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Түйін: Мақалада «Рухани жаңғыру» бағдарламасы негізінде студент жастарға патриоттық 

тәрбие беру мәселесі қарастырылған. «Патриотизм – Отанға (мемлекетке) деген сүйіспеншілік, 

жеке адамның аман-саулығының қоғамдық-мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын 

сезіну, ал мемлекетті нығайту дегеніміз жеке адамды күшейту екенін мойындау, қысқасын 
айтқанда, патриотизм мемлекет деген ұғымды, жеке адамның, яғни оның өткенімен, бүгінгі 

күнімен және болашағымен қарым-қатынасын білдіреді. Патриотизді қалыптастыру мәселесі 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының ең негізгі бөлігі. Жастардың санасына патриоттық сезім 
қалыптастыру ең басты өзекті мәселе. Патриотизм сезімін қалыптастыру, дамыту мәселелері, 

жолдары, әдіс-тәсілдері  жан-жақты қарастырылған.  Ұлттық патриотизм, ұлттық сана-сезім, 

халықтық тәрбие, отанды сүю ұғымдарының мәні терең зерттелді. Осы мәселемен айналысқан 
отындық және шет елдік ғалымдардың еңбектеріне толық зерттеулер, талдаулар жасалған. 

Студенттердің бойындағы патриоттық сезімді қалыптастыру толық зерттеліп жазылған. 

Кілттік сөздер: Рухани жаңғыру, сананың ашықтығы, болашақ мұғалім, патриоттық тәрбие, 

білім беру, педагогика, дамыту, инновация, технология 
 

«Ел болам десең, бесігіңді түзе» дейді ұлы жазушымыз М.Әуезов. Біздің 

халқымыздың тәрбие тәсілдері мен тәжірибелері көп. Халқымыздың ғасырлар бойы 

қалыптасқан салт-дәстүр, әдет-ғұрып үлгілері мен өнегелері соның айғағы. Елін сүйген 

адам сол елдің салт-санасын, мәдени мұрасын қастерлеп, өнеге тұтуы тиіс. 

Бәсекелес тұлғаны – елді сүйетін оның өркендеуіне еңбек ететін, туған ауыл 

мектебіне көмек көрсететін азаматты қалыптастыру үшін қауымға өз қызметін бағыттау 

қажет. Сонда ғана қоғамның сана сезімі жаңалыққа бет бұрады. 

Егер осыған дейін білім саласында басты мақсат оқушыға нақты білім, ғылым 

негіздерін оқыту болса, қазір елжандылыққа, адамгершілігі рухани жағынан қалыптасқан, 

құзыретті жеке тұлға, рухы биік патриот етіп тәрбиелеу басты мәселе екенін естен 

шығармауымыз қажет. Өйткені еліміздің болашағы қандай болатыны балаларымыздың 

бойына қандай тәрбиені сіңіретінімізге тікелей байланысты. Менің түсінігім бойынша 

патриотизм көрінісі өзінінің кіндік қанын тамған жерге, өскен ауылыңа, қалаң мен 

аймағына халқынының мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне деген сүйіспеншіліктен 

басталады. Барлық уақытта бүкіл адамзаттың өмірінде білім әр адамның өмірінің 

ажырамас бөлігі болды. Және, қазіргі білім берудің маңызды ерекшелігі оның басты 

құралы, жас ұрпаққа сабақ беретін адамзат қоғамының бөлігі, мұғалім болып табылады. 

Бірақ біз өзімізге және балаларымызға білім беріп, білетін мұғалімдерді ұмытпауымыз 

керек, сондықтан қазіргі заманғы нарық жағдайында толыққанды маман болу керек. 

Еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы – жас ұрпақты отансүйгіштікке, 

патриоттыққа баулу – тәрбиенің ең басты міндеттерінің бірі. Аталған мақсаттағы күш-

жігер бірінші кезекте бүлдіршіндердің санасына отаншылдық сезім қалыптастыруға 

бағытталуы тиіс. Отан деген ұғым балаға жарық дүние есігін ашқан үйі, ата – анасы, 

ағайын-туыстары, құрбы-құрдастары, туған жері, кең-байтақ гүл жазира даласы,тау-тасы, 

өзен-көлі, сылдырап аққан мөлдір бұлағы бейнесінде қабылданып, ең қасиетті де құдіретті 

алтын бесігі ретінде танылуы керек. Азаматтық – Отанға, халыққа деген жоғары 

адамгершілік парыз. Отаныңмен, халқыңмен мүдделес екеніңе мақтаныш сезімің, 

достығың, жолдастығың, бірлігің көкірегіңді кернеп тұрса – патриотсың [1,125]. 
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Патриотизм – еліңе іс-әрекетіңмен, бар болмысыңмен қызмет етуге дайындығың. Отан – 

Ана. Оны қорғау үшін бүкіл патриот халықпен бірлесу, ынтымақтасу, достасу – 

отансүйгіштіктің көрінісі. Отан, ана, тіл, достық, ынтымақ сөздерінің өзара үндестігі – 

азаматтық парыз бен патриотизм сезімінің логикалық бірлігінің көрінісі.  

«Патриотизм» сөзі (грек тілінде – patrіots – отандас, paths — отан, атамекен) Отанға 

деген сүйіспеншілікті, оған адалдықты, өз іс-әрекеттерімен оның мүдделеріне қызмет 

етуге ұмтылысты, сондай-ақ, туған жеріне, тұрақтаған мекеніне бауыр басушылықты 

білдіреді .Оның қазақшасы-жерлес, отандас дегенді білдіреді, яғни Отанын, ұлтын сүю, 

оны жаудан қорғау. Осылайша, Отанға деген сүйіспеншілік, патриотизм қашанда ұлттық 

сипатқа ие, өйткені, патриоттық сезім мен көзқарастар қашанда белгілі бір ұлтқа, ұлысқа 

жатады. Қазақ халқы ежелден басқа халықтардай Отанын, ұлтын сүйген. Батырларымыз 

бастаған қазақ халқы Отанын, жерін, ұлтын жаудан қорғаған. 

Қазіргі уақытта қазақстандық патриотизмді жастарға қалыптастыру – келелі 

мәселелердің бірі. Осыны ұстанған бағыт – бағдар да баршылық. Патриоттық сезімнің 

нысаны мен азаматтық парыздың өтелер өлшемі – Отан. Оны таратып айтсақ, бұл туған 

жер, оның табиғат байлықтары, ұлттық тілі, дәстүрі, мәдени ерекшеліктері, тарихы 

жасалған өлкедегі киелі орындары. Олардың адам санасына жылылық, жақындық, 

туысқандық сезімдерді ұялатып, ізгі де ерлік істердің бастауына айналуы – патриотизмге 

тәрбиелеудің арқауы. Ә.Қалмырзаев: «Бұл сезім әркімде әр кезеңде (яғни, әр түрлі жаста) 

оянып, кейін кәмелетке келгенде бірдола буыны қатып, тәжірибемен, жспен, уақытпен, 

біліммен, қоршаған ортаның ықпалымен, мемлекеттік және қоғамдық әлеуметтік 

институттардың (балабақша, отбасы, мектеп, жоғарғы оқу орындары, бұқаралық ақпарат 

құралдары, қоғамдық ұйымдар, саяси ұйымдар мен қозғалыстар) әсерімен қалыптасады» 

деп жазды [2, 245]. 

Патриоттық тәрбие тұлға қалыптасуының құрамдас бөлігі болып табылады, ол 

жастардың алған білімдерінің негізінде азаматтық борыш ұстанымымен, жекебастық 

мүдделері қоғамдық ұстанымдармен астасып жататын тіршілік әрекеті үлгісіне даярлығын 

қамтамасыз етуі тиіс. Қазірде қазақ халқының дәстүрлері негізінде жүзеге асырылатын 

патриоттық тәрбие әлеуметтендіру процесін тұлғаға дәл осы Отанға, Атамекенге қызмет 

ету арқылы, өз тарихы үшін, өз Отанының әлеуметтік дүниенің ғылымына, мәдениетіне, 

рухани құндылықтарына қосатын үлесі үшін мақтаныш сезімі арқылы өз қабілеттерін 

мейлінше терең ашуға мүмкіндік беретін деңгейге жеткізеді. Әрбір халықтың тарихи 

өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелері – рухани және адами қасиеттері, құлықтылық 

(моральдық нормалар) үлгілері бар. Сондықтан да әрбір жаңа ұрпақ үшін мәнді тәрбие — 

ұлттық тұрғыдағы тәрбие үлгісі болып табылады. Өйткені, мұнда тәрбиенің негізін 

замандар бойы қалыптасып келген асыл рухани құндылықтар және биік ізеттілік пен 

құлықтылық тұрғысындағы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып жататын, адамның адамдық 

қасиетін нығайтып, әрі асылдандыра түсетін, халықтың даналық өмір–салтынан туындап 

отыратын бұлжымас ережелер мен қағидалар құрайды. Ұлттық тәрбие – адам өмірінің 

алтын арқауы. Ұлттық тәрбие жалпыадамзаттық рухани құндылықтарды жоққа 

шығармайды, қайта солармен үндесіп жатады. Бұлар бір-бірін байытып, құнарландырып 

отырады. Ұлттық тәрбиеден тереңдеп нәр алған адам – рухани бай адам. Ондай адам 

жалпыадамзаттық тұрғыдан мәдени және рухани құндылықтарды бойына тезірек сіңіреді, 

сөйтіп, толық әрі кәміл Адам дәрежесіне тезірек жетеді. Ұлттық менталитет – тұнып 

тұрған рухани қазына. Халықтың тілі мен мәдениеті болсын, салт-дәстүрі мен наным-

сенімі болсын – мұның бәрі де әрбір халық үшін асыл да қымбатты рухани дүниелер. 

Этнопедагогика – ұлттық тәрбие негізі деп білеміз. Ал ұлттық тәрбие ғаламдағы 

құндылықтарды бойына сіңіріп, өз құндылықтарын арттыра береді. Ұлттық патриотизмді 

қалыптастыруда ата-бабаларымыздың ұлағатты ойлары мен тәлімдік тәрбиесінің 

атқаратын орны ерекше. Ұлттық патриотизм дегеніміз – ең алдымен, белгілі бір ұлттың 

өкіліне сүйіспеншілікпен қарау, оның ұрпақтан- ұрпаққа үзілмей жалғасып келе жатқан 

құндылықтарын бойына сіңіру.  



Мағжан Жұмабаев: «Тәрбиелеудегі мақсат-баланы тәрбиешінің дәл өзіндей қылып 

шығару емес, келешек өз заманына лайық қылып шығару. ...Тәрбиешінің қолданатын 

жолы- ұлт тәрбиесі.Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып келе жатқан 

тақтай жол болғандықтан әрбір тәрбиеші, сөз жоқ, ұлт тәрбиесімен таныс болуға тиіс. 

Және әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында, өз ұлты үшін қызмет қылатын 

болғандықтан , тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті» дей 

отырып, жастарды тәрбиелегенде ұлт тәрбиесінің негізінде тәрбиелеу арқылы, ұлттық 

құндылықты бойына сіңіре білгенде ғана, ол рухани бай, сол заманға лайық, елі, Отаны 

үшін қызмет етуге дайын болып шығатынын көрсетеді. Бұл- келешек ұрпақтың патриот 

болып шығуы үшін, тәрбиелеуді ұлттық тәрбиеден бастауымыз керектігін көрсетеді. Тек 

тұлға ғана өзінің Отанға деген қатынасын ішкі, қастерлі сезім ретінде пайымдауға 

қабілетті. Сол себепті, патриотизм де тұлғаның биік даму деңгейін сипаттайтын аса 

маңызды рухани игілік ретінде түсініледі. Жас ұрпақты патриотизмге тәрбиелеу – бұл 

тұлғаның, елдің, оның мәдениетінің бірегейлігі, әлеуметтің, халықтың әлеуметтік 

психологиясының ерекшеліктері толымды көрініс табатын қоғамдық өмірді 

ұйымдастырудың мәні мен мақсаттарын пайымдау арқылы жүйелі дамуы. Патриотизм 

міндетті түрде тұлғаның жоғары әлеуметтік белсенділігін көрсетеді, өйткені, оның өзі 

еңбекте табыстарға жету үшін, қоғамға, ел жұртқа, халыққа қызмет ету үшін биік серпін 

болып табылады. 

Бүгінгі күні жас ұрпақты тәрбиелеуде ата-бабаларының шежіресі негізінде тәлім 

берудің маңызы зор. Өйткені, бала тәрбиесінде өз дүниетанымының қоршаған ортасының, 

ой - өрісінің негізінде ұлттық сипатты зерделеу қажеттігі артып отыр. Оның негізі: «Ел 

тарихын әйгілі тұлғалар арқылы зерделеу – қазақтың таным-түсінігіндегі ертеден 

қалыптасқан үрдіс. Қазақтың қария сөздерінде, яғни шежірелік зердесінде тарих ұдайы 

жеке тұлғалардың өмір дерегі арқылы танылып отырады» - деп айтылады [3,155]. 

Адам бойына патриоттық сезімнің қалыптасуы отбасы тәрбиесі мен балабақшадан 

бастау алатыны айқын. Сәбиді отбасында патриотизмге тәрбиелеу, ана тілін үйрету, 

ұлттық мінез-құлық қалыптастыру, ұлттық салт-дәстүрді сақтауға баулу, шыққан ата-тегін 

білуді таныту – ата-ана парызы. Халқына құрмет, тарихи дәстүрлерге адалдық, сондай-ақ, 

туған жеріне, Отанына деген сүйіспеншілік сияқты перзенттік борыш тұлға бойына сәби 

шағында дарыса, бұл қасиеттер өсе келе ары қарай дамып, қалыптасуына қолайлы жағдай 

туады. 

Еліміз тәуелсіздік алғалы жас ұрпақ бойында патриоттық сананы қалыптастыру, ол 

үшін патриоттық іс - әрекет ұйымдастыру, отбасы, балабақша мен мектептердегі оқу-

тәрбие процесінде патриоттық тәрбие беруді жетілдіру қажеттілігі туып отыр. Сондықтан, 

жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беруде бұрынғы тәжірибе мен бүгінгі практиканы және 

болашақ жоспарларды байланыстыру қажет. Сонда ғана балалардың бойына ұлттық 

патриотизм сезімін қалыптастыруға қол жетеді. Ұлттық патриотизм – жеке тұлғаның өз 

тарихи дәстүрі сияқты категорияларға байланысты әртүрлі деңгейде көрініс береді. Соған 

қарамастан, осы рухани ерекшеліктерді білу, оны қалыптастыру – патриоттық тәрбиенің 

негізгі мақсаты. 

Қазақстан ғаламдық ойлау жүйесіне енді. Сондықтан, ондағы тәрбие әрекеті адами 

гуманистік мақсат – мүддеге қайшы болмауы қажет. Бұл ретте, Қазақстанның көп ұлтты 

құрамы ескерілгені жөн. Аталған ерекшеліктерге байланысты, қазіргі тәрбие жұмысын 

төмендегі тәртіпте қарастыруға мүмкіндік бар: 

1.Болашақ мамандардың балаларды халықтық педагогика негізінде патриоттыққа 

тәрбиелеуі, оның  нәтижесін бүгінгі өмір талабына сай пайдалану; 

2. Жас ұрпақтың Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін білуін қамтамасыз 

ету, оларды құрметтеу сезімін қалыптастыру; 

3. Қазақ халқының озық гуманистік құндылықтарын басшылыққа ала отырып, жалпы 

қазақстандық патриотизмге, отансүйгіштікке тәрбиелеу; 

4. Болашақ мамандарды өз пікірлерін ашық айтуға, сөз бостандығына, басқалардың пікірін 



құрметтеуге тәрбиелеу [4,125]. 

Біз тәрбиенің қойған мақсатынан және одан туындайтын міндеттерге сүйене 

отырып тәрбие жұмысының бағыттарының ішінде мынадай бағыт айқындалғанын білеміз: 

Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие гуманизмге, қазақ 

халқының тарихы мен салтын, тілін сүю және құрметтеуге, оның таңдаулы дәстүрлерін 

сақтауға және оны дамытуға, азаматтық ұстанымды және патриоттық сананы, 

қалыптасқан ұлттық өзіндік сананы, ұлт аралық мәдени қарым-қатынасты қалыптастыруы 

тиіс. Балалар мен жастардың азаматтық патриоттық білім беру ұйымдарында азаматтық 

құқықтық, патриоттық тәрбие беруде мазмұны мен әдіс тәсілдер мен оқу тәрбие 

құрылымының өзара іс әрекеттестік негізінде деңгейін көтеру белгіленген. Ондай 

әрекеттестікті біздің ұлы ойшылдарымыз ертеден -ақ ескеріп, өз ойларын қосқан. Осындай 

адамның еркін әрекеттесетін мінез-құлқын тәрбиелеуде Әл-Фараби «Әдеттенудің 

арқасында бізді жақсы мінез — құлыққа жеткізетін әрекеттер жақсы әрекеттер болып 

табылады. Ол адамның жетілуі оның мінез-құлқының жетілуіне сайма-сай келеді» деген 

ойы арқылы қазіргі кезде тұлғаның жеке қасиетін, мінез-құлқын қалыптастыруда жақсы 

әрекеттер қалыптастыру керектігі туралы ой айтады. Бүгінгі күндегі Еліміздің егемендікке 

жетуі халықтардың ұлттық дүние танымының өсуіне жағдай жасады. 

Қазіргі кезде жоғары оқу орындарында тәрбие беру мәселесіне жаңаша көқарас 

тұрғысынан қарауды және студенттердің патриоттық сана-сезімін, сапаларын, мінез-

құлқын қалыптастыруды көздейтін тәрбиенің формалары мен әдістерін жетілдіруді талап 

етеді. Бұл бүгінде байсалдылық, табандылық, батылдылық, батырлық, қайсарлық туралы 

білім ғана емес, өнегелік, тәрбиелік көрсету қажет болып отырған уақытта аса маңызды. 

Ұсынылып отырған тәрбие түрлерін пайдалану барысында жоғарғы оқу орнында 

сан-салалы оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға мүмкіндіктер бар. Олар: кураторлық 

сағаттар, жарыстар, кездесулер, дөңгелек үстел, пікі-сайыс, ойындар, т.б. 

Адам өзінің тұрмыстық іс-әрекеттерінде немесе күрделі жағдайда ерлік істерге 

баруы үшін алдымен рухани жағынан дайын болуы керек. Патриотизмге, отаншылдыққа 

тәрбиелеудің міндеттері төмендегідей негізгі мәселелерді көздейді: педагогикалық 

тәжірибедегі мүмкіндерді барынша толық қамтып, студенттің жеке тұлғасына ықпал 

етудің біртұтас жүйесін жасау; әр түрлі пәндерді оқытуда және тәрбиелік жұмыстарды 

ұйымдастыруда тірек жасауға лайық сипатқа ие болу; бұл бағытта жас буынды 

патриотизмге тәрбиелеудің теориясы мен тәжірибесіне қатысты идеяларды үнемі 

айқындап, жұмыс процесінде қолдану, т.б. 

Бастауыш сыныптардағы оқушылардың патриоттық сезімін дамытуды мұғалім іске 

асырады. Мұғалім оқушылар бойына патриоттық сезімдерді, өз Отаны туралы түсініктерді 

қалыптастыруға баса назар аударғаны жөн. Бұл кезде оқушы өзі тұртын жерінің ауа райын, 

қаласының аты- жөнін, оның жерлерін, тарихи орындарын біршама толық білуі керек. 

Әдістемелік талаптарға сай ұйымдастырылған екі-үш серуеннен кейін 

оқушылардың өз туған жері туралы түсініктері бекіп, оған деген сүйіспеншілік сезімі 

артады.  Оқушылардың тұратын жерлерінен атақты өнер иелері шықса, немесе ол мекен 

батырлар туып-өскен орта болып есептелсе, мұғалім  олар жайында әр дайым әңгімелегені 

дұрыс. Ол тұлғалардың өздері үшін ғана емес, елі үшін еңбек еткені, яки қаһарманның 

туған жерінде бақытты болашақ орнату жолында құрбан болғаны айтылған соң: «Міне, 

балалар, осындай адамдарды Отанның адал ұлдары мен қыздары дейміз. Ал Отан 

дегеніміз не? Кім біледі?» - деген сұрақ қою орынды [5,95]. 

Патриоттық сезім отбасынан басталады. Өкінішке қарай, нарықтық қатынастардың 

кеңінен орын алуы, ересектердің тәрбиеге жеткіліксіз көңіл бөлуі, ата-аналардың 

уақытының жетіспеушілігі мен қолдарының тимеуі отбасындағы жастар тәрбиесінің ролін 

түсірді. Әрине, мұндай жағдайларда өзінің ескі арнасын жоғалтқан патриоттық, 

отансүйгіштік сезімдерді қалыптастыру мен оған тәрбиелеудің жаңа жолға оңайлықпен 

түсіп кете алмасы анық. 

Патриоттық сананы қоғамдық өмірде бекітетін бірден-бір институт — жоғары оқу 



орындары мен басқа да білім мен тәрбие беру мекемелері. Олардың көмегімен патриоттық 

сана қоғамдық өмірге бекітіліп, мемлекет тарапынан қолдауға және бағдарлауға ие 

болады. Студент жастар қоғамның әлеуметтік құрылымында ерекше орын алады. Ендеше, 

қазіргі студент жастар өздерінің тұлғалық-кәсіби нығаюға бет алуының жоғары 

деңгейімен, шығармашылық потенциалымен, Қазақстанның әлеуметтік жаңғыру 

процесіне шынайы іс жүзінде қатысуға деген белсенді қызығушылығымен, қоғамдық 

өмірдің түрліше жақтарына, өзінің әлеуметтік бағдарларына деген даралық 

көзқарастарымен ерекшеленуі тиіс. Олар еліміздің әлеуметтік-саяси, экономикалық және 

мәдени дамуының анықтаушы күші де болып табылады. Олай болса, студент жастардың 

тұрмысы мен болмысына, тәлімі мен тағылымына үстірт қарауға болмайды. 

Отанына деген сүйіспеншілікті қалыптастыру мәселесі- бүгінгі күннің білім беру 

жүйесі алдында тұрған маңызды міндеттерінің бірі. Негізгі білім бастауышта 

болғандықтан, жастайынан халықтың тарихи-этникалық мұрасын, ұлтының әдет-ғұрып 

өнегесін, салтын сақтауға, саналы көзқарасын қалыптастыруға, ұлттық мақтанышын 

туғызуға оқушыларды жасынан тәрбиелеу бамтауыш мектеп саласымен айналысатын 

педагогтардың міндеті болмақ. 

Патриотизмге тәрбиелеу үрдісінің танымдық мәнін естен шығаруға болмайды, 

бірақ ол әр бір оқушыда патриоттық сана, патриоттық сезім қалыптастырудан бастау 

алғанда ғана тиімді болмақ. 

Бастауыш сынып оқушыларына көркем шығарма арқылы патриоттық тәрбие беруде 

осы аталған дәстүрлі оқыту әдістерінен басқа проблемалық әдіс, эвристикалық, зерттеу, 

монологтік әдіс пайдаланудың маңызы ерекше. Сонымен қоса, оқу-тәрбие үрдісінде 

бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беруде оқытудың формалары мен 

түрлерінің әсері айрықша. 

Еліміз тәуелсіздік алғалы жас ұрпақ бойында патриоттық сананы қалыптастыру, ол 

үшін патриоттық іс - әрекет ұйымдастыру, отбасы, балабақша мен мектептердегі оқу-

тәрбие процесінде патриоттық тәрбие беруді жетілдіру қажеттілігі туып отыр. Сондықтан, 

жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беруде бұрынғы тәжірибе мен бүгінгі практиканы және 

болашақ жоспарларды байланыстыру қажет. Сонда ғана балалардың бойына ұлттық 

патриотизм сезімін қалыптастыруға қол жетеді. 

Егер адам мұнда Отан тағдырымен байланысты және Отанға деген өзінің 

қатынасын адамның анықтап алуын талап ететін елеулі оқиғалар болмас, күнделікті 

өмірде адам бұл сезімнің елеулі де терең екендігін өте жиі сезбейді, бұл мәселе жөнінде 

ойланып жатпайды. 

Патриоттық сезімнің нысаны мен азаматтық парыздың өтелер өлшемі – Отан. Оны 

таратып айтсақ, бұл туған жер, оның табиғат байлықтары, ұлттық тілі, дәстүрі, мәдени 

ерекшеліктері, тарихы жасалған өлкедегі киелі орындары. Олардың адам санасына 

жылылық, жақындық, туысқандық сезімдерді ұялатып, ізгі де ерлік істердің бастауына 

айналуы – патриотизмге тәрбиелеудің арқауы. 

Қандай халық болмасын өзінің ұлттық болмысын мен халықтық тәлім-тәрбие 

қазанында қайнап, жетілуі тиіс, яғни ұлттық кодты сақтай білуі тиіс дегенді білдіреді. 

Тарихымыз тереңнен тамыр алатын, бабаларымыздан қалған рухани-бай мұраларымызды 

ұрпақтар бойына сіңіру азаматтық борышымыз. 

Қорыта айтқанда Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасында жастарымызды 

отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында жас ұрпақты ойлы да іскер, жігерлі де батыл, 

өзіне-өзі сенімді, интеллектуалды деңгейі биік, жан-жақты азамат ретінде қалыптастыруда 

жалпы ұстаздар қауымының қызметі өлшеусіз. Еліміздің жеткен жетістіктері аясында жас 

ұрпақты Отанын сүюге, ол үшін аянбай қызмет етуге тәрбиелеу – біздің басты міндетіміз. 

Елбасшысының болашаққа бағдар «Рухани жаңғыру» бағдарламасын қолдап, 

халқымыздың жарқын болашағының кепілі-іліміздің ұл-қыздарын тәрбиелеп, 

отанымыздың бақыты үшін еңбек ете берейік. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос патриотического воспитания студентов на 

основе программы «Духовное возрождение». «Патриотизм - это любовь к Отечеству (государству), 
осознание того, что благосостояние индивида напрямую связано с общественной безопасностью, и 

признание того, что укрепление государства - это укрепление индивида, короче говоря, концепция 

патриотизма и отношения с будущим. Формирование патриотизма является ключевой частью 
программы духовного возрождения. Важнейшим вопросом является формирование 

патриотических чувств в сознании молодежи. Проблемы, пути, способы формирования и развития 

чувства патриотизма рассматриваются подробно. Сущность понятий национал-патриотизм, 

национальное самосознание, народное воспитание, патриотизм изучена в глубине. Детальное 
исследование и анализ работ топливных и зарубежных ученых, занимающихся этой проблемой. 

Формирование патриотических чувств у студентов детально изучено.  

Ключевые слова: духовное возрождение, открытость сознания, будущий учитель, 
патриотическое воспитание, образование, педагогика, развитие, инновация, технология. 

Abstract:The article considers the issue of patriotic education of students on the basis of the program 

"Spiritual Revival". “Patriotism is a love of the Fatherland (state), the realization that the well-being of an 
individual is directly related to public safety, and the recognition that strengthening the state is 

strengthening the individual, in short, the concept of patriotism and relations with the future. The 

formation of patriotism is a key part of a spiritual rebirth program. The most important issue is the 

formation of patriotic feelings in the minds of young people. Problems, paths, ways of forming and 
developing a sense of patriotism are examined in detail. The essence of the concepts of national 

patriotism, national identity, popular education, patriotism is studied in depth. A detailed study and 

analysis of the work of fuel and foreign scientists dealing with this problem. The formation of patriotic 
feelings in students has been studied in detail. 

Keywords: Spiritual revival, openness of consciousness, future teacher, patriotic upbringing, 

education, pedagogy, development, innovation, technology  

 


