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Ааламдаштыруунун арааны жүрүп, билим жа-

на тарбия берүүдө, жогорку билимдүү адистерди 

даярдоодо батыштын таңууланган стандарт кон-

цепцияларын, стратегияларын эч ылгоосуз би-

лим берүү системасына зордоп киргизүүнүн 

шарттарында «элдик» деп аталган илимдердин 

(этнопедагогика, этнолингвистика, этнопсихоло-

гия, этномаданият таануу ж.б.) барк-баасы менен 

мааниси, ролу менен кызматы болуп көрбөгөн-

дөй актуалдуулукка ээ болууда. Элдин элдигин, 

улуттун улуттугун азыркы цивилизация, азыркы 

өнүккөн технология, компьютердик доор сактап, 

өнүктүрүп-өстүрүүгө өбөлгө болбостон, тескери-

синче, аларга кедерги боло тургандыгы айкын 

болду. Бул, айрыкча, эгемендүүлүккө жаңыдан 

жетишкен аз сандуу элдердин, улуттардын өз ал-

дынча улут катары жашап, улуттук улуу дөөлөт-

төрдү сактап, барктап, келечек муундарга берүү 

маселесин татаалдаштырып, башка чоочун, жат 

жана жасалма баалуулук сымал нерселерди күр-

гүштөп киргизүүдөн да көрүндү. Ошол эле учур-

да улуттун өз алдынчалык, улуттук менталитет, 

жашоо шарты, социалдык абалы, өнүгүүнүн 

улуттун максат-мүдөөлөрү, мүмкүнчүлүктөрү 

ж.б. дээрлик эсепке алынбай, көмүскөдө калуу 

коркунучу да пайда болду. 

«Элдик» деп аталган илимдер, анын туу чоку-

су болуп саналган элдик педагогика улуттун, 

анын ичинде кыргыз улутунун, негизги сактоо-

чусу, өз кыртышында өнүгүүнүн тамыры жана 

өзөгү экендиги, элдик педагогикасыз улуттун 

улут катары өнүгүүсү өтө күмөн болору айныгыс 

чындыкка айланды. Кыргыз педагогика илими, 

методист-окумуштуулар, агартуучулар, жалпы 

эле билим берүү кызматкерлеринин таалим-тар-

бия берүүдө элдик педагогиканынн идеяларына 

кайрылып, аларды теориялык жана практикалык 

жактан негиздеп, билим берүү процессине кирги-

зүүгө жигердүү аракеттенип жатышы жогорку 

жагдай-шарт, кырдаалдар менен түшүндүрүлөт. 

Эне тил жана эне тилди окутуу маселелери-

нин элдик педагогика менен байланышын жана 

келечегин жалпылаштырып сөз кылуудан мурда: 

«элдик педагогика» жана «этнопедагогика» деген 

эмне, - деген суроого жооп табуузарыл. Аталган 

суроого алда канча так, толук жана жеткиликтүү 

жоопту Кыргыз Эл мугалими, профессор Исак 

Бекбоев берген деп эсептеп, андан цитата келти-

рели.  

«Элдик педагогика – бул эл тарабынан иште-

лип чыккан жана элдик оозеки чыгармачылыкта, 

салт-санаада, үрп-адаттарда, ырым-жырымдарда, 

оюн-зооктордо, этнографиялык, тарыхый жана 

археологиялык материалдарда сакталып келген 

педагогикалык идеяларын жана тарыхый тарбия-

лык тажрыйбаларын чогултуу. Демек, элдик пе-

дагогика – бул улуттун сабаттуулугунун жана 

маданияттуулугунун башаты, анын уюткусу. Эт-

нопедагогика болсо, ошол элдик педагогиканын 

үлгүлөрүн бүгүнкү күндүн талабына ылайыкташ-

тырып окутуунун жана тарбиялоонун мазмунда-

рын аныктап, белгилөөнүн жолдорун иликтөөчү 

илим». 

Демек, элдик педагогика элди эл катары, 

улуттун улут катары жашап, өнүгүп келген иш-

аракетттерин аныктап туруучу элден, улуттан бө-

лүп кароого мүмкүн болбогон, улуттун улуттук 

жаны жана руху деген тыянак келип чыгат. Мей-

ли элдик, мейли илимий педагогика болсун, 

анын негизги максаты адамга (улутка) заманга, 

заман талабына ылайык таалим-тарбия берүү бо-

луп саналат. Мындан улам ар бир адамдын, ар 

бир улуттун жашоо-турмушу, кечээкиси, азыр-

кысы жана келечеги тууралуу ойлорун, аракетте-

нүүлөрүнүн өзү, жалпысынан, педагогикалык 

процесс деп белгилөөгө болот. Бул боюнча про-
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фессор И. Бекбоевдин пикирине кайрадан кайры-

лалы. 

«Элдик педагогиканын жоблору элдин өзүнүн 

турмуштук зарылчылыгынан келип чыгып, или-

мий педагогика пайда болгонго чейин эле ошол 

элдин башын кошуу, өнүктүрүп-өстүрүп, тарбия-

лап, окутуп ошол калктынөзүнүн жүзүн, өзүнүн 

наркын башка элдердин катарында калыптаны-

шын камсыз кылып келген. Кыргыз элдик педа-

гогикасынын нукура үлгүлөрүн, нукура жоболо-

рун, кыргыздын улуттук педагогикалык (тарбия-

таалим) берүүчү эрежелерин «Манас» эпосунан 

көрүүгө болот». Элдик педагогика турмуштук за-

рылдыктарды ошол турмуштун өзүн жакшыртуу-

га багытталган элдик (улуттук) материалдын жа-

на руханий тажрыйба-табылгалардын жыйынды-

сы катары каралып, бааланышы менен да ашкере 

актуалдуулукка ээ экендиги айкындалат. 

Эми, эне тил жана элдик педагогиканын бай-

ланыш, карым-катышына, алардын эне тилди 

окуп-үйрөтүүдөгү орду менен маанисине токто-

лууга болот. Эне тил менен элдик педагогика – 

эгиз, алар бирин-экинчиси шарттап, бири-бирине 

өтүп, толуктап, бирде биригип, бирде ажырап, 

жыйынтыгында, бир бүтүндүккө бириккен көрү-

нүштөр менен түшүнүктөр. Тактап айтканда, эл-

дик педагогика, негизинен эне тилде сакталат, 

баркталат, муундан-муунга берилет, байыйт, то-

лукталат. Ошол эне тилде сакталган элдик педа-

гогика, барыдан мурда, эне тилдин өзүн барктоо-

го, өнүктүрүүгө кызмат кылат. Элдик педагоги-

канын негизги жоболору, талаптары, эреже-нор-

малары элдик оозеки чыгармачылыкта чагылды-

рылып, жалпы эле фольклор элдик педагогика-

нын соолбос жана универсалдуу булагы катары 

каралат. Эне тил менен элдик педагогиканын 

эриш-аркак жашап, өнүгүп, өсүп, өркүндөп кел-

гендигин кыргыз тилине болгон байыркы заман-

дан берки мамилелер жана «Манас» сыяктуу 

эпикалык чыгарманын кыргыз элинде гана жара-

лышы эң сонун күбө боло алат.  

«Кыргыздын сүйлөгөнү ыргактуу. Алар сөзгө 

чечен, чукугандай сөз тапкыч жана ар бири, ал 

турмак эң эле билимсизи даөз тилин ушунчалык 

жакшы билет. 

…Сөзмөр, чечен адамдар сүйлөгөндө болуп 

көрбөгөндөй тынчтык өкүм сүрүп, угуучулардын 

көздөрү жайнап, демин ичине алып отуруп тың-

шашат». Булар - В.В. Радловдун кыргыздын сүй-

лөгөнүнө жана укканына берген баасы. Демек 

кыргыз эли эзелтеден сүйлөө менен угууну бир-

дей баалап, бирдей даражада баркташкан. 

Кыргыз элинин тилге, сөзгө болгон мамиле-

түшүнүгүн Кыргыз Эл жазуучусу Кеңеш Жусу-

пов мындайча көрсөтөт: «Сөздүн жашы элдин 

өмүрү менен тең. Калк өнөрү, акылмандыгы, ку-

дурет-кусуру – сөзүндө. Ар бир сөздүн тарыхы, 

мааниси, орду жана касиет-күчү болорун эзелтен 

элибиз билген. «Өнөр алды кызыл тил» деген 

кыргыздар жер каймактагандан сөздү ыйык са-

нап, көздүн карегиндей өтө этият урунушкан. 

Кыргыздардын байыртадан бери асырап-сактап 

жүрүп береги ХХIкылымга бапестеп жеткирген 

рухий мурасы – сөз казынасы, накыл сөзү, эне 

тили болсо керек. Ага аземдүү маанини, купуя 

сырды, керемет касиетти, сулуулукту жана тунук 

акылмандыкты жымыра катышкан. Албетте, ар 

бир эл, ар бир улут өз эне тилин барктап, баалап, 

асырап, колдонуп, өнүктүрүп келет. Бул жазыл-

баган мыйзам, жалпы адамзат кабыл алган, ыйык 

сактаган улуу улуттук рух. Ошол эле учурда тил-

ге эне тилге болгонөзгөчө мамиле кылуу, өзгөчө 

барктап аздектөөдө кыргыз эли байыркы заман-

дан бери сактап, бул феномени менен саякатчы-

ларды жана дүйнө элдерин таң калтырып келиш-

кен». 

Тилекке каршы, жазуу-сызуу чыгып, кыргыз 

тили билим берүүчү бардык мекемелерде окуту-

луп, илимий жактанизилденип, сабатсыздык то-

лук жоюлган заманда, айрыкча эгемендүүлүккө 

ээ болгон мезгилден тартып, кыргыз тилине бол-

гон мамиле солгундап, кыргыз сөзүнүн касиети 

менен кудуретинешек келтирип алдык. Бул ба-

рыдан мурда, кыргыз тилин кыргыз жаштарына 

окутуп-үйрөтүү иштеринде өзгөчө тамырлап кет-

ти. Сөз ондогон жылдар боюкыргыз тилин оку-

туунун мазмунун тууралуу баратат. Батышта, өз-

гөчө Россияда, иштелип чыккан тилдин илимий-

теориялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын кыр-

гыз тилине зордоп көчүрүү, эне тилди окутууну 

мазмунун практикалык эч кандай мааниге ээ 

болбогон теориянын төө бастысында калтырып 

келдик. Өз алдынча өлкө, мамлекет болгондон 

тартып эне тилди, кыргыз тилин кыргыздарга 

окутуп-үйрөтүүнү кайрадан Батыштын өзүндө 

анча кеңири колдонулбаган концепция, стандарт, 

долбоорлоруна, методикасына бүкүлү бойдон са-

лып бердик. Азыркы учурда эч ким түшүнбөгөн, 

эч ким түшүндүрө албаган, колдонууга эле эмес, 

айтууга да оор болгон «куррикулум» деген 

балакет басты.Мындай баскынчылыкка биздин 

илимий педагогикабыз, кыргыз лингвистикасы, 

кыргыз тилин окутуунун методикасы каршы ту-

ра алган жок, болгондорун колдонууга жана жа-

йылтууга аргасыз болдук. Жашырып-жаап, жым-

салдап, проблема көрбөй коюунун өзү – чоң тра-

гедия. Мындай абалда, мындай шартта, айласыз-

дан классикалык болуп калган «эмне кылуу ке-

рек» деген суроого такалабыз. Коюлган суроого 

жооп табууга аракеттенип көрөлү. Биздин бекем 

ишенимибизде, кыргыз тилин кыргыз жаштары-

на окутуунун теориялык жана практикалык не-

гиздеринин өзөгүн кыргыз элдик педагогикасы 

менен кыргыз этнопедагогикасы түзүшү зарыл. 
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Мында эч кандай Америка ачуу жок. Бул пикир 

биз тарабынан биринчи жолу айтылган жок. Эл-

дик педагогиканын таалим-тарбия берүүдөгү ро-

лу менен мааниси, кыргыз улутунун улут катары 

сакталып өнүгүүсүндөгү ээлеген орду менен кыз-

маты И. Бекбоев, М. Рахимова, А. Алимбеков, 

А.Калдыбаева, Р. Абдраимова ж.б. педагог-оку-

муштуулар тарабынан айтылып, изилденип, да-

лилденип келе жатат. Айталы, профессор А. Кал-

дыбаева этнопедагогика боюнча жарык көргөн 

эмгектерди талдоо менен «бул педагогика – 

улуттук сакталуунун педагогикасы» деген жы-

йынтыкка келет. Бул пикир биздин эне тилди 

окутуунун мазмундук өзөгүн элдик педагогика 

түзүш керек деген пикирибизди тастыктап турат. 

Ал эми кыргыз этнопедагогикасы боюнча белги-

лүү адис А. Алимбеков элдик педагогикага тө-

мөнкүдөй аныктама берет: 

«Элдик педагогика – бул улут улут болуп ка-

лыптанганга чейин эле узак мөөнөт жашап, бел-

гилүү географиялык жана тарыхый шарттардын, 

элдин керектөөлөрүнүн негизинде өнүгүп-өркүн-

дөп, адамды муундан-муунга мурасталган идея-

лардын, ишенимдердин, ыймандык нарк-дөөлөт-

төрдүн духунда тарбиялоого багытталган эмпи-

рикалык билимдердин жана практикалык иш-

аракеттердин бөтөнчө системасы». 

Көрүнүп тургандай, элдик педагогика - эл та-

рабынан иштелип чыгып, колдонулуп, элдин эл-

дигин сактап, элдин эртеңкиси менен келечегине 

негиз болгон улуу жана касиеттүү дөөлөт. Ал 

милдеттүү түрдө кыргыз тилин окутуп үйрөтүү-

гө, өнүктүрүүгө жана өркүндөтүүгө кызмат кы-

луусу керек. Бул жогоруда А. Калдыбаева белги-

легендей, кыргыз элинин сактоочусу, барктоочу-

су болушу шарт. Башка булак, башка жол жок. 

Сырттан келип таңууланган технологиялар кыр-

гыз тилин өнүктүрүүгө эмес, өксүтүүгө, акырын-

дап талкалоого багытталганын аңдап-билүүгө 

милдеттүүбүз. 

Айтылган жалпы маалымат, жоболорду кон-

креттештирип, кыргыз тилин кыргыз жаштарына 

окутуп-үйрөтүү айдыңына алып келүүгө аракет 

кылалы. Байыркы кыргыз эли сыяктуу эле ба-

йыркы грек ойчулдары тилге, чечендикке өзгөчө 

маани берип, адам баласына улуу мурастарды 

калтырганы белгилүү. Мисалы, байыркы ойчул 

Скилефтин: «Сүйлөгөнгө сүйлөп жатып гана үй-

рөтүүгө болот», - деген пикири ушул мезгилге 

чейин айтылып, колдонулуп келет. Эң туура, 

сүйлөгөнгө гана эмес, адамдын бардык иш-ара-

кеттерине, аларды жакшыртууга, барыдан мурда, 

кептик иш-аракеттин (анын ичинде сүйлөөнүн) 

өзүнө кайра-кайра кайрылып аны көндүмгө, баа-

луулукка айландырууга болот. Ошол эле учурда, 

жакшы сүйлөгөнгөтек гана максатсыз, мазмун-

суз, ой келди сүйлөө менен жетишүүгө дегеле 

болбой тургандыгын да мойнубузга алууга ти-

йишпиз. Кыргыз эли муну байыртадан эле, ба-

йыркы грек ойчулдарынан мурда, алардан терең 

баамдап билген деп ойлойбуз. Бул пикирдин туу-

ралыгын профессор Т. Маразыковдун төмөнкү 

саптары да айкындап турат. «Буга чейинки бай 

факт-материалдарга караганда кылдат иликтеп, 

терең анализдеп, угуу адамды адам кылып жара-

та турган күчкө ээ экендигин кыргыздар мурда 

эле таанып билишкен жана угууга чоң маани бе-

ришкен». Мындай жыйынтык-тыянак чыгарууга 

кыргыз элиндеги «сүйлөгөндү сүйсөң, укканга 

үйрөн» деген накыл сөзү анын турмушта бекем 

колдонулуп келгендиги негиз болот. Эгерде ба-

йыркы грек ойчулдары тек гана «сүйлөгөнгө сүй-

лөп жатып гана үйрөнүүгө болот» деп өтө жал-

пылаштырылган пикирди айтышса, кыргыз эли 

ал ойду бекемдеп, тереңдетип, сүйлөөгө, жакшы 

сүйлөөгө үйрөнүү, аны сүйүүгө, сүйлөөгө мате-

риал, маалымат берген булакты (кулакты) да 

көрсөтүп, ага өзгөчө маани берет. Бул – феноме-

ниалдуу тыянак, терең түшүнүк, тажрыйба. Ант-

кени, сүйлөө, сүйлөөнүн өзүнө гана тиешелүү 

болгон аракет ишмердик катары кароо жетишсиз 

экендигин, сүйлөө өз алдынча гана пайда болуп, 

өз алдынча гана ишке ашуучу көрүнүш эмес 

экендигин, ал өтө татаал башка бир нече ишмер-

дүүлүктөр менен тыгыз байланышта ишке ашкан 

адамга гана тиешелүү болгон жөндөм экендигин 

таанып-билиш керек. Айталы, «сүйлөгөндү сүй-

сөң укканды үйрөн», сүйлөөнү угуу, угуп жаза 

алуу, өздөштүрүү менен байланышып, «ойноп 

сүйлөсөң да, ойлоп сүйлө» - сүйлөөнүн ойлоо 

менен бекем биримдигин, «Өнөр алды – кызыл 

тил» - сүйлөө, мыкты сүйлөө өнөрү өнөрлөрдүн 

өнөрү, өнөрлөрдүн башаты жана туу чокусу 

экендигин далилдеп турат. 

«Сүйлөгөндү сүйсөң, укканга үйрөн» накыл 

сөзүндө камтылган дидактикалык маани-маңыз-

га, эне тилге, сүйлөөгө карата коюлган талаптар-

ды талдоого алсак, анда төмөнкүлөр чөгөрүлгөн: 

- жакшы сүйлөө жакшы угууга, укканды тү-

шүнүп, өздөштүрүп, колдоно билүүгө көз каран-

ды, тагырак айтканда, жакшы сүйлөө үчүн көп 

маалыматтарды билип, аларды туюндурган тил 

каражаттарын колдоно билүү керек. Ансыз жак-

шы сүйлөө эмес, тек гана сүйлөө да максатына 

жетпейт. 

- сөздүугуп, түшүнүп, колдонуу угуудан баш-

талат, башкача айтканда, сөз атасы – кулак; 

- сөздү угуу, түшүнүү обүективдүү дүйнөнү 

кабыл алуунун, өздөштүрүүнүн өзгөчө формасы; 

- сөздү угуп-түшүнүү, өздөштүрүү да чоң 

өнөр; 

- уккан сөздү жакшы түшүнбөй, эске сакта-

бай, аны зарыл болгон учурда өз сөзүндө колдо-

но албаган киши кулагы угуп турган дүлөй; 
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- сүйлөгөндү сүйүү, угууну сүйүүдөн, угууну 

толук өздөштүрүүдөн башталат. 

Мындан улам, кыргыз тилин окутууда окуу-

чуларга, барыдан мурда, угуу көндүмдөрүн ка-

лыптандырууга аракет жасалышы керек деген 

жыйынтык чыгарууга болот. 

«Ойноп сүйлөсөн да, ойлоп сүйлө» накылын-

да камтылган маанилер: 

- сүйлөө ойлоодон башталат; 

- ойлонбой туруп сүйлөө – осолдук, б.а. ой-

лонбой сүйлөгөн онтобой ооруйт; 

- качан, кайда, эмнени сүйлөбөгүн, адегенде 

ойлонуу зарыл; 

- жакшы ойлонгон киши гана жакшы сүйлөйт; 

- жакшы ойлонуу менен жакшы сүйлөө аркы-

луу адам өз максатына жетет; 

- жакшы ойлонуу менен жакшы сүйлөө адам-

дагы эң мыкты сапаттардын бири; 

- кандай гана ой болбосун, ал тилде чагылды-

рылат ж.б. 

Демек, кыргыз тилин окутууда окуучуларды 

ойлонууга, өз алдынча ой корутундусун чыга-

рууга үйрөтүү окутуунун негизги максатынын 

ажырагыс компонети болушу зарыл. 

Сүйлөөгө, жалпы эле кеп ишмердүүлүгүнө 

байланыштуу кыргыз элдик педагогикасында 

белгиленген нускалар тууралуу жогорку эки ма-

калдын негизинде кыргыз тилин окутуунун мак-

саты менен мазмуну, жоболору эбак эле анык-

талган жана турмушта, кеп ишмердүүлүгүндө ал 

мыйзам бекем сакталган деп жыйынтык чыга-

рууга болот. Мындан улам кыргыз тил мугалими 

кыргыз тилин окутуу процессинде тилдин тео-

риясына эмес, практиканын колдонулуусуна ба-

сым коюп, ар бир окуучунун ойлонуп сүйлөө-

сүнө, угуп түшүнүүсүнө өзгөчө мамиле кылып, 

бул маселе окутуунун мазмунун түзүүсүнө кам 

көрүшү зарыл экендиги тастыкталат. Ар бир 

окуучу «Сөздүн башы кулакта. Кулак укпай, сөз 

башталбай» тургандыгына бекем ишениши ке-

рек. Бул – кыргыз элдик педагогикасынын эне 

тилди окутууга койгон талабы. 
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