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ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

Ergeshali kyzy A., M.D. Aidarova 
ABOUT THE RESEARCHES OF FAMILY EDUCATION

УДК: 37.032/018.1
Үй-оүлв ар бир адамдын жаш оосундагы негизги баа- 

луулук катары жашшарды рухий-нравапык жактан тар- 
биялоодо өтө чоң мааниге ээ. Макаяада баланын т кан 
катары кашпяшнуусунда үй-бүшпүк раау жана чет злдик 
чыгаан педагогдардун үй-бүлвлүк тарбияны изтдөөларү 
ж внүндв баяндалды.

Негизги сөздөр: үй-бүлө. элдик педагогика, адеп-ах- 
лак, үйгбүлтүк мадшшят, тарбия, үйгбүлөаүк тарбия, 
anta-знелердин. тдагогикалыкмадапияты.

Семья как важнейшая ценность в  жизни каж дого 
человека занимает особое место в духовно-нравственном 
воспитании молодежи. В статье изложены роль семьи в 
становлении ребенка как личности и исследования о  се
мейном воспитании выдающихся зарубежных педагогов.

Ключевые слова: семья народная педагогика, нрав- 
ственость, семейная культура, воспитание, семейное вос
питание, педагогическая культура родителей.

The fam ily as the m ost important value in the life o f each 
person occupies a  special place in the spiritual am i m end 
education o f the youth. The article describes the role o f  the fa 
mily in the development o f the child as a  person and researches 
on the fam ily education o f outstandingforeign educaten.

Key words: family, fo lk  pedagogy, morality, fam ily cul
ture, upbringing, fam ily education, pedagogical culture o f pa
rents.

Учурда Ойяим берүү сиетемаеында үй-бүлвлүк 
тарбия, жаштарды үй-бүлөлүк турмушка даярдоо, 
анын коомдук жалюодогу ролун, маани-маңызын ту
шуй© бшгүү кейгейү актуалдуу бойден калуудз.

'Үй-бүле ар дайым коомдүн негизи болот" -  дев 
О. Бальзак белгилегендей үй-бүлө, злдик педагогика 
женундө сөз кылууда анын тан. максат, кызмат жана 
тарбияггоо жалдору женүндегү линий түшүнүктөр 
менен бирге өнүккөндүгүи эске алышыбыз керек.

Православдык динднн гана эмес, ар бир динзин 
милдети адамдын рухуна багыттатьш, адамдын жү- 
рөгүн жаман ойлордон, амалдардан жана сезимдер- 
ден арылтууну макеат кездейт. Адам өлүм менев 
бетме-бет келгевде анын руху Кудзйдьш алдында 
таза жана аруу болун көрүнуү үчүв татыктуу жаша- 
шыкерек.

Белгилүү бйр айырмачьшыктарга карабастан 
тарбиял-оонун эки жолу тед (злдйтс жана линий) үй- 
оулө, жакшылык жасоо, жамандык, бактылуулук.

Я.А. Комеискийди, И.Г. Песгшоццит, А . Дистер- 
вегди, оруе педагогикасын негиздеген К Д . Ушин- 
скийди кошсок болот.

SLA. Коменский тарыхта биринчи жолу таалим- 
тарбия тшш шшмий жактан негиздөөнү колго алып 
“Энеяер мектебнншг долбоорун иштеп чыкхан. Ал 
алты жашар балага үй-бүл©сү адеп-ахдакшк турук- 
туу негиздерин билдире баштоосу жана айлана-чөй- 
рөдөгү эдементардуу чындык тууралуу маалымат 6е- 
рүүсү тийиш деп эсегггеген. Бул учүн аньш оео боюн- 
ча, эки каражат пайдатуу: бирннчиден, ата-знелер 
менев мектен өздөрүнүн милдеттерин жакшы бшшш 
үчүн багыт катары керсетмв китеп жнзылышы за- 
рьш. Мында бала чагыида эмнелерди үйренүүсү, 
каыдай жолдор менен жана канаай шартта маанилүү 
иштерге аралашуусу керектиги так жазылышы ашел. 
Экинчвдек, знелик мектепте пайдавууяукту шарггап 
турган экинчи китео болууга тийиш. Ал китеп бал- 
дардьгн өзүнө түшүнүкгүү болгт® сүрөгтөр менен 
жаодыдьгщы керек. Энелик мектеп үчүв окуу куршты 
сүрөтгүү китеп жазылган. “Улуу дидактика" сыжктуу 
эле. бул ата-энеяерге жана мугалимдерге арнаяган.

Уиуу чех педагогу балдарды тарбиялоо ишинде 
мектеп менен ун-бүдвнүн ортоеундагы. байланыш- 
алакаларыньгн зарылдыгын эске алуу менен, мындай 
деп жазат: “Кеп түрдүү за арасында ар кандай бо
лу шу ыктымал, айрьви ата-энелер балдарды тарбия- 
лоого мүмкүнчүлүктөрү бар болсо, айрымдарынын 
бош убактширьщык жоктугуна байданьишуу бал- 
дарга көңүл ^ ,руу мүмкүнчүлүктерү жетишпейт. 
Ушуга байланыштуу көпчүлүк ата-энелер балдарын 
окутуп тарбиялоо үчүн атайыи даярдыктары бар 
адамдарга ишенип тапшырышагг" [2|.

Щвейцарнянын чыгаан педагогу жана ойчулу 
И.Г. Пестаяоши ата-энеяердин балдарга тийгизген 
таасирйн айрыкча жогору баалаган [2].

Ал баланьш жымжырт “Жылуу ysT өзгөчо күч- 
түү таасирин тийгизген энелердин эмгегнн жогору 
баалайг. Педагог эненин балага жасагаа адеи-ахлак- 
тык тарбиясындагы негизги жана зарьш каражатшр- 
ды көрө бютген.

И.Г. Песталшши адам жашоосундагы көпчүлүк 
жамандыктарды үй-бүл© очогунун бузулушунун се- 
бептери катары карайг. Француз револющигсы нын 
натыйжасында квпгөгөн үй-бүлааөрдү байкоодонж.6. касиетгерге орун берген жадны адамзатгык мо- 

ралдык бдавуугогктарга багатталгт
Мугалимдин ата-энелер менен иштөө маселеяе^ 

щ  абалган зле горүнүктүү педагогч>йчулдардын 
н^лүн ^руп келген. Бул багытта шп 
лишкен чет элднк чыгаан педагогдордуи —

улам, ал унгундай жыйьшшкка келген. “"Лингард 
Г, аттуу змгегинде ш  балдарды. тар- 

•штуруу аркылуу дыйкандардьш жашоо- 
жолдорук көрсөтөт [8]., Ушул 

коом менен үй-бүлв, мек-
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теп жана үй-будө адаха-байланыш маселелерин че- 
чууго аракет жасатан. Мугалимдерди дал ушундай 
ишмердүүлүккө даярдоону уюштурууда И.Г. Песта- 
лоццинин эмгеги зор. Элдин мазаний салттарынын 
духу на сугарылган эне тилиндети эддик мектетперди 
түзүү швейцариялых улуу педагог ИХ. Песталоцци- 
нин педагогикалык ишмердуүлугүнүн башкы мах- 
сазы болтан. Анын оиэ боюнча мектептеги бжпнм бе- 
руу, тарбиялоо ишн задик, уй-булолук маданиятка 
негизделбесе, акыры келип адамдардын жан дуйнө- 
сундөгү жасалмалуузукту, жардыльткты пайда 
жшгат.

ИХ. Песталоцци көбүнчө карапайым, жөнөкөй 
уй-булелердун таалим-тарбия тажрыйбаларында ка- 
дыптангая балдардын адеп-ахлак маданиятын. эмгек- 
ке жовдөмдүүяүгүн, дене күчүи, акыл-эсин осту- 
рууга баштзалган азементарзых эреже-жоболорду 
азунун баарына белгилуу болгон башталгыч билим 
ёеруу теоривсын иштеп чьиууда усталых менен 
пайдаланган. Ошентип. ал карапайым элди илимге. 
ал эми илнмди элге жакышишщрууга далалат кыл- 
ган, аз гурта! женокой зле дыйкан эне да баласын 
өзү окутуп алууга ылайыкташтырылган “Энелер 
учун плеа" деп аталган колдонмо да жазган. Гума- 
ниет-ледагог баланын бакыбат есуп-онугуусу учун 
забитый ата-энелик мам плени, мээримди эч нерсе 
менен алмаштыргыс гулазык катары караган. Ал 
кобунче жетнм балдар менен иштегендиктен. мек- 
тепте дайыма уй-бүлөдөгүдөй мамияени, табигый 
жылуулукту сактоого аракет кылган. Өзунун бул 
тажрыйбасы жвнүндө эмгектеринин биринде мын- 
дайча эскерег. “Тандан кечке алардын арасында 
болдум. Алардын дене бою, жан дуйносу учун жа- 
гьшдуу болгондордун бардыш менян колумдая жа- 
ралып жапы. Зарыл болшн жоддоо менен комежту, 
аталык акыл-насаат кептерда да алар менден алып 
турушту. Колубузга колубуз биригип, хөзубүзгө 
кшубуз жадальтп турду. Ыйласак бирге ыйлан. куя- 
сөк чогуу хулуп, бирге оокаттанып, бирге нчип-же- 
дик. Алардын саламат хезинде башында, сыркоо ке- 
зинде кашында тур дум J7 | ”. Ошентип, ИХ. Песта
лоцци элдих педагог-тарбиячы болуунун чыныпы 
үлгусүн көрсөткөн.

ИХ. Песталоццинин практякалы к ипшердуүлү- 
гун жогору баалаган немец педагогу А. Дистерверг 
мы ндай деп жазат: “Анын таасири Щвейцарияга тана 
эмес. бүтүндөй Гфмаиияга, андан да тышкаркы жер- 
лерге таралды, ал учун тарбиялык мекемелерди жа- 
раткандыгына ага терец ыраазычылык билдиребиз. 
Мугадим институттары анын руху менен азыктанып 
жатьшит”. Улуу устатьгаын жалуя уланткан 
АДиетерверт болонок мугалимдердин теорзялык 
жана практикалык даярлыктарынын ортосундагы 
ажырагыс байланыштарды, элдин мектетпгерде жад
ны билим беруунун кеңири зарылчылыктарын, анын 
маңызында кесиптик-педагогикалътк багыпуулук 
жаткандыгын ишенимдуу далилдеген. Мугалимдер
ди лаярдоодо алардын өзүн-өзү тааньш 
өзгөчө маани берген. ^Мугалимдин өзун-өзү

$ 1 1 с и т т ? п т 4 Ш у Ш г т  
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су тууралуу’ — адауу макаласында А. Дистерверг: 
“Мугалимдин өзун-өзү таануусу окуучулар менен 
ата-энелерге туура мамилеси.

Берилген мугалям —'ата-эненин эң мыкты, зц 
ишенимдуу досу. Ал алардын тааныбастышя да, 
сыйлабастыгын да, ал гаяа эмес туура эмес мамиле- 
син да кеторет.

Алар өздөрун мыкты ашп журууву билишпейт, 
аларда жахшы нерселерди ойлоо жана сезуу жетиш- 
пейт. Мейли. элдер бардыгын көрө алышпаса да, мен 
озум жана өзүмдун мугалимиме ишенимдуу бойдон 
кала беремин” - деп айткан {1J.

А. Дистерверг балдарды тарбиялоодо алдыцкы 
звено катары мектеи менен мугалимдин ролун бада- 
нын ннсан болушуядагы уй-булеиун таасир аракети- 
нен аныктоо керектигин карал чыккан.

XVU-XVIH кыльшдардагы ирогрессивдуу кез- 
караштагы педагог-ойчулдардын педагогикалык не- 
газш багыггарында мехгешерде демократиялуу'- 
лукка умтулуулар. чыны гы цдеятарды колдоо, билим 
беруунун турмуштук пайдалуулуктары, баланын ар 
тараптан штугуушуда хам көрү\'. ата-энелердин таа- 
сиринин чоц ролу ж.б. маселелер пайда болгон. Пси- 
хологиятык-педагогикалых адабияттарды карап 
көрсөк, үи-оулө хоомдун ортаяшсалык белугу катары 
аны менен диалектакалык карым-кагнашта тураа- 
рына, элдин руханий турму игун, маданиятын, урн- 
адашн, салт-санаасын, соцаалданс мадаяштына 
адамдын балалык чаты на канчалык зерен сүвдүгөн 
сайыы анын милдеттердн аткарууну, материалдык 
ондүрүшкө «азышууну, коомдуи мазериалдык жана 
маданнй талаптарын внүхтүру̂ үнү’ жана калыптанды- 
рууну, балдардын төрөлүшүн жана тарбшшанышын 
шарттап тураарына кубе болобуз.

XIX хылымдын экинчи жарымындагы билим 
беруунун орус прогрессивдуү ишмерлерггаин (К.Д. 
Ушинский, ПН. Ульянов, В.П. Вахтере®) эмгек- 
теринде уй-булюлүк жана коомдук тарбиянын кийин- 
ки пе дагагикалы к онугрну уданшлган.

К.Д. Ушинский: “Оз милдетин аткарууга атан- 
ын дяярналган жашш васаатчылар жетишнейт” -  
деп белгилеген [10]. Ал баштапкы билим беруу учун 
квалификациялуу адистерди педагогикалык жогорку 
окуу жайларында гана даярдоого болооруна терец 
жиенген. иНасаатчынын окузуу ишмердүулүгунүш 
деңгээли канчалык томен болсо, б .а. ал эл массасы- 
нын жана адамдын балалык чагына канчалык терец 
сүңгүгөн сайын жакшы тарбиячы оолущу жана бир 
гана өзүнун билимин байызуу менен гана эмес, бар
дак тарбиячылардая акыя-эстик, нравалык мумкун- 
чулузун зеке алышы керек" - деп жазган [9].

Улуу недагогдор элдштурмуш шартътн, кызык- 
чылыгын жакшы билип, айыл калкынын руханий та- 
латттарын тушунушу, балдарды окутуу аркылуу дын- 
кандардын чарбаларын жакшыртууга жардам бери- 
ши керек деп эсептеген. Анын негизги камкордугу-

тарбиячы-педагогдор жана ата-энелер 
билимди жайыдтуу болун 

менен мындай деп жазган:

d m
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Тарбия искусствосунун бир өзгөчвлүгү дэзрлик 
барды гына тааяыш жана түшүнүктүү, ал тургай ай- 
рым бирөөлөргө женил иш катары сезилген сайын 
адамдардын теориялык жана практикалык жактан 
ошончолук аз тааныштьггында. Тарбия ишивде чы- 
дамкайлык талаптарын бардыгы бидишет, айрымдар 
бул үчүн тубаса жендом жана шык керек деп ойло- 
шот. Б{-грок, булардан башка да атайын бшшмдин 
зарыл экендигине айрым адамдардын кшу жетге” - 
деп айткан [9].

Советгак педагогика өзүнүн кальштануу жыл- 
дарында жаңы турмушту куруу шарттарында мектеп 
менен үй-бүлөнүн, коомчулуктун байланыш масе- 
лелерин активдүү түрдо иштеп чыгууку бапггаган. 
Турмуш көрсөткөндөй. бул татаал маееле дайыма зле 
туура чечилген змее. Атап айтканда, 1920-1930-жж. 
коомчулуктун ролу көпчүлүк учурда ашкере баала-

сөтгү. Ушундай учурда дана тарбия практикасьшда 
кездешип журген кыйынчылыктарды жалпы күч 
менен женин чыгууга болоору HJC Крувскаянын 
жогорудагы аталган эмгегинде сунушталган [5].

А.С. Макаренко да үй-бүлешүк тарбия маседе- 
сш е эбегейеиз зор салым кошкой. "Тарбия деген ке- 
ңири маанисинде алган социалдык процесс, баданы 
бардыгы: жаратылыш, чөйрө, окуядар, буюм-тайым- 
дар, бирок биринчи кезекте адамдар. алардьт 
арасында биринчи орунда ата-энедер жана мугалнм- 
дер тарбиллайт” - деп жазган улуу педагог [6]. Анын 
педагогикалык мураеьш биздин изшщөөнүн аяка- 
гында үйрөнүү бар кыйла принщгаиадлуу шарттар- 
ды бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Атап айткан
да: үй-бүленүн тарбиялоо мүмкүндүгү ата-энелердин 
максаттуу багытга тарбия шпине ботом түшүнү- 
гүнүн деңгээлине жараша болот, анткенп. баланьш

ныв турган., Мисалы, бедгииүү бир агым дайда бо- 
луп, анын өкүлдөрү "педагогика чөйрөсүн” түзүүнү 
жакташкан. Мунун аркасы менен “макро-чөйрөнүн” 
материалдык ондүрүшгүн таасирин изилдөө карал- 
ган. Бул багыггагы педагогдор мектептин маанисин 
төмөндөтүүну, турмуш агымына сиңип кетүүш ча- 
кырууну КӨЗДӨШКӨН.. Социадистгик курулуштун гаж- 
рыйбасы бу л терс аракетгм жокко чыгарган.

Мектеп база гана болбостон, эсуп тате жаткан 
муувдарды тарбишоонун, уюштуруунун, багыт бе- 
рүүнүв жана коомдак чөйрөнүн комштекстүү тааси
рин багьптап турган борбор менен инсанды бардык 
гараптан калыптандырууга тарбиялоо маселеси ИЙ- 
шдиктүү чечилгенин турмуш керсеттү.

Азыркы учурда мекгеотер үчун ШС Крупская- 
ньш үй-бүлөнүн тарбнясын жетектөө багытындагы 
тарбия масепесин чечүүдөгү педагогдун рапу жөнүн- 
дегү ойлору чон мааниге за. Ал "Тарбия жояунде” - 
деген эмгегинде “Педагогдордун кадыр-баркы, аб- 
рою бааданып, мугапимдерге кеңешчи катары ойло- 
рун белүшкон. Коомдук жана үй-бүлелүк тарбиянын 
ортосунда байланыш шиза бонгон” — деп жазган [5]. 
Н.К. Крупская ата-энелер комитетинин шнине бол- 
гон мугадимдин жетекчшшк ставши» өзгөчвлүгүи 
белгипеп, ал укук бузгандарды тадкуулоо менен гана 
чектелбестен, жалпы куч менен канткенде, мугалим- 
дер мектепте, үй-бүлөдө окутуу жана тарбиялоону 
жакшыртуу керектигин ата-энелер менен бирдикте 
иштөө керектигин сунуштаган: “Азыркы учурда 
калктын маданий девдзэаи бир кыйла жогорулады, 
андыктан, ата-энелер активдери. мектепте мутшшм- 
дерге жардамдашуу менен окуучулардын жетишүү- 
сун жогорулатууда, аларды тарбиялоону жакшыртуу 
үчүн мугаяимдерге жардам көреөтө алат" - деп 
жазган*

Мына ошондуктан, жогоруда келтирилген изил- 
дөшшр ата-знежр менен межтентер т^тосундагы 
тыгыз байланыш болгон учурда гана үй-буледук тар
бия нын татаал маселелери чечште тургандыгыв кер-

мүнезүн ар тараптан калыгггандыруу га, өнүктүрүүгө 
комок боло турган гмамиленн жана шаргты үй-бүлоде 
тузүү керек. Бул багытга мектегггердин негшги мил- 
дети — ата-энелердин педагогикалык билимин, мада- 
виятын жогс^>удатуу бадуп санаяат.. Ата-энелерге 
педагогикалык бшшшшн белгшүү өдчемүн берүу 
менен гана чектелип калууга болбойт. Муну менен 
катар эле балдарды тарбиядоого байпанышкан ыкма- 
ларды, ар кандай чараларды иштеп чыгуулары керек. 
Ал “Тарбия искусствосунун маңызы -  практикадага. 
миса;1дар менен гана окутуи. тарбияпоодо турат” - 
деп белгнлеген |6].

Ата-энелердин педагогшанык маданияты — эш- 
диы маданиятынын бир бөлүгү болуп саналат. Ата- 
энелердин педагогикалык маданиятын жогорудагуу 
боюнча ишмердуүлүк -  бул езунче иш-чаралардын 
жана методикалык ы км аларды н гана жыйындысы 
эмес, ап үй-бүло тарбиясына, ата-энелер менен баа- 
дардын ш  ара мамшелерине карата бир багмгтуу 
жетекчилик кылуунун үзгүлтүксүз процесеи.
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