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Данная статья рассматривает создание модели 
патриотического воспитания путем героических подвигов 
батыра Богенбай. 

This article is developed to creating models of patriotic 
educations by heraic Jit of batyr Bogenbay.  

Мектеп оқушыларының патриоттық тәрбиесін 
шешу міндеті білім беру жүйесінде Бөгенбай 
батырдың ерлік істері арқылы қалыптасатын модель 
қүруды талап етеді. Біз бұл модельді құру кезінде 
қоғам мен мектептің қазіргі кезеңдегі дамуына назар 
аудара отырып, ұжым мен жеке тұлғаның дамуы 
кезеңі, мақсаты, міндеті, қағидалары, функциялары, 
заңдылығы мен шарттарының жиынтығын ескеруі 
қажеттігін басты назарға алдық. 

Қоғамымызда болып жатқан өзгерістер мектеп 
оқушыларының патриоттық тәрбиесінің ары қарай 
дамуы мен іс-әрекет аспектілерін айқындауда, биік 
азаматтықты, өз отанының тағдыры жайлы ойлана 
біліп, оны қорғауға дайын болуға, сапалы, жаңа, 
күрделі тапсырмаларды теориялық түрде саналы 
ойлай білуге, яғни патриотизмді қалыптастыруда 
барынша ілгері қарай жылжуда. Тәрбиенің нақты-
тарихи мақсаты тарихи жағдайлардың ауысуына 
қарай өзгеруде. Қазіргі таңда мектептің алдында 
тұрған қоғамның әлеуметтік тапсырмасы -
оқушыларды өз елінің тарихын, мэдениетін, салт-
дәстүрін, өз ана тілі мен басқа халықтардың тілін 
білуге және құрметтеуге, өз жерінде тұратын басқа 
халықтармен ынтымақты, тату-тәтті тұруға, өзінің 
конституциялық құқығын орындауға және қажет 
болса өз Отанын қорғауға дайын болу сияқты 
патриоттық сезімді қоғамдық және адамгершілік 
қағидалар тұрғысынан қалыптастыру. Осыған 
байланысты біз өз зерттеу жүмысымызда 
патриотизмнің маңызын: «Патриотизм - патриоттық 
тәрбие үрдісінде қалыптасатын адамның Отанына, 
туған жеріне, еліне, оның еткендегі тарихы * мен 
болашағына, рухани мәдениетіне, салт-дәстүрлеріне 
деген козқарасында, патриоттық сезімдерінің тығыз 
бірлігінде көрінетін күрделі әлеуметтік қүбылыс. Бұл 
қоғам мүддесіне деген белсенді іс-әрекет, қауіп-
қатер тонген кездегі оны қорғауға деген даярлық, 
Отан алдындағы борыш пен жауапкершілікті саналы 
түрде жете түсіну» деп анықтадық. 

Модель қүру педагогикада соңғы кезде әдіс 
ретінде кеңінен жүзеге асырылуда. Зерттеушілер 
пікірінде модель: «Модель - кейбір түпнұсқа жүйенің 
маңызды қасиеттерін көз алдыңа елестететін объект 
немесе таңбалар жүйесі. Модель - ғылыми таным 
процесінде үйлесімділікке негізделген таным құра-
лы». «Модель түпнұсқадан өзгеше болуы керек: ол 
қарапайым, сонымен бірге түпнұсқаның маңызын 

теңбе-тең етіп сақтауы қажет. Модельдеу кезінде ұқ-
сас заттардың әртүрлі формалары, дәріптеу және 
абстракциялау процедурасы, анализ жэне синтездеу-
дің әртүрлі формалары қолданылады» деп көрсе-
тіледі. 

Мектеп окушыларына Бөгенбай батырдың ерлік 
істері арқылы патриоттық тәрбие беру моделінде 
қазақстандық қоғамның тарихи жағдайы, 
педагогиканың жетекші ережелері мен түсініктерінің 
басшылыққа алынуы, патриоттық тәрбие беру 
міндетін жүзеге асыру және қазақ батырларының 
ерлік істері, олардың ез отанына деген махаббаты 
мен халқына деген сүйіспеншілігі, еліне, жеріне 
деген мейірімділігін пайдалану мүмкіндігі ескерілу 
қажет. Модельдің құндылығы сонда, оның негізінде 
зерттеу жұмысы неғұрлым нэтижелі болады. Модель 
бастапқы құрастырылған болжам мен түсініктердің 
негіздемесін тексеруге мүмкіндік береді. 

Модельдеу Бөгенбай батырдың ерлік істері 
арқылы оқушылардың патриотизмін қалыптастыруға 
қабілетті жалпы білім беретін орта мектептердің 
біртұтас педагогикалық жүйесі болып табылады. 

Ғылыми айналымға «педагогикалық үдеріс» 
ұғымын XIX ғасырдың екінші жартысында 
П.Ф.Каптерев енгізген болатын. Ол оны «білім беру 
үдерісі» ретінде қолданды. Педагогикалық үдерістің 
мазмұндық сипаттамасы жеке тұлға теориясы мен іс-
эрекет теориясын дамыту, күрделі құбылыстарды 
оқытудың жүйелі бағдарын қалыптастыру арқылы 
түсіндірілді. П.В.Каптерев ұсынып отырған анықта-
мада «педагогикалық үдеріс» ұғымы біртұтас үлкен 
ұғымды корсетіп, оның оқыту, білім беру, үйрету, 
тэрбиелеу, даму, нұсқау, иландыру, жазалау т.б. 
сияқты кезеңдері болатынын көрсетуімен маңызды 
саналды. П.Ф.Каптерев педагогикалық үдерістегі 
оқыту мен тррбие біртұтастықтың кейбір бөлшегі 
ретінде өмір *сүреді деген пікірде болды. Сонымен 
бірге, ол мұнда кейбір бөлшектердің күрделі 
қатынастары байқалады деп оз ойын түйіндейді. 

Бөгенбай батырдың ерлік мұраларын оқу жэне 
тэрбие үдерісінде пайдалану туралы ғылыми 
еңбектерді ескере отырып, Бөгенбай батырдың ерлік 
мұралары арқылы оқу-тэрбие процесінде патриоттық 
тэрбие беру төмендегідей элементтерден: 

- мақсатты элемент - елінің тарихи жағдайын 
білуге, мәдени мұраларын қадірлеуге бағытталған 
қазіргі таңдағы мақсатқа сай келеді және оқушының 
жеке тұлғасын дамытуға бағытталады. Басты мақсат 
- оқушының дүниетанымын қалыптастыру, қор-
шаған ортада өз орнын таба білуге баулу. Қойылған 
мақсатты жүзеге асыруда міндеттің басымдылығы 
оқушының өз отанына деген махаббатын, сүйіспен-
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шілігін тәрбиелеу болып табылады. Бұл мақсат пен 
міндетті жүзеге асыру құралы - оқыту процесі; 
- ұйымдастыру-басқару элементі - Бөгенбай 
батырдың ерлік мүраларын мектептің базистік оқу 
жоспарына, оқу-эдістемелік кешенге енгізуімен 
сипатталады. Ол - мектептің бекітілген білім беру 
жүйесіне (дәстүрлі, Л.В.Занков жүйесі, Д.Б.Эльконин 
- В.В.Давыдов жүйесі жэне т.б.) байланысты 
мектептің тэжірибелік жұмысына Бөгенбай 
батырдың ерлік мүраларының мүмкін нұсқасын 
ендіру. Мектептің білім беру жүйесіне Бөгенбай 
батырдың ерлік мүраларын ендіру үздіксіз білім беру 
қағидасынан туындауы қажет, өйткені Бөгенбай 
батырдың ерлік істері оқушының патриотизмін 
қалыптастыруда маңызды қозғаушы күш болуы 
керек. Бүл түрғыда оқу-әдістемелік кешен, бағдарлы-
эдістемелік, диагностикалық материалдар, оқу 
қүралдарының топтамасы дайындалып, оқытушыны 
Бөгенбай батырдың ерлік мүраларын оқытуға 
дайындау жүйесі жэне т.б. жүмыстар атқарылады; 
- мазмүндық элемент – мынандай міндеттерден: 
оқу мазмүнының мэдени-әлеуметтік, ерлік, батыр-
лық істер мен оның ерекшелігін анық көрсетуінен;  
мектеп оқушыларының психофизиологиялық ерек-
шеліктерінің ескерілуінен; мектеп оқушыларык 
оқыту мен тәрбиелеудегі педагогикалық қағидалар-
дың бір-бірімен үйлесуінен; білім берудің эр сатысы 
бойынша оқытудағы сабақтастықты қамтамасыз ету 
қажеттігінен түрады; 
- іс-эрекеттік элемент - іс-эрекетте жеке түлғаның 
дамуын ескереді. Ол оқушыны білім беру процесінің 
субъектісі ретінде қабылдайды. Бүл жағдайда: а) 
оқушы өз еркімен шығармашылығын дамытады, 
өзіне-өзі рефлексия жасау мен өз бетінше эрекет 
жасауға қабілетті болады жэне ез көзқарасын басқа-
лардың көзқарасымен үйлестіруді, шамадан тыс 
шектен шықпауды меңгереді; э) оқушы ойын, мэсе-
лелі-ізденушілік, зерттеушілік, шығармашылық іс-
эрекетке тартылады; б) оқушылармен эртүрі сынып-
та және сыныптан тыс жүмыстар (сабақтар, виктори-
налар, экскурсиялар, факультативтер, үйірмелер 
жэне т.б.) жүргізіледі; в) бұл іс-эрекеттің 
нэтижесі - оқушыларда өз Отанын, туған жері 
мен елін, оның тарихы мен салт-дэстүрін 
қадірлеу жэне патриотттық сезімді тэрбиелеу. 
Тәрбие олшемдері — педагогика ғылымының 
күрделі мэселелерінің бірі. Осыған байланысты 
осы кезге дейін педагогика ғылымын зерттеу 
барысында эр жастағы оқушылардың түлгасын, 
көзқарасын, мінез-құлқын, санасының кейбір 
жақтарын зерттеу көрсеткіштері жинақталған, 
Ғрлым Н.И.Монахов оқушы тэрбие өлшемін 
анықтауды тұлғаның эртүрлі саласының бірлігі 
деңгейінде тұлғаның кешенді касиеті ретінде 
сипаттап анықтауды ұсынса, Л.И.Божович, 
Л.С.Славина, А.В.Зосимовский, Т.Е.Конникова 
оқушы тэрбиелілігі деңгейінін негізінде, оның 
эртүрлі мотиві, мінез-құлқы, іс-әрекеті көрініс алған 
тұлғаның башттары бойынша анықтауды ұсынады. 

Осылардың пікіріне орай И.С.Марьенко тұлға 
сапасының кейбір өлшемдері туралы айтуға 
болмайды деген пікір айтады. Ол кейде жанама 
өлшемдер аса шынайы болып табылады, солардың 
ішінде жетекші елшемдер ретінде тұлғаның кейбір 
саласы мен сапасының мазмұнын суреттейтін сандық 

жэне сапалық сипаттамаларды таңдауға болады 
дейді де, оның шынайы адамгершілікті дамуының 
©лшеміне оқушының мінез-қүлқы, практикалық 
эрекет, қылықтары жатады деп көрсетеді. 

Тұлғаның патриоттық тәрбиесін дамыту процесі 
күгіделі де үзіліссіз процесс. Патриоттық тәрбие 
беруді мынадай бағытта жүзеге асыруға болады: 
оқушыларға патриоттық білім беру дүниетанымдық 
сенім мен белсенді іс-эрекеттің негізінде жағымды 
көзқарасын қалыптастыру жэне білімді практикада 
пайдалану патриоттық тэрбие процесінің нақты 
мазмұнын анықгауға, тэрбие процесінің жолдарын, 
құралдары мен әдістерін белгілеуге мүмкіндік 
береді. 

Оқушылардың патриотизмін қалыптастырудың 
механизмі оте күрделі, қайшылығы мол жэне өзінің 
жүйесінде оның мынадай: мотивациялық, танымдық, 
мінез-кұлықтық компонеттерін қарастырады. 
Мотивациялық компонент - мотивтер кешенін, со-
ның ішінде эсіресе, элеуметтік парыз, ұят, намыс, 
жауапкершілік жэне т. б. қарастырады. Әлеуметтік 
мотивацияға білім мен сенімнен басқа тэжірибе де, 
яғни оқушымен бірге өтілетін практика да ықпал 
етеді. 

Танымдық компонент - қоғам туралы, қоғамның 
дамуын аныктайтын негізгі моральдік және адамгер-
шіліктік ережелер, құқықтар мең міндеттер туралы, 
мақсаттар туралы білім жүйесін қарастырады. 

Мінез-қүлықтьіқ компонент - меңгерген білім, 
көзқарас, сенім жэне мотивациялық жүйесіне қарай 
окушының мінез-кұлқындағы нақты бағытты орын-
дауда таңдайтын мүмкіндігін шамалайды. 

Біз Бөгенбай батырдың ерлік мұралары арқылы 
оқушылар патриотизмінің қалыптасуын аныктауда 
осы үш компоненттерді негізге алдық: мотивациялық 
(сенім, қажеттілЦ эмоция, мақсаттар, идеалдар), 
танымдық (біліь|), мінез-кұлықгық (эрекеттер, 
қылықтар, істер) (сурет 1). 

 
 

Модельді сараптай отырып оқушылар Бәгенбай 
батырдың ерлік мүралары арқылы патриоттық 
тэрбие берудің мәнін ете жақсы түсінеді, олардың 
оған деген қызығушылығы, эмоционалдық сезімі өте 
жоғары, қазақ халқьіның басынан өткен тарихи 
жағдайлар мен сол кездегі халықтың елін, жерін 
қорғаудағы жанкештілігі, үлттық намысы мен жігері, 
отансүйгіштік, патриоттық сезімі жайлы 
мэліметтерді, халық батырларының патриоттық 



 
 

254 
 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 6, 2012 

бейнелерін өте жақсы біледі, қазақ халқының 
басынан ©ткен тарихи оқиғалардың бағытын 
бағалайды жэне жоғары дәрежеде мазмүндайды, 
әрбір тарихи оқиға мен сол оқиғаның басында 
жүрген ерлердің іс-әрекетіне өзіндік талдау жасай 

біледі, сол кездегі ел қорғаны болған батырлар мен 
Бөгенбай батырдың ерлік істерін үлкен патриоттық 
сезіммен талдап, қорғайды, оның патриотизмді 
қалыптастырудағы рөліне ерекше мэн беріледі. 

2-кесте. 
Окушылардьщ патриотгтык касиетш калыптастыру моделшщ компоненттерь влшемдерц 

керсеткгштер! мен децгейлер!. 

Компо- 
нeнтrepi 

Көрсеткіштері Kepcendiirrepi Деңгейлері 
 

Максат- ты- 
мотива- 
циялык 

 
 
 

Бөгенбай 
батырдың ерлік 
мүрасына 
патриоттық 
сипатгағы 
жағымды 
козқарасы, 
Бөгенбай батыр 
туралы білім 
деңгейлері 

– рухани кұндылықтарды игере 
отырып, патриоттық қасиеттерді өз 
бойына жйнактай алуы, ұлттық 
тэлім-тәрбие дэстүрлерін білуі; 
қарым-қатынас элементтерінде 
адамгершілікті сезінуі; Отанын 
сүйе, елін қадірлей, туган жерінің 
табиғатын сүйе білуі; ұлтының 
тарихын, ұлтыкың тілін, ділін, салт-
дэстүрін сактай білуі; 
– батырды тани білуі жэне 
батырлардың тарихын, ерлігін 
батырлардың тіршілік тынысын 
танып, батыр үрпактарды тәрбиелей 
білуі. 
– денінің саулығын сактай алуы, 
спортпен шүғылдана білуі; 
батырлардың салауатты өмір 
салтын,   ширақгығын, ептілігін, 
мыктылығын білуі. 

—  

Жогары денгей: оқушылар Бөгенбай батырдың ерлік мүралары 
арқылы патриоттық тәрбие берудің мэнін ете жақсы түсінеді, 
олардың эмоционалдық сезімі жоғары, қазақ халқының басынан 
еткен тарихи жағдайлар мен сол кездегі халыктың елін, жерін 
қорғаудағы жанкештілігі, үлттық намысы мен жігері, 
отансүйгіштік, патриоттық сезімі жайлы мэліметгерді, халық 
батырларының патриоттық бейнелерін оте жақсы біледі, қазақ 
халқының басынан өткен тарихи оқиғалардың бағытын 
бағалайды жэне жоғары дэрежеде мазмүндайды, эрбір тарихи 
оқиға мен сол оқиғаның басында жүрген ерлердің іс-эрекетіне 
өзіндік талдау жасай біледі, сод кездегі ел қорғаны болган 
батырлар мен Богенбай батырдың ерлік істерін үлкен 
патриоттық сезіммен талдап, қорғайды. 
Жеткілікті денгей: Богенбай батырдың ерлік мүрасына деген 
қызығушылығы бар, оның патриотизмді қалыптастырудағы 
мэнін түсінеді, патриоттық мазмұнын сезіммен қабылдап, 
баяндап бере алады, оларға талдау беруде өзінің козқарасын 
қорғай алады, қазақ халқының басынан откен тарихи жағдайлар 
мен сол кездегі халыктың елін, жерін қорғаудағы жанкештілігі, 
үлттық намысы мен жігері, отансүйгіштік, патриоттық сезімі 
жайлы   мэліметтерді,   халық   батырларының патриоттық 
интеллектуальды сезімдік 
 

интеллекту
альды 
сезімдік 

Бөгенбай батырдың 
ерлік мұрасының 
патриоттық 
мазмұнының 
мүмкіндіктерін 
қабылдауы және 
баға бере білуі 

 

- оқу-танымдық ю-әрекет 
қабілетін дамыта отырып, іс-
әрекеттік теорияны практикалық 
жағынан үғынып түсінуі; 

 

бейнелерін жеткілікті дэрежеде біледі, қазақ халқының басынан 
өткен тарихи оқиғалардың бағытын бағалайды жэне 
мазмүндайдьі. 
Орта децгей: оқушылар Бөгенбай батырдың ерлік мұралары 
арқылы патриоттық тәрбие берудің мэнін түсінеді бірақ 
жеткіліксіз, злі де болса жүмыс істеуге тура келеді, олардың 
эмоционалдық сезімі төмен, қазақ халқының басынан өткен 
тарихи жағдайлар мен сол кездегі халыктың елін, жерін 
қорғаудағы жанкештілігі, ұлттық намысы мен жігері, 
отансүйгіштік, патриоттық сезімі жайлы мэліметтерді, халық 
батырларыньщ патриоттық бейнелерін толықтай білмейді, 
білуге де көп мэн бермейді, қазақ халқының басынан өткен 
тарихи оқиғалардың бағытың бағалай алмайды, оны жоғары 
дэрежеде мазмүндауға өресі жетпейді, эрбір тарихи оқиға мен 
батырлардың іс-эрекетіне өзіндік талдау жасауға келгенде 
қиналады, мүндай істерді көбінесе мұғалімінің көмегімен 
орындайды, 
Төменгі децгей: оқушылар Богенбай батырдың ерлік мүралары 
арқылы патриоттық тэрбие берудің мэнін қызығушылық 
танытпайды, қабылдамайды, олардың эмоционалдық сезімі 
темен, қазақ халқының басынан откен тарихи жағдайлар мен сол 
кездегі халықтың елің, жерін қорғаудағы жанкештілігі, үлттық 
намысы мен жігері, отансүйгіштік, патриоттық сезімі жайлы 
мэліметтерді, халық батырларының патриоттық бейнелерін 
білмейді, білуге де мән бермейді, қазақ халқының басынан өткен 
тарихи оқиғалардың бағытын бағалай алмайды, оны жоғары 
дэрежеде мазмұндауға өресі жетпейді, эрбір тарихи оқиға мен 
батырлардың іс-эрекетіне өзіндік талдау жасай алмайды. 

Мінез- 
құлық- 
тық 
тэжіри- 
белік 

 

-Бөгенбай 
батырдың ерлік 
мұраларының 
патриоттық 
мазмүнына талдау 
бере білуі; 
 

-Бөгенбай батыр жэне басқа да 

батыр бейнелерге еліктеуі; 
-Бөгенбай батыр мен қазактың басқа 
батырларының бойындагы 
патриоттық қасиеттерді әңгімелеп 
бере білуі. 

 

Мшез- 
к¥-пык- 
тык 
тэж1ри- 
бел1к 

Бегенбай 
батырдыц ерлж 
мураларыныц 
патриотгык 
мазмунына 
талдау бере 
6Liiyi; 
 

-Бегенбай батыр жэне баска да 
батыр бейнелерге e.'iiiereyi; 
-Бегенбай батыр мен казактыц баска 
батырларыньщ бойындагы 
патриотгык касиеттерд1 эцпмелеп 
бере бзлу!. 
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