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III. В нашей демократической школе при всех ее недостатках есть интересный, 
разнообразный опыт работы. Наряду с распространением этого положительного 
опыта надо дать учителям больше инициативы самостоятельности в выборе форм, 
средств этнопедагогики по экономическому воспитанию.

IV. Одной из первоочередных задач остается коренное изменение содержания 
занятий, устранение шаблонности и соответствие изучаемой темы требованиям 
народных экономических ценностей.

V. Привлечение молодых исследователей к изучению и распространению 
материалов этнопедагогики по экономическому обучению и воспитанию[6;70].

Таким образом, в наших условиях задача школы состоит в том, чтобы за 
короткие сроки решительно преодолеть неблагоприятные тенденции, мешающие 
успешному осуществлению экономического обучения и воспитания школьников, 
при этом широко внедрять в практической деятельности материалы 
этнопедагогики.
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Маданият -  кайсы бир улуттун кулк-мунезун, каада-салтын, нарк-насилин, урп- 
адатын уз-чеберчилигин жана енер-чыгармачылыгын камтыган рухий терец тушунук, 
тактап айтканда, бир улутка таандык жашоо образы [2;5]. Анткени турмушта маданияттуу 
журум-турум, онуккен маданияттуу коом жана маданий енвр-чыгармачылык деген 
тушунуктер калыптанган. Ошондуктан улуттун улут катары сакталып калышы анын
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маданиятынанан кез каранды. ©нуккеи маданият -  руханий енуккон коомду, коом -  бир 
улутту тузет. Маданияттуу адам журум-туруму, суйлеген сезу, кийген кийими менен 
улуттун жузун керсетуп турат, ал эми маданияттуулук ошол адамдын керку. Кайсы элдин 
маданияты кучтуу енуксе, ошол элдин мамлекеттик туткасы бекем болот. Ар бир адам 
езун маданияттуу альш журуусу коомго кошкон салымы болоору талашсыз...

Тилекке карщы, бутунку ааламдашуу доорунда коомчулук маданиятты 
цивилизация тущунугу менен чаташтырып, чоц жацылыштык кетирип жатат. взубуздун 
маданиятыбызды озубузге жат корунуш катары баалагандар четтен чыгууда. 2017-жыл 
бекеринен “Ыйман, адеп жана маданият жылы” деп жарыяланган жок. Акыркы учурда 
элибизде ата-бабаларыбыздан мурас болуп келе жаткан улуттук баалуулуктар четке 
кагылып, кайдагы батыштьш коомго жат керунуштеру жайылып келе жаткан. Бул 
жарлыкты жеке адамдын жана элдин маданиятыв естуруу, журум-турум маданиятьш 
хетеруу, адептуулук менен ыймандуулукка тарбиялоо деп тушунсек болот [1;27]. 
Айрымдар дагы деле маданият тармагын кетеруу, ырчы-чоорчу, аткаруучуларга, элдик 
таланттарга кецул бвлуу жылы деп тушунуп жатышат. Тулку маанисин тушуно келеек, 
маданиятыбыз ото темондеп кетти. Айрыкча жаштарда ыйман, адептуулук, 
маданияттуулук таптакьер жокко эсе болуп калды. Эс алуучу жайларда адам олтурчу 
орундуктарга буту менен чыгьш алышьш, айланаеьша таштанды таштап, нары-бери откон 
адамдарды козге илбей, ооз толтура сегунушуп, айтор ото эле кейиштуу нереелерди 
жасашат. Коомдук транспорттордо улуулар келсе, жаштар орун бошотпой, унаага чыгууда 
жигиттер жаш балалуу аялдарды карабай, алар менен тец жарьппьш чыгьппат.

Азыркы учурда адамдардьш маданиятсыздьп'ы технология менен катарлаш эле 
жаратылышка олуттуу зыяндарын тийгизууде. Анткени шаардан айылга кетип бара 
жатып, жолдун жээгинин эсепсиз таштандьшарга толгонун керебуз. Таштандьшардан 
биринчи кезекте ар кандай жугуштуу оорулар чыгып, кайра эле калкка зыянын тийгизип 
жатпайбы? Ошол ыргытьшган таштандылар, айрыкча полиэтилен баштыктары чириши 
учун он жыл же жыйырма жыл эмес, жуздогон жылдарды талап кылат. Ал баштыктар 
жыл откон сайын канчалаган уулуу заттарды болуп чыгааарын ким билет? Эц женекойу 
эле: “Момпосуйду жегенден кийин, аны урнага таштаган адамды кезиктиресизби?,” ~ 
деген суроо менен он адамга кайрылса, анын экеесу гана “Ооба”, -  деп жооп бериши 
мумкун. Бул албетте жакшы корунуш эмес. Кечолорде, базарларда, спорттуж аянтчаларда, 
жада калса коомдук мекемелердин ичинде таштанды таштаган адамдарды кербой коюуга 
мумкун эмес. Айыл жергелеринде таштандыны атайын таштанды тогуучу жайга ташташы 
>п>шдай турсун, дарыяларга акыр-чикир тогушуп жатьпнат. Агын сууларга таштанды 
тегуу менен канчалаган емурлор коркунучта капып жатат. Баскан жеринди, жашаган 
айылынды, кочецдун тазалыгына кецул бурабасац, кайсы маданияттуулук, адептуулук? 
Мындай маселени бала бакчадан баштап, мектептерде, окуу жайларында кучотуу керек. 
.Алдан кийин массалык маалымат каражаттарында, мекеме, иш-каналарда атайын иш- 
чаралар алып барьшуусу зарьш.

Эгер элде маданият болбосо, ыйман менен адептуулук жок болсо экономика да 
енукпойт. Маселен, Японияда 2011 -жылы цунами болуп, он алты миц адам каза болуп, 
32000 тургун уй-жайсыз кагды, дагы канча мицдеген жарандар жаракат алды. Ошол 
кырсыкты баштан кечирген эл ото маданияттуулук менен, эч кандай ызы-чуу сальпнпай, 
аларга сырттан тамак аш, кийим-кече алып келсе, кезектешип, бири-бирин урматтоо 
менен керектуусун альш жатьннты [2; 5 6]. Эч бир дурболецеуз кырсыкты кайра калыбына 
келтирип алышты. Ал эми Ирак Америка менен согушуп жатканда, эмне бодцу? 
Жергиликтуу калк ездорун-ездеру тоношуп, эл ичи дурболуцге тушту. Мына бизде да 
бир эмес эки жолу ошондой маданиятсыздык, талап-тоноочулук болбодубу. ©зубузду- 
езубуз тонодук, талкаладьнс, уурдадык, орттедук. Эц екунучтуусу, дагы деле озубузге 
келе ал бай, талап-тоногондордун аягы тыйьшбай жатпайбы? Туштук Корея эли мамлекет 
башчысына нааразьшыгын ото маданияттуулук менен шам куйгузуп эле билдирип 
коюшту. 0лке башчысы да аны туура тушунуп, тынчтык жолу менен эле кызматын



тапшырды [2;5]. Биз Корея, Кытай, Япониядан маданияттьш бийик децгээлинин улгусун 
алсак болот. Эгерде бизде да маданияттуулук ар бирибиздин ад-сезимибизде жашаса. 
мамлекетибиз енуккен олкелердун катарына кошу'лмак.

Маданияттуулуктун эц женекей формасы -  саламдашуу. Саламдашуу, учурашуу -  
адамдардьш ортосунда бири-бирин ызаттоо, тааныш же бейтааныш адам менен бул 
жашоодо бирге жашоого, суйлешууго, пикир алышууга даяр экенин билдируу. Жашына, 
мансабына, бирееге кез карандылыгына карап салам берилбейт. Салам беруу баары учун 
бирдей болот. «Илимден адеп улук» деген сез бар. Кыргыз элинде адепке озгечо маани 
берилип, «Адеби, ыйманы жок адам, жугену жок азоо аттай» деп сыпатталат 
[4;37]. Учурда кесипке ээ болуудан мурда адам болууга тарбиялоо керек экендигин 
турмуш озу ырастоодо. Адептин бир нугу ата-эненин каны аркылуу тээ башат тегинен 
келет. Ал эми калган билим алып жатьппкан жеткинчектер, жаштар учурашуунун 
ылайыксыз, улуттук мунезге жооп бербеген, батыштын карамуртез, езумчул, адеби тайкы 
таасирине ыктаган улгуге азгырылып барууда. Бул келечектеги ата-бабанын туткасын 
колдон чьп'арган, адепсиз, мекенчилдик сезими мокок, ыйманы, адеби бошоц муундун 
катарын кебойтуп, олуттуу маселеге айланат. «Кезум кербесо болду, бейрогумду беру 
жесин» деп салкьш мамиле жасап, жаштарды етмуштен калган жакшылыктарга 
угуттебей, кайдыгерликтин тузагынан чыкпай журе берсек, кептеген деелеттерден, 
аруулуктардан куржалак калышыбыз мумкун. Адеп-ахлактьш, тарбиянын башкы символу' 
болгон саламдашуу парзын калыптандыруу жалпы элдик иш экенин ар бир инсан андап 
сезип, кол кабыш кьшып колдоого алуусу абзел.

Маданият -  бул адеп менен ыймандынайкалышы. Ыйман менен адеп бар жерде 
маданият болот. Б улар  бири-бири м енен байланы ш кан т ерец т уш унук  ж ана коомдун  
вн угуш у  уч ун  абдан зарыл. “Адамды адептуулукке тарбиялабай туруп, жен гана билим 
беруу, коомго ете коркунучтуу биреену кошкон менен барабар”, -  деп Теодор Рузвельт 
айткандай, адептуу болууга уйренушубуз керек.

Адеп-ахлакт уулук -  коом дук турмуштун, коомдун вн угуш ун ун  ж ана т арыхый  
прогресст ин эц м а а н и лу у  ж ана м ацы здуу факт орлорунун бири -  мораль. Коомдун  
м уч влвр ун ун  сезимдеринин, ум т улуулары ны н ж ана кы ймы л-аракет т еринин баш ка  
адамдардын сезимдери, ум т улуулары  ж ана кы ймыл-аракет т ери, аларды н ж ана  
бут ундвй  коомдун кы зы кчы лы кт ары  ж ана баалуулукт ары м енен ез  ы кт ы ярдуу ш айкеш  
келуусу  аркы луу аныкт алат . Ы кт ы ярдуулук ж ана квп ч улук  м енен м акул болуу. Адеп- 
ахлакт уулукт ан барды к кубулуш т ары на м у н в зд у у  белгилер. И. К ант т ы н пикири боюнча, 
адеп-ахлакт уулукт уу сезим  -  ж алпы  эркт ен белгилуу  бир децгээлде коз каранды  ж еке  
эрк болуп эсепт елет . Адеп-ахлакт уулукт ун м ацы зы  эт иканы н предметы боло алат  
[3; 124].

A den  т арбиясы  -  адам ды н коомдогу м оралды к ац-сезим ин ж аш оодогу м аксат ка  
ж араш а калы пт андыруу, ы заат т уу ж урум -т урум  квн ум уш т врун  пайда кылуу, ош ондой  
эле вз  элинин урп-адат т ары ны н прогрессивдуу улгулвр ун  сактоого, байытууга, баш ка  
улут т арды н салт ы н урм ат т оого тарбиялоо. Адам ды н эрки м енен рухи й  байлыгынын  
шайкеш келиш и адепт уулукке  ж атат. A den  т арбиясы эмгекке ж ана коом дук м улккв  
т уура м ам иле ж асоо, достукка, чынчылдыкка, адепт уулукке  ж ана ар ким взунун  
ж урум -т урум уна сы н кез  м енен кароого ж ана баш ка кемчиликт ерин адилет  сындоого  
уйрет ет . А л коом дук ац-сезимдин эц м а а н и луу  формасы  болуп саналат. А дам  вм ур  бою  
т арбияланып такш алат , ош ент се да, т арбияны н башаты, ж уруш -т уруш т ун тигил ж е  
бул эреж елерине калы пт ануусу негизинен балалык, всп ур ум  кезинен башталат. М езгил  
ет квн сайын бул адат  еркунд еп-ерчуй  берет. А р  бир коомдун взун ун  социалды к  
т узулуш унв ж араш а адепт уулук  эреж елери болот  [3:112].

Д ааны ш м ан кы ргы з эли ыйман т уш унугунун  ет е т ерец м ааниде т уш унуп  
ж аш оосунун барды к кат марьш да ыйман м енен ж уурулуш уп ж аш ап келген. Ы ймандай  
таза, ы ймандай сырым, ы ймандай бекем, ы ймандуу киш и -  деп элибиз ыйманды н улуулугу  
менен сездврун  кооздоп кы лы м кары т ы п келишкен. О дуй н еге  квчуп  кет кен киш ини дагы
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а - аны саламат болсун деп квцул айтышат. Ошондой эле балдарына Ыйман, Ыйманбай,
■'омун, М омунгул деп am коюшат.

Ы ймандуу адом  -  К удайга ш ек-кумвнсуз ишенген, ак ж олдон адашпай абийрдуулук  
ыенен ж ургвн, тарбиялуу, адеп-ахлактуу, кичи пейил болот. К ээ бир адамдар  
ы ймандуулук дегенди бир гана адеп-ахлактуулук деп тушунуш ет. Бул болсо, терец 
■ -анини камтыган ыйык ишенимди бурмалоо экендигинде илек жок. Ыйман св зу  -  араб  
гг^линен “эм н ” уцгусунан алынып коркуунун антоними болгон игиеним, коопсуздук деген  
. ланилерге келет.

Ыйман -  адам баласына таандык болгон эн; сонун ыйык сапаттардын бири.
Ыйман -  журектун тазалыгынын жана сулуулугунун кубесу.
Ыйман -  адамды чыныгы адам кыла турган улуу касиет [4:19].
Ар бир кыргыз жараны елкебуздун енугуусун, жашообуздун жакшырышын,

•:: мубуздун гулдешун кааласак, алгач жан дуйнобузге “тецкеруш” жасашыбыз керек. 
Кежуректегу кеедонду ыйман нуру менен толтуруп, кээ бир коомго жат, менталитетке 
дура келбеген иш-аракеттерибизди “жугендеп”, бири-бирибизге эскертип туралы. 
Эшондой эле жаш муунду маданияттуулукка, ыймандуулукка, адептуулукко тарбиялащ 
*чун театр, кино, телекерсетуулер аркылуу тарбиялоо багытында иштер журуш керек. 
Тддтрда коюлган спектаклдер, тартылган кинолор да тарбиялык мааниге ээ, улуттук 
деологияны камтыган болуусу шарт. Анан кебуреек театрга келиш керек. Ал жерден 
тдгу билип, уйренуп кетууго болот. Тиешелуу органдар ар дайым кечедв, коомдук

- диларда езун алып журуу, а тугул кийинуу, тамак ичуу, суйлее, транспорттордо журуу 
сданиятын уйретуу багытында атайын иш-чараларды уюштурушу керек. Бул иш-

пар кайсы бир децгээлде адамдарды тарбиялоого таасирин тийгизет.Маданияттьш 
дгркын тушуруп, кунун кетирип жаткан чала чыгармачыл, атак-дацкка тойбогондор бугун 
т: ларунун децгээли менен маданиятты жерге чаап жатышат. Бул сьш эмес, бул кадимки 
гз: кунуге кубе болуп жаткан корунуштер. Ал эми бийик маданияттуулук -  
жалтырактанган арсыздьпстын, шекоттелген менменсинуунун келекесундо калууда.

Мамлекет Кыргызстан элинин руханий жана адеп-ыйман баалуулуктары менен 
дддыцкы дуйно таанымды айкаштырган жаранды естурууде мамлекеттин жана коомдун 
г  ч-аракеттерин координациялоо, ар бир баланьш таланты менен шьж-жендемун ачуунун
- дна естуруунун натыйжалуу системасын тузуп, заманбап билим беруу, жаштар, 
демография, маданият жана дин саясатын калыптандырышы керек. 9зун-езу таанып, ез 
улугунун маданиятына сыймыктана билген адам, башкалардын маданиятын да сыйлап,
- --уттты жактарьш сицирип алат.Бугун кыргыз элин батыш маданиятына адам укугун 
• :ргоо шылтоосу менен ашкере ыктатып енуктуре албайбыз. Кыргыз элинин

гнталитетин, башкача айтканда взунун уй-булелук тарбиясын, тарыхьш, философиясын, 
■усай девлетторун, салт-санааларын калыбына келтирип, "Манасты" мыкты уйрвнгенде, 
н>"кура кыргыз маданиятын терен тушунгенде гана кыргыз эли енугуу жолуна тушет.
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