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Бул макалада айыл мектептеринин жогорку 

класстарынын окуучуларынын үй-бүлөлүк турмуш бо-

юнча түшүнүктөрүнүн баштапкы абалын аныктоо 

максатында жүргүзүлгөн изилдөө иштеринин жүрүшү 

жана жыйынтыктары баяндалды. Анткени, үй-бүлө-

лүк жашоодо жана үй-бүлөлүк тарбиялоодо ата-эне-

нин жана балдардын статусун, укуктарын жана мил-

деттерин жөнгө салууда элдин байыртадан бери ула-

нып келген үрп-адаттары маанилүү орунга ээ. Бул ба-

гыттагы изилдөө иштери жогорку класстардын окуу-

чуларынын арасында жүргүзүлдү. Себеби, жогорку 

класстардын окуучулары алгач бой жеткен курактык 

мезгилде болуп, алар өздөрүнүн келечектеги кесиби, үй-

бүлөсү, жашоо турмушу жөнүндө миң толгонуп, ой 

калчап, жашоодогу өз ордун табууга далаалаттанып, 

өзүнөн чоңдордун кеңешине, жардамына муктаж бо-

луп турган мезгил болот. Аймактагы мындай маселе-

лердин чечилишине салым кошуу максатында жүргү-

зүлгөн иликтөө ишинин жыйынтыгы, изилдөөнүн кий-

инки этаптарынын зарылдыгы аныкталды.   

Негизги сөздөр: инсан, окуучу, жогорку класс, үй-

бүлө, үй-бүлөлүк турмуш, улуттук баалуулуктар, айыл 

мектеби, каада-салт, иликтөө иши, мектептер, класс-

тар, сурамжылоо.  

В статье рассмотрены результаты проведенных 

исследований в целях определения исходных понятий о 

семейной жизни учеников старшего класса. Следует 

отметить, что в семейной жизни и воспитании в рас-

становке обязанностей, прав и статуса детей и роди-

телей обычаи передающиеся из поколения в поколение 

занимают важное место. Исходя из этого были прове-

дены исследования среди старшеклассников. Поскольку 

ученики старшего класса находясь на стадии раннего 

возраста размышляют о своем положении в обществе, 

профессии, семье, жизни в будущем и нуждаются в 

помощи со стороны старших. В целях внесения вклада 

в решении таких задач выявлены результаты исследо-

вательских работ, а также отмечена необходимость 

проведения следующего этапа исследования.  

Ключевые слова: личность, ученик, старший 

класс, семья, семейная жизнь, национальные ценности, 

сельская школа, традиция, исследовательская работа, 

школы, классы, опрос. 

The article deals with the results of research in order 

to determine the basic concepts of family life of senior stu-

dents. It should be noted that in family life and upbringing 

in the arrangement of duties, rights and status of children 

and parents, the customs passed down from generation to 

generation occupy an important place. Based on this, stu-

dies were conducted among high school students. As senior 

students at an early age reflect on their position in society, 

profession, family, life in the future and need help from se-

nior. In order to contribute to the solution of such problems, 

the results of research have been identified as well as the 

need for the next phase of the study. 

Key words: personality, student, senior class, family, 

family life, national values, rural school, tradition, research 

work, schools, classes, poll. 

Элдик мурастардын тарыхый жана педаго-

гикалык анализи көрсөткөндөй, үй-бүлөлүк жа-

шоого даярдоо ар бир маданияттуу адамдын кы-

зыгуусун жаратат. Анткени, үй-бүлөдөгү мами-

лелер, профессионалдык мамилелердей эле, 

адамдардын өз ара мамилелеринин ичинен эң 

алдыңкылардын бири болуп эсептелинет. 

Үй-бүлө маданий салт-санааларды алып 

жүрүүчү катары көптөгөн илимдердин объекти-

си болуп келүүдө. Алсак, экономика илиминде 

үй-бүлөнүн чарбалык иш-аракети, үй жана иш 

менен камсыздалышы, балдар азыктарынын, 

кийим-кечелердин, оюнчуктардын ж.б. өндүрү-

мү изилдөөгө алынат.  

Ал эми юриспруденцияда үй-бүлөнүн, ни-

кенин жана үй-бүлөлүк тарбиялоонун укуктук 

негиздери ырасталат. Укуктук нормалар үй-бү-

лөлүк жашоодо жана үй-бүлөлүк тарбиялоодо 

ата-эненин жана балдардын статусун, укукта-

рын жана милдеттерин жөнгө салат. Ошондой 

эле, “Исламды кармангандар укук Аллахтын ат-

карылууга милдеттүү болгон ченемдери жана 

буйруктары катары андан келген деп эсепте-

шет” - деп изилдөөчү С.К. Насбекова белгилейт 

[10]. 
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Этикада үй-бүлөнүн адеп-ахлактуулук жаа-

тындагы көйгөйлөр, адеп-ахлактык багыттары 

жана салт-санаалары изилденет. Ал эми тарых 

илими үй-бүлөлүк тарбиялоонун түзүлүшүн, ар 

түрдүү тарыхый баскычтарындагы эволюция-

сын, айрым глобалдык тенденцияларын, ата-

энелик сезимдердин өзгөчөлүгүн, ролун жана 

мамилелерин изилдейт [7]. Бирок тарыхый 

изилдөөдө тигил же бул улуттун менталитеттик 

өзгөчөлүктөрү, байыртадан бери уланып келген 

үрп-адаттары маанилүү орунга ээ. Ошондуктан, 

улуттук маданиятты сактоого, баалуу идеялар-

ды, улуттук-этникалык үй-бүлөлүк тарбиялоо-

нун үрп-адаттарын жана салт-санааларын тур-

мушка кайта келтирүүгө салым кошкон этно-

графтардын ишке ашырган изилдөөлөрү негизги 

орунга ээ.  

Андыктан, өлкөбүздө бул маселенин туура 

жолго коюлуп, жогоруда аталган илимдердин 

өнүгүү  өзгөчөлүгү – келечек муундардын үй-

бүлө жөнүндөгү түшүнүктөрүнүн кеңири болуу-

суна жана өз үй-бүлөсүнүн толук кандуу, баку-

бат түптөлүүсүн камсыз кылат. Бул багытта 

кыргыз окумуштуулары көптөгөн илимий эм-

гектерин, ой-толгоолорун сунуштап келишти. 

Алып карасак, Н.А. Асипова “Жаштарды тур-

мушка даярдоочу коомдук субъект жана түздөн-

түз билим, аны менен кошо тарбия берүүчү 

мекеме болуп эсептелген мектепке кайрыла тур-

ган болсок, ал тармакта дагы көптөгөн көйгөй-

лүү маселелер бар экендигин көрүүгө болот” – 

деп белгилеген [4]. Ал эми, Н.О. Адилбекова 

“Үй-бүлөдө алынган билимдер жана жосундар 

адамдын жашоосун жакшыртат же тескерисин-

че начарлатат, тактап айтканда, конкреттүү ин-

дивидден бардык коомго жайылат. Үй-бүлөдөгү 

бардык проблемалар же тескерисинче позитив-

дүү окуялар коомдун бардык чөйрөлөрүнө тара-

лып, таасир берет” - деген оюн билдирген [1].  

Азыркы учурдун көйгөйлүү маселесинин 

чечилүүсүнө азыраак болсо да салым кошуу 

максатында изилдөө ишибиздин милдеттерине 

ылайык Баткен районунун айыл мектептеринин 

жогорку класстарынын окуучуларынын келекте-

ги үй-бүлөсү жөнүндөгү түшүнүктөрүнүн баш-

тапкы абалын аныктоого аракет жасадык. Ант-

кени, кандай гана илимий-тажрыйбалык иш 

болбосун изилденип жаткан көрүнүштүн аба-

лын аныктоодон башталаары шексиз. Биз изил-

дөөбүздүн объектисине таянуу менен 8-9-10-

класстардын окуучуларынын үй-бүлө, үй-бүлө-

лүк турмуш жөнүндөгү түшүнүктөрүнүн баш-

тапкы абалын аныктоо милдетин койдук жана 

изилдөө учурунда жогорку класстардын окуу-

чуларынын психологиялык өзгөчөлүктөрүн эске 

алуу талабына таяндык. Ошондой эле, илимий-

изилдөө усулдарын колдонуу менен илимий-

тажрыйбалык иштерин жүргүздүк.  

Бул багыттагы психология, педагогика или-

минин жетишкендиктери төмөнкүдөй тыянакка 

келүүгө негиз берет. Жогорку класстардын 

окуучулары алгач бой жеткен курактык мезгил-

де болуп, алар өздөрүнүн келечектеги кесиби, 

үй-бүлөсү, жашоо турмушу жөнүндө миң толго-

нуп, ой калчап, жашоодогу өз ордун табууга да-

лаалаттанып, өзүнөн чоңдордун кеңешине, жар-

дамына муктаж болуп турган мезгил болот. Бул 

куракта инсандын акыл-эси тез өсөт жана тез 

байыйт, б.а. акыл-эстин өсүү динамикасы жыл-

дан жылга күч алат. Демек, аларда келечектеги 

жашоо турмушуна болгон кызыгуулары да күч-

түү жана абдан маанилүү маселе катары жашоо-

сунун маңызын түзүп турат.  

Бул  маселелердин практикадагы  абалын  

анализдөө үчүн Баткен районунун Согмент айы-

лындагы Э.Эркебаев атындагы, Кара-Булак айы-

лындагы Э.Эрматов атындагы жана Бужум айы-

лындагы “Бужум”, Чек айылындагы “Чек” орто 

мектептеринин мугалимдери менен биргеликте 

8-9-10-класстарынын окуучуларынын учурдун  

талабына ылайык үй-бүлө, үй-бүлөлүк турмуш, 

улуттук баалуулук жөнүндөгү түшүнүү деңгээл-

дерин аныктоо максатында иликтөө иштерин 

жүргүздүк.  

Бул максатка ылайык иликтөө ишине Бат-

кен районунун Э.Эрматов атындагы орто мекте-

бинин 8-класстарынан - 42, 9-класстарынан - 40, 

10-класстарынан - 38 окуучу, бардыгы - 120 

окуучу, Э.Эркебаев атындагы орто мектебинин 

8-класстарынан - 34, 9-класстарынан - 24, 10-

класстарынан - 26 окуучу, бардыгы - 84 окуучу, 

Ал эми, “Чек” орто мектебинин 8-класстарынан 

- 44, 9-класстарынан - 32, 10-класстарынан - 38 

окуучу, бардыгы - 114 окуучу, “Бужум” орто 

мектебинин 8-класстарынан - 37, 9-класстары-

нан - 29, 10-класстарынан - 38 окуучу, бардыгы 

- 104 окуучу катышты. Аныктоочу эксперимент-

ке катышкан окуучулардын жалпы саны - 422 

окуучуну түздү. 
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Таблица 1 

Жогорку класстардын окуучуларынын үй-бүлө жөнүндөгү билимдерин аныктоочу  

экспериментке катышкан мектептердин жана окуучулардын саны 

№ Мектептердин  

аталыштары 

Класстардын аталыштары 

8-класс 

 

 

 

9-класс 10-класс Бардыгы 

1. Э. Эрматов атындагы орто мектеби 42 окуучу 40 окуучу 38 окуучу 120 окуучу 

2. Э. Эркебаев атындагы орто мектеби 34 окуучу 24 окуучу 26 окуучу 84 окуучу 

3.  «Чек» орто мектеби 

 

 

 

44 окуучу 32 окуучу 38 окуучу 114 окуучу 

4. «Бужум» орто мектеби 37 окуучу 29окуучу 38 окуучу 104 окуучу 

 Бардыгы 422 окуучу 

 

Мугалим улуттук баалуулуктар жөнүндө 

көптөгөн маалыматтарга жана каада-салттарга 

таянып, үй-бүлөлүк эрежелер аркылуу окуучу-

лардын адебин, акыл-эсин, жүрүм-турум мада-

ниятын жана кругозорун өнүктүрө алат. 

Бул эксперимент иштерин жүргүзүүдө су-

рамжылоо усулу колдонулду. Сурамжылоо тө-

мөндөгүдөй илимий милдеттерди чечүүгө ба-

гытталган:  

1. Окуучулардын үй-бүлө жөнүндөгү түшү-

нүгүн аныктоо; 

2. Окуучулардын өз үй-бүлөсүнө, ата-эне-

сине карата мамилесин, көз карашын билүү; 

3. Үй-бүлөдөгү келишпестиктин келип чы-

гуусунун себеби жөнүндөгү ойлорун анализдөө; 

4. Улуттук каада-салтка жана маданиятка 

болгон кызыгууларынын деңгээлин аныктоо. 

Элеттик окумуштуу-педагог Г.Мадеминов 

“Эгерде үй-бүлөдө тарбиянын, анын ичинде 

салттуу педагогиканын баалуулугу болуп, ата-

эне да, тарбияланып жаткан балдар да ошол баа-

луулукту сезип, үй-бүлөдө баалуулуктар иерар-

хиясында тарбия баалуулугу жогорку даражада 

туруп, окуу, эмгек, жашоодо ийгиликтин бар-

дык өбөлгөсү, башаты тарбиядан деп эсептелсе, 

анда бул үй-бүлө келечектүү, бактылуу үй-бүлө 

болот” - деп белгилегендей [8],  изилдөөнүн 

максатына ылайык №1 анкетанын мазмунунда 

камтылган  “Үй-бүлө деген эмне? Сиз аны кан-

дай түшүнөсүз?”, “Сиздин келечектеги үй-бүлө-

ңүз кандай болушун каалайсыз же кандай болу-

шу керек?”, “Мыкты ата-эне болуу үчүн кандай 

болуу керек деп ойлойсуз?”, “Үй-бүлөдө үлгү 

болуу дегенди кандай түшүнөсүз?”, “Билим 

алууга үй-бүлөнүн кандай таасири бар?”, 

“Сиздин оюңуз боюнча азыркы убактагы үй-бү-

лөлөрдүн кандай жетишкен жактары бар?”,  

“Сиздин оюңуз боюнча азыркы убактагы үй-бү-

лөлөрдүн кандай жетишпеген жактары бар?”, 

“Үй-бүлөдөгү салттар дегенди кандай түшүнө-

сүз?”, “Үй-бүлөдөгү сизге жаккан салттар кай-

сылар?”, “Үй-бүлөдөгү сизге жакпаган салттар 

кайсылар?” - деген суроолор камтылган.  

Анкеталык сурамжылоонун жыйынтыгын 

анализдегенибизде төмөнкүдөй маалыматтарга 

ээ болдук. 

 Сурамжылоо жүргүзүү үчүн түзүлгөн анке-

танын мазмунунда камтылган “Үй-бүлө деген 

эмне? Сиз аны кандай түшүнөсүз?” - деген су-

роого “Үй-бүлө деген өз мыйзамдары бар кичи-

некей мамлекет” - деген терең маанилүү, тагы-

раак ойду билдирген окуучулардын саны - 36 

(8,5%), ал эми “Үй-бүлө – бул чогуу жашаган 

адамдардын тобу” - деп жакындаштырылган 

мааниде жооп берген окуучулардын саны - 64 

(15,2%), “Үй-бүлө – бул бири-бирине көз каран-

дысыз адамдардын тобу ” - деген тайкы түшүк-

төгү ойду билдирген окуучулардын саны – 177 

(41,9%), “Үй-бүлө – бул жеке кызыкчылык-

тарды көздөгөн адамдардын тобу” – деген бир 

кыйла жалпыланган маанидеги ойду билдирген 

окуучулардын саны – 145 (34,4%). Окуучулар-

дын аталган суроого берген жоопторун анализ-

дөө менен жогорку класстардын окуучулары-

нын “үй-бүлө” түшүнүгүн тереңдетүү керек 

экендигине ынандык. Андыктан, өспүрүмдөр-

дүн “үй-бүлө” жөнүндөгү түшүнүктөрү өтө эле 

жалпы көрсөткүчтөр катары экендиги белгилүү 

болду.  

“Сиздин келечектеги үй-бүлөңүз кандай бо-

лушун каалайсыз же кандай болушу керек? – 

деген суроого “Менин үй-бүлөмдө бири-бирин 
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сыйлоо жана өз ара түшүнүүчүлүк болушу ке-

рек” - деген көңүл жылытарлык жоопторду 37 

окуучу (8,8%), “Менин үй-бүлөм кумурсканын 

уюгу сыяктуу болуусун каалайм. Анда баары 

эмгекчил болуусу керек” – деген жоопту 98 

окуучу (23,2%), “Менин үй-бүлөмдүн элдик каа-

да-салттардын кармануусун каалабайм. Анткени 

менин үй-бүлөм заманбап үй-бүлөлөрдөн бо-

луусу керек” - деген каада-салт жөнүндөгү тү-

шүнүгү тайкы 163 окуучу (38,6%), “Менин үй-

бүлөм эч кынтыксыз, идеалдуу болушун каа-

лайм” - деп эң мыкты эңсөөлөрүн,  тилектерин 

билдирген 124 окуучу (29,3%). Бул ойлорду ана-

лиздөө менен окуучулардын өзүн-өзү таануусу, 

өзүнүн жүрүм-турумун көзөмөлгө алуусу, каа-

да-салттардын үй-бүлөлүк турмушка зарылды-

гы, улуттук өзгөчөлүк жөнүндөгү маселелер 

көңүл бурууга муктаж экендигин көрсөттү. 

“Мыкты ата-эне болуу үчүн кандай болуу 

керек деп ойлойсуз?” – деген суроого “Үй-бүлө-

дө катуу талап, тартиптин болуусун көзөмөлдөп 

туруу керек” – деп ата-энеге чоң жоопкерчилик-

ти ыроологон окуучулардын саны – 67 (15,8%), 

“Мыкты ата-эне болуу үчүн өз баласын башка 

балдарга салыштырбоо керек” – деп кайдыгер 

эмес мамилени билдирген окуучулардын саны –

102 (24,2%), “Ата-эне тарабынан моралдык, ма-

териалдык жактан колдоонун болушу керек” – 

деген ынанымдуу жоопту айткан окуучулардын 

саны – 91(21,6%), “Бала үчүн коопсуз чөйрөнү 

түзүү керек” – деген жалпыланган жана бала 

үчүн кам көрүүгө ынтызарлыгын билдирген 

окуучулардын саны – 162 (38,4%). Бул жооптор 

ата-эненин үй-бүлөдөгү ролу, жоопкерчилиги, 

алардын мыкты жүрүм-турумунун  баалуулугу 

жөнүндөгү маалыматтарды окуучуларга кеңири 

жеткирүү зарыл экендигин көрсөтүп турат.  

“Үй-бүлөдө үлгү болуу дегенди кандай 

түшүнөсүз?”– деген суроого “Үлгүлүү жүрүм-

турумга ээ болуу” – деп өзүнүн кеңири көз кара-

шын билдирген окуучулардын саны – 177 

(42%), “Ар дайым ийгиликтерди жаратуу” – деп 

так жана таамай оюн билдирген окуучулардын 

саны– 81(19,2%), “Адашууга жол бербөө”–деген 

өз оюн ачык айта албаган, бирок, жакындашты-

рылган ойду айткан  окуучулардын саны – 53 

(12,5%), “Камкор адам болуу” – деген бир жак-

туу маанидеги ойду билдирген окуучулардын 

саны – 111 (26,3%). Бул ойлорду анализдөө ме-

нен жогорку класстардын окуучуларынын үлгү 

болууга умтулуусу жогору экендигин жана үлгү 

болуу эрежелери жөнүндөгү маселелер илик-

төөгө муктаж экендигин аныктоого болот. 

“Билим алууга үй-бүлөнүн кандай таасири 

бар?” – деген суроого “Айрым учурда билим 

алууга үй-бүлө тоскоолдук жаратышы мүмкүн” 

– деген үстүрт ойду билдирген окуучулардын 

саны – 143 (34%), “Билим алууда үй-бүлөнүн 

таасири жокко эсе” – деген терс маанидеги 

жоопту берген окуучулардын саны – 21 (4,9%), 

“Үй-бүлө бала үчүн мектеп болгондуктан, анын 

билим алуусунда таасири чоң” – деп бир кыйла 

жакындаштырылган мааниде жооп берген окуу-

чулардын саны – 118 (27,9%), “Баланын билим 

алуусуна жана акыл-эс жактан даяр болуусуна 

үй-бүлөнүн таасири чоң”– деп үй-бүлөнүн бала-

нын жашоосу үчүн эң негизги таяныч экендигин 

айткан окуучулардын саны – 140 (33,2%). Бул 

ойлорду анализдөө менен жогорку класстардын 

окуучуларын үй-бүлөлүк турмушка даярдоо не-

гизги маселелердин бири экендигин айгинелөө-

гө болот. 

“Сиздин оюңуз боюнча азыркы убактагы 

үй-бүлөлөрдүн кандай жетишкен жактары бар?” 

– деген суроого “Салттуу көз караштардан за-

манбап көз караштарга өтүүсү” – деп жооп бер-

ген окуучулардын саны – 178 (42,2%), “Үй жу-

муштарын чогуу аткаруу” – деген өз оюн ачык 

айта албаган окуучулардын саны – 84 (19,9%), 

“Үй-бүлөнүн негизги баалуулук катарында 

эсептелиниши” – деп үй-бүлөлүк баалуулукка 

терең маани берип жооп берген окуучулардын 

саны – 112 (26,5%), “Үй-бүлө мүчөлөрүнүн тең 

укуктуулугу” – деген ачык маанидеги ойду бил-

дирген окуучулардын саны – 48 (11,4%). Демек, 

жогорку класстагы окуучуларды улуттук баа-

луулуктар аркылуу үй-бүлөлүк турмушка даяр-

доо жана анын негизинде маданияттуу жүрүм-

турум эрежелерин калыптандыруу зарыл.  

“Сиздин оюңуз боюнча азыркы убактагы 

үй-бүлөлөрдүн кандай жетишпеген жактары 

бар?” - деген суроого “Үй-бүлө мүчөлөрүнүн 

бири-бирине болгон кайдыгер мамилеси” - деп 

үй-бүлөнүн жоопкерчилигине кызыгуу менен 

жооп берген окуучулардын саны – 83 (19,7%). 

“Турмуштун кыйынчылыктарын түшүнө билбе-

гендик” – деп үй-бүлөнүн  социалдык-экономи-

калык абалы менен  түшүндүрүүгө аракет жаса-
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ган  окуучулардын саны - 113 (26,8%), “Социал-

дык теңсиздиктин орун алышы” - деген үй-бүлө 

мүчөлөрүнүн укуктары жөнүндөгү ойлорун айт-

кан окуучулардын саны - 79 (18,7%), “Бири-би-

рин урматтоо, сыйлоо, жардамдашуу, түшүнө 

билүүнүн негизинде курулган бекем үй-бүлө-

лөрдүн санынын төмөндүгү” – деген маанидеги 

окуучулардын саны – 147 (34,8%). Мында окуу-

чулардын келечектеги үй-бүлөсүн сыйлоого, 

кемчилик кетирбөөгө умтулуусу күчтүү экенди-

ги байкалып турат.  

“Үй-бүлөдөгү салттар дегенди кандай тү-

шүнөсүз?” - деген суроого “Үй-бүлөлүк кеңеш-

мелерди өткөрүү” – деп үстүрт ойлорун айткан 

окуучулардын саны – 48 (11,4%), “Үй-бүлөдө 

кабыл алынган адеп-ахлактык мүнөзгө ээ бол-

гон жүрүм-турум эрежелери, муундан-муунга 

берилүүчү көз караш, каада-салттар” – деген ке-

ңири маанини камтыган ойду билдирген окуу-

чулардын саны – 110 (26%), “Үй-бүлөлүк май-

рамдар” – деген бир жактуу көз карашты бил-

дирген окуучулардын саны – 121 (28,7%), “Үй-

бүлөдө ата-эне тарабынан кабыл алынган эре-

желер” – деген тар маанини айткан окуучулар-

дын саны – 143 (33,9%). Мындай ойлор аркылуу 

окуучулардын үй-бүлөдөгү, коомдогу элдик 

каада салттар жөнүндөгү түшүнүктөрүн калып-

тандыруу аракеттеринин зарылдыгы жаралат.  

“Үй-бүлөдөгү сизге жакпаган салттар кай-

сылар?” – деген суроого “Үй жумуштарын чо-

гуу аткаруу” – деген ойду – 23 (%)  окуучу айт-

кан, “Чогуу конокко баруу” – деген ыңгайсыз-

дыкты жараткан ойду – 112 (%) окуучу билдир-

ген, “Ырым-жырымдарды пайдалануу” – деген 

өз динин туура эмес түшүнүп, терс көрүнүштөр-

дү пайда кылган иш-аракеттердин орунсуз экен-

дигин билдирген окуучулардын саны – 184 (%), 

“Кийинүү манерасы” – деп  үй-бүлөдөгү жашоо 

шартка, социалдык-экономикалык абалга кара-

бай эле  ашыкча чыгым менен кийинүүнү жак-

тырбоо сезимдерин билдирген окуучулардын 

саны – 103 (%). Демек, окуучуларда үй-бүлөдө-

гү нукура каада-салттарды, акыл-эске, адеп-ый-

манга үндөгөн жүрүм-турум эрежелерин үйрө-

нүүгө болгон далаалаттануулары, умтулуулары  

жогору экендиги көрүнүп турат.  

Жыйынтыктап айтканда, жогоруда жүргү-

зүлгөн анализ бизге айыл мектептеринин жогор-

ку класстарынын окуучуларын элдик педагоги-

калык баалуулуктар аркылуу үй-бүлөлүк тур-

мушка даярдоо зарылдыгын жаратты.  

Иликтөө ишинин натыйжаларын анализдөө 

менен төмөнкүдөй жыйынтык чыгарууга  болот:  

1. Окуучулардын үй-бүлө маселелерине, 

элдик каада-салттарга кызыгуу менен мамиле 

кылганы көрүнүп турат. Бул окуучулардын үй-

бүлө жана анын эрежелери, улуттук баалулук-

тар жөнүндө билиминин жетишпестиги жана 

ага карата умтулууларынын бар экендиги менен 

түшүндүрүлөт. 

2. Азыркы билим  берүү мекемелеринин 

шарттарындагы жогорку класстардын окуучула-

рын үй-бүлөлүк турмушка даярдоонун абалын 

изилдөө окуучулардын окуп  жаткан гуманитар-

дык багыттагы сабактарынын мазмунунда үй-

бүлөлүк турмуш, элдик каада-салт, улуттук баа-

луулуктар жөнүндө так жана анык билимдердин 

жоктугун көрсөтөт. 

3. Окуучулардын улуттук баалуулуктар 

аркылуу үй-бүлөлүк турмушту үйрөнүүгө умту-

луусу боюнча деңгээлдердин төмөн болгону 

аныкталды. Бул окуучулардын элдик каада-

салттын баалуулугун, маанилүүлүгүн, үй-бүлө-

дөгү уул адебинин, кыз адебинин сакталуусу  

үй-бүлөнүн жана өзүн-өзү өркүндөтүүнүн бир 

каражаты болгонун түшүнбөстүгү менен түшүн-

дүрүлөт. 

4. Жогорку класстардын окуучуларын үй-

бүлөлүк турмушка даярдоо боюнча иш-чара-

ларды  активдештирүү керек: үй-бүлө, үй-бүлө-

лүк турмуш, үй-бүлө мүчөлөрүнүн жүрүм-ту-

рум эрежелери, элдик каада-салттар, улуттук 

баалуулук жөнүндөгү билимдерди үйрөнүүгө 

умтулуусун өздөштүрүү керек.  

Бул иликтөө ишинин натыйжаларынын 

жана жыйынтыктарынын  анализи айыл мектеп-

теринин жогорку класстарынын окуучуларын 

элдик педагогикалык баалуулуктар аркылуу үй-

бүлөлүк турмушка даярдоонун башталгыч дең-

гээлин жана иликтөө этабынын кийинки мил-

деттерин аныктоого өбөлгө түздү. Ал жогорку 

класстардын окуучуларына элдик каада-салт-

тарды, улуттук баалуулуктарды үйрөтүүнүн не-

гизинде окутуу процессин уюштуруу жана гу-

манитардык сабактарды окутуу боюнча азыркы 

программаны толуктаган кошумча программа-

ны иштеп чыгуу  экендиги  аныкталды. 
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