, балdар, mарбuя, мамчле, жYрум
пrурум.

В dанной спапье рассмаmрuваеmся наuболее ак-
mумьная ttроблелtа современноео обtцесtпва: оmноuленltя
роduплелеil к caourl dеmяu ч llx lлluполоzuческuе аспекmы че-
ловечносmu, uньlrtч словалlu, аналчэuруюпся вопросьl чссле-
dованuе, связанные с bt массuфuкацuей. В основе ансllluзо
опч поOразёеляюпся u обобtцаюпlся на mрч еруппы. Пре-
urlуче спво о m dаеm ся m еп роdцm еляl,,l, xomopbt е npudepcrcu-
ваюmся dемокрапuческчх, ?уманuапчческrlх прuнцuпов.
Поdчеркuваепся пруdная роль, опвоdячlмся uлколе, ролч
роdutпелей в семье в воспumанuu ребенка, умеющеzо сохра-
нum ь обulе сmвенны е ценносmu, бuое.енеmuче cnue, соцuаль-
но-пеёоzоzuческuе особенноспtч облцеспва. В сmаmье речь
пойdеm о mрех направленurLх u разлuчных оmноlценл|ж прll
воспumанuu dеmей в семье, коmорое являеmся основным uс-
почнuком в обtцесmве. Такuе оmношенuя uzраюп ваэlсную

роль dля воспчmанuя ребенка, копорыil прuнесеm пользу об-
uрсmву, Повеdенuе ребенка я&пяеmся оmра)rсенuем оmно-
шенuй, коmорые он наблtоdаеп в своей семье.

Ключевьtе слова: а2рессчя ученuков, месlпо ceMbu, пе-
ёаеоаtко, dеmu, воспumанuе, оmночrенuе, повеdенuе.

This paper deals with lhe most urgепl problem оrmоdеrп
society: rhe allitude of parents towards their children опd the

фроIо9 of humапiф; iп olher words, sludies related to lheir
classification are апафеd. Д! the heart of the aпalysis, they are
subdiyided апd generalized iп|о ll1ree groups, The advaпtage is

givеп lo those раrепls whо adhere lo democratic,
principles. It stresses the dificult role assigпed lo the
lhe role of раrепls iп the family iп lhe upbringing of tle
whо is able to preserye social yalues, biogeпetic,
gical characleristics of sосiеф. The paper will focus м
areas апd yarious relalioпships iп lhe еduсаtiоп of
the family, which is the пtaitl source iп society. Such rеlоl*
ships play ап iпporloil rоlе iп the uрЬriпgiпg of а child*
will Ьепфt society, The child's behavior is а reflection of *
relationship thal he оЬsеrvеs iп hislamily.

Кеу wоrds: Sludeпt aggressioп, family place,
сhildrеп, uрЬriпgiпg, a!!itude, behayior.

Ар бир ата-эне билиши зарыл: уй-буле бул
ап коомдук маданцrlтгын булагы, уryтryн
тын, мурасын улантуунун чойросy, инсандык
дYн, оз ара мамилелердин к,rлыптанышынын, псtlt{>
л огиялы к адат, жагдайлардын жарiшышышынын оЕlФ

ry. Yй-буленyн куралышынын кБIлымдарды карь.т-
кан бай тажрыЙбалары, ар бир yЙ-бyлодоry жiвылбits
ган мыйзамдарын, ар бир мучесунуrr аткара тургд
милдетин аткаруу, ыйык тутуу, анын бекемделип ýF_

рушу жаш жеткинчектин келечекте жашоосу
пайдубал болот, гармониJI жаратат. Коомдун абалrr

уй-булокун оздyк саясатынаЕ кЕlльIптанат. КоомдiЕ
буryндей баалулуктарын yJD,y муундардын, биогень
тикаJIыкt социалдык-педагогикалык озгочоJryкторYЕ
сактап каJIууда уй-булодо баланы туура тарбиялоодо
ата-эненин, мектептин орду эбегейсиз.

Ата-эненин оз балдарына жасаган мамилссЕЕ
классификациялоодо окумуштуулардын изиJцоолорYЕ
негизинен 3 топко бе.гrууге болот. 1).Щемократиялыц
гуманистик принципгерди кармантан ата_эненЕн ма_

милеси; 2) Авторитардуу мамипе басымдууrryк кьшгаЕ
ата-эненин тарбиясы; 3) Балlасына коргоочу нуктагц
бапестеп мамиле кылrан ата-эневин тарбиясы.

Ба,rага чыll дltлинен жана атан-энелик сезим ме-
нен мээрим токкон сyйty тартуулаган, анын ийгилик_
терин колдогон, жеке инсан.ФIк сапаттарьш сыйлаган,
баланын озyн-озy онyкryрyyсyно жардам берген, каа-
лоФ-тилек жана ой-максаттарынrмаани берген, кYрYN'-
туру,"ryн анын жоопкерчилик ац-сезимиц жогорулата
турган формала ьIлдат коземолдогон атa}-энснин ма-
мипеси демократиялык мYнозго ээ. МьшдаЙ MaMItJIe

башкаларга караганда баланын жске инсан катары
окyгyyсy y,тrн эц ылайыктуу мамиле деп эсептелsт.
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сезимин жогорулатуу максатында кээ бир
'УМДаРДьтн чектерин тrIIIYндYруу 

""r"n up

?a:_u. 
аJIдынIIа я(асоосуна уруксат бЬiшет. Ата-

ОaЦДарЫна демокDатияlг,/ч м2wп. ;,,-*,. .--.
иr 6,*,, <_*__* _- ТУУ мамиле кылган уй-ону бири-бир*, .",Яоч.ан, ;"-; ;;;.;;;;;"-

Y-:Ж,у::::: 111 ьнry* вЪч-"*, ;;;-
:_y1*"," тшIаптарыпа жооп берЪн ilry-"БЪ.fr)yлолордуIr катарына кирет. Ата-эн"Й'ЙЙ"-
',i_Y YP,".: Х<аНа сРуу негизги орунду ээлейт.

,+}*Ж:ЧУ]l3гоu дсле кээ бир уrурла ту_
р жана талаш-тартыштар болот. Бирок,
ачык тyрундо, чогуу отуруп, кеrrеш ме-

_:."r:.:"дчrен, конфликryу, сryеiти* абал узак-
i],]r]j::::4"мократиялык принциптерге негиз-

уй-булодо бардыrы бирдеt -.r";;; й;;;Y ЭРеЖеЛер болот. Мындай припц"цтерд,

.1_ Т_Т. ушулtдай тyшyнyкгоry ..u-.".n"p
Yи-OYлонYн маселелелерд* о.*"о"*"пдa

t}алдарына оз оюн билдируцо, жеке пикирин айтуута

:rУ:ч"y- берет. Аларлын ортосуIц:lгы MaýtKlIc
жасоого, аIрессивдYY коркугуп-YркутYчлоDго

урмат-сыйла, баарына бир тартипк., ;;.*;.;

=1:р 
ким оз *"-оо.у 

".r.n "i""fi.",;rйЙ;trегизделгеЕ.

,{:у"lо_-*r, коз караштагы уй-булолордо даi{ын жагымсыз кылык-жоD* *^.rrо-"- i:,_:-
пэй vo__ R^_^____ 

(ОРУry жазаланат. Бирок,
жаза баланы .уrорrфu алып кеJIrу yчyн,
кылык-адаттарДы к.цыптандырууга бiг"iт-

, жоопкерчиликкс уйротуу максатыt{да берилет.

:_Yj: _1Y: КYЧ КОРСОТпо."" д."о,.рчЙпуу
ба-тцарында 

'Л,pu 
o,*u оц эмоциоцалдык

'Y._9_I1i: 
КОЦYЛfrIYIr 

_OclTПlHo ТааСИр птйгизип,
дyиЕосy гармоrшяда болrгон ар таршпуу инс€lц ка-каJIыптаЕышыЕа салым
,IK прицrиптерди туу ;Ж:r},Т-}J.ЖХ;

ыз жаЕа катуу жазrга тартуу{у{ ордуна, аньт
,(ана ынандыруу, ишендируY жоJry аркыJгуутарбиялайт. Му"у йi''Ыа;;;Н;Ж ;1;?;1:

Y О1-""Т:"тын, рfyцrн алардын мээрими аркылууссзе iшат. Натыйжада, бала ата-эненшr'сезrйе, ой-

З.::::]"" 1 умrгг.о.г rно 
_ 

ылайык жyрyм_тур yil( жа_сай баштайт. мllндал' iи-оr;Й Й'дi,* 
^JЙопчру

бври-бирине сый жана урмат меЕен цамиле кьшышат.(ЛЦОIЦУКТаН, ата-эне бала ,,r.Tr,.* жrrlrlt, trn*, /-

з*::::. - а;ffi"tr#trжт ;:;i:
]1.,б:r'YЧУн, оздорy да ту)ра щrрупt-туррлла бо-

З"; 3j1l1yf коргозYш от.,Щс м о кр атиялуу у"- Oyn u -
бала белмлуу о.**Ъ ";-;;;;;; Ё#;;",,
буле балага ишенет жана аrа ар тараптан колдоо

демократиялык негизде мамиде кылган ата-эне-

1': ::11r::_i: rqpp{-Typylrfл{ ьша Едыруу, ryшy-у б.руу ар кылуу ;;",";;;о;; ";-й;',1Й;;:тууралуу айтып, озYя коргозyцгFrо уруксат берет,

Баланып жашоосуЕдs бе.гтпlлекгец эрежелýрди ал тy-uIrно тlрган фогмlа айтып бершlЬ. Ьул эреlкелер
баланын бешилуу бир тартипке'оrr rъriй кдлсыз

:y::_{:.y:у_**оуу MaMиJIe жчсоЙ .r.-r".о.р
оалдардын к&tлоо-тI
озгечъ 

"","о; ;"#;#; жffffii:Jffi.r:}энесиник стресстин иtIинде жасаган жагымсыз rсшi-мыл-аракетин корбосо дагы, стресс абалында эмнекылуунУ :кана проблемага кабыlганда аны кандайжецyуЕу билишет.

^" 
"",I|j111_:r*r" 

аткарылган изиддоолор боюнча,оаланы тарбияпоодо демоцrатияJýlу мчr-Ъ*он *а*-тоочусу боrггон ата-э
раганда ба.гцарын ;'ffi 'ЖfrЖЪ::.iН:
реок уйрото аJIгаIIдыгы, -"р "."an- 

кобуреок сР-лошкоЕY, биргелешип коп иш аткарышы жанадайымабирге убакыт откорyшу Oua*.ori". Д"J*оч*"оууата_эЕелер авторитардуу мамилеге караганда демо-КратияJrУУ мамиленин баланын позитивдyy ч*""дyy-,rуц4{ жогорулата тургавдыгына пr""п*Ъr. ТарЙ
методу катары бала менен суйлешц, ага тyшyндyрyп,
Ёротуу жолдоруЕ тандап ал.чп чтч-энелердин бал-
дары мор,rль, этикет, адсп эрожелсрине кофоок башийгеlциги байкалган.

АвторитардУу м9тоддордУ колдоЕгоЕ ата-энепинмамилесинин борборунда окр{дYк турат. Мындай
мамиле баланын озуно болгон,*"""""" *окко чьга-
рат. Бала ата-энеси белгилеген *ur)"y, ,il."сиз жY-
!Yм-туруv эрежелерин кыйшаюуср сактоого мФк-бур, Мындай эрежелерге Оаш ,Я.ен Оалч Йо -".окорyнгоЕy менен ызакор болуr:rат, кээ бир учурдатынчсызданган кабатыр абаlга кептелет. Стресс ме-вен катар эле авторитардык эрежелер балада ф."a-сезимин пайда кылышы мул{кYIr. Бала мьтндайагрессивдlтJцrктY 8зYнон алсызьра.к жс кичуу бал-
дарга карата колдонот. Двторитардуу rч""п.'"*у,"сl?гон уй-6улолордо эркек аялга, уrуусу кЕчrYсYно
агрессивдry мамиле кылгандыктан, й-6yдоде тьцrч-
тык жана суйlу сезими дяlпдýдft1. YЛ-буЙеry мами-
лелерде коркуу, коптонуу жана ачуу,л.lнуу, иrшевбоо-
ЧYIryК oKrI!' С}?УП К.lЛаТ.

Авторитардуу маIvиле кылган уй-булолорло ба-ланын сезими жана ой.
ни н ыр а сто о с ун а ке з #11НъН;"*ff:i?#;:;
пикирин жана каалоо-тилегин эркин билдире албайт.
Чоцойгон сайьтн балада озYно озy ишенбоечу;rук пай-
да болуп, таасирдYy кIлшини ыраазы *"rпуу"Ъ, ой-пи-
кIФ жана жYрYм-турумун аJIар белги-леiен бч."*чозгорцyго уйренот. Ушул себептен улам, авторитар-
дык мамиленин астында чоцойгон бша бачп<а.тrарга
жакшы мaмиле кыlryуrrу каалабай калrат. Бала оюц эр-
Ir3 6*дпр" албайт, оз алдднча чечим кабыл ала ац-
байт жана чечкиндyyлук децгээли абдан томон бо.гуп
калат, Себеби, мындайiбала оз каалоосу 

"anan 
ruup,

ачык чечим кабыл апа албайт.
Балдарынын ар бир айтылган созго ойлонбостон

макул боrгуусуЕ каалаган авторитард}ry ата-эведерде
баланын созсYз ryрдо бир жо.тго ffiуr.уrоу-*"р"*
деген тyцгlц{ук жаrцайт. Мындай мамипе кrлгъ* ата-
энслýр дсле оз балдарыН жакшы карYшот. Бирок,
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fб-*э демократиffуу ЕуIсга мамЕле жасiгак ата-

;:::r":уу::_r:ч.р*, Еускzrлiш, сынайт. Бирок



апардын сyйуyсy бапдары эрежелерге баш ийген мез-гилге чейин созулат. Эгерде бала эрежелерди сактоо-
дон баш тартса, анда бул_сyйуу дl ОЙ"rl Суйуунунордуна жаза келет жана бул *aau""rH кYноо мененбайланьппы болбойт. Мында r ""й; ru'оо"rпr".u"
балrа коркlrулан улам ар бир жас:ган ишинен тынч-сызданьп турат. Балавын аткарышы жана баш ийуусукерек болгон милдеттсри болот. Мындай-милдетгер
катуу тартип менен аткарылгандыктан, бала езун тар
:i!!y кийип журго"дuЙ 

",ц.чй."о ."й кыж!чIатооло Ьерет.
Окумуштуу Е.Маккобинин [2] пикири боюнча,авторитардуу ата-энелер балдайын u"y.yy.yru,

адамдьк сапаттарына жана каалоо-тилектерине маа-ни бербестен, оз каалоосу Ooro*u *урЙ--|ру" *uruмамиле жасоону жактырышат. дта-jнЪ каалагандай
}rypYм-Typyм ажарбаган бала жщага тартылат. Мын-
дай ыкма менен тарбияланган балдар uulynu*iy *uruкьDкырдаЕуу абалдарын ачык билдире алышпайт.
Автор итардУу тYцrYнYккО ээ уй-булолфдун бал анынжеке иЕсандык сапа1
коолду к кьtл ган ы o"#XXT. ii :ffifl.Жr-Тr'ffJii:
кек балдарда агрессиянын кyчошyно .lлып келет.

Баланын авторитардуу чейродо тарбияланышы,
анын билим алуусуна да терс таасприн тпйгизет. Се-оеои мындай балдар оздорYно ишенбегсндиктен
улам, сабакТа жакшы ийгилЙктерге *.-*" албайт,сынактаР мардыН коп тынчсыздан}усун, кабатырла-нуусун активдештирет.

_ Ата-энелераин балдары8а ашыкча эле коргоочу
боrrуп берип, бапестеген мамил9си tцардын индиви-

:I_Tl:ryy. аракеттерине тоскоолдук *чрчr*u"д",.",
оаикалат, дта-эне баласына сыртта жyрaопде туш ке-JrrYчY ар кандай жагымсыз окуяларды апыртып, чо-
цоЙтуп, кооздоп айтып берет.'М"*о.П -",Ьrr*"
себеби, баланы уйле кобуро"* *uproo 

"*"ur"r"o.коздошот. Yй-буленун мындай upu*arr.p" баланын
оз мдыFrirлыгына жа}
к оолдук келти рет. к 

" 
r'i;Ц' Ж;Тff i'.}"lli;ffi :

до чоцойгон бала ез алдынча жана демилгелц болоалышпайг. ошондуктан оз жондомдyyлyкторyн ачыккорсото алышпайт.
Ашыкча коргоочУ ата-энелер балларын айрыкча

Tjr*u козомолдей берет. Балдар", u.дuЬY аткарууга
алы жете тургаfi иштерди да ата-энеси жаiайт. йын-
дай мамиле кьшган уй-буленун балдары u, *ony 

"a-нен жасап корyy жана баштан ожорyy жолу аркыJrуу
gр:"yy жондомдyylцIктбр}ъ€ ээ боло албай Ka,raT.

::::^:]1Ц{"лорYно чеЙин кирише бергендиктен,
oa.ra кандайдыр бир кыйынчылыкка ryш болгондо,
аны оз irлдынча чече аlrбай кrцат жана озуно болгон
ишеними жоголот.

..,.л- li:ly" коргоочу мамилс кьIлган уй-булелордУ-катуУ тартиптсги жумшак'' уй-було дсп айого бо-лот._Мындай ата-энелер б-дiр","r,, dйi* *"-оожана керекгеолорyн орундатат, балдаьына абданжумшаК мамиле кылат, аларга коп коцYл бурат, Бала-сы yч}ъ бардык нерсени аткарууга л*р *iru эч нер-седен качпайт. Балдарынын дсн cooJryryHa жана би-лим алуусуна озгочо маани беришa".-Апчрдr," 
",

д9 нсрсслерине чейин кецул бурушат. Дл
ланын кийимин жана досторун озy тандо(
сат бербей, оздорy тандап берет. Ьирок
рын тец кылдаттык менен аткарса да, ба
тилегин жа}rа жоЕдомдуyJrуIffорyн байка
шат. Баладан ацыкча эле кеп н.рЪ.н" умрбапдарынын дайыма эле ийгиликцу б;йй
жана буга басым жасашат. ОзгочеЪмЙ Й;
ryу чойРелердон аlIыс чоцойгон ч*Й"ч *ш
баллар стессryу абапда болryулан ynu" *op*-fl

iцдыrгIа ur*upfrru мр{кyllчyлyry болгон

сызданат, тартынч€чктыгы жана

коркунучlr.ч

чим катары мьтндай абалдан качып кутулу}га
турушат.

Ата-эненин ашыкча эле коргоочу
беби томонкулор боrryшу мyмкyн:- Бала каза болгон бир тууганынын
жарыкка келгеtl rryрда;_ Баланын кандайдыр бир
менен оорушу;

- ЖУmарлынортосундаконфликттсрдtв
шу;

Ата-эненин оз уй-булосундо
децгээлде суйуу сезимин корбой чоцоюцrу,

Ата-эненин мамилесинин масштабы алгач
жылы турциялык окумуштуу Б.Кузryн тарабыпав
телип чыккан. Бирок практикалык *опло*.ууraр.
натыйжасында алдынкы масштабдардын ОириЮlр-
не коз карандысыз баалоону ишке ашыра ,rО"В цргавдыгы жана тест кайрадан ажарылганда алдыIпiЕ
ченемдерге байланышryу корреляция коэффичиеrт-
теринин жежиликryY тYрдо аныктЕlлбашынын нrгъ.ь
*]i]il ]1ri _т:l|чy кар альп чыгуусу T}ypaJTý
чечим кабьlл алынган [3].
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20I7-oKyy жылында И.Арабаев атындагы Кь*гыз мамлекетlгик университетинин колледжинде оry--ган 100 студенткс жана башка окю/ мекемелериц!Е
баа.гtоонун:карамдуу,ryryн жана ишеничryyлyryъ тек-шер\yге багьrггалган изилдоо жасаJIган. Изилдеоyчyн маilлыматтарды жыйноодо €цгач маалыматтар
топтоло ryрган мекеме, окуу жайлардагы изилдоог9
жардам_берс турган окут}учулар менен телефон ар
кьrrryу байланышып, макулдашылгандан кийин иш-
тин максаты, маанисин аныктоо каражаттары туура-
Jr}y маалыматтар жоноryлгон. Макулдук бергендер
менен суйлошYп, жоJryryшуу убакгысi, *uHu орлу
аныкталган. Андан кийинки этагrга белгиленген уба-кьггга бул окуу мекемелерине барып, чакан топтордл
ичинде баалоо анкеталi
гон. аРЫНЫн YcryHoH иш жYрryзYл_

жаппысынан айтt
негизги булак катарь, :::ii,#"ffi#xr##J*:
тарбиялап .ъIгарууда жогоруда кчрчлlгiн 3 бавтш
кучагына алган ар кандай иш-аракеттер жана мамиле-
лер ищтелип чыккан. Мындай мами.fiелердин бапакын
тарбияланышына жана коом учуц жарамдуу болryшу-
на тийгизген таасири абдан маанилц. ЬЙа уИ-булЬ-дон к€ргон мамиле жана м}ноздор аркылуу жyрум-
ryрумун каJIыптандырат жана ошол боюнча жашоо-сун улантат. Жаш жеткинчек мыкты адам, атуул
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бо.rryшу yчуrr ыцгайrrуу гyп{аЕдуу кооп{дун чойро ry-
:Iуз т|"", б.а. тарбrаялаrrуучу u.y" *yprur, турганчоиродоry кишилердин турItfуш-пФr.rчйигинсЕ, €зара мамилелецryyдо }кукry, бекем сакгагаЕ Irраваны,
социаJIдыК адилетryYлуктY, кzuшстыкты сезип-туюпт)рса, иш жY3YIцо аДепТY, ыймандуу, жоро-жол-
дошJоруIrа толерантгл/ мамиле жасай билген атуултарбияланат [l].

Бала ата-энеден ото турган тукум куучуJryк озго-чоJrYIсор менен торолот. Коомдо *uroo.y учl+I за-

|l j_,91:"' *rоyм-тlрумдарды уй-булодо" y"p""u..
DеJгилnu япон o*yl\{vm',vycy'y* эмгегинде b*u""rn
мYнозуIтYн алгачкы 3 янлда кшIыгIтапа тургандыгын
айтат (4). Бала Tyr<pt куу{уlгук озгочоJryктор жанаtцгачкЫ жылдардыН ичинде r"aaр.*"д"iилер жаначойро менен болгон бi -

ýjY lр_т,,о,о-,lffi ТfrТ,i:"-ЖТ,:хllн;
ьуп мезгилдин ичинде баланын кылык-жоруry кээде
ТУУРа ЭМеС Деп эсептслип, анд?й *rrrrуу"уru'rоскоол_
дут корсотyлсо, кээ бир учурла туура деп кабыл алы-нып, колдоо корсоryлот. Бала ушундайча оз журрл-
T}TY!,tYH жана кыймыл-аракеттерин аныктай а.пат.Квmогон изилдоочyлор баланын ;й";;;;;кийин-
ки мгачкы_жылдарыЕын аЦЫН }vfYt{OЗlTrYH к.шыпта-
lгуусунда абдав маавиЛrу болгонду.уrr, буо r,l"з."лд"
::р_л'_::uuj_u!YжаЕаМУктаждыктарыканааттандырыл_
:аган 

0аJцардын туура эмес кьшык-жорукtарды кор-
сото тургандыгын беrгилейт.

А.тгачкы жылдарда ата-эяенин балага кылган ма-милесинин таасири анын eMlpYKyH акырына чейин
уланат. Адамдын жчrоо.упдu й-бyп"й тийгизген
таасири aHbrH жарыi Дfйнего келиши мънен башта-
лат, ошентип инсандык сапаттар бала ксзден тyптоло
баштайт. Бул мезrилде озlцо ишеничryY, иuJеничсиз,
коз карандысыз, эрктуY, инициативацry жс болбосо
демилгесиз, колунан эч нерсе келбеген бала болуп

чоцоюшу ата-эненин бергон тарбlrясына коз каршrдшболот, Ивсапдык сапатгардын каJIыгпаншцыцда ототаасирдуY жана мааIrиJц.t/ факгорлорлун бири катарыy"-Yu эссптедерин бчрд"r* п.ЙооБiор Б-rр о*р_
ден билдиришет.

Бала кездин алгачкil жылдарыЕда эненин балага
карата оор басырыктуу жаЕа чечкиндyy, ту}та мами-ле кылуусу балrада ишеним сезиминиц кiцыптаны-
шына тYртку берет. Бала торолгондон баштап, аrгач-ку бир жыJцын ичиндс эненин ага болгон мамилеси
абдан маанилуу болсо, экинчи *"й;6;;"пч*'
мамI4лесиЕиII зарылдыгы озгочолуry байкалат :кана
ба.лrа алар чоцойгонго чейин мааниiпi, й.*""rr.

Ата-энелер алгачкы ,кылдарда балцары мевентл/ра маIчмле ryзYYго, аларга х(акщы журум-тlрум-
дар;щ коргозYYго аракет кылышы *.р.* *u"" кийин-ки жылдарда да мындай мамилелер улантылышы за-
рыл. Себеби, бала ата-энесин, улуу агасын же эжесив
озY учF{ (модель) Yлry катары кчбыл ап"т жана.шар-
ды тууроо жолу аркылуу жашоого уйренет. дта-эне-
лер оздорYхан.Iалык ry_)?а жYруlи-фрr* ээ болуш-
са да, кээ бир уrурда бала туура,"Ъ" *rrnr*-*opy*-
тарды корсотYlдY мумкYн. Кандай шартта болбосун
ата-эненин мамилсси )
ЛУУ боrгуtrу u6ou" *ччJIffi. 
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