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КІРІСПЕ 
 

Қазақстандықтардың қоғамдық, саяси жəне мəдени өміріндегі болып 

жатқан өзгерістер оқу орындарынан өз жұмысын тұрақты жетілдіруді талап 

етеді. Болашақ білікті маманның жұмыс сапасы білім деңгейіне байланысты. 

Осыған байланысты экономика жағдайы тұрақты болған кезде  салауатты, 

мəдени, адамгершілігі мол жас ұрпақты тəрбиелеу үшін педагогикалық 

білімнің деңгейін жоғарылату қажет. 
Нарықтық экономика жағдайында жастарда қоғамның жаңа мүшесіне 

қажетті тұлға қасиеттерін, адамның өмірді анықтайтын көзқарасын, 

қоршаған ортаға көзқарасын  қалыптастыру мəселесі өзекті  болып 

табылады. Осыған орай «Қазақстан - 2030» бағдарламасында қоғам 

мүшесінің жаңа түрін қалыптастыру мəселесіне ерекше көңіл бөлінген, 

себебі олар салауатты өмір салтын сақтайтын, өз ұрпағының жауапты жəне 
жақсы білім алған өкілдері болып табылады. Олар қазақ, орыс жəне 
ағылшын тілдерімен бір деңгейде еркін сөйлей алады. Олар бейбітшілікті 
сақтайтын, гүлденген, тез дамыған, бүкіл əлемге таныған өз елінің 

патриоттары болады. 07.07.2004 ж. қабылданған «Мемлекеттік жастар 

саясаты туралы» атты ҚР заңында  жастарды өз халқының рухани 

мəдениетіне, біздің еліміздің тарихын зерттеуіне, қоғамда достық, 

бейбітшілік жəне келісімдікті күшейтуіне баулу жұмысына көңіл бөлінеді. 
Осының барлығы біздің ортақ Отанымыз – Қазақстан Республикасы үшін 

жас ұрпақта мақтан тұту сезімі қалыптастыруына бағытталған. 

Жасөспірімдер мен жастарда рухани жəне адамгершілік құндылықтарын 

қалыптастыруы рухтық, адамгершіліктік сияқты жеке тұлға қасиеттері 
басым болатын əлемдік жəне ұлттық мəдени құндылықтарды зерттеу мен 

насихатталуына негізделуі тиіс.  
 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаев өзінің жыл 

сайынғы Қазақстан халқына Жолдауларында білімді дамыта алмайтын елдер 

XXI ғасырда сəтсіздікке ұшырайтынын атап өтеді. Техникалық жəне кəсіп- 

тік  білімді барлық деңгейлерде дамытуға бағытталған нақтылы шаралар 

қолдану қажет, біз əркімнің беделі, намысы мен абыройы бағаланатын, ру- 

хани құндылығы жəне этикалық стандарттары бар қоғамды құруымыз тиіс. 
Оқу құралының басты мақсаты ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (АКТ), яғни электрондық мəдениеттану бағдарламалар 

(ЭМБ) қолдануымен  оқушылардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру 

психологялық-педагогикалық  негіздерін анықтауында тұрады. 

Барлық білім мекемелерінде АКТ-мен  қамтамасыздандыру 

бағдарламасы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың 01 

наурыз 2006 ж. Қазақстан халқы Жолдауына сəйкес жасалған.  АКТ-мен  

қамтамасыздандыру бағдарламасына  цифрлік интербелсенді 
мультимедиялық білім беру қоры (ЦИМОР) кіреді. 

Қазақстанның болашағы отандық білім қорларының дамуымен 

байланысты, оның тиімді қамтылуы қазіргі ақпараттық-коммуникациялық 

жəне мультимедиялық технологиялардың кең қолдану жағдайында мүмкін.   
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 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – ол   əдістердің, 

өндірістік үрдістердің жəне бағдарламалау-техникалық құралдардың 

жиынтығы, олар тұтынушылардың қызығушылығына қарай ақпаратты 

жинау, өңдеу, сақтау, тарату, бейнелеу жəне қолдану мақсатымен жиналған. 

ЦИМОР – ол педагогикалық үрдістің заңдылықтары мен классикалық 

педагогикалық ұстанымдарының негізінде АКТ педагогикалық 

мүмкіндіктерінің қолдануымен жасалған қорлар. Қазақстанда ЦИМОР-ды 

жасау жөнінде мол  іс-тəжірибе бар. 

2001 жылдан бері Білім жəне ғылым министрлігінің тапсырыстары 

бойынша (мемлекеттік қаржыландырусыз) тендерлік жəне ынталы негізінде 
Ұлттық білім ақпараттандыру орталығының (ҰАО) авторлық ұжымымен 

мектептер үшін арналған электрондық оқу басылымдар (ЭОБ) жасалған.  

Оның нəтижесінде мектеп оқу жоспарының жалпы көлемінен орта 
білімінің мазмұны 60 %  цифрлік форматқа аударылған. Атап айтсақ, ол 

қазақ жəне орыс тілдерінде жасалған 236  электрондық оқу басылым, соның 

ішінде 101 электрондық оқулық (ЭО), 79 мультимедиялық оқыту бағдарлама 
(МОБ), 56 электрондық дидактикалық құрал (ЭДҚ). Алайда цифрлік 

интербелсенді мультимедиялық білім беру қорларына қажеттілік əлі де 
жоғары болып тұр, 40 % оқу жоспарлары жасауды қажет етеді.  

Осы оқу құралында оқушыларда адамгершілік, төзімділік жəне эмпатия 

сияқты адамгершілік қасиеттер қалыптастыруды қамтитын адамгершілік 

тəрбиелеу үрдісінде қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

қолданудың кейбір əдіс пен тəсілдері қарастырылған. 

Оқу құралы ұстаздар, филологтар, мəдениеттанушылар, жоғары оқу 

орны оқытушылары, колледж жəне орта мектептің мұғалімдері, əдіскерлер  

жəне студенттерге арналған. Осы оқу құралы оқу орындарында оқу-

тəрбиелеу үрдісін жүргізу барысында нақты көмегін көрсетеді деген 

үміттеміз.  
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1. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМ ЖƏНЕ ТƏЖІРИБЕДЕГІ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

АДАМГЕРШІЛІК ТƏРБИЕЛЕУ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ 

 

Оқушылардың адамгершілік тəрбиелеу мəселелері үстем таптардың 

көзқарастарынан балаларды оқыту мен тəрбиелеудің қажеттілігін негіздеме 
жасаған теоретиктердің əр түрлі көзқарастарымен күресу жолында дамыған.  

Ежелгі ойшылар тəрбиелеудің мақсаты адамгершілікті тəрбиелеу болуы 

тиіс екенімен келіскен. Алайда нені адамгершілік деп есептеуге болады деген 

сұраққа олардың пікірлері əр түрлі болған. Сократтың пікірінше 
тəрбиелеудің мақсатында заттың жаратылысын зерттеуде емес, өзін-өзі тану, 

адамгершілікті жетілдіруде болу тиіс. Сократтың шəкірті Платон сезім, 

қайрат, ақылды тəрбиелеу жөнінде ойларын айтқан. Мұндай тəрбиелеу 

мемлекетпен ұйымдастырылу керек екенін жəне ойшылдар мен жауынгерлер 

сияқты үстем таптардың қызығушылықтарына сəйкес болу екенін айтқан. 

Платонның шəкірті Аристотель тəрбиелеудің мақсаты ақылды жəне қайратты 

адамның жоғары жақтарының дамуында тұратынын көрсеткен. 

Демократиялық педагогиканың əйгілі өкілі чехтің педагог-
демократы, жаңа заманның педагогикасының негізін қалаушысы Ян Амос 
Коменский тəрбиелеудің күшіне сенетін. Оның пікірінше, тəрбиелеу үш 

мақсатты жетуге бағытталған: өзін-өзі жəне қоршаған ортаны тану  

(ақылдық тəрбие), өзін-өзі басқару (адамгершілік тəрбие) жəне 
имандылыққа ұмтылу (діни тəрбие). Оқыту мен тəрбиелеудің əдістерін, 

ұстанымдары жəне мақсаттарын ашу барысында ол мұғалімнің тұлғасына, 
оның мектептегі оқу-əдістемелік жұмысының рөліне көп назар аударған. 

Мұғалімге, жас ұрпақтың тəрбиешісі оқыту мен тəрбиелеудің өнерін 

игеру; неге, қайда жəне қашан қатаңдықты көрсете білу; балаларда білім 

мен ілімге жалынды ұмтылуын жандандыру сияқты қасиеттерді білуі 
керек. Мұғалім адал жəне еңбекқор болып, ғана мүмкін, сондай-ақ оларды 

өз сөзімен жəне əдетімен, ата-аналық мейірімділігімен тəрбиелеу қажет. 
Дж.Локктің педагогикалық жүйесі 3 аспекті қамтиды: дене шынықтыру 

тəрбиесі, жанның тəрбиесі (адамгершілік тəрбие) жəне білім. Адамгершілік 

тəрбиесінің негізін Дж.Локк мейірімділік туралы дұрыс түсінігін 

қалыптастыруда көрген, ал тəрбиенің басты мақсаты – «алдын-артын байқап 

жəне ойланып өз істерін жасау» адамды, джентельменді қалыптастыру. 

Ж.Ж.Руссо тəрбие мақсаты қоғамдық құндылықтарын қалыптастыруына 
бағыну пікірінде нақты тұрған. 

Песталоцци бойынша тəрбие мақсаты – адамның барлық табиғи күштері 
мен қабілеттерінің дамуында, бұл даму жан-жақты жəне үйлесімді болу тиіс. 
И.Г.Песталоцци оқудағы баланың ақылдық, адамгершілік жəне дене 
шынықтыру қабілеттерінің тығыз өзара əрекет жасау жəне байланыс 

маңыздылығын, ол адамның үйлесімді дамуын қамтығанын белгілеген. 

 И.Гербарт бойынша тəрбие мақсаты – ол мейірімді адамды 

тəрбиелеу, яғни орнатылған құқықтық тəртіпті сыйлайтын, барша 
қарым-қатынастарға бейімделе білетін адамдарды тəрбиелеу. 
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Кейінірек білімділік саласындағы демократиялық тенденциялар 

педагог-демократ А.Дистервегтің еңбектерінде өз дамуын алған.  

А.Дистервег тəрбиенің жоғары мақсаты ретінде «шындық, сұлулық пен 

мейірімділікке қызмет етудегі өз əрекеті» деп анықтаған. А.Дистервег 
мұғалімнің табысты жұмыс істеуі үшін өз пəнін сүйгіштікті, сабақты оқыту 

əдістемесін игеруді, оқушыда оқу қалауын қызықтыруды негіздеме деп 

есептеген. Алайда бұл негіздемелер тек жүйелі өздігінен білім алуда, өз 
мамандығын жетілдіруде, педагогика жəне əдістемені жүйелей оқуда ғана өз 
күшін алады деп ол есептеген. Оның пікірінше, білім ешқашан жəне ешқайда 
аяқталмаған, ол жасауда жəне өзгерісте орналасқан, іс-əрекетті жəне 
қозғалуда жүзеге асырылады. Сондықтан ол өз білімімен жалпы – адам жəне 
азамат ретінде, арнайы – мұғалім ретінде үнемі жұмыс істеу тиіс. 
А.Дистервег əрбір нақты оқытуда үш факторды белгілеген: істің білуі, іске 
жəне оқушыға сүйіспеншілік, мұғалімнің педагогикалық қасиеттері мен 

қабілеттері. Мұғалімге жоғары біліктілік, мəдениет, тəрбие өте қажет. Өзінде 
жоқты ешкім басқаға бере алмайды, өзі дамыған, тəрбиелі жəне білімді 
болмаса, басқаларды дамытуға, тəрбиелеуге жəне білім беруге мүмкін емес. 
Ол өзінің тəрбиесі мен білім алу бойынша жұмыс істегенше ғана шын 

мəнінде тəрбиелеуге жəне білім беруге қабілетті.  
 Адамгершілік тəрбиелеу мəселелеріне орыс педагогы К.Д.Ушинский 

ерекше үлес қосқан, ол мұғалімнің əлеуметтік жəне адамгершілік рөлін 

белгілеген. Ол мұғалімнің барлық іс-əрекеті халықтың қызығушылығына, 
қоғамдық өміріне əсер етуіне бағыну тиіс деп есептеген. Мұғалім – өмір жəне 
мектеп арасында делдал. Алайда, К.Д.Ушинский пікірінше, ол бұл 

қызметтерді қоғам алдындағы парызын, өзінің əлеуметтік жəне адамгершілік 

рөлін, үлкен белсенділігін түсінсе, қоғам дамуының, өмір талабының 

шынайы тенденцияларын сезгенде ғана орындау мүмкін. 

К.Д.Ушинский мұғалімнің тұлғалық қасиеттеріне ерекше талаптар 

қойған. Тəрбиелеуде бəрі тəрбиешінің тұлғасына негізделуі тиіс, өйткені 
тəрбиелеу күші тек адам тұлғасының жанды қайнар көзінен ғана шыға алады. 

Тəрбие ісінде ешқандай жарғы мен бағдарламалар, мекеменің ешқандай 

жасанды ағзасы тұлғаның орнын ала алмайды, тəрбиелеушінің мінезіне əсер 

ететін нақты тəрбиелеу жұмысы тəрбиешінің жекелеген ықпалысыз мүмкін 

емес. Тек жеке тұлға ғана тұлғаның дамуына ықпал жасауы мүмкін, тек 

мінезбен ғана мінезді жасау мүмкін. Мұндай адамгершілік магнетизмнің 

себептері адамның табиғатында анық білінбейді. Адамгершілік тəрбиесінде 
басты орындарының бірі патриотизмге мəн берген. Оның бала тəрбиесі 
жүйесінде авторитарлық деген ұғым жоқ, ол жағымды үлгінің, мұғалімнің 

адамгершілік ықпалдың күшінде құрылып, адамға белсенді түрде 
сүйіспеншіліктің дамуын талап етті. 

Тəрбиенің басты мақсаты ретінде Н.И. Пирогов қоғам үшін өз 
өзімшілдік ұмтылуынан бас тартуға дайын жоғары адамгершілік тұлғаны 

белгілеген. Ол үшін адамгершілік пен демократизм ұстанымдарының 

негізінде барлық білім жүйесін қайта құру қажет. Тəрбиелеу үрдісінде 
жоғары тұтас көзқарасы жəне адамгершілік сенімдерді жасауына көп назар 
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аударған. Оқытудың міндеттерін ол тұлғаның адамгершілік дамуы жəне 
тəрбиеге бағымды деп есептеген. 

Ресейде əлеуметтанушы-демократтар əлемге тəрбие мақсаттары 

бойынша өз көзқарасын ұсынды.  XIX ғ. 40-шы жылдарында 

 В.Г.Белинский патшалық жəне крепостнойлықпен күресушінің тəрбиесі 
туралы жазған. А.И. Герценнің айтуынша, тəрбиенің мақсаты – 

қоғамдық жамандықпен күрес жүргізетін еркін, адамгершілік, жан-

жақты үйлесімді тұлғаны даярлау.  

Л.Н.Толстойдың барлық педагогикалық шығармашылығының негізі 
тұлға дамуы рухани-адамгершілік негіздерінің мəселесі болған. Тұлғаның 

дамуын жазушы іс-əрекеттің əр-түрлі саласында адамгершілікті 
қалыптастыру деп түсінген.  Л.Н.Толстойдың діни-адамгершілік ілімінде 
адамның рухани өсу идеясы орталық орын алып отыр. 

Тəрбиенің əлеуметтік қызметі туралы прогрессивтік педагогиканың 

идеялары 20-шы жылдарындағы П.П.Блонский жəне С.Т.Шацкий сияқты 

орыс педагогтардың еңбектерінде жаңа даму алған. 

П.П.Блонскийдің пікірінше адамгершілікті, тəрбиелі жəне білімді 
адамдар мұғалімдер болу тиіс деп есептеген. Олар өз білігін жəне шеберлігін 

үзіліссіз жетілдіру, олар өмірді сүйетін, қызықты тұлғалар болу тиіс. Оның 

айтуынша балаларды қалай дамыту екенін үйретуде асықпау керек,  

біріншіден өзін-өзі қалай дамытуды үйрету керек, яғни балалардың 

адамгершілік тəрбиесі алдында өзін-өзі тəрбиелеуі болу керек, ол 

педагогикалық теориясы мен мектеп іс-тəжірибесінің тығыз байланысына,  
теориялық жəне практикалық дайындықтың органикалық бірлестігіне 
шақырған. «Мұғалімнің тəрбиесі, оның балаға көңіл бөлуінің дамуы – бұл 

еңбек мектебі үшін қажеттілік. Мұғалімнің дайындығы дəстүрлі түрде 
мұғалімнің даярлауында емес, балаларға көңілді жəне сыпайы қарайтын 

адамның тəрбиелеуінде болу тиіс. Осындай адам ғана жақсы еңбекті мектепті  
дұрыс ұйымдастыра алады» 

Баланың тұлға ретінде қалыптастыру жəне балалықтың өзіндік 

концепциясын поляк ұстазы Януш Корчак жасаған. Корчак бойынша 
тəрбиенің мақсаты - əр нақты баланың ішілік күштері мен қабілеттерінің 

толық, еркін жəне үйлесімді дамуында, тұлғаны мейірімділік, əдемілік, 

еркіндік идеалдарының рухында, өз қадірін сезіну жəне ішілік дербестігімен 

қалыптастыруда. 
Педагог-гуманист В.А. Сухомлинский бала тұлғасын жоғары құндылық  

ретінде қадірлеу, адамгершіліктің ұстанымына негізделген педагогикалық 

жүйесін жасады. В.А.  Сухомлинский оқыту үрдісін қуанышты еңбек сияқты 

құрған: оқушылардың көзқарасын қалыптастыруына көп назар аударған, 

оқытуда көркемдік шығармаларға, балалармен бірге ертегілерді ойластыруға, 
сөйлеуде көркемдік стильмен айтуға, мұғалімнің сөзіне жəне т.б. ерекше мəн 

берген.  Ол табиғат құралдарымен «əдемілікке тəрбиелеу» деген кешендік 

адамгершілік-эстетикалық бағдарламасын жасады. 

Адамгершілік адамның тұлғалық мінездемесі болып табылады жəне 
ұжымдық, тəртіп сақтаушылық, еңбекқор, əділеттік, адалдық, шындық, 
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мейірімділік сияқты қасиеттерді біріктейді. Сондықтан ұлы Абайдың 

шығармашылығында адамгершілік тақырыбы кездейсоқ емес, ол адамның 

ұжданына, даналығына бет бұрып, əрқайсымызды «Адам бол», «Өзін-өзінде 
адамилығынды сақта» деп шақырған. 

  А.Байтұрсынов «Қазақша оқыту туралы», «Мектеп қажеттілігі», 

«Бастапқы мектеп» атты өз еңбектерінде оқушының бейнесін анықтап, 

оқушыларды адамгершілікке тəрбиелеу бойынша мұғалім жұмысының 

мазмұнына ерекше көңіл бөлген. Ол балаларға білім жəне тəрбие беруімен 

айналысатын адамдар оқытудың сұрақтарын жақсы білуде ғана емес, 
табиғатты жəне баланың көңілін сезуді білу керек. Баланың ішілік жағдайын 

оның əрекеті бойынша айыра білу керек. Оның пікірінше балалардың оқыту 

сəттілігі мұғаліммен, оның рухани бейнесімен, білімімен, шеберлігімен жəне 
педагогикалық дайындығымен  анықталады. Мұғалім –мектеп жүрегі. 
Мұғалім қандай болса, мектеп те сондай болады, яғни оқушылардың білім 

сапасы мұғалімнің дайындығы жəне оқыту əдістерін қаншаға игергеніне 
байланысты.  

Ж.Аймауытов балалардың оқыту мен тəрбиелеу мəселелерін «Тəрбие», 

«Əдеттер рөлі туралы» жəне т.б. еңбектерінде қарастырған. Ол Сократ, 
Аристотельдің еңбектерінде антикалық заманында тəрбие ерекшеліктеріне 
сипаттама беріп, шетел педагогтары Я.А.Коменский, Д.Локк, К.Н.Руссо, 

И.Г.Песталоцци жəне орыс педагогтары К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстойдың 

еңбектеріне сүйеніп «тəрбие» ұғымына ғылыми түсінігін берді. Сонымен 

қатар оқушыларды адамгершілікке тəрбиелеу барысында мұғалім 

тұлғасынының үлгісіне ерекше көңіл бөлген,  Ж.Аймауытов оқушыны 

тəрбиелеу кезеңінде сабақтың жəне оқу пəндерінің рөліне назар аударған. 

Оқытудың теориясы мен практикасының сұрақтарын жəне оның 

дайындық кезеңін неғұрлым жан-жақты жəне толық М.Жұмабаевтың 

көптеген жұмыстарында мазмұндама алған, ол қазақ тіліндегі жазылған 

педагогика бойынша оқулықтың тұңғыш авторы. Оның «Педагогика», 

«Үлкендер үшін əліппе» атты еңбектері жəне басқа да оқу, əдістемелік 

құралдары қазіргі кезде Қазақстан Республикасында өзіне теңдесі жоқ. 

М.Жұмабаев тəрбиені төрт негізгі түрге бөлген: дене шынықтыру, 

ақылдық, эстетикалық жəне мінездің тəрбиесі. Осында ол тəрбиенің 

мақсатына, сондай-ақ баланың даму сұрақтарын, оның білігі мен ақылы, 

қайраты, түйсіктері, зейіні жəне қиялының тəрбие сұрақтарын анықтауға 
назар аударған. 

Соңғы жылдары педагогикалық зерттеулерде, əр түрлі 
конференцияларда мектептегі тəрбие жұмысы ұйымдастырудың жалпы жəне 
жеке сұрақтары қарастырылды. Бұл мəселе көптеген зерттеушілердің 

назарындағы объектісі болып табылады. Бұл мектеп алдында қазіргі оқушы 

тұлғасын қалыптастыруға  жоғары талап қойылғанымен түсіндіруге болады. 

Сондықтан тəрбие жұмысының ерекшелігін есептеу отырып ғылыми ыңғай 

табудың қажеттілігі пайда болды, ол қазіргі жастар дамитын, сондай-ақ  

жастардың рухани дамуының жас ерекшелігіне қарай жəне басқа 
айырмашылық қасиеттер шарттардың ерекшеліктерінде. 
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Қазақстан Республикасында зерттеушілер ұжымымен орта білім 

мектебінің тұтас педагогикалық үрдісті ұйымдастыру мен педагогтың 

дайындығымен оны  басқару ерекшеліктерінің арасындағы өзара байланысты 

анықтау арқылы тұлғаның адамгершілік даму мəселерінің əр түрлі 
аспектілері белсенді түрде жасалынып жатыр. Бұл мұғалім даярлау 

мəселесінде негізгі орын алуда. 
Бүгін болашақ мұғалімді даярлауда келесі бағыттар белгіленіп отыр: 

- ЖОО оқу жəне тəрбие жұмысының əдістері мен формалары анықтауда; 
- мұғалім-тəрбиеші даярлауда ЖОО қоғамдық жəне жастар 

ұйымдарының рөлі орнатуда ; 
- болашақ мұғалімді кəсіптік даярлау жүйесінде оқу пəндер рөлінің 

ерекшелігі белгіленуде; 
- болашақ мұғалімнің тұлғасын қалыптастыратын шарттары, 

оқушыларды тəрбиелеу үшін оның адамгершілік жəне кəсіптік қасиеттері 
анықтауда, педагогикалық іс-əрекет жасауға психологиялық дайындық 

зерттеуде. 
Жастардың адамгершілік тəрбиелеу мəселелері ТМД елдерінің 

педагогтары мен психологтардың назарында əрқашанда болған. Бұл 

мəселенің əр түрлі аспектілері зерттеп қарастырғандар: Л.М. Архангельский,                            

Н.И. Болдырев, З.И.Васильева, В.А. Сластенин жəне т.б. 

Тұлға тəрбиелеудің негізгі факторы тұлғаның негізгі қасиеті ретінде 
Л.И.Божович бағыттылықты қарастырады.  

Адамгершілік жəне ізгілік мəселелерін зерттеу барысында белгілі 
қазақстандық ғалымдар өз үлесін қосты.  А.А.Калюжный, В.А.Ким гумандік 

аспектілердің бірі адамгершілікті бір көрініс ретінде зерттейді. К.С.Успанов 

өз зерттеуінде мұғалім мен оқушының өзара іс-əрекет жасауында бағалау 

көрсеткіші болып табылатын кəсіптік маңызды қасиет ретінде гумандік 

мəніне анықтама береді. Н.Н.Хан ізгілікті педагогикалық үрдісіндегі мұғалім 

жəне оқушылардың өзара əрекет жасау барысында көреді.  
Г.К.Нұрғалиева  адамгершілік құндылықтарының əр түрлі салаларына  

қатысты тұлғаның құндылық бағдарлау тəсілін қарастырады. Құрылымдық 

түрінде бұл тəсіл үш компоненттен тұрады. Бірінші компонент ретінде 
танымдық құрылым – қатысты қызметімен көзқарасты сипаты бар білім мен 

біліктің жүйесі – болып табылады. Екінші компонент операционалдық 

құрылым болып табылады. Ол ерекше түрі бар рационалдық тəсілдердің 

біртұтасы, жағдаяттар мен құбылыстырдың адамгершілік бағалауы (тəртіп 

формалары) жағдаяттарды қалаған  (мақсатты) айналдыру үшін болып 

ұсынылған. Үшінші компонент мотивациялық (себептік) құрылым болып 

табылады. Ол өз тəртібін реттеу ретінде игерген теориялық білім мен 

нормаларға сүйеніп, тұлғаның тұрақты дайындығы сияқты ұсынылған 

түрткілеу қызметін атқарады. 

Г.К.Нұрғалиеваның жетекшілігімен орындалған бірқатар зерттеулерде 
осы тəсілдердің ерекшеліктері көрсетілген. Олардың ерекшелігі: объекттерге 
жаңа көзқарасын анықтап, бағалау іс-əрекетіне қалыптастыру негізі болып 

қызмет етеді. Эксперименттерді жүргізген кезде адамгершілікті бағалау 
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тəсілдеріне оқыту барысында ақпаратты ізденіс, талдау, таңдау жəне 
проекция бойынша тəрбиелеу үрдісі субъекттерінің белсендіруін 

жоспарлайтын қарым-қатынастың интербелсенді əдістер негізінде 
объектілерге құндылық көзқарасын қалыптастыруға əкеп соқтыратыны 

дəлелденген. 

Сонымен, педагогикалық ойдың эволюциясын қарастыра отырып, 

гумандік немесе адамгершіліктің сыртқы табиғатынан адамның табиғатына 
бұрылу айқын тенденциясын белгілеуге болады: егер Коменский адамға 
адамгершілік көзқарасын ашса, Руссо оны баланың жағына айналдырды, 

Песталоцци адамгершілік тəрбиесінің ерекше рөлін белгіледі, себебі мектеп 

білімі мен оның құралдарының соңғы нəтижелері шындық адамилықты 

қалыптастыру - тəрбиенің жалпы мақсатын жүзеге асыруға шақырады. 

Ұлттық сана-сезімі дамыған, жалпы адами құндылықтарды игеруде 
дағдыларымен меңгерген полимəдени, бəсекеге қабілетті тұлғаны 

қалыптастыру қазіргі қоғамның жастар тəрбиелеудің стратегиялық бағдары 

болып табылады. 

Бұл ойлар “Мектепке дейінгі жəне мектеп жасындағы балаларды 

тəрбиелеу Концепциясы” (1995 ж.), “Білім жүйесіндегі мемлекеттік саясат 
Концепциясы” (1996 ж.), “Қазақстан Республикасындағы этномəдени білім 

Концепциясы” (1996 ж.), “Қазақстан Республикасындағы білім 

мекемелерінде тəрбиелеудің кешендік бағдарламасы” (2000 ж.),“2005-2010 

ж.ж. Қазақстан Республикасындағы Білім дамуының мемлекеттік 

бағдарламасы” (2004 ж.),”2015 ж. дейін Қазақстан Республикасының Білім 

Концепциясы (2004 ж.)”, жəне мектептің біртұтас педагогикалық үрдісін 

ұйымдастыру бойынша Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 

министрлігінің басқа құжаттарында өз бейнесін таба алған. 

Жас ұрпақты тəрбиелеу жұмысы тұрақты, өзгермейтін идеялар мен 

құндылықтарына негізделіну тиіс. Сондықтан қазіргі тəрбиелеу барлық 

жүйенің идеялық негізі ретінде ғасырлар бойы жасалған жəне тексерілген 

гуманизмнің, адамгершіліктің ұстанымдары болуы тиіс. 
Адамгершілік дегеніміз біріншіден адамның адамилығын білдіреді: 

адамдарға сүйіспеншілік, психологиялық шыдамдылығының жоғары деңгейі, 
адамдар арасындаға қарым-қатынастағы жұмсақтық, тұлғаны жəне оның 

беделіне сыйласымдық. Адамгершілік ұғымы құндылықтарды бағдарлау 

жүйесі ретінде түсіндіріледі, оның негізінде жоғары құндылық ретінде адам 

болып табылады. 

  Адамгершіліктің қазіргі түсінігінде адами тұлғасының біртұтас, 
əмбебап болуына көп назар аударылады. Бұл əмбебаптық  оның 

интеллектуалдық, рухани-адамгершілік, дене шынықтыру жəне эстетикалық 

қабілеттерінің үйлесімді даму ретінде ойластырылады. Сонымен, 

адамгершілік көзқарасынан тəрбиелеудің соңғы мақсаты - əрбір адам 

қоғамның, танымдықтың, іс-əрекеттің толық құнды субъектісі, яғни бүкіл 

əлемде болып жатқанға жауапты, еркін, дербес тұлға бола алуында тұрады. 
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Бақылау жəне өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар:  

 

1.  Отандық жəне шетел ұстаздардың адамгершілік тəрбиеге қатысты 

педагогикалық көзқарастарын көрсетіңіз? 

2. А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов қазақ педагог-
ойшылдардың педагогикалық пікірлері туралы əңгімелеп беріңіз? 

3.  Адамгершілік тұлғаның қандай қасиеттерін біріктіреді? 

4. Эстетикалық сезімдерге, көзқарастарына анықтама беріңіз? 

5. Г.К.Нұрғалиеваның құндылық бағдарлау теориясында қандай 

тəсілдері жатыр, олардың ерекшелігі неде? 

6. Қазіргі тəрбиелеудің барлық жүйесінің идеялық негізі ретінде қандай 

ұстанымдары қабылданған? 

 

Өздік жұмысы үшін тапсырмалар:  

 
1. А.Байтұрсыновтың «Бастапқы мектеп», М.Жұмабаевтың 

«Педагогика», Ж.Аймауытовтың «Тəрбие» ғылыми еңбектері бойынша 
конспект жасаңыз. 

2. «Оқушылардың адамгершілік дамуының ерекшеліктері», 

«Адамгершілік тəрбиесінің эмоциялық аспектілері» тақырыптары бойынша 
реферат жазыңыз. 

3. Мектепке барып, оқушылар мен мұғалімдер арасында сауалнама 
жүргізіңіз. 

Адамгершілікті қалыптастыру деңгейін анықтау үшін сауалнама  

 

Сұраққа жауап бергенде, таңдау жасаған жауаптың нұсқасын 

белгілеңіз. Жауаптардың нұсқасы: «иə»,  «жоқ», «білмеймін» 

 

№ 1.  Сізге саяхат туралы кітаптардан гөрі белгілі адамдар туралы 

кітаптар көбірек ұнай ма? 

 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 2. Сіз басқа адамдар табысының себептері туралы ойлануды ұнатасыз 
ба? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 3. Адам өміріндегі драмалық оқиғалар туралы оқыған кезде, ол сізбен 

болған сияқты сезесіз бе? 

 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 4. Ауру адамға сөзбен көмектесуге болады дегенімен келісесіз бе? 
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а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 5. Егер жылқы жаман тартса, оны қамшымен ұру керек. Осы айтылу 

дұрыс деп ойлайсыз ба? 

 
а) 

 иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 6. Үлкендер немесе жасөспірімдер ұрысып тұрса оларды ажыратасыз 
ба? 

 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 7. Бейтаныс адамдардың тəртібі мен келбетін  бақылауды ұнатасыз 
ба? 

 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 8. Барлық адамдар негізсіз ызаланған. Солай ма? 

 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 9. Əлсіз жануарларды көрген кезде оған көмектесуге тырысасыз ба? 

 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 10. Далада төтенше жағдайға ұшыраған оқиғаны көріп, сіз 
куəгерлердің санына кірмеуге тырысасыз. Солай ма ? 

 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 11. Жануарлар өз иесінің көңіл-күйін сезе алатыны шын ба? 

 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 12. Күрделі конфликттік жағдаяттан адам өзі шығу керек пе? 

 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

 

№ 13. Қаңғыбас үй жануарларын ұстап өлтіру керек деген дұрыс па? 
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а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 14. Егер сіздің достарыңыз өз мəселелерін сізбен талқылайтын болса, 
сіз сөйлеуді басқа тақырыпқа өзгертесіз бе? 

 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 15. Жастар қарт адамдардың өтініштерін əрқашан орындау керек пе? 

 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

 

 Бақылау жəне өзін-өзі бақылау үшін тест тапсырмалары  

 

1. Педагогика ғылымының негізін қалаушы  кім? 

А) Ян Амос Каменский 

Б) Вольфганг Ратке 
С) Иоганн Валентин Андреэ 
Д) Гельвеции 

Е) Ж .Ж. Руссо  

 

2. Кəсіптік білім беру педагогикасы үшін Абай Құнанбаеав идеяларының 

қайсысы  негізгі болып табылады? 

А) Қазақ халқының əлеуметтік прогресс шарттары ретінде жастарға білім 

жəне тəрбие беру қажеттілігін түсіндіру. 

В) Отбасылық тəрбиенің педагогикалық негізінің ашылуы  

Д)  Өзіндік дидактикалық жүйенің құрылуы 

Е)  Өз бетімен білім алу ойын ұсынуы   

С)  Кітаппен жұмыс жасау əдістемесін əзірлеу 

Д)  Өзіндік қалыптасу идеяларын ұсыну  

 

3.Қазақ педагогика тарихындағы Ыбырай Алтынсариннің рөлі. 
А) Қазақ халқының өміріне бейімделген  кеңес мектептерінің жаңа түрлерін 

құру идеясы 

Б)  Бастауыш білім беру  əдістемелерін дамыту жəне жетілдіру 

С) Ресей мектептерінің бастауыш білім тəжірибесін қолдану 

Д) Ұлттық мектептерде орыс тілін беру əдістемелік сұрақтарын əзірлеу 

Е) Қазақ мектептері үшін мұғалімдер дайындау  

 

4.Тəрбиенің қоғамдық функциялары туралы прогрессивті педагогика 
идеялары кімнің еңбектерінде жаңа өсім алды 

А)  Шацкий Т . 

Б)  Вольфганг Ратке 
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С)  Блонский П.П.  

Д)  Гельвеций Ал. 

Е)  Ушинский К.Д. 

 

5. Даму дегеніміз-  
А) Алдыңғы буын  тəжірибесін адамның ішкі жан дүние  факторлары арқылы 

қабылдау процесі 
Б) Адам дамуы үшін қоғамда қалыптасатын сыртқы жағдаяттардың арнайы 

ұйымдастырылған жүйесі  
С) Болашақ мамандар мен педагогтардың өзара қарым-қатынас алмасудағы  

тəжірибесін тікелей беру мен қабылдау үрдісі 
Д) Адамның физикалық жəне рухани күшінің сандық жəне сапалық 

өзгерісінің  объективті үрдісі 
Е) Дүниетанымдық, құлықтық жəне т.б. негізде тұлғаны мақсатты 

қалыптастыру 

 

6. Тұлғаның мотивациалық аумағына  кіретіндер: 

А) Білім, іскерлік, дағды, қажеттілік, ұмтылу 

Б) Білім - сезіну 

С) Қызығушылық, тілек, ұмтылу, қажеттілік 

Д) Қызығушылық, іскерлік,  білім 

Е) Іскерлік, дағды 

 

7. Тəрбиелеудің  мақсаты - рақымшылдыққа тəрбиелеу деп санаған: 

А) Ян Амос Каменский 

Б) Вольфганг Ратке 
С) Иоганн Валентин Андреэ 
Д) Гельвеций 

Е)  Ертедегі ойшылар 

 

8. Балаларды адамгершілікке  тəрбиелеуде мұғалімдердің əлеуметтік жəне 
өнегелі  рөлін қай ғалым белгілеген?  

А) Ян Амос Каменский 

Б) Вольфганг Ратке 
С) Иоганн Валентин Андреэ 
Д) Гельвеций 

Е) Ушинский К.Д. 

 

9. Өнегелі, тəрбиелі жəне білімді адамдар ең алдымен, мұғалімдер болуы 

тиісті деп кім айтқан? 

А) Шацкий С.Т. 

Б) Вольфганг Ратке 
С) Блонский П.П. 

Д) Гельвеций Ал . 

Е) Ушинский К.Д . 
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10. Гуманистік педагогика:  

А) Тəрбиеленушіні өзгертуге ұмтылады  

Б) Мұғалімдерден олардың ішкі дүниесінің өзгеруін талап етпейді 
С)Тəрбиешінің күйін, қалай болса солай қабылдайды 

Д) Өнегелі мұғалімнің білімімен оның сапасына сүйенеді  
Е) Тəрбиелеу махаббаты  

 

11.Тəрбиенің мақсаты-адамгершілікті, іскер, жан-жақты дамыған  тұлғаны  

дайындау деп тұжырымдаған: 

А) Ян Амос Каменский 

Б) Герцен А.И. 

С) Иоганн Валентин Андреэ 
Д) Гельвеций 

Е) Ушинский К.Д.   

 

12. Тұлғаның кəсіби дамуының əдіснамалық негізгі үрдісі болып табылатын: 

А) Жеке тұлға теориясы, іс-əрекет теориясы, адам табиғаты туралы  

философиялық ереже 
Б)  Зерделі əрекеттердің кезеңдік қалыптасу теориясы 

С)  адам табиғаты туралы  философиялық ереже, басқару теориясы 

Д) Жеке тұлғаның гуманистік теориясы 

Е)  Жеке тұлғаның психодинамикалық теориясы, əлеуметтік оқыту теориясы 

 

13. Ең жоғары құндылық болып табылатын: 

А)  Өмір 

Б)  Махаббат  
С)  Білім  

Д)  Ғылым  

Е)  Жастық  

 

14.Психологиядағы іс-əрекеттік ыңғай табудың авторы: 

А)  Эриксон Э. 

В)  Роттер Д. 

С)  Рубинштейн Г. 

Д)  ЛеонтьевА.Н. 

Е)  Келли Д. 

 

15. Тəрбиелеудің педагогикалық заңдылықтары дегеніміз: 
А) кез келген нақтылы жағдайларда тұрақты қасиеттерді игерген тəрбиелік 

үрдістің объективтік шынайылылыққа парапар көрінісі 
Б) əр түрлі жағдайлар мен жағдаяттағы іс-əрекеттің ізділігін талап ететін 

жалпы басқарушы ереже 
С) бірлескен іс-əрекеттегі педагогикалық міндеттерді шешу үшін 

тəрбиеленушілердің мінез-құлқына, сана-сезіміне ықпал ететін нақтылы 

жолдар 
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Д) белгіленген оқу-тəрбие мақсаттарына жету бойынша педагогтар мен 

оқушылардың  өзара реттеген тəсілдері 
Е) ақыры  алға қойған мақсаттарына ең тиімдірек жолмен жетуге 
көмектесетін негізгі идеяға 
 

16.Қандай қазақ ұстазы өз еңбектерінде мұғалімнің өзін-өзі ұстауына, 
оқушылардың өнегелі тəрбиеленуіне ерекше назар аударды? 

А) А. Байтұрсынов 

Б) Вольфганг Ратке 
С) Ж. Аймауытов  

Д) М. Жумабаев  

Е) Д. Ушинский   

 

17. Өз еңбектерінде оқулықтың, заттардың жəне оқушының сабақта 
тəрбиеленуіне ерекше назар аударған ғалым - 

А ) А. Байтұрсынов 

Б) Вольфганг Ратке 
С) Ж. Аймауытов  

Д) М. Жұмабаев  

Е)  К.Д. Ушинский  

 

18. Тұлғаның жан-жақты дамуына бағдарланған тəрбиелеудің ұстанымы: 

А)  Ғылыми ұстаным 

Б)  Саналылық ұстанымы 

С) Даму жəне тəрбиелеу ұстанымы 

Д) Теория мен тəжірибенің байланыс ұстанымы 

Е)  Көрнекілік ұстанымы 

 

19.Адамгершілік тəрбиелеу негізінің құрамына не кірмейді? 

А) Мəдениеттану  

Б) Дін  

С) Эстетика  
Д) Əдептану  

Е) Технология  

 

20. Оқушылардың адамгершілік тəрбиелену бойынша жұмыс барысының ара 
қатынасы мен байланысы: 

А) Отанға, еңбекке, басқа адамдарға, өзіме 
Б) Қызмет міндеттерге 
С) Жиі – жиі міндеттерге 
Д) Жеке меншікке 
Е) Қайырымдылық көңіл бөлу 
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2. ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ  АДАМГЕРШІЛІККЕ ТƏРБИЕЛЕУДІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Жас ұрпақтың адамгершілік тəрбиесі – қоғам дамуының маңызды 

стратегиялық қоры. Қазақстанда ашық қоғам даму барысында білім берудің 

басты мақсаты жоғары адамгершілікті тұлғаны қалыптастыру мəселесі болып 

табылады. Мұндай тұлға құруға ұмтылу мен дамыған жауапкершілік сезімін 

игерген жəне өзгеріп жатқан ортада өзін-өзі анықтау мен өнерге қабілетті 
болу тиіс. Білім беру əрекетінің жүйесіндегі тəрбиелік міндеттерін шешу 

басым бағыты «Білім туралы» Қазақстан Республикасының заңында айқын 

белгіленген, онда білім «мемлекет, қоғам, адам назарындағы оқу мен 

тəрбиелеудің мақсатты бағытталған үрдіс» болып анықталған. 

Жас шағында өмірлік құндылықтар жүйесінде терең өзгерістер болады: 

иллюзиядан бас тарту, түсініктердің өзгеруі, сонымен қатар жаңа баға, сенім 

жəне көзқарастар пайда болады. Бұл үрдістер тұлғаның қоғамдық 

процесстеріне кіру аясында іске асырылады. Өкінішке орай, əлеуметтендіру 

қарқыны соңғы онжылдықта төмендеп барады. Осыған орай келесі жағымсыз 
қасиеттер кең тарау алды: апатия, селқостық жəне жастардың əлеуметтік 

оқшаулануы. Өмірге аяқ басып келе жатқан көптеген жас адамдар өмір 

қиыншылықтарынан қашу; қоғамдық жұмыстарға жайбарақаттық; өз еліне 
қадірлеуіне, оның идеал мен құндылықтарының жағымды көзқарасына, 
жағымды адамгершілік ұстанымдарға негізделген белсенді азаматтық 

позициясының жоқ болуы сияқты сипаттама алған.   

Мұндай адамдар мəнсіз өмір сүреді. Олардың моральдік орнықтылығы 

əлсіз немесе нөлге тең. Рухани жұтаңдық заңға қайшы əрекеттерге ғана емес, 
сонымен қатар  қылмыстыққа жол ашады. Психиканың тұрақсыздылығы мен 

адамгершілік бағдардың жоқ болуы өзін-өзі бекітуге ұмтылатын жас 
балаларды анықсыз идеялармен, патриоттық немесе рухани-адамгершілік 

мақсаттарымен жасырынған əрқандай формалдық емес, өз бетінше əрекет 
жасау жастар ұйымдарына түрткілейді. Қоғамның жаңару үрдісін жас ұрпақ 

əр азаматтың жеке ісі ретінде емес, абстракттік мемлекеттік құбылыс сияқты 

қабылдайды. Жас адамның адамгершілік бағдарына қарай болашақта ол 

моральге тұрақты, өз парызын орындауға қабілетті, ашық қоғам əлеуметтік-

саяси тұрақтылығының жетуіне жолсерік  бола ала ма деген көптеген 

факторлар байланысты.  

Өмірдің қазіргі ырғағы, əлеуметтік-қоғамдық өмірдің əр-түрлі 
саласындағы кез келген қиыншылықтар біздің елімізде орын алған 

өзгерістердің есептеуімен тұлғаның адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру 

үрдісін қарастыру қажеттілігін анықтайды. 

Ашық қоғам туралы қазіргі түсініктер үш ұстанымға сүйенеді: 
- халық еркісінің құқықтылы; 

- азаматтық бостандық, азаматтық жəне ұлттық теңдестің қамтылуы; 

- əлеуметтік əділеттің көрсетімдік емес, нақты реалийді жүзеге асыру. 

Қоғамның шындыққа, əділетке жəне жалпы адами адамгершілік 

категорияларымен басқаруына ұмтылуы ашық қоғамның гумандік 
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болашағын сипаттайды. Алайда адамгершілік қоғам білімді, гумандік пен 

əділет идеяларында тəрбиеленген адамдарсыз мүмкін емес. Осыған орай 

жоғары адамгершілікке, ерікке ұмтылу тəрбиесісіз; өткен жəне осы шақтың 

мəдениет жəне интеллектіне біздің қоғамымыздың  əр мүшесінің, сонымен 

қатар мұғалімнің  қызығушылығынсыз біздің қоғамымыздың болашағы 

жүзеге асыра алмайды. 

Ашық қоғам қазіргі дамуының негізіндегі білім мен тəрбие 
оқушылардың тұлғалық қасиеттеріне жаңа талаптарының генетикалық 

талдауын жоспарлайды. Демократиялық өзгерістердің əлеуметтік іс-
тəжірибесі əр халықтың прогрессивтік дəстүрлерін сақтау жəне мирасқор 

туралы, ұлттық мəдениеттер нақты өзара байыту туралы, адамгершілік 

тұрақтылық, əлеуметтік жауапкершілік, əділет, адалдық жəне мəдениет 
туралы əңгімесін құрған. Оқушы тұлғасының жаңа эталоны   өзінде келесі 
қасиеттерден тұрады: адамгершілік идеяларына шынайы берілгендігі, ұлттық 

сезімдерді қоғамның ұлтаралық  құлшынысымен байланыстыру білігі, 
эмпатиялық сипат сезімдері. Оқушыларды осы қасиеттерінің тəрбиелеу 

маңыздылығын өзектей отырып, ашық қоғам дамуының қазіргі кезеңінде 
оқушы тұлғасының осы эталонын бекіту қажеттілігі анықталған өзгерістерді 
белгілеуге болады. 

Біріншіден, шынайы қоғамның демократиялық стильге ұмтылуы өзінің 

нақты міндеттерін анықтап отыр.17.01.2018 

Екіншіден, өткен жылдардың волюнтаризм кезеңдерімен жиналған 

адами ерекшеліктің құлдырау сипаттары барлық қоғамның көз алдында 
адамгершілік тұрақтандыру, рухани дербестік жəне ұлттық дəлелділікке, 
жалпы адами моральдің өзгермейтін ұстанымдарының қайта туу 

ұмтылысына айналып жатыр.  

Үшіншіден, өндіріс күштері мен өндіріс қатынастардың жəне олардың 

өзара əрекет жасау барысы нақты диалектикасының қажеттілігі туралы 

концепциясының қоғамдағы бекітілуі оқушыларға идеялық-тəрбиелік əсерін 

күшейту жолымен біз үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру мен 

тəрбиелеу саласында табысқа жете аламыз деген бағыттардың қателік екенін 

түсінуге көмектесті.  
Қазіргі ашық қоғамның демократиялық өзгерістерінің нəтижесінде 

тəрбиенің жалпы əдіснамалық проблемаларында, оқушының тұлғасына 
моральдік талаптарының мазмұнында радикалдық өзгерістердің бірқатары 

пайда болды. Дербес тұлғаның дамуына, оның табиғи қабілеттеріне, бірдей 

емес тұлғалардың көп болуына мақсатталған жаңа идеялар (өзара еңбек 

жасау педагогикасы, өзіндік басқару ұстанымдары, мектептің гуманизациясы 

жəне гуманитаризациясы) пайда болды. Осындай жағдайда болған 

технократизм адамгершілікпен, гумандікпен ауысады, қоғамда дидактиканың 

гегемониясы жойылады, басымдық тəрбиелік гегемониясына беріледі. 
Ұлттық мектептің дамуына көптеген мүмкіндіктер пайда болады, 

оқушыларда өзінің жəне жанындағы өмір сүріп жатқан халқыларының 

ұлттық дəстүрлерін, отбасылық тұрмысын,  ұлттық-этникалық 

ерекшеліктерінің білу қажеттілігі өсе бастайды. Оқытудың репродуктивтік-
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ақпараттық тəсілінің орнына мұғалімнің тұлғалық ықпалы, өз оқушыда ойын, 

шындыққа, мейірімділікке ұмтылуын, өзін-өзі тəрбиелеу мен өзін-өзі оқыту 

қабілеттерін ояту білігі келеді. Жаңа мектепте оқытудың монологиялық 

тəсілімен емес, барлық оқу-тəрбиелік үрдісінің диалогизация проблемаларын 

басшылыққа алу тиіс, мұғалім мен оқушы – оқу-тəрбиелік үрдісінің 

субъекттері екені оқушылардың естеріне салу тиіс. 
Сондықтан ашық қоғамның ұстанымдарына сəйкес оқушылардың 

адамгершілік тəрбиелеу мақсатымен білімнің барлық жүйесінің  

интенсификация үрдісі болып жатыр. Оқушылардың рухани əлемі 
қарапайым, кейде адамгершіліктің жалпы адами нормалары деген ғасырлар 

бойы жасалған адамзаттың моральдік дəстүрлерімен байыған, олар кеңес 
одағы кезінде декларативтік сипат алып, əр тұлғаның құрылымын 

құнсыздандырған.  Мұнда тұлға идеологиялық тар шектеріне  құлыптап, 

оның мазмұнынан мейірімділік пен жан жомарттық, намыс пен əдептілік, 

төзімділік пен аяушылық білдіру сияқты  қарапайым ұғымдар жойылды. 

Оның соңында қоғамда жалпы адами адамгершілік идеалдар мен 

ұстанымдарынан жат болған түрі пайда болды, оның тəртіп нормасында 
екіжүзділік, арсыздық, əлеуметтік апатия, тұтынушылдық сияқты негативтік 

құбылыстар басым болды. 

Экономиканың барлық жағынан қайта құруымен қатар демократиялық 

өзгерістердің жаңа ағымдары адам тұлғасына жан-жақты, рухани байытуға, 
адамгершілік катарсисқа ұмтылуын əкелді. Адам құқығымен, 

көппартиялықпен, еркін сайлауымен нақты демократиясы бекітілген 

жағдайда жас ұрпақтың тұлғасы тұрмыстың адамгершілік қалпының жаңа 
көзқарастық негіздемелермен баиды, қоғамның жаңаруына ұмтдылады. Онда 
тұлғаның беделі мен құндылығын, оның өз пікірі еркін болуын, өз 
қабілеттері мен жасағыш күштерінің дамуын қадірлеуі бұрыңғыдай ресми 

мəлімдемейді, конституциялық түрінде кепілденеді. Бұл жөнінде қазіргі 
педагогика неғұрлым идеялық бағыт жəне бағдар алады, онда мұғалімнің 

кəсіптік педагогикалық іс-əрекетінің сапалы жаңа сипаттау түсінігі 
қалыптасады. 

Осылайша білім жүйесінің негізгі міндеті анықталады, ол міндет қазіргі 
ашық қоғамның əлеуметтік-экономикалық өзгерістермен анықталған жаңа 
ережелерді ескере отырып, диалектико-материялық тану негізінде  
мұғалімнің мақсатталған жəне жоспарланған іс-əрекетінің ұйымдастырудан 

тұрады. Өз негізінде этиканы басшылыққа алатын консервативтік педагогика 
тұлға дамуын тұқыртады, онда бұрыңғы мен қазіргі педагог-новаторлардың 

гумандік жаңалықтарына, халық педагогикасының үздік дəстүрлеріне 
негізделген моральдің екі болуы сақталынды. Қазіргі мұғалімнің кəсіптік 

педагогикалық этикасы мазмұнды гумандік аспектілермен толықтырылды. 

Оның негіздеріне өзара көмек көрсету, өзара шығармашылық, өзара 
түсінігіштік, еңбектесу сияқты категориялары қатыс. 

Осы этиканың стратегиялық міндеті тарихта болашақ проблемасының 

шешуі болып табылады: адамды өз тұтастығында тəрбиелеу, жан-жақты жəне 
үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру. Кəсіптік педагогикалық этиканың 
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аспектілері жаңа мазмұнымен баиды. Қазіргі ашық қоғамның моральдік 

құндылықтар игерудің көп қырлы үрдіс негіздеріне  келесі арнайы 

адамгершілік тауып алулары қатысты: 

біріншіден, демографиялық, экологиялық апаттарының жағдайында 
жалпы адами құндылықтардың бас болуын мойындау; 

екіншіден, намыстың жан-жақты мəдениетінің адамгершілік сана-сезімін 

жасау орнықтылығы қазіргі ашық қоғамның адамгершілік критерийлерінен 

бас тартуға қазіргі тұлғаға мүмкіндік бермеуі тиіс; 
үшіншіден, моральдік тұрақтылық, аяушылдық, мейірімділік, 

кішіпейілдік, адалдық, шыдамдық, өзінің жəне басқа тұлғаның 

қызығушылықтарын есепке алу сияқты ұғымдарымен практикалық 

жетекшілігінің маңыздылығы өсе бастайды; 

төртіншіден, түрткілеу ынтасы ретінде адамгершілік көзқарасын əрі 
қарай дамуы үшін моральдің адами болмысымен абсолюттік бірге болу 

түсінігі болады. Осыған орай педагогикалық ғылымның маңызды міндеті 
ретінде оқушыларда əлеуметтік-құнды адамгершілік қасиеттерін 

тəрбиелеудің тиімді құралдары мен əдістерін ізденісі болып табылады. Бұл 

жағдайда «адамның тəрбиелеуінде ең бастысы адамды  тəрбиелеу» ұстанымы 

келтірілді, ол туралы К.Д.Ушинский «Бұл тек философиялық ұстаным ғана 
емес, ол психологияға негізделген педагогиканың  талабы» деп айтқан. Бұл 

ұстанымның өзектілігі қазіргі ашық қоғамның жағдайында ерекше өсе 
бастайды. 

Адамилық, адамға сыйласымдық  қазіргі оқушы тұлғасына қажетті 
негізгі қасиеттер болып анықталады. Тұлғаның осы қасиетінің бар болуынан 

басқа  да игілікті қылықтар байланысты: қарым-қатынаста риясыздық, адал 

ниеттілік; шындық жəне ақиқаттық; қайырымдылық жəне басқа жағымды 

қасиеттер. Адамгершілік тұтынулары қоғамның даму сипатына байланысты, 

себебі адам қоғамынан тыс алынған адамгершілік жоқ болады. 

Жоғарыда айтылғанымен тұлғаның адамгершілік қасиеттері əлеуметті 
жағынан маңызды екені анықталады. Бұдан басқа қоғам алдында тұрған 

басты міндетінің сипатымен белгіленеді: адамилық фактордың өзектілігі 
жəне өмірде демократиялық ұстанымдарын жүзеге асыру. 

Қазіргі жағдайда тұлғаның осы қасиеттерін оқушыда дамуымен қатар ол 

маңындағылардың  эмоциялық  жағдайын білу қабілетімен меңгеруді талап 

етеді. Бұл арқылы жан ашу, біреу үшін уайымдау жəне т.б. сияқты эмпатия- 

лық мінез қасиеттерінің дамуы пайда болады. Осы қасиеттердің дамуымен 

ғана оқушы маңындағылардың рухани-эмоциялық  əлемін  түсіне  алады. 

Қазіргі педагогикада адамгершілік жəне эстетикалық сана-сезімнің өзара 
əрекет жасау мəселесі ерекше орын алады. Ол философиялық жəне өнертану 

əдебиетінде өнер мен ғибраттың өзара əрекет жасау мəселесі болып 

табылады, себебі өнер – ол болмысқа эстетикалық көзқарастың түйіні. 
Философия, саясат, құқық жəне дін сияқты қоғамдық сана-сезімнің 

формаларымен тығыз байланыста даму барысында өнер жəне ғибрат сана-
сезімнің формасы ретінде де, əлемнің рухани-практикалық игеру ретінде  де 
өзбетінше сипат алады. Егер ғибраттың пəні  адамдар арасындағы 
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адамгершілік ұғымдарымен бейнеленетін көптеген қарым-қатынастары 

болып табылса, онда өнердің пəні адамның эстетикалық қарым-қатынастағы 

барлық болмысы болып табылады. 

Эстетикалық сезімдер - өте күрделі психикалық құрылыс, сондықтан 

олардың тəрбиелеуі қалыптастыру эксперименттің нəтижесі бола алмауы 

мүмкін. Алайда, тəжірибелер көрсеткендей эксперименттердің маңызды 

нəтижесінде оқушылар өздері үшін оқу ғана емес, өмірлік мағынасы бар жаңа 
сұраққа - өзіндік эстетикалық сезімдердің қоғамда қабылданған мен 

мақұлданған келісімдік туралы сұрағы  - жауап беруге тырысады. Оқушылар 

өздеріне мынадай сұрақ қояды: неліктен басқалар қазіргі керемет музыканы 

тамашалайды (мысалы, Д.Д.Шостаковичтің шығармалары), ал бізде бұл 

эмоциялар жоқ? Олар маған бұл музыка əзірше ұнамайды, бірақ мен оның 

ерекшелігі, жалпы адами құндылығы неде екенін (əуелі интеллектуалдық 

жағынан) түсінуім керек, оны танып, сүюім тиіс деп өз алдына мақсат қояды. 

Міндеттің осылайша қойылуы эстетикалық өзін-өзі тəрбиелеу мен өзін-өзі 
білім алу жағынан көп жұмыс жасаудың кепілі. 

Эстетикалық көзқарастың қалыптастыру жолымен бұрынғы, қазіргі 
кездегі жəне болашақтағы өзіндік тəжірибесінің құрылымы өзгереді,  себебі 
өзіндік жоспарлар, болашақ, мақсаттардың жүйесі де өзгереді. Тұлғаның 

эстетикалық бағдарлауға көзқарастардың тəрбиелеуі арқылы жаңа, 
əлеуметтік жағынан маңызды үлгілер, бағалар пайда болады, музыкалық 

эстетика саласында жаңа танымдық қызығушылықтардың ықпалына қарай 

тұлғаның сезімдері өзгеруге немесе психологиялық əлеуметтік коррекцияға 
дайын екені білінеді. Осындай қалыптастыру үрдісінде тұлға көзқарасының 

функциясы да өзгереді. Олар оқу, өмірлік, өз тұлғасының əрі жетілдіру, əрі 
тəрбиелеу бойынша нақты міндеттерді шешу үшін мотивациялық жəне 
танымдық таған болып табылады 

Осы мəселені көптеген авторлар аздап зерттеген, олар тəрбиелеу 

үрлдісінің тиімділігін арттыруына көмектесетін жеке сұрақтарды шешуге 
тырысты. Бұл жұмыстардың көпшілік бөлігі кейбір музыкалық қабілеттерін 

қалыптастыру зерттеу мəселесіне арналған. 

Музыкалық қиялдың эмоциялық, ойлау жəне қозғау компоненттерін 

белгілейді. Эмоциялық уайымдаудың сипаты музыкалық шығарманың 

мазмұнымен анықталады, оның қорытындысында шығармашылық 

белсенділік пайда болады. Осындай эмоциялардың пайда болуы мидың қызу 

жұмысын талап етеді. 
Психологиялық-педагогикалық əдебиетте адамгершілік көзқарастарын 

жасауға ықпал ететін жағдайлар пайда болуына оқушылардың эстетикалық 

сана-сезімінің даму фактісін қолдануын қалай ұсынылғанына көз салайық. 

Қандай психологиялық-педагогикалық жағдайларда эстетикалық пəндерге 
оқыту барысы тұлғаның адамгершілік көзқарастарын тəрбиелеуге ықпал 

етеді? Оқушылардың адамгершілік саласына ықпал ету жағдайлармен 

қамтылуы үшін музыканың оқыту əдістемесі қандай талаптарға 
қанағаттандыру тиіс? 
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Мұнда эстетикалық  цикл пəндерін оқытуында оқушылардың 

адамгершілік көзқарастары мен сезімдерін тəрбиелеу нақты жолдары мен 

жағдайлары туралы мəселелері қарастырылатын жұмыстар ерекше 
қызушылығымен ұсынылған. Тəрбиелеу үрдісінде оқушының тұлғасына 
көркемдік шығармалардың тəрбиелік ықпал ету белгіленген деңгейлерінің 

құрылымына енгізілген шығарманың идеялық-көркем талдау əдісіне назар 

аудару керек: 

- көркем шығарманың мазмұнын эмоциялық-сезімдік түсіну жəне 
онымен пайда болатын адамның бұрыңғы тəжірибесімен тура мен жанама 
ассоциативтік байланыстар; 

- өмірді бейнелейтін шығармаларда интеллектуалдық жағынан түсіну; 

- шығарма авторының эстетикалық идеалын түсіну жəне сыни баға беру. 

М.Г.Яновская  «Адамгершілік тəрбиелеудің эмоциялық аспектілері» 

атты монографиясында педагогикалық еңбектің қазіргі технологиясы 

оқушылардың эмоциялық жағдайларына сүйенусіз мүмкін емес екенін 

белгілейді. Автордың пікірінше, қалаған сезімді жəне эмоцияны шақыру 

үшін  келесі шарттарды сақтау барысында мүмкін: 

- «өзектіліктің тиімділігін» жасайтын жағымды жасерекшелік 

қажетсінулер мен қызығушылықтарға сүйену; 

- қоғамға пайда əкелетін іс-əрекеттің эмоциялық қанықтығын қамтылуы; 

- оқушылар ұжымында табысқа əкелетін эмоциялық-қайраттық аясын 

жасау; 

- балалар ұжымы өмірінің мажордық, қуанышты стильді бекіту; 

- эмоциялық жұқтыру функциясын атқаратын қоғамдық пікірдің 

жағымды ықпалын есептеу; 

- мейірімді өзара түсінігіштік аясын жасау туралы қамқорлық.  

Автордың пікірінше бұл жағдайлар оқушылардың белсенділігі 
ынталандырылған формаларда іс-əрекеттері ұйымдастырылса, онда ол 

табысты орындалады. Мұндай формаларға М.Г.Яновская ойын, сайыс, 
проблемалық-ізденіс жағдаяттар, ықпалдың эмоциялық-бейнелеу құралдары 

жəне қоғамдық пікірлердің бағалау функцияларын қатыстырады. Өмірлік 

жағдаяттарда адамгершілік мазмұнының қарама-қайшылықтарын шешуінен 

басқа негізіне жағдаят емес, қажетті білімммен игеру қабілеті сияқты ыңғай 

табуы автордың тұжырымдамасы өте маңызды болып табылады. Осылайша 
М.Г.Яновскаяның пікірінше проблемалық-ізденіс əдісі болып табылады. Бұл 

əдіс қызықты қарым-қатынастың жағдаяттарында дұрыс адамгершілік 

шешімді белсенді түрде табуына негізделген оқушы үшін сөз жəне ойын 

міндеттерінің эмоциялық жағынан маңызды педагогикалық модельдеуді  
жоспарлайды.  

Д.Б.Кабалевский оқушылардың рухани мəдениетінің дамуындағы 

дисгармониясына назар аударып, практикалық мектептің екі саласы  

үзілмеуінің түсініксіздігі себебінде көреді: олар ойлау қабілеті мен сезу 

қабілеті. Автордың айтуынша «мектеп өз оқушыларының «ақыл-ой» дамуы 

туралы ойлап, олардың «жүрек» дамуына аса мəн бермейді, осылайша 
жүрекке ғана емес, ақылына да зиян келтіреді екенін есептемейді». Тұлғаның 
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адамгершілік құндылықтарының қалыптастыру кезеңінде жоғары 

сыныптарда өнер оқыту мəселелеріне ерекше назар аударып,   Д.Кабалевский 

мектептерде «Əлемдік көркем мəдениеті» (ƏКМ) атты курсын (автор 

Л.М.Предтеченская) енгізуді ұсынады. Бұл курстың басты міндеті жоғары 

сынып оқушыларының өмірлік позициясы, көзқарастарының негізін 

қалайтын идеялық-адамгершілік сезімдерін қалыптастыру мақсатында 
өнердің əр түрлерінің ықпал ету күші қолдануы болып табылады. Мұның 

бəрі оқушылардың эстетикалық тəрбиелеу жүйесін жасауға мүмкіндік береді, 
себебі «ƏКМ» курсы бағдарламасының құру негізгі ұстанымдары көбінесе 
бейнелеу өнер мен музыканы оқытудың негізгі ұстанымдарымен 

байланысты. Мектепте эстетикалық циклдің пəндерін оқытуында мұндай 

жүйелеу ыңғай табудың іске асырылуы өнер пəндерін оқыту жəне 
адамгершілік-көзқарастық сипаты бар міндеттерді шешуінің қарым-қатынас 
үзілгендігін еңсеруге мүмкіндік береді.  

 Өнерді оқушылар табиғатқа құндылық көзқарасын қалыптастыру 

факторы ретінде қарастыра отырып, көптеген оқушыларда өнер мен 

табиғатқа көзқарасы бойынша эмоциялық түрлерінде айырмашылықты 

байқауын белгілеуге болады: бүгін əр жасөспірім табиғатқа қатысты «жақсы 

көзқарасты» норма деп есептейді, ал өнерден гөрі спортты артық көреді. 
Сондықтан кино өнерінің құралдарымен оқушылардың адамгершілік-

көзқарастық позициясын қалыптастыру үшін жағдайларды жасауға 
көмектесетін педагогикалық нұсқауларды келтіру мүмкін:  

- тəртіптің себептеріне, сана-сезімге, сезімдерге ықпал етуге 
көмектесетін фильмдерді қарау жəне мақсатты əрекетпен іріктеу; 

- қарау алдында кіріспе сөз (сұхбат, лекция), оның мақсаты – эмоциялық-

адамгершілік көңілді көтеретін белсенді қабылдауға оқушыларды психология 

жағынан дайындау; 

- ата-аналарды (достарды) кинозалға шақыру, ол кейін «оқушы – мұғалім 

– ата-аналар - достар» қатынасы жүйесіне дейін қарым-қатынастың аясын 

кеңетуге мүмкіндік береді; 
- оқушыларды шығармашылық іс-əрекетке тарту: кіріспе сөз жəне 

көрермендер конференциясында сөз сөйлеу дайындау барысына, көрменің 

ұйымдастыруына қатысу; 

- еркін пікір алмасу (қателік болса да, бірақ өте жекеленген), ол этикалық 

пен эстетикалық мəселелерді шешуге, қиялды дамытуға, адекваттік 

қабылдауды қалыптастыруға көмек көрсетеді. 
Педагогика теориясында адамгершілік тəрбиесі мораль (этика) теориясы 

негізінде қарастырылады, онда мораль жəне адамгершілік шығыс категория 

(ұғым) болып табылады. «Этика» термині моральдің жалпы теориясы ретінде 
Ежелгі Грекиядан бастау алып, неміс классикалық философиясында тұрақты 

орынға ие болды.  Туынды «этикалық» деген ұғым жағдаятты белгіленген 

тəртіпті білдіреді. «Этика», «мораль», «адамгершілік» ұғымдар бір 

синонимикалық қатарға қоюға болады. Алайда «адамгершілік» термині 
өзінің мағыналы түрлеріне ие болып, осы сөзбен көрсетілетін əлеуметтік 

құбылыстардың мəнін тереңдетеді жəне кеңейтеді. Бұл термин «адам» деген 
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сөзден жасалған. «Мораль» деген латын сөзі (moralis – адамгершілік, [mos], 

көптік жалғау [mores] – дəстүр, адамгершілік, тəртіп) – осы мағынасына 
сəйкес келеді. 

Лексикографиялық түсіндірмесінде «мораль» жəне «адамгершілік» 

сөздері бір біріне өте жақын. Кейбір авторлар оларды бір-біріне тепе-тең деп 

есептейді жəне «қоғам мен басқа адамдарға қатысты адамның міндетін 

анықтайтын» нормалардың жүйесі, тəртіп ережелері сияқты анықтайды. 

Мораль ұғымы адамгершілік ұғымынан кеңірек жəне оның мазмұнында 
адамгершілік ұғымы да бар. «Адамгершілік» ұғымымен адамдардың тəртібі 

мен қарым-қатынасы белгіленеді, əр-түрлі жағдайда жəне өмірдің əр-түрлі 

салаларында күнделікті əрекет пен өзара қатынаста адамдар басшылыққа 

алып отырған нормалар, ережелер оның бөліктері болып табылады.   

Əдет-ғұрып – халық этикасының термині. Алайда ол мораль туралы 

қазіргі ғылымның ұғымдарымен қатыстыруға болады. Этика бойынша 
əдебиетте моральдің спецификасы туралы бірыңғай көзқарас айтылмайды. 

Л.М.Архангельскийдің пікірінше «... мораль рух формасында жəне практика 
формасында бола алады, практика формасы – ол моральдік жəне қоғамдық 

сана-сезімдердің басқа формалары нақтылатын тəртіп, бұл тəртіптік іс-
əрекеті моральдік себептердің қарама-қайшылықтар мен өзара əрекет 
жасауды бейнелейді». Сонымен, мораль қоғамдық жəне дербес сана-
сезімдерінде адам қылықтарының бағалау мен түсіну бірлігі болып 

табылады.  

Мораль – қоғамдық болмыс бейнелеудің арнайы формасы жəне ол қоғам 

өмірінің əлеуметтік пен экономикалық жағдайларын көрсетеді. Ол адамдар 

тəртібін реттеу қажеттілігінен пайда болып, əлеуметтік реттеу формасы жəне 
қоғамдық сана-сезімнің формасы болып табылады. Қоғамдық сана-сезімнің 

формасы ретінде мораль қоғамдық пікір мен жеке сезімдердің механизмі 
арқылы əлеуметтік болмысты бейнелейді. Моральдік бейнелеу жақсылық пен 

жамандық, парыз, ар-намыс, бақыт, өмірдің мағынасы жəне т.б. сияқты 

ұғымдармен жүзеге асырылады. Оларда жеке жəне жалпы игілікке 
индивидтердің көзқарасы көрінеді. Əлеуметтік реттеу формасы ретінде 
мораль адамдар тəртібі арқылы қоғамдық қарым-қатынаста өзара əрекет 
жасайтын нормативтердің тұтастығын біріктейтін (нормалар, дəстүрлер 

ұстанымдары) нормативтік-реттеу жүйесі болып табылады. Моральдің 

бағалау қызметі де бар, ол үшін бағаның жүйесі мен критерийлері 
анықталады. Осы негізінде моральдік жағынан қандай қылықтар моральдік, 

жоғары моральдік, аморальдік немесе бейтарап болып табылады деген 

сұраққа жауап беріледі. Мұнда, əрине, жалпы адами құндылықтар көп 

болады, бірақ адамгершілік елестердің ұлттық өзгешелігін де ұмытпау қажет. 
Қазақ халқы адамгершілігінің түйіні жақсылық болып табылады, ол 

адамдардың қарам-қатынастарына, табиғатқа, жақын жəне алыс ортаға 
тарайды. 

Мораль сана-сезімнің философиялық-антропологиялық категория 

ретінде тууымен пайда болды. Əр адамның дамуы моральдің ықпалымен 

жасалынған, яғни адамгершілік тəрбиесі қажетті болған,  ол қоғамдық іс-
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тəжірибе ретінде индивидтердің қалауына қарамастан шынайы түрде пайда 
болды. Оқушылардың адамгершілік даму мен тəрбиесі жеке оқушының 

абстракттік қасиеті емес, этникалық фактордың ықпалымен қоғамдық жəне 
моральдік қатынастар тұтастығы спецификасының бейнелеуі болып 

табылады. Оқушы стандарт пен нормаларды; нақты болмыспен, өмір 

жағдайымен сипат алатын  тəртіп ұстанымдарды игереді. Егер оқушы 

тұлғасының тек моральдік жағын алатын болсақ, оның нақты адамгершілік 

дəстүрлерге, адамгершілік қатынастарға тəуелді екенін көруге болады. 

Педагогикалық аспектте Б.Т.Лихачевпен ұсынылған туынды 

дефинициялар өте құнды. Олар тұлғаның адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру үшін моральдан тыс, аморальдік, адамгершіліксіз сияқты 

проблемалық жағдаятты жасайды. Б.Т.Лихачевтің пікірінше «мораль – ол 

жалпы халық, қоғамдық, топтық, класстық пікірімен қолдайтын жəне 
мақұлдайтын қоғамдық сана-сезімнің жəне қатынастардың дəстүрлі 
мазмұнды формасы». 

Адамгершілік – күрделі əлеуметтік-педагогикалық құбылыс. Рухтың 

жағдай ретінде адамгершілік адам тəртібін ішінен, жанынан, намысынан 

анықтайды, негативтік ықпалға қарсы болуға көмектеседі. Нақты 

адамгершілік  абстракттік ұстанымдары, ережелер емес,  идеялардың, қарым-

қатынас пен əрекеттегі қылықтардың   көрінуі мен іске асырылуы ретінде 
нақты бар. 

Адамгершілікті түсінуге мұндай ыңғай табу тұлғалық қасиеттерге 
арнайы назар аударуды талап етеді, сондықтан тұлғаның адамгершілік 

қасиеттерінің құрылымы, олардың қалыптастыру жағдайлары өте өзекті. 
Оқытушының оқушымен іс-əрекет жасау жүйесінде тұлғаның 

адамгершілік қасиеттерінің гумандік пікірлері, түсініктері сияқты 

элементтерін  қалыптастыруға болады. Жасөспірімдер жасында тұлғаның 

адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру үшін жастар өз тəртібінде 
басшылыққа алатын адамгершілік сенімдердің қалыптастыруы қатысты. 

Көзқарас жəне сенімдердің қалыптастырудың тығыс байланысында 
жастардың адамгершілік идеалдары пайда болады, ол тұлғанығ адамгершілік 

қасиеттерінің маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. Жасөспірімде 
болмысқа дұрыс көзқарасын қалыптастыру үшін біріншіден адамгершілік 

сана-сезіміне  мəн беру қажет, себебі осы жаста қоғамдағы сана-сезімдік пен 

ұстанымдық тəртіптің негіздері қаланады. 

Тұлғаның адамгершілік қасиеттерін қалыптастырудың басты жəне соңғы 

кезеңі қажетті сенімдер болып табылады, олар зерттеулерде терең игерген 

жəне сана-сезімдік көзқарастары сияқты қарастырылған, яғни сенімдер – ол 

қылықтарға қатынасы бар нақты көзқарастар. 

Сенімдер – ол білім, мұндай білімді тұлға кез келген өмірлік жағдайында 
қорғауға дайын. Психологтардың зерттеулері жастардың моральдік 

түсініктерінің қателігі мен пəктілігі тұлғаның адамгершілік 

қалыптастыруына ықпал етуге мүмкін екені дəлелдейді. Адамгершілік 

түсінігінің мəнін қателікпен қабылдау барысы дұрыс емес қылықтарға 
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соқтырады (мысалы, сыпайлықты жағынушылықпен ауыстыру, немесе 
шындықты айту -  жаман сөздермен сыбау жəне т.б.). 

Сенімдер тəртіпте өз шындық мəнінде көрінеді, олар адамның 

сенімдігіне, оның ұстанымдылығына, əдептілігіне, адалдығына сипаттама 
беріп, басшылыққа алуы болып табылады. Адамзаттың тарихында адам өлім 

алдында өз сенімдерінен бас тартпағаны туралы үлгілер аз емес. Алайда 
күнделікті өмірде сенімдер мен тəртіптің  бұл байланысы əрқашан жақсы 

жағынан көрінбейді. Өтірік алдайтын жаман іс екенін білетін оқушы шара 
қолданудан қашу үшін өтірік айтады. Өкінішке орай үлкендердің өмірінен де 
мұндай мысалдарды көп келтіруге болады. Адамның сенімдері 
қалыптасқанда, бірақ оларды жүзеге асыру үшін ерік күші, мінездің 

қатаңдығы, өз сенімімен басқару жетіспейтін кезеңінде болады. 

Адамгершілік сенімдерін қалыптастыру  барысын мұғалім арнайы, өте 
маңызды міндет деп қоюы тиіс. Ол педагогтан мынадай біліктерді талап 

етеді: 
- əр студенттің мүмкіндіктерін, оның моральдік өсуінің болашағын, 

адамгершілік қамтылуының жетілген деңгейін есептеу жəне көру; 

- осы нақты студентке ықпал етуге көмек беретін мүмкіндіктер: 

аудиториядан тыс жұмысында, еңбекте, ілімде əр түрлі жолдарымен 

пайдалану, студенттің құрбыларының арасындағы жағдайы, өмір салты, 

əдеттері (мысалы, көп оқу əдеті); 
-  студентпен дұрыс айтылған моральдік пікірлерімен алданбай, олардың 

нақты моральдік сенімдер мен қылықтарға сəйкес екенін көру;  

- моральдік сенімділіктің қалыптастырудағы жас ерекшелік дамуының 

заңдылықтары мен болашағын есептеу. 

Сонымен қатар, оқушыларда тұлғаның адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастырудың құрылымдық бөлігі ретінде адамгершілік сенімдерін жасау 

барысы өте күрделі екенін мойындауға болады.  

Педагогикада «қалыптастыру» ғылыми аралық ұғымы кең пайдалануда. 
Қалыптастыру – ол экологиялық, əлеуметтік, экономикалық, идеологиялық, 

психологиялық жəне т.б. факторларының ықпалымен əлеуметтік тірі тіршілік 

иелері ретінде адамның пайда болу үрдісі. Бұрыңғы жылдарының 

педагогикалық əдебиетінде «қалыптастыру» ұғымы тұлғаға кездейсоқ 

ықпалды білдіру үшін қолданылған. Мысалы, педагогика бойынша оқу 

құралдарының авторы П.Н.Груздев қалыптастыруды «сана-сезімдік іс-
əрекетіне байланысты емес адамдарға əр-түрлі жағдайлардың ықпалы» деп 

тек стихиялық тəрбиелеуді атауға ұсынған. Тұлғаны, тұлғалық қасиеттерді 
қалыптастыру – ол қарым-қатынастың шеңберінің болмыспен кеңейтуі, іс-
əрекет формаларының кезеңдеп күрделенуі, қалыптастыру ұғымы даму 

ұғымына, тұлғаның əлеуметтендіру үрдісіне, нақтылау қасиеттерді бекітуге 
жақын. 

Психологияда «қалыптастыру» ұғымы əлеуметтік орта, оқыту мен 

тəрбиелеудің сыртқы ықпалының əсерімен даму үрдісін белгілеу үшін 

пайдаланылады. Бұл ұғым тұлғаның мақсатты бағытталған дамуын немесе 
оның оқыту мен тəрбиелеуде əр-түрлі жақтарын, қасиеттерін білдіреді. 
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Тұлғаның адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру жағдайын 

анықтайтын үш маңызды ереже əдіснамалық мағанаға ие: тұлға туралы 

ұғымын түсіндіру, тұлғаның жұмыс істеу формасы немесе тəсілін түсіндіру, 

тұлғаның жəне оның адамгершілік қасиеттерінің бірлігі. 
Тұлғаның адамгершілік қасиеттерін қалыптастырудың бастапқы 

буындарының санына адамгершілік-этикалық түсініктері жатады. Олардың 

қалыптастыруы жастарға бұрын ықпал ететін заттар мен құбылыстардың 

нақты бейнелерін тануын, қиялға сүйенгенін жоспарлайды. Алайда сезімдік 

танудың формасы болып түсінік адамгершілік сияқты күрделі құбылыстың 

мəніне кіруге мүмкіндік бермейді,    
Тұлғаның дамуы - өте күрделі, диалектика жағынан қарама-қайшылықты 

жəне жан-жақты үрдіс. Онда тұлғаның мақсатты бағытталған 

қалыптастыруды, психикалық дамуды жəне органикалық бой жету үрдістерін 

айыруға болады. 

Оқыту мен тəрбиелеудің ішкі жəне сыртқы факторларымен анықтайтын 

тұлғаның қалыптастыруы психикалық дамудың мен органикалық бой жету 

үрдістерінен өтіп, олардың барлығын тұлға дамуының тұтас үрдісіне 
байланыстырады. 

Қалыптастыру, даму жəне бой жету үрдістері (оқыту мен тəрбиелеу) 

өзара байланыста, бірлікте жəне біріктіріп өтіледі. Бұл жөнінде 
С.Л.Рубинштейн «Əуелі бала бой жетіп, оқып тəрбиеленбейді; яғни ол 

адамзаттың жасаған мəдениет мазмұнын игеріп үлкендердің басшылығымен 

оқып жəне тəрбиеленіп бой жетеді, бала тəрбиеленіп дамымайды, ол оқу 

жəне тəрбиелеу барысында дамиды, яғни оқыту мен тəрбиелеу барысында 
баланың дамуы мен бой жетуі көруінен басқа пайда болады. Организм 

жұмыс істеп дамиды; үлкен адам еңбек етіп дамиды, бала оқу мен тəрбиелеу 

барысында дамиды. Осында баланың тұлғалық дамуының негізгі заңы 

жатыр» деп жазған. 

Тəрбие оқушы тұлғасының əлеуметтендіру ретінде түсіндіріледі. 
Адамгершілікті игеру үрдісінің негізінде адамның өзіндік іс-əрекеті жатыр, 

оның əрекет жасау барысында адамгершілік үлгілері бар ұстаным мен 

нормалары тəртіптің ішілік реттеулеріне ауысады. Адамгершілік үлгілер 

игеру психологиялық механизмі – ол адамгершілік білім, сезім жəне əдеттер 

арасындағы байланыстардың орнатылуы. Олардың əр жас ерекшеліктің 

кезеңіндегі байланыста «функциялық жүйелер» сияқты арнайы ұғымдар 

пайда болады. Осы «функциялық жүйелер» адамгершіліктің əрі қарай 

игерудің алғышарты болып қызмет етеді. 
Л.И.Божовичтің концепциясында автордың позициясын талдаусыз 

түсінуге қиын болар бірқатар терминдер бар.  Олардың негізгілерін 

қарастырайық. Автордың пікірінше «адамгершілік үлгі» адамгершілік 

ұстанымдарына сəйкес келетін тəртіптің үлгісі болып табылады. 

«Функциялық жүйені» автор тұлғаның психологиялық құрылымының 

компоненті ретінде қарастырады. Бұл психологиялық құрылымының 

компоненті моральдік білім, сезім жəне əдеттердің бірлігі сияқты түсінуге 
болады. «Баланың ішілік позициясы» - ол үлкендердің талаптарына сай 
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балаларда көзқарас жүйесін қалыптастыру. Сондықтан зерттеуші тəрбие 
жұмысының тиімділігі «баланың ішілік позициясы» есептеуімен ғана 
жетіледі деп санайды. Тұлға тəртібінің реттеушісі болып табылатын 

«функциялық жүйелер» ішілік позиция қалыптастыру механизмі болып 

табылады. «Функциялық жүйелер» құрылымына келесі компоненттер кіреді: 
«адамгершілік  идеалдар», «адамгершілік сезімдер», «адамгершілік 

көзқарас». Тұлғаның адамгершілік қалыптастыруы, автордың пікірінше, бір 

функциялық құрылымдардың басқаларға кезеңдік ауысуында тұрады, 

қалыптасқан құрылымдар жаңа құрылымдардың қалыптасу үшін шығыс 
құрылым болып табылады.  

Л.И.Божович «ішілік жүйелер» қалыптастырудың ішілік шарты 

оқушының өзіндік іс-əрекетін түрткілейтін жəне бағыттайтын «адамгершілік 

үлгілердің» игеруіне жағымды көзқарастың бар болуы болып табылады деп 

есептейді. Автордың түсінігінше «адамгершілік үлгілерін» игеруге ұмтылуы, 

белсенділігі осындай іс-əрекет барысында адекваттік адамгершілік сезім мен 

əдеттерді қалыптастыру үшін жағымды жағдайлар қамтылады. 

Осындай теориялық позициядан Л.И.Божович оқушылардың 

адамгершілік қасиеттерін қалыптастырудың келесі шарттарды жасауға 
нұсқау береді: 

- тəрбие жұмысының ұйымдастыруын баланың осы жасына сай  арнайы 

қажетсінулер, ұмтылуларының даму тенденцияларын есептеуімен құру 

қажет, себебі бұл үлгілер оларға жағымды көзқарасы бар болуында ғана 
игеріледі;   

- нақты қылықтарды практикалық орындауымен жағдаяттарды 

модельдеуді жоспарлайтын баланың адамгершілік тəртібінің мақсатты 

бағытталған ұйымдастыруы қажет; 
- адамгершілік білім бойынша педагогикалық жұмыс қажет, бұл кезде 

бала моральдік нормалармен сəйкес өзін-өзі қалай ұстау  білімін игереді. 
Тұлғаның адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру орталық факторы 

мектеп болу тиіс, ол басқа факторлардың барлығын түзетеді жəне 
үйлестіреді. Мектеп жас ұрпақты оқыту мен тəрбиелеудің мекемесі ретінде 
арнайы даярлаған мамандар-мұғалімдермен қамтамасыз етілген. Мектепте əр 

оқушының тұлғасын мақсатты бағыттау, жоспар бойынша қалыптастыру 

үшін  неғұрлым көп мүмкіндігі бар. 

Тұлға қалыптастырудың барлық факторлары өзара байланысты. 

Мысалы, оқушының дамуында отбасының əсері туралы айтқанда, онда бұл 

əсер отбасыға басқа барлық факторлардың əсерімен анықталады. Осылайша, 
оқушы тұлғасының  қалыптастыруына мектептің əсері туралы айтқанда, онда 
оқу орнының қайда орналасқаны, аймақтың арнайы ерекшеліктері, біздің 

еліміздегі əлеуметтік-саяси жағдайы оқу орынға тигізетін əсерін есте сақтау 

керек. Көрсетілген факторлар оқушыға өз əсерін тікелей емес, оқушы 

тұлғасы өзінің ішілік жағдайлары арқылы ықпал етеді. 
Психологтар жас кезіндегі тұлға адамгершілік қасиеттерінің ішілік 

қарама-қайшылықтарына назар аударған, бұл кезеңде баға берудің 

тиянақтылығы көптеген жалпы қабылданған нормалардың негіздемесіндегі 
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күмəндікпен түсініксіз сыйысады. Мұндай қарама-қайшылық жас кезінің 

күрделі ерекшеліктерімен түсіндіріледі. 
Адамгершілік тəрбиенің негізі тұлға болып табылады. Қоғам əрқашанда 

тұлғаның эталонын көрсетіп тұрады, оның даму үрдісі əлеуметтік ортаны, 

оның пəні мен көзқарастары, тарихта қалыптасқан адами өзара қарым-

қатынас жасау нормалары мен табиғатпен түсінісу тəсілдер мен формаларын 

игеруге бағытталған, яғни адамның өсуінде əлеуметтік адами мəніне ие болу. 

Егер адам қарапайым адам ұрпағының өкілі ретінде қарастырылса, онда 
индивид деген термині қолданылады. Индивид ол кез келген адам, оның 

қасиеттері мен ерекшеліктеріне қарамастан нəресте немесе үлкен адам, дені 
сау адам немесе ауру адам болып табылады. 

Индивид сана-сезімімен нақты бір іс-əрекетті (теориялық немесе 
практикалық, ақылдық немесе ауыр жұмыс) орындаған кезде, осы іс-əрекетте 
қоршаған ортаны танып білгенде, оны субъект деп атайды. 

Адамды нақты бір қоғам мүшесі ретінде, сана-сезімдік іс-əрекеті мен 

адами қарым-қатынастар субъекті ретінде қарастырған кезде, оның тұлғасы 

туралы айтады. Белгілі психолог  С.Л.Рубинштейн осы ұғымдар арасындағы 

айырмашылыққа осылайша сипаттама берген: «Адамда ерекше, 
қайталанбайтын қасиеттері бар болуымен ол өз даралығын көрсетеді, адам  

қоршаған болмысқа өз көзқарасын сана-сезімімен анықтауымен ол өз 
тұлғалығын көрсетеді».  

Тұлға  ол оның əлеуметтік дамуының күрделі үрдісінің нəтижесі болып 

табылады. Тұлғаның осылайша түсінігі оның қалыптасу мəселелерін 

қарастыру жəне шешуде дамудың негізгі ұстанымдарының бірі болып 

табылатын даму ұстанымы сияқты басты ұстанымын анықтайды. Даму үрдісі 
үдемелі сипат алады, қайтымсыздықпен негізделініп, даму үрдісінің ішілік 

қозғаушы күштері болып табылатын күресу қарама-қайшылықтарының 

бірлігімен ұсынылады. 

 Тұлғаның қалыптастыру үрдісі баланың туылған алғашқы күнінен 

басталады. Ол баланы анасы қалай тамақтандырады, қалай киіндіреді, анасы 

мен жақын туыстары ол баламен қалай тілдеседі, қандай ойын ойнайды 

секілді іс-əрекеттер болашақта бала қандай тұлға болуына байланысты. 

Психологиялық-педагогикалық ғылымында даму ұстанымы ғылыми 

аралық, сонымен қатар психологиялық-педагогикалық ұстанымы ретінде 
болып ұсынылады. Ол тұлға психологиясында психологиялық-

педагогикалық білімнің арнайылығына қарай орталық орын алып, тек оқып 

үйренуді емес, тұлға қалыптастыру үрдісін басқаруды жоспарлайды. Оның 

қалыптасуы өз тенденциялары, өзін-өзі іске асыру, өзін-өзі анықтау 

болашағы бар дамуының ерекше түрі болып табылады. 

Əлеуметтік адами мəнін білдіретін сапасы ретінде тұлға туылғаннан 

бастап үлкендермен ұйымдастырылатын баланың іс-əрекетінде қалыптасады. 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Л.И.Божович, 

А.В.Петровский жəне В.А.Петровский бала мен қоғамның өзара əрекет 
жасауын қарастырады, баланың мəдениетке бірігіп кетуі пайда болады, 

Л.С.Выготскийдің пікірінше «осы сөздің мəніндегі дамуы» болып табылады. 
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Бала дүниеге келіп, қоршаған ортамен ерекше қарым-қатынасқа түседі, 
онда орта балаға əсер ететін өмір жағдайы мен сыртқы жағдайының рөлін 

ойнаудан басқа ішкі үрдістерді күшейтетін немесе тоқтататын механизмнің  

рөлін атқаратын оның дамуының негізгі қайнар көзі болып табылады. Бала 
дамуында, Л.С.Выготскийдің пікірінше, даму қорытындысында қандай 

нəтиже болатыны ортада ең басында берілген. Мысалы, кішкентай бүлдіршін 

тілді меңгереді, кейбір сөздерді, одан кейін жай сөйлемдерді айтады, бірақ 

оның ортасында (анасы жəне отбасының басқа мүшелері) дамыған, 

грамматикалық жəне синтаксистік жағынан дұрыс ауызекі сөйлеуімен 

пайдаланады. Адамгершілік ұстанымдарын, нормаларын игеруінде жəне 
өзін-өзі реттеу əдістері, естің логикалық формалары, ойлау операцияларының 

қалыптастыруында да осылайша болады. Л.С.Выготскийдің пікірінше 
осындайда «бала дамуының керемет ерекшелігі» жатыр, ол даму 

қорытындысында пайда болу тиіс «үлгі», «идеалдық форма» баланың 

қоршаған қоғамдық бар ортасында жəне басынан бері баламен өзара əрекет 
жасайтын жағдайында жасалынады. 

Адами қоғамның дамуымен байланысты адамның тұлға ретінде 
дамуының  екі жағы бар: объективтік жəне субъективтік. Дамыған қоғамда 
жан-жақты жəне үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру үшін барлық 

қажетті объективтік жағдайлар жасалынады. Қазіргі таңда тұлға тəрбиелеу 

үрдісінің жетілдіру механизмдері мен жолдарын іздестіру қажет, 
Л.С.Выготскийдің пікірінше бұл үрдіс «бала дамуының ертеңгі күніне» 

сəйкес болуы қажет. 
Тұлға – адамның толық мінездемесі, ол оның іс-əрекетінің барлық 

түрлерінде көрініс алады. Əлеуметтануда тек қоғамда тəрбиеленген адамды 

тұлға ретінде қабылдайды, яғни осы қоғамның қажетсінулерімен сəйкес 
тұлға əлеуметтену үрдісінен (осы қоғамдағы мəдени нормаларын игеру) өту 

тиіс. Қоғамда өз  мəдениеті, тарихы, тұрмысы бар болғанда ғана ол қоғамды 

тұрақты деп есептеуге болады. Сондықтан, өзін білімді жəне мəдениетті 
тұлға деп санайтын əр адам өзі тəрбие алған қоғамының тарихы мен 

мəдениетін білуі тиіс. Педагогикада тұлға қоғамдық дамуының қызметкері 
ретінде, белгіленген қоғамдық рөлді атқаратын жəне қоғамда жоғары бедел 

алатын сана-сезімді индивид ретінде  түсіндіріледі.  
Л.И.Божович өз əріптестерімен бірге көптеген жылдар бойы баланың 

тұлғасы даму кезеңдері мен үрдісін зерттеп, «тұлғаның қалыптастыруы оның 

рационалдық, қайраттық немесе эмоциялық жақтарының дамуымен 

сипатталуы  мүмкін емес. Тұлға – ол жоғары, интегративтік жүйе, ажырамас 
тұтастық» деген  тұжырымдамаға келді. Л.И.Божович тұлғаның даму 

орталығы оның сана-сезімі болады екенін анықтады, онда «барлық 

психологиялық жаңадан пайда болғандары интегралдайды, солайша 
субъекттің тұлғасын жоғары психологиялық жүйе (оның құрылымы, жас 
ерекшелік жəне дербес ерекшеліктері) ретінде  анықтайды». 

А.В.Петровский жəне  В.А.Петровский «индивидтің жүйелік сапасы 

ретіндегі тұлғалық сапасы адамдардың дербестік іс-əрекетінде жүзеге асыру 

мен игеру үшін үлгі сияқты, ерекше əлеуметтік құндылық сияқты көріне 
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бастағанда» қоғам дамуының бір нақты кезеңінде шығып, тұлға боламын 

деген қажетсінуді тұлға дамуымен байланыстырады. Сонымен қатар 

авторлар тұлғаның өзін үш аспекте қарастырады: біріншіден, адам тұлғасы 

дербестік формасында, адамның басқа адамдардан айырмашылығында 
көрінеді, екіншіден, тұлға əлеуметтік-қоғамдық өмір əрекетіндегі үрдісіне 
енгізілген қатынастар мен байланыстарда көрінеді, үшіншіден,  тұлға басқа 
адамдардағы индивидтің идеалдық ұсынылуы ретінде, оның дербестеу 

ретінде көрініс алады.  

Осы қарау деңгейінде тұлғаның құндылығы осы тұлға іс-əрекетінің 

əсерімен жасалынатын басқа адамдардың өзгерістерінен, басқа тұлғалардың 

іс-əрекетінен тұрады. Осы индивид басқа индивидтерде қарым-қатынас жəне 
өзіндік пəндік іс-əрекетімен жасаған мəндік өзгерістер осы индивидтің тұлға 
ретінде неғұрлым толық жəне маңызды сипаттамасынан тұрады. 

Адам тұлға болып жаралмайды, ол тұлға болу үшін дамып өседі деген 

оймен  психологтордың көпшілік бөлігі келіседі. Американдық психолог 
Э.Эриксонның концепциясында тұлғаның дамуы кезеңдердің ауысуы сияқты 

түсіндіріледі, əр кезеңде адамның ішілік əлемінің сапалы өзгеруі жəне оның 

қоршаған адамдарға көзқарасының түбегейлі өзгерістері пайда болады. Бұл 

сенім-сенімсіздік дағдарысы (өмірдің бірінші жылы бойы), күмəн мен ұяттың 

қарама-қарсына автономдық (2-3 жас аралығында), кінə сезімінің қарама-
қарсына ынтаның көрінісі (3-6 жас аралығында), толыққанды емес 
комплексінің қарама-қарсына еңбекқорлық (7-12 жас аралығында), 
конформизм мен дербес əлсіздігінің қарама-қарсына тұлғаның өз тағдырын 

өзі шешетін болу (12-18 жас аралығында), тұлғалық психологиялық 

бөлектенудің қарама-қарсына қарым-қатынаста болу (20 жасқа жуық), өзіне 
батуының қарама-қарсына жас ұрпақты тəрбиелеу туралы қамқорлық (30 

жəне 60 жас аралығында), үміт үзуінің қарама қарсына өмір сүргенімен 

қанағатты болу (60 жылдан астам)  кезеңдерден тұрады. Сонымен, тұлғада 
жаңадан пайда болғандар тұлғаның алдын ала дамуының барлық үрдісінің 

белгіленген стадиясында көрініс алады.  

Тұлғаның адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуы сана-сезімнің 

дамуымен байланысты. Сана-сезім адам психикасының ерекшелігі болып 

табылады, ол тек адамда ғана бола алады, себебі жануарларда сана-сезім жоқ. 

Сана-сезім – ол индивид өзін іс-əрекеттің субъекті ретінде есептеу арқылы 

психикалық үрдістердің біртұтастығы. Сана-сезімнің негізінде адамның өзін 

өз өмірлік іс-əрекетінен айырмашылау қабілеті жатыр. Сана-сезім сананың 

жоғары формасы, оның қорытындысы мен алғышарты болып табылады, 

себебі сананың өзі сана-сезімсіз мүмкін емес, яғни адамның санасы қоғамдық 

қатынастар, сөйлеу жəне еңбек əсерімен пайда болып дамыған. 

Сонымен, оқушының тұлғасы үлкен адам тұлғасының құрылысы сияқты. 

Оқушының тұлғасы қалыптасу мен дамуда, оның барлығы əлі орнатылып, 

аяқталмаған, ол үнемі өзгеру мен дамуда. Тұлға дамуы адам мəнін кеңейтуде 
прогрессивтік бағытталған, əлеуметтік үрдіс болып ұсынылған. Осымен əр 

оқушыны жан-жақты дамыған жəне əлеуметтік толысқан тұлға сияқты 

қалыптастыру үшін жағымды жағдайлар жасалынады. Алайда бұл 



 32

қалыптастыру мұғалім жəне оқушының өзінің бірлескен жұмысында ғана 
мүмкін.    

Адалдық, кішіпейілдік, шындық айту, жанқиярлық, əділеттік, 

риясыздық, алғыс айту жəне т.б. сияқты тұлғаның адамгершілік 

қасиеттерінің тұтастығы құндылық бағдарлаудың түйінін құрайды. 

Философияда (Л.М.Архангельский, Б.А.Блюмкин, О.П.Целикова) 
адамгершілік қасиеттерге ұжымдық, гумандық, əділеттік, жанқиярлық, 

ынтымақтастық, ұят  жəне т.б. қатыстырады. Педагогикада бұл қасиеттер 

жеке адамгершілік қасиеттер есептеуімен қатар (В.М.Коротов, А.И.Кочетов) 

адамгершілік құндылықтарының түрлері деп санайды.  

Қазіргі саяси-қоғамдық əдебиетте, публицистикада тұлғаның 

адамгершілік қасиеттерінің қалыптастыруына жаңа ыңғай табу жолдарын 

анықтау, жеке қасиеттердің жалпы жүйесіндегі олардың орны мен  

арақатынасын  айқындау үшін мүмкіндіктер жасалынуда, тұлғаның парыз 
жəне отбасы, Отан жəне халық, бостандық жəне намыс, шындық, əділеттік, 

бейбітшілік, адамилық, ақкөңілдік, батылдық, сенімдік, жанқиярлық жəне 
махаббат, достық, риясыздық, табиғат, су мен нан ұлы мақсат пен үлы іс, 
еңбек пен жолдастық, ақыл мен дарын сияқты жалпы адами адамгершілік 

қасиеттерінің басым бағыты ресми мəлімденеді. Адамгершілік қасиеттерінің 

мұндай мазмұны педагогикалық аспектте ешқандай жаңашылдығы жоқ, ол 

педагогикалық теорияның əр түрлі даму кезеңдерінде бейнеленген. Мысалы, 

олар В.А.Сухомлинскийдің еңбектерінде өте жақсы көрсетілген. 

Б.Т.Лихачевтің моральдік-этикалық түзетулері өте құнды болып табылады. 

Оқушылармен жұмыс істеу барысында оларды ескермеу мүмкін емес, себебі 
оларда жалпы адами мағынасы, этникалық қасиеттері мен сипаты бар дербес-
тұлғалық мағынасы толы. Адамның ішілік əлемінде интеллектуалдық 

бостандығының бар болуы  сана-сезіммен, өзін-өзі талдауымен, өзін-өзі 
кінəлауымен, өзін-өзі ынталандыруымен, төзімділікпен, аяныш білдіруімен, 

эмоциялық-психикалық күйзелістермен байланысты. «Адамгершілік аяныш 

білдіру барысында бала жаны ашу, өкіну, елең қылу, жиіркену, наразылық, 

ашулану, эмоциялық дискомфортты білдіру сезімдерін сынайды». Баланың 

жанында өзінің басқа адамдарға, табиғатқа, жануарларға жасаған 

оңбағандығы, адамгершіліксіз қылығы мен жаман ісінің қорытындысында 
аяныштық сезімі оянады. Барлық адамдарды жалпы біріктейтінін 

Б.Т.Лихачев келесі иерархиялық орналасуымен ұсынады: руханилық, ар-

ұжданның диктаты; автономдық, басқаша ойлауға шыдамдық; адамгершілік 

ақыл оралымдылығы, бағытынан аумаушылық;  адамға сенімділік; 

ұжымдыққа ұмтылу. Осылардың көбісі оқушыларға тəн, əсіресе адамға сөзсіз 
сенімділігі жəне мінсіз төзімділік тəнті етеді. 

Идеологиялық постулаттардың өзгеруімен тұлғаның адамгершілік 

қасиеттерінің жаңаша толықтыруы да пайда болады. Ғылыми зерттеулер мен 

нақты тəжірибенің салыстырмалы талдауының көрсеткіштері төмендегідей. 

Кеңес одағы кезінде тұлғаның адамгершілік қасиеттер жүйесінде ұжымдық, 

жолдастық өзара көмек көрсету, барлық елдердің жұмысшыларымен 

ынтымақтастық, əділетсіздік пен арамтамақтыққа шыдамсыздық, азаматтық, 
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еңбекқорлық, жанқиярлық сияқты қасиеттер басым бағыт алған.   Қазіргі 
жағдайда тұлғаның ескі идеологиялық  қасиеттері халықтың сана-сезімінен 

ысырып шығарып, тұлғаның адамгершілік қасиеттерінің басқа иерархиясына 
орын беріп жатыр. Оқытушылар мен оқушылар сауалнамасының 

қорытындысында қазіргі оқушылардың адамгершілік қасиеттерінің жаңа 
жүйесі пайда болуы туралы куəландырады. Бұл жүйеде іскерлік, дербестік, 

өзімшілдік, мансапқорлық, қайраттылық, батылдық сияқты қасиеттер 

маңызды орын алады. Алайда кішіпейілдік, қайырымдылық, аяныш білдіру 

сезімі, гумандық сияқты тұлға қасиеттері тұлғалық қасиеттерінің 

перифериясына шегінеді.  
Адамның адамгершілігі оның коршаған ортаға көзқарасын айқындайды, 

ол қылықтар мен іс-əрекетте көрініс береді. Көзқарас деп біз субъектің 

қоршаған ортамен таңдаулы орнатылған байланысын түсінеміз. Сондықтан 

оқушы қандай құндылықтарды басшылық ретінде алып отырғаны көбінесе 
сынып жетекшісіне, пəн мұғалімдеріне байланысты. 

Көзқарастар жүйесіне зерттеушілер əр түрлі компоненттерді кіргізеді. 
Көзқарастардың əр қайсысы нақты білім алуды жоспарлайды, бірақ осы 

білімнің адамгершілік сана-сезімдігі басты болып табылады. Щуркова Н.Е., 

Сейтешев А.П. тұлғаның кейбір қасиеттері ретінде кейбір құндылық 

көзқарастарын қалыптастыру нəтижесін бейнеледі. Мысалы, басқа адамға 
құндылық көзқарасының нəтижесінде гумандық өз-өзіне – абырой, еңбекке – 

еңбекқорлық  болып табылады. 

Тұлғаның басты қасиеттерінің мұндай белгілеуі өте маңызды, себебі 
баланың қоршаған материалдық жəне рухани əлемге, басқа адамдарға 
көзқарасын қалыптастыру кезеңінде адамгершілік тəрбиелеудің барлық 

аспектілерін ескеріп отыру мүмкін емес. 
Тəрбиелеудің қорытындысы туралы айта кетсе тұлғаның басты 

қасиеттері қалыптасуын белгілеуге болады: 

• басқа адамға көзқарасы – гумандық, 

• өзін-өзіне көзқарасы – абырой, 

• еңбекке көзқарасы – еңбекқор, 

• ұжымға көзқарасы – үжымдық, 

• Отанына көзқарасы – патриоттық, 

• табиғатқа көзқарасы – табиғатқа қамқорлық, 

• тамашаға көзқарасы – тамашаны эмоциялық-эстетикалықпен қабылдау. 

Көрсетілген тұлға қасиеттерін қалыптастыру – қоршаған орта туралы 

қажетті білімнің адамгершілік сана-сезімділігіне жету. Сондықтан тəрбие 
жұмысының басты мақсаты қоршаған орта туралы білім кешенін оқушылар 

адамгершілік сана-сезімімен білу тиіс.  Қоғамның қазіргі даму кезеңінде 
тұлғаның адамгершілік қасиеттері объективті түрде бар əлеуметтік 

қасиеттерінің жүйесіне сəйкес екенін айтуға құқығымыз бар. Осы критерий 

бойынша тұлғаның адамгершілік қасиеттерінің тұтастығынан моральда 
ұлттық ерекшелік көріне бастайды, ол тəрбиенің дəстүрлі мəдениетін, 

сонымен қатар адамгершілік тəрбиені  қалыптастырады. Этностың 
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адамгершілік қасиеттерін белгілеуі де құқықты, ол халық дəстүрлеріне 
сүйенген адамгершілік тəрбиесі негізін қалайтын ашық жүйе.  

Қазіргі кезде дəстүрлі этникалық жəне педагогикалық мəдениетінде 
тұлға концепциясының өзектілігін байқауға болады. Мысалы, Батыс пен 

Шығыстың мəдениетінде тұлғаның түрлері; діни факторлардан, нақты 

əлеуметтік-экономикалық жағдайлардан тұлға əр түрлі типтерінің 

адамгершілік қасиеттерін бейнелейтін халықтың мəдени дəстүріндегі 
адамгершілік идеалдары  қарастырады. 

Тұлға дамуының көзқарасынан этникалық бірлік оның алғашқы 

əлеуметтендіру формасы болып табылады. Тəрбиелеуде тұлғалық-гумандық 

ыңғай табу орындалу барысында бұл фактордан қашу болмайды. Этникалық 

ерекшеліктер əлеуметтік қарым-қатынастар саласынан, алғашқы адами 

бірлігінің ішінен пайда болды жəне бір-бірімен қарым-қатынас жасаған 

жағдайда көрінеді. 
Адамдағы этникалықтың басты функциясы толық əлеуметтік бірліктің 

психикасы мен жеке индивидтің психикасы арасында, əлеумет мен табиғи 

арасында байланыстыратын бөлімі болу міндеті болу мүмкін. Сондықтан 

этникалықтың категориясы қарым-қатынастар категориясына 
қатыстырылған. Адамдағы этникалық – ол оның адамдар əлеміне (қоғамға), 
идеялардың əлеміне (идеология жəне моральға), зат пен табиғат əлеміне  
көзқарасының тұтастық жүйесі. 

Этногенез теориясына сүйеніп қазақ халқының кейбір ерекшеліктерін 

белгілеуге болады. Біріншіден, этнос табиғатқа қатысты бойынша 
гомеостатиялық түріне; екіншіден, идеялар əлеміне қарай аккомодативтік 

түріне; үшіншіден, басқа этнос, адамдарға қатысы бойынша комплименттік 

түріне қатыстыру тиіс. Бұл белгілеулері қатыстық сипат алып, этностың 

тарихи жолында қалыптасқан. Этногенез үрдісінде қалыптасып моральдағы 

ұлттық ерекшелік этнос өкілдерінің рухани-адамгершілік қалыптасуына 
маңызды əсер етеді. Бұл ерекшеліктер халықтың дəстүрлі мəдениетінде 
қарастырылады. 

Əр адам өз халқының өкілі, оның этникалық ерекшеліктері үлкен 

жиынтықтың  иеленушісі болып табылады. Бұл ерекшеліктер адам өз ата-
анасынан, балалық шағынан, басқа үлкен адамдардан, құбыларынан 

қабылдап  алады.  Оның соңында адамның бір халыққа жататындығы оқыту 

мен тəрбиелеумен анықталады да, оның барысында адамға сол этникалық 

жəне полиэтникалық ортаның ерекшелігі беріледі. Тұлғаның қайталанбас 
ұлттық-өзіншілік дербестігімен қалыптастыру үрдісі адамгершілік тəрбиенің 

өзекті міндеті болып табылады. 

Тұлғаның адамгершілік қасиеттері жалпы адами құндылықтармен 

(игілік, жақсылық пен жамандық, табиғатта мен қоғамдық өмірдегі 
құбылыстарда тамаша мен ұсқынсыз) түсіндіріледі. Тұлғаның адамгершілік 

дамуына сипаттама беру үшін құндылықтар қоғамдық сана-сезімінің 

формалары сияқты ұсыналатынын есте сақтау өте маңызды (мысалы, 

əділеттік пен əділетсіздік), олар құбылыстарға сипаттама берумен қатар, 
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бағалайды, мақұлдайды немесе кінəлайды, іске асыру немесе жоюды талап 

етеді, сонымен қатар өз сипаттары бойынша нормативті болып табылады.  

Педагогика мен дəстүрлі этикада жалпы адами құндылықтар арасында 
бірінші орынға адамның құқығы, оның бостандығы жəне осыған сəйкес 
тəрбие қойылады. Бұл заңдылық қазақ елінің рухани-адамгершілік өмірінің 

барлық деңгейлері мен кезеңдерінде көруге болады. Халық өмірінде жалпы 

адами құндылықтарды бекіту оның көп ғасырлар бойы дамуы мен 

тарихының нəтижесі болып табылады. Басқа да қоғамдық құндылықтары 

сияқты адам құқығының адамгершілік əлеуеті мың жылдар бойы жиналған 

жəне адам тəртібінің реттеуіші мен мотивациясының негізіне қызмет еткен. 

Сонымен  қатар əр халықта бұл үрдіс мəдениетте өз бейнесін тапқан, тұлға 
əлеуметтендіруіне қатысты өзіндік ұлттық дəстүрлері, ерекшеліктері бар 

болған.    

Тəрбие нақты жас ерекшелік тобына бағдарлаған жағдайында ғана 
табысты бола алады, ол топтың мүмкіндіктері мен ерекшеліктеріне сəйкес 
нақты тəрбие міндеттері болуы мүмкін, тұлғаның адамгершілік қасиеттері 
қалыптастыру ретінде тəрбиеге ықпал ету əдістері мен құралдарын таңдау 

мүмкін. 

Тəрбиелеу оқытудың көзқарасынан тұлғаның адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру жас ерекшелік жəне дербес ерекшеліктерін есептеуімен 

дидактикалық қол жетерлік ұстанымымен байланысты. Қол жетерлік 

ұстанымы тəрбиелеу оқытуды нақты мүмкіндіктер деңгейінде құруын, олар 

интеллектуалдық, моральдық көп міндет жүктеуді бастан кешірмесін талап 

етеді, яғни олардың физикалық жəне психикалық көңіл күйінде ештеңе 
жағымсыз болмасын.  

Күрделінген тəрбие ықпал етуінде  өзін-өзі тəрбиелеуге мотивациялық 

көңілдендіру төмендейді, оған сəйкес іс-əрекеттегі адамгершілік қасиеттер 

іске асыруымен байланысты қайрат күштері де əлсіздейді. Алайда тəрбиелік 

оқытудың қарапайым мазмұны да оның даму ықпалын төмендетеді. Осы 

жағдайдың есебімен  Л.В.Занков қиыншылықты жоғарғы деңгейіндегі оқыту 

ұстанымын ұсынған. Педагогикада бұл ұстаным барлықтарына мəлім 

заңдылық сияқты болып табылады. Шынында да, отбасында кішіге 
адамгершілік ережелерді, талаптарды, заңдарды үлкенге оқытқандай 

оқытады, ақылды, өсиетті, ғибратты, кеңесті өте қатал дауыспен айтады. 

Сонда отбасыдағы үлкен балалар өз игерген адамгершілік идеяларын кіші іні 
мен қарындастарына əрі қарай беріп, оны өте жауапты орындайды. Бұл 

жағдайда жасөспірім балаларға адамгершілік тəрбие беруіндегі жеке қатысы 

тұлғаның адамгершілік қасиеттерінің қалыптасқанын білдіріп отыр. 

Тұлғаның интенсивтік қалыптастыру барысы адамгершілік тəрбиелеу үрдісін 

жағымды  жасайды. 

Адамгершілік тəрбие беру – социумдағы тұлғаның тіршілігі үшін 

қажетті жəне қоғаммен талап еткен жалпы адами құндылықтардың, 

қоғамның нормалары мен адамгершілік идеалдарының  балалармен ұғыну 

жəне тұрақты моральдік қасиеттерді балаларда қалыптастыру. 
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Адамгершілік тəрбие берудің мақсаты – адамгершілікті тұтас тұлғаны 

қалыптастыру, оның негізі жалпы адами құндылықтары болып табылады.  

Адамгершілік тəрбиенің арнайы ерекшелігі  оқушылардың кез келген іс-
əрекетімен байланысты.  

Адамгершілік тəрбиесінің міндеттері: 
- адамгершілік сана-сезімін қалыптастыру; 

- адамгершілік сезімдерді тəрбиелеу жəне дамыту; 

- адамгершілік тəртібі білік пен əдеттерін жасау; 

- адамда қоғаммен байланыс сана-сезімін, оған тəуелділігі, өз тəртібін 

қоғамның қызығушылығымен сəйкестендірудің қажеттілігін қалыптастыру; 

- адамгершілік идеалдармен, қоғам талаптарымен танысу, олардың 

дұрыс екенін дəлелдеу; 

- өзін-өзін жетілдіру жəне өзін-өзі тəрбиелеу ұмтылуын қалыптастыру. 

Адамгершілік дамудың жасөспірімдер кезеңінде өте күрделі жəне 
қарама-қайшылықты. Оқушылардың адамгершілік елестері бұрмалаған болу 

мүмкін. Жасөспірімдер ортасының «моральдік кодексі» жəне оған қатысты 

тəртібі кейде өзіншілігімен айырып, жалпы қабылданған нормалар мен 

ұстанымдарға қарама-қайшылығын көрсетеді.  
Тұлғаның адамгершілік дамуындағы маңызды сəттердің бірі 

адамгершілік санасын, сана-сезімін; адамгершілік өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі 
тəрбиелеудегі қажетсінулердің пайда болуына көмек көрсетуді қалыптастыру 

болып табылады. Бұл кезеңде тұлғада өзі туралы елестер қалыптасады. Бұл 

адамдардың моральдік-психологиялық қасиеттерін білу үшін қалаулары 

пайда болуымен байланысты, ол өзіне, өз тұлғасының психикалық өмірі мен 

қасиеттеріне, өзін басқалармен салыстыру қажетсінудің бар болуы 

қызығушылығын білдіреді. Тұлғаның адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру өзінің ішілік күйініштеріне кетуде емес, алайда кейде ол да 
мүмкін. Тұлғалық адамгершілік қалыптастыру өмір мен іс-əрекеттің 

практикалық қажетсінулерімен, қоршаған ортаның, əсіресе, балалар 

ортассының ықпалымен,   анықталады.  Бұл жағдайда отбасының, 

көршілердің, туған халқының адамгершілік-этикалық дəстүрлерінің əсері өте 
маңызды. Халық адамгершілік өсиеттері негіздемелі, жан-жақты, олардың 

балалар тəрбиелеу үрдісінде ықпалы мен маңыздылығы осымен анықталады. 

Өз мүмкіндіктерін  бағалауға қажетсінулері еңбек, рухани-адамгершілік, 

көркем-эстетикалық сияқты халық дəстүрлері анықтағыш болып табылған 

қоғамдық-еңбекті іс-əрекетіндегі ілім үрдісінде басқа адамдар жағынан өсу 

талаптар ықпалымен пайда болады. Сонда тəрбиелеудің халық дəстүрлері  
біріктіру орталығы болып табылады. Сыни тұрғыдан көзқарасы бар 

оқушыларда өзін өзі бағалауы əрқашанда  күшіне келмейді, ол адамгершілік 

қалыптасуында ескермеген жағдайларды дəлелдейді. Сондықтан 

педагогикалық басқарудың мағынасы оқушылар өз біліміне, сенімдеріне, 
идеалдарына, елестеріне, сонымен қатар өз тұлғасына оң баға беру 

көмектесуден тұрады.  

Қоршаған болмысқа, əсіресе, жақын этникалық орта жəне этносоциумға 
сана-сезімдік көзқарасының негізінде адамгершілік қасиеттерін 



 37

қалыптастыру барысында оқушыларда өзін-өзі тəрбиелеуге, өзінің 

кемшіліктерімен күресуге, жаман қасиеттерін  жоюға ұмтылуы пайда болады. 

Алайда адамның ой өрісі кем, тəжірибенің аз, қазақ халқының рухани 

дəстүрлерінің тығыс байланысы жоқ болғанымен бұл кейде орындалмайды. 

Сондықтан педагогтар этникалық дəстүрлердің қызығушылығы бар жəне ең 

сенімді сақтаушылары ретінде ата-аналардың көмегімен өзін-өзі тəрбиелеу 

үрдісімен жүйелеп басқару қажет. Осы жағдайда өзін-өзі тəрбиелеу 

адамгершілік қасиеттерін қалыптастырудың реттеушісі болып табылады. 

Сонымен, жасөспірімдер жасындағы тұлғаның психикалық жəне 
адамгершілік дамуының ерекшеліктері этникалық жағынан дербестілігімен 

жас ерекшелігінің өзара əрекет жасауынан тұрады. Сондықтан жас ерекшелік 

жəне дербестік, дербес жас ерекшеліктерін жəне жасына байланысты  

этникалық ерекшеліктерін бөлек қарастыруы толық мүмкіндік бар. Ол үшін 

жас ерекшелік шарттарын есептеумен тұлға дамуының жалпы 

заңдылықтарына назар аудару қажет. 
Мектеп жасында адамгершілік қарым-қатынастар тəжірибенің 

қорытындылауымен моральдік елестер, түсініктер, пікірлер кеңейеді. 
Жасөспірімдерге адамгершіліктің негізгі нормаларын игеруге бағытталған 

арнайы жұмыс əсіресе қажет. Арнайы  əдістер (этикалық сұхбаттар; баспа, 
радио, телебағдарламалар материалдары бойынша пікір алмасу; оқырман 

конференциялар, диспуттар, конкурстар, əдеби кештер,  үлкендермен, 

жазушылармен кездесу жəне т.б.) моральдік елестері мен пікірлерін жасау, 

нақтылау жəне қортындылауға көмек көрсету тиіс. Егер оның барлығы нақты 

үлгілер мен фактілермен бекітілсе, жасөспірімдер бұның бəрін игеруге 
қабілетті. Сонымен қатар оқушыларда не жақсы  жəне не жаман туралы 

елестері пайда болады. Олар барлығын өзім шешемін деген ұмтылуымен 

үлкендер жиі кездеседі. Жасөспірім өмір сүретін ұжым əрекет жасау сипаты 

мен моральдік түсініктердің игеру арасындағы тікелей байланысы 

орнатылады. Бұл байланыс тұлғаның адамгершілік қасиеттерін анықтайды. 

Моральдік түсініктерді игеру өзін-өзі тəрбиелеу, қажетті моральдік 

қасиеттердің сана-сезімдеу элементтерімен байланысты. Еліктеу үшін үлгіні 
таңдауды жоспарлайтын басқа адамдардың əлеміне  жасөспірімнің үлкен 

қызығушылығы белгіленеді. Сонымен қатар моральдік пайымдаудың 

турашылығы, тиянақтылығы, олардың арасында байланыстың жоқ болуы 

тұлғаның адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруына өз ізін қалдырады. 

Жасөспірімдер өз іс-əрекетінің себептерін толық мойындамайды, олармен əлі 
басқара алмайды. Бұл орта жасқа қатысты идеалдық ұмтылулар мен нақты 

тəртіп арасындағы максималды айырмашылықтан туындайды. Идеалдық пен 

нақты сияқты екі мағынаның себептері əлі бірлескен жоқ. Олардың үйлесімді 
болуына оқушылардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру үрдісінде 
мұғалімге еңбек ету тиіс. 

Педагогтардың, əсіресе сынып жетекшілердің іс-əрекетінде оқушы 

тұлғасы  мен ұжымның зерттеуі  ерекше орын алады. Бұл сыныптардың 

əлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін орнатуға жəне сол арқылы оқу-

тəрбиелеу үрдісімен ғылыми негізделініп басқаруға, əрі қарай дамуындағы 
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оның потенциалды мүмкіндіктер мен негізгі жеке ерекшеліктерін анықтауға, 
тұлғалық дамудың қарқыны мен барысын қадағалауға мүмкіндік береді. 
Оқушылар тұлғасын зерттеу барысында əр оқушының психикалық, еңбек 

ету, адамгершілік дамуының жалпы қиыншылықтарын анықтау үшін қажет, 
сонда психологиялық-педагогикалық тузетуді уақытында ұйымдастыруға 
болады. Мұндай зерттеу педагогтарға неғұрлым тиімді оқыту 

бағдарламаларды, тəрбиелеу əдістерін жасауға көмектеседі. Оқушылар 

тұлғасынының ерекшеліктерін жəне олардың ұжымы туралы білігі 
педагогтарға өз жұмыс тəжірибесінде күнделікті есептеуінде оқу-тəрбиелеу 

міндеттерін  дұрысы шешімін табуға көмектеседі. 
 

Бақылау  жəне өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар  

 
1. Ашық қоғам туралы қазіргі елестердің қандай үш негізгі ұстанымын 

білесіз?  

2. Мораль теориясының негізіндегі адамгершілікке тəрбиелеудің 

проблемасы неде жатыр? 

3. «Сенім», «қалыптастыру» ұғымдарына анықтама беріңіз. 
4.  «Тұлға» сөзін қалай түсінесіз? 

5.  Бала тұлғасының даму кезеңдері мен үрдісін зерттеп, Л.И.Божович 

қандай тұжырымдамаларға  келді? 

6. Тұлға даму мен қалыптастырудың проблемасына А.В.Петровский 

жəне В.А.Петровский қандай концепциясын жасаған? 

7. Тұлғаның адамгершілік қасиеттеріне қандай мəндік сипаттама бересіз?  

8. Жасөспірім жасында қандай адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуы 

өте өзекті? 

9. Педагогикалық постулаттардың өзгеруімен тұлғаның адамгершілік 

қасиеттері жаңарды ма? 

10. Қазақ халқының даму ерекшеліктерін белгілеп, қазіргі адамгершілік 

тəрбиелеуде оларды есепке алу керек пе. 
11. Сынып жетекшісінің жұмысында іс-əрекеттің қандай түрлері басым 

бағыт алады? 

 

Өздік жұмысы үшін тапсырмалар 

  
1.  «Мораль» жəне «адамгершілік» ұғымдарына салыстырмалы 

сипаттама беріңіз. 
2. Тұлғаның адамгершілік қасиеттеріне қысқаша сипаттама беріңіз. 
3.Түсіндірме сөздігінің қолдануымен тұлғаның адамгершілік қасиеттерін 

бейнелейтін кесте құрастырыңыз.  
4. Адамгершілік тəрбиелеу проблемасымен айналысқан ғалымдардың 

есімдерін  хронологиялық тəртібімен келтіріңіз. 
5. Мектепке барып, ұсынылған сауалнаманың көмегімен оқушылар мен 

мұғалімдер арасында сауалнаманы жүргізіңіз. 
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ЭМБ негізінде оқушыларда адамгершілік қасиеттерін  

қалыптастыру бойынша сауалнама  

 

Сұраққа жауап бергенде, таңдау жасаған жауаптың нұсқасын 

белгілеңіз. Жауаптардың нұсқасы: «иə»,  «жоқ», «білмеймін» жəне 

«жоғары», «орташа», «төмен». 

№ 1.  Сіз сүйіспеншілікті, жылыжүрек мейірімділікті ізгіліктің 

адамгершілік мəні деп санайсыз ба? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 2. Гумандіктің қалыптасуында ЭМБ қандай рөлін атқарады? 
а) жоғары           б) орташа            в) төмен 

№3. Гумандіктің қалыптасуына ЭМБ-ның педагогикалық мүмкіндіктерін 

білесіз бе? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 4.  Гуманистіктің бүгінгі күні маңыздылығы өзекті ме? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№5. Гумандық түсінігін ЭМБ-лар толық түрде түсіндіре ала ма? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№6. ЭМБ-ның педагогикалық тəсілдерін айқындауға гумандік 

қалыптасуына əсер ете ме? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№7. Гумандікті қалыптастыруға ұмтылуды маңызды адамгершілік 

қасиеттеріне жатқызуға бола ма? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 8. Гумандікті қалыптастыру үшін өз қажетсінулеріңіз бар ма? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 9. Электрондық оқыту жағдайында гумандықтың адамгершілік мəнін 

түсіну қызығушылығыңыз бар ма? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 10. «Басқа этностарға сыйласымдық жəне шыдамдық» дегенді 
адамгершілік төзімділіктің мəнін маңызды деп ойлайсыз ба? 
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а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 11. Төзімділіктің қалыптасуында ЭМБ-ның рөлі мен маңызы үлкен 

деп ойлайсыз ба? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 12. Төзімділікті қалыптастыруда ЭМБ-ның педагогикалық 

мүмкіндіктерін маңызды деп ойлайсыз ба? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 13. Төзімділік өзекті ме? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№14. ЭМБ пайдалануымен төзімділік мəнін ашу дағдыларын меңгердіңіз 
бе? 
а) жоғары           б) орташа            в) төмен 

№15. Төзімділік қалыптастыру үшін ЭМБ-ны қолдану дағдыларын 

қаншалық меңгере алдыңыз?  
а) жоғары           б) орташа            в) төмен 

№ 16. Адамгершіліктің маңызды қасиеті ретінде төзімділікті 
қалыптастыруға  ұмтылуыңыз бар ма? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 17. Электрондық оқыту жағдайында төзімділіктің адамгершілік мəнін 

түсінуге қызығушылығыңыз бар ма? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№18.  Төзімділікті қалыптастыруда ЭМБ-ның əсерін түсінуге 
қажетсінуіңіз бар ма? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№19. Аяныш білдіруді эмпатиялық сезімдердің адамгершілік мəні 
маңызды деп ойлайсыз ба? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№ 20. Эмпатиялық сезімдерді қалыптастыруда ЭМБ-ның рөлі маңызды 

деп ойлайсыз ба? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 
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№21.  Эмпатиялық сезімдерді қалыптастыруда ЭМБ-ның педагогикалық 

мүмкіндіктері маңызды деп ойлайсыз ба? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№22. Эмпатиялық сезімдердің маңыздылығы өзекті ме? 
а) 

иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№23. ЭМБ қолданумен эмпатиялық сезімдердің мəнін ашу əдістерін 

меңгере алдыңыз ба? 
а) жоғары           б) орташа            в) төмен 

№24.  Эмпатиялық сезімдерді қалыптастыруда ЭМБ-ны қолдану 

дағдыларын меңгере алдыңыз ба? 
а) жоғары           б) орташа            в) төмен 

№25. Эмптиалық сезімдерін қалыптастыруына көзқарасыңыз жағымды 

ма? 
а) 

 иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№26. Электрондық оқыту жағдайында эмпатиялық сезімдердің 

адамгершілік мəнін түсінуге қызығушылығыңыз бар ма? 
а) 

 иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

№27. Эмпатиялық сезімдерді қалыптастыруда ЭМБ-ның əсерін түсінуге 
қажетсінулеріңіз бар ма? 
а) 

 иə           

б)  

жоқ           

в)  

білмеймін 

           

Бақылау жəне өзін-өзі бақылау үшін тест тапсырмалары  

1. Адамгершілік қасиетке  жатпайтыны: 

А) адамгершілік 

В)  адамсүйгіштік 

С)  имандылық 

Д) жақсылық 

Е) қаталдық 

 

2. Тұлғаның дамуы-бұл: 

А) ағзаның дамуына əкелетін өзгеріс 
В) адамның ағзасында сандық жəне сапалық өзгерістер, əр түрлі 
факторларға байланысты болып келеді 
С) адамның берілген қасиеттерінің мақсатты бағытталуын 

қалыптастыратын көзқарас 
Д) тұлғаны əлеуметтендіру процессі 
Е) тұлғаны жекелендіру процессі 
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3. Педагогикада кең қолданылатын «Тұлға» сөзінің мағынасы: 

А) өмір бойы қалыптасқан қасиеттер  мен  құралдар, оның қоғамдық 

мəнін сипаттайды. 

В) тірі ағзалардың жоғары деңгейде жер бетінде дамуы 

С) ой-өрісі мен есі бар адам 

Д) жеке  адамды  алу 

Е) бір адамнан екінші адамды ерекшелендіретін қасиет 
 

4. Тəрбиенің мақсаты: 

А) толық процестің  педагогикалық критерилері 
В) тəрбиенің бір нəрсеге ұмтылуы 

С) тəрбие алып келетін нəтиже 
Д) тəрбие жоспары 

Е) оқушының даму деңгейі 
 

5. Қоғамдық тəрбиенің мақсатын анықтайтын  негізгі  фактор: 

А) саясат, мемлекеттік идеология 

В) ата-аналар 

С)педагогтар 

Д) педагогикалық процесстің  мүмкіншіліктері 
Е) оқушылардың  қажеттілігі 
 

6. Адамгершілік  тəрбиенің  жалпы  мақсаты: 

А) жан-жақты  тəрбие , тұлғаның үйлесімді  дамуы 

В) азаматты  тəрбиелеу 

С) қайраткерді  тəрбиелеу 

Д) жұмыскерді  тəрбиелеу 

Е) əлеуметтік белсенді адамды  тəрбиелеу 

 

7. Адамгершілік  тəрбиенің  қалыптастыруына жатпайтын: 

А) этикалық  бағдар 

В) негізгі моральдық  білім 

С) арифметикалық қабілетті орындау  жұмысы 

Д) адамгершілік идеалдар 

Е) қабілеттер мен  тəрбие  əдеттер 

 

8. Мақсатқа бағытталған тұлғаны қалыптастыру процессі 
А) оқу 

В) тəрбиелеу 

С) даму 

Д) оқыту 

Е) оқып  үйрету 

 

9. Өнегелі, еңбек, ақыл, дене  шынықтыру –бұл 

А)  тəрбиелеу үлгісі 
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В) тəрбиелеу мақсаттары 

С) тəрбиелеу бағыттары 

Д) тəрбиелеу  құралдары 

Е) тəрбиелеу  жүйесі 
 

10. Сана, ерік, сезімге, тəрбиеленушінің мінез-құлқы  мен  мақсатына 
ықпал  ететін тəсіл бұл: 

А) дамумен  басқаратын  əдіс 
В) тəрбиелеу əдісі 
С) дамумен  басшылық  əдіс 
Д) тəрбиелу  түрі 
Е) тəрбиелеу  құралы 

 

12. Адам  психикасының, ағзаның  сандық жəне  сапалы  

өзгертулерінің, ашушаң  жүйенің  процессі: 
А) оқу 

В) даму 

С) тəрбиелеу 

Д) іскерлік 

Е) əдет 
 

13. Əлемге  көзқарастың  жүйесі: 
А) ғылым 

В) дін 

С) дүниетану 

Д) менталитет 
Е) дүниені түсіну 

 

14. Тұлғаның дамуы: 

А) балалардың бағытталған процесс  жəне  сапалардың  қажетті  
көзқарастарды  құру процессі 
В) адамның  əлеуметтік  қалыптасуы, дамудың  жəне қабылдаудың 

нəтижесінде  болып отыр 

С) организмнің  сандық  жəне  сапалық өзгеруі, адамның барлық 

өмірінің  əлеуметтік мəндері сияқты  процессі 
Д) организмнің сандық  өзгертулері 
Е) жеке тұлғаның жан-жақты үйлесімді жетілуі 
 

15. Өзін-өзі тəрбиелеу іске  асады: 

А) адамның  саналы іс-əрекеті, қабылданған мақсатқа, идеалға, сенімге 
бағытталып,өзінің  тұлғасын  өзгерту 

В) ұрпақтардың тəжірибесін меңгеру мақсатында ішкі өзіндік 

ұйымдастырылған  жүйесі 
С) ескіні жойып, жаңаның  пайда  болуы 

Д) іс-əрекет  əдістерін меңгеру 
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Е) жаңа  білім  іздеу 

 

16. Тұлғаның  адамгершілік  қалыптасуы  анықталмайды: 

А) өмір  мен  іс-əрекеттің тəжірибелік қажеттілігінен 

В) балалардың қоршаған ортадағы  əсерімен 

С) отбасы мен көршілердің  əсер  етуімен 

Д) туған  елінің адамгершілік этикалық салт-дəстүрімен 

Е) тұрмыстық заттармен 

 

17.Оқушының  тұлғалық қасиетінің базалық негізгі критериялары: 

А) бірлесіп  жұмыс істеу,оптимизм, жоғары адамгершіліктің негізі  
екенін  түйсіну 

В) əдептілік, мəдениет, құбылыстарды  ұғыну 

С) қабылдау, түсіну, ұғыну, түйсіну, қолдану, білімді бекіту 

Д) білімділік, еңбектік,ойындық, танымдық, экологиялық іс-əрекет 
Е) мұқияттылық қайырымдылық,тілектестік, сезіну қасиеті 
 

18. Жеке тұлғаны дамытудың негізгі түрлері: 
А) морфологиялық, физиологиялық, психикикалық, əлеуметтік 

В) морфологиялық, тəртіптік, психикалық, əлеуметтік 

С) когнитивтік, физиологиялық, психологиялық əлеуметтік 

Д) морфологиялық,физиологиялық , психикалық, мəдениеттанушылық 

Е) мотивтік, физиологиялық,психикалық, мəдениеттанушылық 

 

19. Ата-анадан балаға  беріледі: 
А) ойлау қабілеттілігі, интеллектуалды іс-əрекетінің  ерекшеліктері 
В) кəсіптік бағалық бағдар, адамгершілік  қасиеттері дағдысын 

дамытатын  белгілер 

С) дағдысын  дамытатын белгілер, көздің, терінің  түсі, қан тобы, резус 
фактор, нерв  жүйесінің типі, темперамент 
Д) əр түрлі іс-əрекет  түрлерінің дағдысы; 

қан тобы, резус фактор, дұрыс жетілмей қалу себептері 
Е) əлеуметтің  тəжірбие, кəсіптік мотивация, асып  түсушілік  

комплексі, көздің  түсі,  терінің  түсі 
 

20. Екінші  жасөспірім  кезеңіндегі физиологиялық  дамудың  

ерекшеліктері: 
А) толық  интенсивті физиологиялық жетілу, жүрегінің  массалық 

сəйкестігі, қан  тамырлары, жүрек  соғысы үлкен  кісілердің  

нормаларына  сəйкес 
В) үлкен жарты шарларының функциялары интенсивті дамуы 

С) физиологиялық  дамудың  интенсивтілігі,нерв жүйесінің интенсивті 
дамуы 

Д) дененің ұзындығына сəйкес  тез өсуі 
Е) жүрек  соғысы мен  қан  қысымы үлкендердің  нормасына  сəйкес 
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3. ОҚУШЫЛАРДЫҢ АДАМГЕРШІЛІК ДЕҢГЕЙІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ƏДІСІ РЕТІНДЕГІ ЭЛЕКТРОНДЫҚ МƏДЕНИЕТТАНУ БАҒДАРЛАМАЛАР 

 

Адамгершілік тəрбие беру тəрбиелеу үрдісінде таңдаулы 

компонентерінің бірі болып табылады, ол тұтас педагогикалық үрдістің 

үзілмес бөлігі болып, өзіне шыдамдық, адамгершілік,  адамдар арасында 
өзара сыйласымдық, жолдастық өзара көмек көрсету, үлкенді жəне кішіні 
қамқор ету, сыйлау, өзінің тəртібін тəрбиелеу, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі тану, 

өзін-өзі реттеу қабілеттерінің қалыптасуы кіреді. Тұтас педагогикалық 

үрдісінің құралдарына педагогикалық үрдістің əр түрлі функцияларын жүзеге 
асыру жəне ұйымдастыру үшін арналған  рухани мəдениеттің материалдық 

объектілері мен заттарының тұтастығы жатады. Бүгінгі таңда іс-əрекеттің 

барлық салаларына жаңа компьютерлік технологиялардың енгізілуі, жаңа 
коммуникациялар мен жоғары автоматталынған ақпараттық ортаның 

қалыптастыруы  оқытудың дəстүрлі жүйесі жаңартылуының бастауы болып 

табылады.  

Жаңа ақпараттық технологиялар қазіргі адамның менталитетіне негізгі 
ықпал жасайды, оған, бір жағынан, таңдаудың толық бостандығын жəне 
қызығушылық тудыратын ақпаратты алуға шексіз мумкіндік береді, ал 

екінші жағынан, алынған ақпаратты қабылдаудағы айқын өзгерістер арқылы 

осы таңдауға əсер етеді. 
 Ақпараттандыру ықпалымен оқыту мен тəрбиелеу үрдісінің 

қорытындысында белгілі өзгерістер пайда болады. Ақпараттандыру қазір 

əлеуметтік сипат алып, білім беру ақпараттандыру үрдісінің гумандік 

бағдарлауы ерекше маңызды болып табылады. 

Тұтас педагогикалық үрдісінде ақпараттық-коммуникативтік 

технологиялардың (АКТ) қолданылуы көптеген факторлармен 

анықталынады. Біріншіден, АКТ-ны білім беруге енгізілуі ұрпақтан ұрпаққа, 
бір адамнан басқа адамға адамзаттың жиналған əлеуметтік тəжірибесін 

беруді тездетеді. Екіншіден, қазіргі АКТ оқыту мен тəрбиелеудің сапасын 

арттырып, болып жатқан əлеуметтік құбылыстар мен қоршаған ортада адамға 
дереу бейімделуге мүмкіндік береді. Бұл əр адамға бүгін жəне болашақта 
постиндустриалды қоғамда қажетті білім алуға мүмкіндік береді. Үшіншіден, 

білім беруге ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың белсенді жəне 
тиімді енгізілуі ақпараттық қоғамның талаптарына сай білім жүйесін жасау 

маңызды факторы болып табылады. Функционалдық сауаттылықтан басқа 
ақапараттық-коммуникативтік технологиялардың көмегімен қазіргі білім 

оқушының əлеуметтік адаптациясын қамтамасыз ету, оның азаматтық жəне 
қоғамдық өзіндік тағдырын шешуіне көмек көрсету тиіс. Бұл функциялар 

таңдаған өмір жолын жүзеге асырудың өз потенциалддық тəсілдер, қорлар 

мен мүмкіндіктерін жəне өз азаматтық құқық пен міндеттерін айқын білетін 

əлеуметтік сауатты мен əлеуметтік мобильдік тұлғаны қалыптастыруына 
бағытталған мақсаттарды алдын ала анықтайды. Сондықтан оқыту үрдісінде 
оқушылардың ақпараттық мəдениетінің қалыптастыруымен қатар қазіргі 
кезде тəрбиелеу мəдениеті неғұрлым өзекті болып табылады. Қоғамның 
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ақпараттандыру жағдайында адамгершілік сенімдер, əдеттер, ережелер, 

нормалар, пікірлер мен тұлғаның адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру 

қажеттілігі жəне білім беруде АКТ мүмкіндіктері арасындағы қарама-
қайшылықты шешу үшін тəрбиелеу жұмысының жаңа əдістемелері қажет.  

Білім ақпараттандырудың басым бағытының бірі модульдік 

бағдарламасының көмегімен оқыту барысы болып табылады, ол өздігінен 

білім алу, сондай-ақ танымдық дербестігінің жоғары дəрежесін 

қалыптастырады. 

Электрондық оқу басылымдарда оқу мазмұнының құрылымын 

жасауына модульдік ыңғай табуы оқытудың даму жəне ақпаратты 

технологияларын үйлестіруін қолдануға мүмкіндік береді, ол оқушылардың 

танымдық іс-əрекетін ұйымдастыру формалары мен оқытудың əр-түрлі 
əдістерін интеграциялауда байқауға болады.   

Гипермəтін – нұсқаулармен тіркелінген тарау бойынша ақпарат.  
Оқыту мазмұны модульдермен ұсынылады. Модульдік оқытудың 

теориясына сəйкес танымдық түрлер модульдердің мазмұны пəн немесе курс 
логикалық құрылымының параграфы бойынша қалыптасады. 

Модульдік бағдарламаларда, оны құрайтын жеке модульдерде 
практиалық бағыттылғы бар, яғни оқушылар нақты функциясын орындау 

үшін қажетті білім, білік пен дағдыларды алады.  

Бағдарламада жасалған əдістемелік нұсқаулық көмегімен  оқу 

материалды өз бетінше оқу үрдісінде танымдық өзбетіншілік қалыптасады. 

Модульдік оқытуда оқытудың дербестеу саласында үлкен потенциалдық 

мүмкіндіктері бар. 

Оқушылар олардың мүмкіндіктеріне неғұрлым сəйкес келетін оқу 

əдісін пайдалануымен материалды өздеріне сай оптималдық қарқынымен, 

өздеріне қолайлы уақытта оқиды. Осыған орай педагогикалық 

технологияның маңызды ұстанымының бірі – оқытудың аяқталу ұстанымы – 

сақталады. 

Шығармашылық іс-əрекеттің тəжірибесінің қалыптастыруы оқыту 

үрдісінде оқытудың белсенді əдістерін қолдануымен байланысты. 

Модульдік оқытудың келесі маңызды түрі бағдарламалардың мақсатты 

бағыттылығы болып табылады. Оқытудың мазмұны бағдарламаның 

мазмұнына адекватты болуы тиіс. 
Модульдік оқыту басқа педагогикалық технологиялардан гөрі оқушы 

мен мұғалімнің еңбегін жетілдіруге мүмкіндік береді, себебі модульдік 

бағдарламаның бар болуы, көбінесе кеңесші рөлін қалдырып, оқытушыдан 

көптеген міндеттерді шешеді. 
Сондай-ақ уақыт үнемдеуі де маңызды факторы болып табылады. 

Модульдік бағдарламаның бар болуында оқытушы күнделіктегі жұмысынан, 

сабақ жоспарлағанынан босайды, көп уақыт шығармашылық жұмысқа 
қалады. 

Электрондық оқу басылымдарының (ЭОБ) қазіргі банкісі 
мəдениеттанулық бағыттылықпен толықтырылған электрондық-

дидактикалық өнімінің көп болуымен сипатталынады. Ол өнер, музыка, 
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мəдениеттану  бойынша Ресей мен қазақстандық электрондық 

бағдарламалар, сондай-ақ адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруына 
бағытталған ЭОБ. 

Электрондық мəдениеттану бағдарламаларындағы оқу материалының 

ұйымдастыруы мен мазмұны əр бастапқы циклінің аясында электрондық 

оқулықтың тақырыбымен бағытталынады. Оқушылардың адамгершілік-

көзқарастық позициясын қалыптастыру проблемасына көптеген жұмыстар 

арналған. Осы жұмыстардың авторлары бар болған айырмашылықтарға 
қарамастан адамгершілік пікірлерін қалыптастыру ортақ факторларын да 
белгілеп отыр. 

Болдырев И.П., Балтабаев И.Х., Васильева З.И. жəне адамгершілік 

тəрбиелеу проблемасымен айналысатын басқа ғалымдар оқушыларда 
адамгершілік көзқарасы қалыптасу үшін өнер шығармаларын қабылдау 

көркем-талдаулық тəжірибесін жинауына, көркемдік шығармашылықтың 

эталондары, классикалық үлгілердің игеруіне сүйену тиіс. 
Электрондық оқулықтағы тақырыптары мұғалім үшін педагогикалық 

іс-əрекетте бағдар жүйесін логикалық түрде құрастырған болып көрінеді, 
оқушы үшін тақырыптар өнермен қарым-қатынас тəжірибесін жинақтауын 

ұйымдастыруында көрінеді, олар көркем (əдеби, музыкалық, көрермендік, 

жылжымалы) бейнелердің пайда болуының əр түрлі формалары арқылы іске 
асырылады. 

 Электрондық мəдениеттану бағдарламаларында  көркем 

шығармашылығында жан-жақты бейнесін алған əлем халықтарының рухани 

дəстүрлеріне назар аударылуы қазіргі кезде ерекше өзектілігін алып отырған 

əр түрлі заманның өнердің синтезін жоспарлайды. 

Өнер көркем шығармашылықтың жеке салалары түрінде ойластыру 

кезінен бері синтез проблемасы шешілген жоқ жəне əлем мəдениеті 
дамуының əр түрлі кезеңдерінде қайта пайда болған, олардың əр кезеңінде 
түрлі сырларын айқындап, жаңа мағынаға ие болған. Сондықтан, түрлі 
бөлінуі мен синтетикалық бастауларының сақталуы өнер тарихының əр түрлі 
кезеңдеріне қатысты, бұл нақты қарама-қайшылықты үрдіс бұрыннан бері 
эстетикалық жəне өнертану пікірлерінің тарихында өз айқын  мағыналы 

орнын тапқан. 

Біздің заманымызда өнер жəне синтез түрлерінің əртүрлі болуының 

себептері туралы сұрақтарда адамзат қабылдауының ерекшеліктерінің – 

субъективті факторларын жəне көркемөнер бөлінуінің  объективті негіздерін 

бөлуге болмайды. Өнер түрлерін əр түрлі құбылыстар көрсетуімен жəне 
адамзаттың қабылдау табиғатымен сəйкес əртүрлі  құралдармен 

қолдануымен айырмашылуға болады. Бірақ түп негіздері өнер пəнінде 
бекітілген, алуан түрлі объективті əлемі, оның əртүрлі жақтары толығымен 

ашылуы бір өнердің құралдарымен ғана мүмкін емес. Сондықтан көркемдік 

синтезі жəне оны адамды тəрбиелеу үшін қолдануда проблемалар 

туындайды. 

Өнер тарихында синтездің əр-түрлі типтері құрылған. Синтез үстемдігі 
жергілікті (локалды) түсінігінен    салыстырмалы түрде образдық мəнерінің 
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мүддесінен əртүрлі көркемөнерді біріктіру мүмкіндігін болжайды.  Ең 

дəстүрлі біріктірулер сəулетшілік, мүсіндік, монументтік кескіндеме, сəндік 

көркемөнер, сондай –ақ музыканы, сөз, пластикалық, кескіндеуді (живопись) 

жəне т.б.біріктірулер болады.  

Синтез əртүрлі қатынастардан көрінеді  - жалпы композицияға əртүрлі 
көркемөнердің бірігуі, синтетикалық көркемөнердің жетілдіруінде, бір 

көркемсурет қатарын басқаға ауыстыруда, көркемөнердің басқа да мəдениет 
жəне тұрмыстық материал құбылыстарымен өзара əрекеттерінде, өнерді 
мəнерлеу, материалдық құралдарының бөлек түрлерін қолдануда, басқада 
өнердің  көркемсуреттік тілін жəне т.б. қолдануда. 

Өнер синтезі адамның ойлау құрылысының өзгеруінде жəне оның 

мінезінің қалыптасуында өзінің айтылуын табады. Масштабты ойлай білуі 
(творчестволық қатынасында) өмірлік материалдарды этникалық игеруде 
еркіндіктің қажеттілігі туындайды, ол тек маңызды көркемөнер көріністерін 

пайда болуына əкеледі, бірақ адамның жетілуіне жəне тəрбиелеуде сұрақ 

қояды, яғни қазіргі замандас жəне болашақ эстетикалық-көркемөнердің 

нақтылығын құрайды.  

Өнердің əрқайсысы, бір жағынан басқаларының алдында айқын 

артықшылығы бар болса, олармен салыстырғанда басқасынан шектелгені 
көрінеді, осында адамды тəрбиелеуде көркемсуреттік синтезді қолданудың 

терең негіздерінің бірі бекітілген.  

Өнер кешенін қабылдау кезінде, бұрын соңғысын игермеген өнер 

кешенінің түріне кіретін жаңа қасиеттерін игереді. Осыған байланысты өнер 

кешенің қабылдауды бір уақытта əртүрлі өнер түрлерін қабылдауды жəне 
өзара байланысын мамандандық жасауға болады,  тұлғаны өнегелі тəрбиелеу 

мақсатының ең толық шешімі үшін біріктірілген, жекелеп алғанда бір 

өнермен шешіле қоймайды. 

Көркемөнер кешенінің түрлерін қолдану оқушыларды өнегелі  
тəрбиелеуде жетілуіне жəне олардың көркемсуреттік елестеріне жағдай 

жасайды, көркемсуреттік ой-өрістерін кеңейтеді, эстетикалық таңдамын 

қалыптастырады, көркемөнер ойларын оятады, нақтылы тəжірибелік 

əрекеттерді орнатады.  

Танырлық, тəрбиелік-эстетикалық жəне əлем өнерін жасаушы  

функциялары мектепте оны зерттеу үрдістерін анықтаулары керек, бірақ 

оқушылар үшін халық өнерінің шығармашылық қызметтеріне қол жетуі 
біршама. «Сұлулықты» орынсыз, тұлғалық əсерленушіліксіз элементтері  
арқылы тану оны терең түсініспеушілсіз болмай қалмайды. Оқушының 

кереметтік сезімін жетілдіруге болады жəне түсіндіру жолымен ғана емес, 
оқушыларды басқа түрлеріне тарту, қаншалықты белсенді бақылау процессі  
арқылы – соңшалықты халық көркемөнер шығармаларының қоршаған 

ортасының əртүрлі жақтарына əсерленушіліктігі, балалардың өзіндік 

шығармашылық қызметтерінің негізінде жəне олар үшін қолы жететін 

формаларда берілуі.  Оқушыларды əлемдік көркемөнер құралдарының 

толеранттығының қажеттілігі керектігінің болуы. 
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Əр бала тек осы немесе басқа көркемсурет туындысының авторлық 

мəнін оқып үйрену ғана емес, өзіне сүретшінің бейнесіне деген қатынасын 

қосады, оның сезімі жəне ойы, сонымен қатар өзінің өмірлік ерекшеліктерін 

осы немесе басқаша өзіндік қатынастарын айтып жеткізу құралы ретінде 
өнер тілімен еркін игеруі. Демек, шығармашылық жетілдіру қызметі жəне 
қабылдау арасындағы өзара тығыз байланыстығын болжайтын үрдіс ретінде 
қарастырылады. Осы немесе басқа өнер туындысының түрін  толық қабылдау 

үшін баланың интелектуалды мүмкіншіліктерінің толық кешенінің, сондай-

ақ сезімталдықтығын қолдануды қажет етеді.  
Тəжірибеде əртүрлі өнер түрлерінің туындыларының көркемсуреттік 

құрылымының талдауында жəне тəжірибелік эстетикалық таңдауының 

өнерлік тұрғысында тəрбиелеуде оқушылар жетілдірілуі керек.    

Ежелгі дəстүрлерден бастау алған мəдениеттану бағдарламасының 

идеялары «Əлемдік көркем мəдениеті» атты электрондық мəдениеттану 

бағдарламасында (Г.К.Нұрғалиева, А.И.Тажиғұлова, Л.В.Пентина жəне т.б.) 

жəне жалпы орта мектептің 9-11 сыныптары үшін электрондық-

дидактикалық құралында  өз бейнесін тапқан. 

«Əлемдік көркем мəдениеті» ЭМБ жасау негізіне оқушылардың 

адамгершілік тəрбиелеу мақсатын жетуіне, оқыту-тəрбиелеу үрдісінің 

құрылым мен мазмұнына əсер еткен болжаулар, сондай-ақ электрондық 

оқулықтың композициясының тиімді нұсқасы туралы болжау жатты.  

«Əлемдік көркем мəдениеті» электрондық мəдениеттану бағдарламасы 

«Əлемдік көркем мəдениеті» пəнінің пайдаланушысына өзбетінше оқу үшін 

арналған жəне сабақтарға дайындалған кезде қосымша материал ретінде 
пайдаланады. 

«Əлемдік көркем мəдениеті» электрондық мəдениеттану бағдарламасы 

əлем мəдениеті бойынша кітаптардан айырмашылығы бар, себебі онда əр 

мəдениеттану кезеңі жеке блокпен қарастырылады. Бұл пайдаланушының 

зерттеу объектісін өзбетінше жоспарлауға мүмкіндігі бар. 

«Əлемдік көркем мəдениеті» ЭМБ-ның негізі алғашқы қауымдықтан 

ХХ ғасырға дейін əлемдік көркем мəдениетінің кезеңдігіне сүйенген 

«Əлемдік көркем мəдениеті» курсы бойынша авторлық бағдарлама болып 

табылады. Электрондық мəтіндердің пайдалануы ақпаратты жүйелеуге 
мүмкіндік береді. Əдеттегі баспадан шыққан оқулықпен салыстырғанда 
электрондық оқулықта кезеңдеп ақпаратты жаңартып отыруға болады.  

«Əлемдік көркем мəдениеті» ЭМБ-нің басты мақсаты əр түрлі өнерлер 

кешеніндегі ықпалы арқылы көзқарастардың негізін қалайтын оқушының 

тұлғасын, оның эстетикалық көзқарасын қалыптастыруы болып табылады. 

Əлемдік көркем мəдениетінің бағдарламасы интегралдық ұстаным, 

тарихи ұстаным жəне шығармашылық əдістерге сүйену ұстанымына 
құрылған. Құрылудың интегралдық ұстанымы гуманитарлық пен 

эстетикалық циклінің пəндерімен жан-жақты байланыстарын мобильдеу 

үшін кең мүмкіндіктерді ашады. Тарих ұстанымы оқушылар алдында əлемдік 

көркем мəдениетінің дамуын көрсетуге, қоғамдық өмір құбылыстарынан 

мəдени құбылыстардың тəуелділігін түсінуді қамтамасыз етуге мүмкіндік 
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береді. Шығармашылық əдістерге сүйену ұстанымы оқушылар алдында 
көркемдік өзара байланысын жəне əр түрлі өнердің үдемелі дамуын ашуға 
мүмкіндік береді. 

Əлемдік көркем мəдениетінің бағдарламасы əдебиет, тарих, бейнелеу 

өнері, музыка бойынша оқушылармен алынған білім, білік пен дағдыларын 

пайдалануды талап етеді, оларды қорытындылайды жəне тереңдетеді. 
Курс бойынша кешенді түрде отандық жəне шетелдік əдебиет, музыка, 

əдебиет, бейнелеу өнері, театр өнері сияқты өнердің түрлері оқылады. 

Əлемдік көркем мəдениетінің бойынша ЭМБ-сы – ол оқушыларға түрлі 
халықтардың жəне түрлі кезеңдердің əлемдік көркем мұрасымен танысуға 
мүмкіндік береді. Оқулықтың тарауларымен танысу тақырыпты өз бетінше 
оқуымен де, мұғалім жетекшілігімен сабақта жұмысты тиімді жүргізуге де 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ электрондық оқулық өнер саласында, оның 

түрлері мен пайда болуындағы өз білімін тексеруге мүмкіндік береді. 
«Əлемдік көркем мəдениеті» электрондық мəдениеттану 

бағдарламасында оқушылардың даму жəне адамгершілік тəрбиелеу 

міндеттері; би элементтерін құрастыру, қарапайым əуендерін сұрып салып 

айту - шығармашылықты, өнер шығармаларын қабылдау үрдісі - музыканы 

тыңдау сияқты адамгершілік іс-əрекетінің түрлерінде білім мен 

дағдыларының мөлшері анықталған. 

Əлемдік көркем мəдениетінің курсы бойынша міндеттері əлемдік 

деңгейі бар өнер шығармаларымен танысу арқылы оқушылардың рухани 

əлемін байытудан тұрады. 

Электрондық  мəдениеттану бағдарламасының мазмұны мен 

құрылымы (композиция, түс, ырғақ, мəтін, суреттер, фоторепродукциялар) 

адамгершілік тəрбиелеу концепциясының мақсаты, міндеттері, негізгі 
теориялық жəне əдістемелік ережелерін бейнелейді, сондықтан 

оқушылардың жалпы рухани бөлігі ретінде көркем-музыкалық мəдениеті 
тиімді қалыптасады. 

Электрондық мəдениеттану бағдарламасының құрылымы тұтастық, 

бейнелік, көркемдік ұстанымдарына негізделген, адамның халық өнерін 

субъективтік қабылдауына сүйенген, шығармашылық бастау, оқушының 

көркем-бейнелеу ойлауы мен оның халық өнерімен қарым-қатынастағы 

қажетсінулерін қалыптастыру үшін тиімді шарттар жасалынған. 

Электрондық мəдениеттану бағдарламасында оқулықтың тақырыбын 

есептеуімен құрылған анимациялар, видеоматериалдар, кадрдан тыс мəтінді 
диктор оқиды. Осы барлық ерекшеліктер мұғалім мен оқушының 

интербелсенді байланысын орнатылуына бағытталған. 

«Əлемдік көркем мəдениеті» бағдарламасында жаттау үшін 

тапсырмалары жоқ, арнайы жаттығулар мен тренингтері де жоқ, балалар 

танымдық қызығушылық деңгейінде игеру тиіс фактілері бар. Ол əйгілі 
кескіндемешілердің, мүсіншілердің, композиторлардың есімдері, жеке 
суреттердің атауы жəне т.б., мысалы, «Леонардо да Винчи қандай 

суреттердің авторы?»  деген сұрақтар есте сақталмайды. Балалар көптеген 

терминдер мен ұғымдарды есте сақтауға бағытталған, өйткені осылайша олар 
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білімнің нақты жүйесі жиналады, одан кейін сандық жинақтар ойлау 

жолымен ой қорытындысына айналады. 

«Əлемдік көркем мəдениеті» электрондық мəдениеттану 

бағдарламасының оқу материалының мазмұны мен ұйымдастырылуы əр 

бастапқы циклінің аясында электрондық оқулықтың тақырыптарымен 

шартталған. ЭМБ-ның тақырыптары мұғалім үшін педагогикалық іс-
əрекетінде бағдарлаудың логикалық түрде жасалынған жүйе болып 

табылады; оқушы үшін тақырыптар көркем (əдеби, музыкалық, көрермендік, 

қозғалу) бейнелерінің нақты көрсетудің əр түрлі формалары арқылы 

жасалынатын өнермен қарым-қатынас тəжірибені ұйымдастыру түрде 
жинауда пайда болады. 

Оқушының адамгершілік мəдениетін қалыптастырудың басты негізі – 

ол адамгершілік білім, өнер шығармаларын жинаудың ұйымдастырылған 

үрдісі. «Əлемдік көркем мəдениеті» электрондық мəдениеттану 

бағдарламасы адамгершілік тəрбиесінің негізгі міндеттердің шеңберін 

кеңейтуіне бағытталған: 

- оқушылар сабақта алған өнермен рухани қарым-қатынас жəне оның 

шекарасынан тыс (эпос, ертегі, кескіндеме, би, табиғат) шығу арқылы 

тəжірибесін бекіту жəне кеңейту; 

-өнерге қызығушылық арқылы оқушының танымдыққа 
қызығушылығын тереңдету, өнер туралы өнердегі оқушылардың көркем-

бейнелеу ойлауын тəрбиелеу; 

- оқушылардың электрондық оқулықты пайдалану арқылы  өздік 

жұмыс қорытындысымен мұғалімнің сабақ барысында оқушылардың 

танымдық іс-əрекетін белсендіру жəне ынталандыру; 

- болмысқа тұлғалық қарым-қатынасын қалыптастыру, жаңа тəжірибе 
арқылы оқушылардың өмірлік жəне көркемдік тəжірибесін кеңейту; 

- көркемдік мəдениетін қабылдау қабілеттер мен қажетсінулердің 

дамуы, қиялдың дамуы; 

- əлемдік көркем мəдениеті дамуының күрделі үрдіс кезеңдері туралы 

білімді қалыптастыру; 

- кезеңнің өмірімен шартталған өнердегі эстетикалық байланыстарын 

орнату білік пен дағдыларын қалыптастыру; 

- сұлулықпен  қарым-қатынас жасау, қоршаған ортаның үйлесімін жəне 
əсемдігін сезу қажетсінулерінің оянуы.  

Өнердің барлық түрлерін біріктіре отырып бейнелеу өнері үстемдік 

құруы керек. Оқушылардың көркемдік тəжірибесі уақыт пен кеңістікте 
орналасқан сезімдер диалогы, мəдениет диалогы сияқты ортақ мақсаты; 

адамның ізденістері, оның идеалдары мен қарым-қатынасы сияқты ортақ 

пəні; өмір сияқты өнердің барлық түрлерінің ортақ бастау сызығы бойынша 
қорытыдылайды жəне баиды. Оқушының ЭМБ-мен диалогы шығармашылық 

рухани іс-əрекет ретінде пайда болады. Сонымен, «Əлемдік көркем 

мəдениеті» ЭМБ-ның бастауы өнердің өзі; бейнелеудің, көркемділіктің 

қолдаушысы ретінде оның  интонациялық  мəні болып табылады. Бұл 
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өнердің  маңызды қасиеттері, ал шығармашылық пен суырып салмалық оны 

игерудің негізгі тəсілдері болып табылады. 

ЭМБ-ның тарауларының беттерінде оқушылар электрондық оқулықпен 

жұмыс жасау барысында пайда болатын сұрақтарға жауаптарын табуға 
мүмкіндіктері бар. ЭМБ модуль мен подмодульдер, яғни гипермəтіннің 

ауысу жəне байланыс жүйесін ұсынатын тарау мен тақырыптар бойынша 
құрастырылған. 

ЭМБ-мен танысу компакт-дискіден басталады. Нұсқау бойынша 
жылжып, оқушы кіріспе модулін ашады. Мұнда ол бағдарламаны жасаған 

авторлық ұжымы туралы ақпаратты табады. 

Қазақстан мен Ресейдің мемлекеттік 

туларын бейнелейтін белгішелері қазақ 

жəне орыс тілдерінде айтылатын 

электрондық оқулықтың дауыс қостауына 
шығуын белгілейді.   

Əлемдік көркем мəдениеті - өнердің адамдар өмірінде белсенді рөлін, 

кезеңнің қоғамдық қозғалуымен өнердің байланысын, əр түрлі өнер 

дамуының жалпы заңдылықтарын қарастыратын пəн. Ұсынылған оқулық 

қосымша оқу құралы болып табылады. 

Əр халық қайталанбас ұлттық өмірі мен тарихын бейнелейтін өз 
мəдениетін мен өнерін жасайды. Əр ұлттық мəдениет өзінше, себебі жүйелік 

тұтастықты жасайтын арнайы қорлар мен тəсілдер арқылы өз ұлтының 

рухани өмірін бейнелейді.  
 Өз халқының тарихын білмей тəрбиенің қазіргі жүйесін жасауға мүмкін 

емес. Мəдениет пен өнер құбылыстарын зерттеуге тарихи ыңғай табудың 

жете бағаламауы рухани өмірдің көптеген құбылыстарын, соның ішінде 
тəрбиелік жүйелерін түсінбеушіліктерге əкеледі.  

Адамгершілік қасиеттерді қалыптастырудың құралы ретінде, музыкалық 

шығармашылығының есептеуімен əлемдік көркем мəдениетінің пайдалануы  

туралы көптеген проблемалар өнертану зерттеулер деңгейінде 
шешілмегенімен күрделенген, ол объективті түрде əдіснамалық 

қиыншылықтарды тудырады.  Осының бəрі əлемдік көркем мəдениеті даму 

заңдылықтары мен мəндік табиғатын жан-жақты зерттеу негізінде 
Қазақстандағы жастарды адамгершілік тəрбиелеудің теориялық ережелерін 

қайта ойластыру үшін негіз болып табылды. Қазір көптеген мектептерде 
педагогикалық үрдістің мазмұнына «Əлемдік көркем мəдениеті» пəні 
енгізілген. Алайда бұл курстың əдістемелік қамтамасыздандырылуы 

эксперимент стадиясында орналасқан. 

Ұсынылған ЭМБ осы пəнді оқушылармен игеру инварианттық 

құралдарының бірі болып табылады. Гуманитарлық бағытты сабақтарда 
ЭМБ-ның қолдануы қашықтық оқытудың құралы ретінде қарастыру тиіс, 
себебі бұл оқулық көбінесе оқушылардың өзіндік жұмысы үшін  арналған. 

Оқу үрдісінің ұйымдастырылуы жəне жұмыстың формаларын таңдауы 

мұғалімнің қалауында. Пəннің оқуына сағаттың аз бөлінуі, оқушылардың 

дайындық деңгейі жəне т.б. себептер бойынша бағдарламаның тұтастығын 
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сақтауға қиын болады, сондықтан оқулықта əр мəдениеттану кезең жеке 
блокпен қарастырылады. Бұл пайдаланушыға зерттеу объектісін өз бетінше 
жоспарлауға мүмкіндік береді. 

 Қазіргі кезде «Əлемдік көркем мəдениеті» пəні бойынша ақпараттық 

кеңістігі шамалы. Электрондық мəтіндердің қолдануы ақпаратты жүйелеуге 
мүмкіндік береді. Электрондық мəдениеттану бағдарламасы баспа 
басылымның əдеттегідей формасынан гөрі ақпаратты үнемі жаңартып 

отыруға мүмкіндік береді.  
Əлемдік көркем мəдениеті бойынша оқулықтың № 1 модулі (1-ші 

суретте) өзара байланысқан блоктардан тұрады.  

Электрондық оқулықтағы əр тақырыбы модуль түрінде ұсынылған. Кез 
келген білімді игеру үшін анықталған мақсат пен міндеттері қойылған 

танымдық  іс-əрекеті қажет – бұл дидактикалық талап болып табылады. 

ЭМБ-да бұл мақсат графикалық түрде бейнеленген. Осындай графикалық 

бейнелер модуль деп аталады. 

 

 
 

1-ші сурет - «ƏКМ» ЭМБ-ның фрагменті 
 

Білім қайнар көздерін қарастыруға, ғылыми пікірлер негіздемелерін 

көруге модульдер мүмкіндік береді. Тақырып бойынша жұмысты бастау 

алдында оқушыға модуль немесе микромодульдің құрылымын зейін қойып 

қарастыру, барлық атауларын оқу, олар қалай байланысқанын түсіну қажет. 
Бұл мəдениеттану саласындағы теориялық мəліметтердің негізгі 

ақпараттық базасы. Осында оқушылар мəдениет, өркениет, прогресс, өнер 

түрлері сияқты ұғымдарымен танысуға мүмкіншілік алады. Оқушыда 
«теория» деген сөзінің өзі бұл тараудан тезірек кету қалауын туындайды, ал 

терминдерді есте сақтау қалауы мүлдем болмауы да мүмкін. Алайда осы 

модульдің əр тарауына кірген кезде оқушылар өнердің əр түрі 
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сипаттамасының күрделі сұрақтарында жеңіл бағдар табу немесе мəдениет 
дамуының жалпы үрдісін елестеу мүмкін екенін түсінеді. Бұдан басқа осы 

модульде оқушылар терминдер сөздігімен жұмыс істеу мүмкін, ол үшін 

«Сөздік» тарауы бойынша «тышқанмен» екі рет шерту керек. 

Модуль «Əлемдік көркем мəдениеті» толық курсы бойынша жұмыс істеу 

үшін арналған. Модуль өзара байланысқан мəтіндерден тұрады. Əр мəтінге 
шығу – тараулардың біреуі бойынша екі рет «тышқанмен» шерту керек. 

Модульдің безендірілуі пайдалы жəне қызықты ақпараттан тұрады. Модуль 
кесте түрінде безендірілген. Ол оқушыларға мəдениет кезеңдері бойынша өз 
білімін жүйелеуге көмектеседі. Мысалы, оқушыға мəдениет кезеңдерінің 

кезектері туралы елестерін жасау керек болса, яғни адамзаттың мəдениет 
даму кезеңдерін хронологиялық тəртібімен айту қажет. Кестенің сол жағы, 

бірінші мен екінші бағанасы (тік) осы ақпараттан тұрады. Əр мəдени 

кезеңнің хронологиялық аясы ғылымда қабылданған аясымен сəйкес 
көрсетілген. Кестенің жоғарғы жолы – электрондық оқулықта сөз болған 

өнердің түрлерінің атап айтуы. Кестенің өзі əр өнердің символдық 

белгілерінен тұрады, олар əр жеке кезеңнің неғұрлым əйгілі 
шығармаларымен ұсынылған. Кез келген блокқа шығу оқушыға жеке кезең 

туралы ақпаратты дереу табуға, сондай-ақ өнердің жеке түрі даму 

ерекшеліктерін қарастыруға мүмкіндік береді. Блоктар əлем мəдениетіндегі 
бір кезеңіне сəйкес келеді. Тақырып, тарау оқу тəсілі оқушы нені оқығысы 

келетіндігіне байланысты. Оқулықпен осындай жұмыс тəсілінің оқушыға 
бірнеше нұсқасы беріледі. 

Микромодуль – бір тақырыппен байланысқан гипермəтіндер жəне əлем 

картасында графикалық бейнелеуінде бекітілген (2-ші суретте). 
  Əр микромодуль нақты мəдениеттану кезеңінің өнердің жеке түрінің 

сипаттамасымен ұсынылады. Уақыттың нақты кезеңінде өнер түрінің дамуы   

бірнеше елдерінің үлгісінде қарастырылады. 
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Микромодульдерде мəдениет пайда болуының ұғымдарымен танысу, 

құрылымы, өнердің негізгі түрлері, өнердің пайда болу теориялары, өнердегі 
стиль мен бағыттары беріледі.  

 «Құрылым» микромодулі - білім жəне əрекет түрлерін өзектеу блогы. 

Бұл блогтың мəтіні қосымша оқу материалына қажетті нұсқаулармен 

жабдықталған. «Мəдениеттің пайда болуы» микромодулі  оқу пəнін 

құрайтын негізгі түсініктерді ашады. Мұнда «мəдениет» жəне «өркениет» 

терминдеріне сипаттама беріледі.  
«Өнердің негізгі түрлері, эстетиканың категориялары»  микромодульде 

ғылыми проблемалар, терминдер,  ұғымдар пайда болу ашуына қысқаша 
экскурс болып табылады. Бұл блок оқушыларға қорытынды тапсырмалар 

шығарғанда керек болады.  

Гипермəтінге шығу əлем картасының түймесін тауып басу арқылы 

жасалады.                       

Ақпараттың негізгі бөлігін құрайтын «Əлемнің көркем мəдениетінің 

кезеңдері» атты №2 модулі  электрондық мəдениеттану бағдарламасында 
негізгі орын алады. Бұл жерде белгілі бір дəуірде орын алған əртүрлі 
жанрларды зерттеуге болады, тап осы жерде оқушылар мəселелерге жəне 
теориялық модульдерге қойылған сұрақтарға жауап алады. Барлық 

дəуірлерге байланысты жəне жанрдың өркендеуіне тапсырмалар берілген. 

Кез келген блогқа шығып, бір дəуір туралы мəлімет алуға болады жəне де 
өнердің бір түрінің ерекшелігін қарауға болады. Блогтар əр кезеңді 
көрсететін хронологиялық кестеге сəйкес келеді. Ұзынынан кесте өнердің 

əртүрінің негізгі жақтарын ашады: сəулет, сурет, музыка, əдебиет, 
драматургия, дəл осы жерге дəуірге жалпы сипаттама беріледі.  Кестенің 

өзінде əр жеке кезеңнің неғұрлым əйгілі шығармаларымен ұсынылған 

өнердің символдық белгілері бар. Модуль блоктар тобынан тұрады, ол 

келесідей көрсетілген  (3-ші сурет).  
 

 
3-ші сурет - «ƏКМ» ЭМБ фрагменті 
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Қай блогқа шықса да оқушы жеке бір дəуір туралы мəлімет ала алады, 

жеке бір өнер түрінің ерекшеліктеріне қарай алады. Əр блок əлем 

мəдениетінің бір дəуіріне сəйкес келеді. Əр блок əлем мəдениетіндегі бір 

кезеңіне сəйкес келеді. Мысалы: «Қайта өрлеу дəуірінің» блогында дəуірге 
жалпы сипаттама жəне өнердің əртүріне жеке мəліметтер табуға болады. 

Блогтың ішіндегі модульде мəтіндер жəне суретті мəліметтер бар. Мысалы: 

«Қайта өрлеу дəуірінің» əлемге əйгілі суретшілерінің есімдерін анықтаңдар 

деген тапсырма бойынша суреттердің атаулары беріледі. Оқушылар сурет 
жəне сəулет «Қайта өрлеу дəуірінің» атты блогын саралай келе тапсырманы 

орындайды. Осыдан кейін оқушылар «Жалпы сипаттама» атты блогында 
ұсынылған тест сұрақтарына жауап береді.  

Сонымен қатар «ƏКМ» электрондық мəдениеттану бағдарламасы 

интерактивті тапсырмалар түрінде ұсынылған бақылау жəне өзін-өзі бақылау 

жүйесімен жабдықталған. «ƏКМ» атты электрондық мəдениеттану 

бағдарламасының тапсырмалары оқушының ой өрісінің кеңеюіне 
бағытталған. Кезеңнің сипаттмасымен танысқаннан кейін шығармашылық 

тапсырмалар ұсынылады. 

Мəтіндер жəне шығармашылық тапсырмалар оқушының əр түрлі 
салаларындағы білім деңгейін тексеретін құралдары болып табылады. Тест 
нəтижесі оқушының білім деңгейін көрсетеді жəне де оның білімі жеткіліксіз 
болса, сол саланы қайталап өтуіне болады.  

Бір дəуірдің немесе тараудың жалпы сипаттамасымен танысқаннан 

кейін, мысалы: «Драматургия бөлімі» шығармашылық тапсырмалар 

ұсынылады. Ол үшін əр бөлімінің төменгі жағындағы «Тапсырмалар» 

түймесін басу керек. Мазмұны жағынан тапсырмалар əртүрлі, бірақ 

шығарылу жолдары бір жүйе бойынша болады. 

Электрондық мəдениеттану бағдарламасында тапсырманың бес түрі 
ұсынылады: 

1. жауапқа түсінігі бар дұрыс шешімді таңдау 

2. өнер шығармасына ат қою 

3. атаулар мен суреттердің сəйкестігін көрсету 

4. бір-біріне ұқсастардың ішінен дұрыс жауап таңдау 

5. мəтінді жалғастыру 

 «ƏКМ» электрондық мəдениеттану бағдарламасы аясында білімнің, 

біліктің, дағдының бақылауы тест жəне аудио бақылау түрінде өткізіледі. 
Тестер тапсырмаларын оқулықта табу оңай. Олар №2 модульдің соңғы 

бағанысында орналасқан. Бұл баған – «Жалпы сипаттама» деп аталады. 

Тестер барлық бөлімдер бойынша сұрақтардан тұрады. Олар белгілі бір 

тарихи кезеңдегі мəдениеттің өркендеуі туралы сұрақтар, мəдени жəне 
өнердің əр түрі туралы сұрақтар кіргізеді. Тестпен жұмыс оқушылардан 

оқулықтағы мəліметтен басқа қосымша əдебиет пен жұмысты талап етеді.   
Баллдар кестесі келесідей ұсынылған: 90-100 % дейінгі жауаптарға 

«өте жақсы» деген баға, 75-89 % дейінгі «жақсы» деген баға, 50 % ден 

жоғары «қанағаттанарлық» деген баға. 
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Қашықтықтан оқыту формасы мұғалімге қатыспай-ақ оқушының 

іскерлігін бақылауға мүмкіндік береді. Оқушыларға өз жауабын айтуға жəне 
дыбысты файлды кейінгі жұмыстары үшін сақтап қалуға мүмкіндік береді. 
Бұл үлгідегі жұмыстарға оқулықта, аудиожазғышта жауап жүйесі 
қарастырылған. Шағын модульдерде тапсырмалар үшін тіл ретінде 
аудиожазғыштың белгісі бар. Түймені басқанда терезе ашылады, егер 

микрофон орнатылған болса, оқушы өз жауабын айта алады. Оқытудың 

дəстүрлі жүйесінен жаңаша сапалы деңгейге жету үшін, жаңа жолдар іздеу 

керек, өнегелі тəрбиенің жүйесін құру бұның бəрі осы күннің көкейтесті 
мəселесі болып саналады.  

Сабақтың негізгі құрылымдық компоненті балалардың алдына 
қойылған мақсатты орындауы болып табылады. Олардың ой санасында əр 

түрлі шығармалардан кейіпкерді елестете білу. Оқушылардың өз бетімен 

шығармашылық əрекеттері, біртіндеп мəліметтер жинау, берілген кейіпкерді 
«өзінен өткізу», суреттеу жəне əңгіме – шығарма принципі бойынша 
жасалады. 

Қабылдау процесі екі кезеңнен тұрады: басқарушы өнер түрі жəне 
өнердің кіші комплексі, екі түрдің сəйкестігі – басқарушы жəне қолдаушы, 

ретінде музыка, саз өнері, сурет бола алады.  

Өнердің əртүрлерінің осындай тіркестігі шығармашылық əрекеттерге 
итермелейді. Бірінішіден, ал екіншіден – автордың ойын дұрыс қабылдау. 

Сабақта жинақтау өнерін қолдану, балалардың өнердің қай түріне қабілеті 
бар екенін анықтауға көмектеседі. 

Өнертанудың екі амалы бар: эстетикалық жəне танымдық. Эстетикалық 

функция түйсікпен, ал танымдық функция сана-сезіммен байланысқан. Осы 

екі мүмкіндікті пайдалана отырып өнердің талдауымен адамға əсер ету керек. 

Түйсік  рефлекстері ми басқаратын сезімдерде жұмыс істейді, сондықтан 

сезімдерді ұйымдастыру жəне тəрбиелеу керек. Өнер шығармалары – ол 

соқыр сезімге жан-жақты əсер ететін қайнар көз. Осыдан өнердің емдеу-

терапиялық жəне тəрбиелеу эффекті пайда болады, өйткені сезімдер нақты 

бір жерге реттелінеді, бағытталынады. Өнердің əр түрлерін кешендік қолдану 

олардың адам психикасына, сезіміне, жігеріне, ойына əсер етуінен тұрады.  

Кез келген салада əр түрлі құбылыстардың бірыңғай əсеріне адамның 

психикасы үнемі соққы болады. Тұлғаның əр түрлі сезімдік 

анализаторларына  нақты құбылыстардың  жиынтығының стихиялық əсер 

етуіне, сол бағытта ұйымдастырылған  кешенді үрдісті қарсы қою маңызды 

болып саналады. Өнерді қабылдау тереңдігі əртүрлі себептерге байланысты. 

Мысалы, адамға өнердің эмоциялық əсері оның эстетикалық дамуымен 

тығыс байланысты. Өмірлік құндылықтар жүйесіне, өмірге деген көзқарасы 

қалыптасқан адамға өнер құндылықтарының əсер етуі өте қиын болады. 

Əрбір жаңа кейіпкер, бейне оның рухани əлемінде, өмірлік бағалау 

критерийлерінде төңкерісті жасау мүмкін. Əйгілі психолог Л.С. Выготский 

өнерді қабылдау – ол болашаққа міне – тəртіптің ұйымдастырылуы деп 

жазған.    
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Өнер кешенін қабылдау үрдісі оқушының белсенді ойлау іс-əрекетін 

жоспарлайды, ол талдау, синтез, қорытындылау, салыстыру жəне т.б. сияқты 

ойлау операциялар көмегімен жүзеге асырылады. Кез келген танымдық үрдіс 
талдаусыз жəне синтезсіз мүмкін емес. Біріншісі əртүрлі білімнің бөліктерге 
ой арқылы бөлуді, екіншісі элементтерді, əр түрлі бөліктерді бір тұтасқа 
біріктіруді жоспарлайды. Өнер шығармасының талдауы оқылған 

шығармаларының көркемдік ерекшеліктерін, олардың жеке жақтарын, 

байланыстарын, қасиеттерін белгілеуін жоспарлайды. Синтез дегеніміз – 

алған білімді қорытындылау, оймен қабылдаған шығарманың бөлшектерін 

біріктіру. Қабылдаушының ойлау деңгейі, оның өнер шығармасын талдау 

мүмкіндіктері көркемдік тəрбиелеудің сапалық сипаттамасына əсер етеді.  
Əлемдік əдеби мəдениетінің үлгілерін пайдалана отырып, өнегелі 

тəрбиенің əсерлегігіне қарапайым затты қабылдауға дейін бірте-бірте қол 

жеткізуге болады. Бұл кеңейтуді өнер арқылы білуге болатын, өмірдің, 

қоғамның əртүрлі белестерін, адамның іскерлігін табиғаттың жəне тағы да 
басқаны қамтиді. Бұның бəрін əлемдік əдеби мəдениеттің электрондық 

дидактикалық құралында бақылауға болады. 

«ƏКМ» атты электрондық мəдениеттану бағдарламасында өзіне аттас 
электрондық дидактикалық құралы бар. Бұл жерде де анимациялар, 

видеомағлұматтар пайдаланады, кадрдың аржағынан мəтін оқып тұрған 

дауыс бұның бəрі де ұстаз бен оқушының арасындағы интерактивті 
байланыстың орнауына əсер етеді. 

 «ƏКМ» атты электрондық мəдениеттану бағдарламасының  

электрондық дидактикалық құралының мақсаты оқушының көркем 

шығармаларды визуалдық-тұтас қабылдау үшін жағдайларды жасау. 

Қосымшаның басты міндеттері сурет жəне сəулет өнерінің үлгілерімен 

оқушыларды таныстыру, электрондық-визуалдық экскурсия ретінде əр 

дəуірдің шығармаларын өз бетінше салыстыру дағдыларын дамуы болып 

табылады. 

Электрондық-виртуалдық экскурсиялар келесі тақырыптар бойынша 
жүргізіледі: 

1. «Адамзаттың пайда болуында кескіндеме өнері – тасқа салынған 

суреттер», мұнда Тамғалы қорғанында түсірілген видеомағлұматтар 

пайдаланған. 

2. «Қазақстан жеріндегі көне қалалар жəне аймақтар». Бұл тақырып 

бойынша экскурсия видеомағлұматтар арқылы жасалынады. 

3. «Көне Грекия қалалары» модульдің ашылуы арқылы Жерорта теңізі 
бойынша саяхат жасауға болады. Бұл жерде балалар анимация элементтері, 
графикалық материалдардың презентациясы арқылы Афина, Акрополь, 
Парфенон, Александрия сияқты көне қалаларымен таныс болады. 

4. Түсіндірмесімен графикалық материалдардың презентациясы 

«Ортағасырлық Еуропа» атты модульде оқушылар Италия, Франция, 

Германияның сəулет ескерткіштерімен танысуға мүмкіндік алады. 
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5. Қайта өрлеу дəуірінің суретшілерінің портреттік галереясы, Қайта 
өрлеу дəуірінің кескіндеме жауһарларына түсіндірмемен графикалық 

материалдардың презентациясы тақырыбы 

6. Еуропа жəне Ресей сарайлары мен бақтарына графикалық 

материалдардың презентациясы, «18 ғасырдың Ағарту дəуіріндегі өнер» 

модулінде Ағарту дəуірінің суретшілерінің жауһарлары көрсетілген. 

 «ƏКМ» атты электрондық дидактикалық құрал мұражайдың ішінде 
графикалық түрде ұсынылған келесі модульдерден тұрады (4-ші сурет). 

1. Өнер мұражайы 

2. Адамзаттың пайда болуындағы өнер 

3. Антикалық 

4. Орта ғасырлы Еуропа 
5. Суретшінің шеберханасында 
6. Ағарту дəуірі 
7. Əлемдік мəдени мұра 

 

 

 
 

4-ші сурет - «ƏКМ» ЭДҚ фрагменті 
 

Электрондық дидактикалық құралдың модульдері қажетті тақырыптар 

бойынша мұражайдың жеке залдары түрінде безендірілген (5-ші сурет). 
«Өнер мұражайы» модулі «Сəулет жəне мүсін», «Кескіндеме. Музыка 

жəне би», «Əдебиет. Театр жəне кино» сияқты блоктарынан, сондай-ақ 

аудиофрагменттерден, «Отырар, Сығанақ қалаларының тарихы жəне 
құралған мəдениеті», «Қазақстан жеріндегі бірінші қалалардың тарихы» 

блоктарынан тұрады. 

«Адамзаттың пайда болуындағы өнер» модулі «Петроглифтің 

мүсіндері», «Ежелгі Мысыр мүсіндері», «Стоунхенж Палеотикалық 
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Венералар» блоктарынан, сондай-ақ «Отырар, Сығанақ қалаларының тарихы 

жəне мəдениеті», «Қазақстан жеріндегі алғашқы қалалардың тарихы» атты 

видеоматериалдарынан тұрады. 

«Античность» модулі «Греция мүсіндері», «Ежелгі Греция қалалары», 

«Форум Ропанум», жəне «Пантон Ежелгі Римде» блоктарынан құралған. 

«Античность» модулі «Грекия мүсіндері», «Ежелгі Грекия қалалары», 

«Форум Романум» жəне «Ежелгі Римдегі Пантеон» блоктарынан құрылған. 

«Ортағасырлық Еуропа» модулі «Ортағасырлық Еуропа картасы», 

«Ресей сəулеті», «Париждік құдай ананың соборы», «Еуропа соборлары» 

блоктарынан тұрады. 

«Суретші шеберханасында» модулі «Ертедегі Қайта өрлеу» жəне 
«Жоғары Қайта өрлеу» блоктарынан жəне «Ағартушылық кезеңі» модулі 
«Ресей бейнелеу өнері», «Еуропа мүсіндері», «Батыс Европа бейнелеу 

өнерінің жауһарлары», «Сəулет өнері. Барокко жəне классизм» блоктарынан 

құрылған. 

 

 

   
 

5-ші сурет - «ƏКМ» ЭДҚ фрагменттері 
 

«Дүниежүзілік мəдени мұра» модулінде əлемнің көркем мəдениетінің  

өнегелі үлгілерінің фоторепрдукциялары көрсетілген: Иерусалимдегі жылау 

дуасы, Тадж Махал мұражайы, Тибиттегі Будданың бейнесі, Рахаттану 

храмы, Венециядағы ұлы канал, Қытайдың ұлы зуалы, Мысыр 

пирамидалары. Мəскеудің Қызыл алаңындағы тарихи мұражай. 

Электрондық дидактикалық құралдың əрбір модулі əуенмен қамтылған. 

Мысалы «Антикалық» модулінде грек қалаларының мүсіндері көрсетілген, 

грек елінің «Сиртаки» атты əуенімен көркемделген. Барлық модульдер мен 

блоктар əуенмен қамтылған. 
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Адамгершілік плюрализм кезеңінде жеке тұлғаның қалыптасуы үшін 

жауапкершілікті өзіне мектеп алуға мəжбүр болады. Осы миссияны атқару 

үшін бүгінгі таңда мектептің амалы көпте емес.  
Қазіргі уақытта мектептің толеранттықты тəрбиелеу арқылы, мұғалім 

мен оқушылардың өзара іс-əрекет жасауы арқылы, оқу-тəрбиелеу үрдісінің 

гумандік сипаты арқылы  педагогикалық процестің субъектілері арасында 
қарым-қатынастардың демократиялық стилінің қалыптастыруына  ерекше 
рөл беріледі. Мұғалім балалардың əлем мəдениеті, адам өмірінің көп 

нұсқалы, ұлттық өзін-өзі идентификациялау дағдылары туралы елестерін, 

сондай-ақ басқа ұлт өкілдерімен позитивтік өзара əрекет жасау дағдыларын 

қалыптастыруға міндетті. 
 

Бақылау жəне өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар 

 
1. Ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың білім сапасында 

қолдануы қандай факторлармен белгіленген? 

2. Модуль, гипермəтін дегеніміз не? 

3. Модульдік оқытудың қандай артықшылығы бар? 

4. «ƏКМ» электрондық мəдениеттану бағдарламасында қандай 

техникалық тəсілдер қолданылады? 

5. «ƏКМ» электрондық мəдениеттану бағдарламасының мақсаты мен 

міндеті неде? 

6. «ƏКМ» электрондық мəдениеттану бағдарламасының құрылымы 

қандай модульдер жəне микромодульдерден тұрады жəне не үшін арналған? 

7. Өнертанудың эстетикалық жəне танымдылық функцияларын қалай 

түсінесіз? 

8. «ƏКМ» электрондық мəдениеттану бағдарламасында тараулар 

бойынша тапсырманың қандай түрлері ұсынылған? 

 
Өзіндік жұмысы үшін тапсырмалар 

 
1. «ƏКМ» электрондық мəдениеттану бағдарламасының жəне «ƏКМ» 

электрондық дидактикалық құралының модульдеріне талдау жасаңыз.  
2. «ƏКМ» электрондық дидактикалық құралының «Дүниежүзілік мəдени 

мұра» модуліне түсіндірме беріңіз, өнердің басқа жауһарларымен 

толықтырыңыз. 
3. «Өнер арқылы жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру» жəне «Өнер бойынша электрондық оқулықтардың 

оқушылардың адамгершілік тəрбиелеуіне əсері» тақырыптары бойынша 
реферат дайындау. 

4. Төмендегі сауалнама бойынша мектеп ұстаздарымен, оқушылар 

арасында сауалнама өткізіңіз. 
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Төзімділік (толеранттық) қалыптасқан деңгейін анықтайтын сауалнама 

Сұраққа жауап бере отырып таңдаған жауабыңызды дөңгелекке алыңыз 

 

1. Құжат бойынша сіздің ұлтыңыз қандай? 

А) қазақ 

Б) орыс 
В) ұйғыр 

Г) өзге ұлт (жазыңыз) ______________________ 

 

2. Өзіңізді қай ұлтқа жатқызасыз? 

А) қазақ 

Б) орыс 
В) ұйғыр 

Г) өзге (жазыңыз) ______________________ 

 

3. Өз ұлтыңызға қандай мəн бересіз? 

А) үлкен 

Б) аса мəн бермеймін 

В) немқұрайды қараймын 

Г) немесе (жазыңыз) ______________________ 

 

4. Біздің елдің ұлттары жəне ұлтаралық мəселелер жайлы көбіне қайдан 

білесіз? 

А) мектептегі тарих жəне қоғамтану сабақтарынан 

Б) ТД жəне радиодағы ақпараттардан 

В) жауап беруге қиын 

Г) өзгеше (жазыңыз) ______________________ 

 

5. Егер сізге ұлт таңдау мүмкіншілігіңіз болса қандай ұлтты таңдар 

едіңіз? 

А) қазіргі ұлтты 

Б) қазақ ұлтын 

В) орыс ұлтын 

Г) өзге (жазыңыз) ______________________ 

 

6. Сіздің ойыңызша ұлтымызды анықтау үшін нені негізгі деп 

есептейсіз? (үш жауаптан артық болмауы тиіс). 
А) тұрғын жерім жəне оның табиғаты 

Б) өткелі, халқымның өткен тарихы 

В) менің ата-анам 

Г) халқымның тілі 
Д) руластарының сыртқы бейнесі, бет əлпеті. 
Ж) халқымның салт-дəстүрі, əдет-ғұрпы 

З) өзім өмір сүріп жатқан Қазақстан Республикасы 

И) бұл сезімді түсіндіру қиын 
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К) жауап беруге қиын 

Л) немесе (жазыңыз) ___________________________________________ 

 

7. Халықтардың дəстүрлі мерекелерін жəне рəсімдерін атап жазыңыз. 
А) қазақтардың ________________________________________________ 

Б) орыстардың ________________________________________________ 

В) ұйғырлардың _______________________________________________ 

Г) басқа ұлттардың _____________________________________________ 

 

8. Қандай жазушыларды, ақындарды, мəдениет қайраткерлерін жəне 
халық қаһармандарын сіз білесіз? 

 

А) қазақ халқында 
________________________________________________ 

Б) орыс халқында 
________________________________________________ 

В) ұйғыр халқында 
________________________________________________ 

Г) өзге ұлт (жазыңыз) 
_______________________________________________ 

 

9. Сіздің жанұяңызда діни мейрамдар жəне рəсімдер атап өтіле ме? 

А) иə 
Б) жоқ 

В) білмеймін 

Г) жауап бере алмаймын 

 

10. Егер атап өтсе онда қандай? 

А) мұсылмандық (құрбан айт, ораза жəне т.б.) 

Б) православтық (Рождество, пасха жəне т.б.) 

В) мұсылмандық жəне православтық 

Г) жауап бере алмаймын 

 

11.Қандай ұлттық тағамдар білесіз жəне дəмін көрдіңіз бе? 

 

А) қазақтың ___________________________________________ 

Б) орыстың ___________________________________________ 

В) ұйғырдың __________________________________________ 

Г) өзге _______________________________________________ 

 

12. Сіз ұлтыңыз үшін өзіңізге салқын қарағанды немесе кеміткенді 
сезіндіңіз бе? 

А) иə 
Б) жоқ 

В) білмеймін 



 64

Г) жауап беруге қиын 

 

13. Сіз ұлтыңыз үшін өніңізге салқын, қараңғы сезінесіз, олар қай 

жағынан байқалады? 

А) құрбы мен қластас балалардың маған жаман есімдер қою жағдайда 
Б) өзге ұлт ересектерін маған деген көқарасынан, соның ішінде 

мұғалімдер 

В) мені өз компаниясына қоспағаннан жəне достасқысы келмегеннен 

Г) өзге______________________________________________________ 

 

14. Дос таңдауға ұлттың əсері бар ма? 

А) бар 

Б) əсері жоқ 

В) ойланбадым 

Г) жауап беруге қиын 

 

15. Ұлтаралық некеге қалай қарайсыз? 

А) жақсы 

Б) теріс 
В) бəрі бір 

Г) жауап бере алмаймын 

 

16. Құрбыларыңыздың ұлтын қалай анықтайсыз? 

А) түр сипатына, бет əлпетіне, көз қиығына қарап 

Б) қазақша немесе орысша сөйлегеніне қарап 

В) аты-жөніне қарап 

Г) жауап бере алмаймын 

 

17. Жақтырмайтын ұлтыңыз бар ма? 

А) иə 
Б) жоқ 

В) білмеймін 

Г) жауап бере алмаймын 

 

18. Орыс тілін өзінің туған тілі деп санайтын орыс емес ұлттар жайлы не 
ойлайсыз (қазақ, ұйғыр т.б)? 

А) олар өз туған тілін ауыстыруға елікті 
Б) маған бəрі бір 

В) олардың бұлай істегені жөн емес, себебі өз ұлтының мүддесін 

кемітеді. 
Г) жауап бере алмаймын немесе басқа _____________________________ 
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Білім бақылау жəне өзін-өзі бақылау үшін тест тапсырмалары  

 

1. Тəрбие жүйесі 
 

А) Өздік компоненттерінен құралған динамикалық жүйе, тұрақты ортасыз, 
мақсатсыз, басқарусыз жүзеге аспайды. 

В) Жалпы адамдық ортада болмайтын динамикалық жүйе 
С) Динамикалық жағынан – мемлекеттік нұсқауы бойынша басқарылатын 

жүйе 
Д) Өздігінен ұйымдастырылып, өздігінен дамитын жүйе 
Е) Негізінен ішкі қарама-қайшылықтан дамитын жүйе 
 

2. Тəрбие процесінің ерекшеліктерін бөліп көрсетіңіз: 
 

А) көп факторлы, мақсатқа бағытталған жеке тұлғаға құрмет 
В) ыңғайсыздық, үнемдік, түсініксіз нəтижелердің жанұямен байланысы 

С) сезімін тəрбиелеу, құрамдылық, активтілік 

Д) жақсыға сүйеніш, қиындық, диалектілік нəтиженің бөлектілігі 
Е) варианттылық, қоршаған ортамен қарым-қатынас, детерминизм тəрбие 
процесінің өзара байланысқан бүкіл жүйеге əсері 
 

3. Эстетикалық тəрбиенің құрамы 

 

А)  жаттықтыратын жаттығулар 

В) əңгіме 
С) табиғат, əдебиет, өнер 

Д) мадақтау 

Е) жазалау  

 

4. Əлемге көзқарастар жүйесі 
 

А) ғылым      

В) дін      

С) əлемдік көзқарас 
Д) менталитет 
Е) əлемді түсіну 

 

5. Эстетикалық тəрбиенің мақсаты 

 

А) əсемдік, эстетикалық талғамдарды қалыптастыру сезімі 
В) эстетикалық идеалды, көркем шығармалық қабілеттерді,эстетиканы 

қалыптастыру 

С) қабілетін, көркем өнерін қалыптастыру 

Д) барлық жауаптары дұрыс 
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Е) эстетикалық тəрбиенің негізі – адамға көркемдікті түсініп, дұрыс 
бағалауға үйрету 

 

6. Тəрбие принциптері (ұстанымдары) 

 

А) тəрбиеші мен тəрбиеленушінің жұмысына, мазмұны мен 

ұйымдастырушылығына қатал талап қоятын, жоғары эффектілік тəрбиемен 

қамтамасыз ететін маңызды педагогикалық жүйе 
В) тəрбиеші тəрбие жұмысын ұйымдастырғанда, жоспарлағанда негізгі 
талаптарға сүйенеді 
С) негізгі талаптар тұрақтылығы мен ұйымдастырушылығын анықтайтын 

педагогикалық теориялар 

Д) базалық талап, педагогикалық теорияның идеясы 

Е) барлық жауаптары дұрыс 
 

7. Оқушылардың жетістіктерінің талдауы мен бағасын қандай мақсатта 
анықтайды: 

 

А) қазіргі тексеру мақсатымен 

В) оқушылардың жұмысын түзету, оқу процесін басқару мақсатымен 

С) бағаны жинау мақсатымен 

Д) оқуды жекелендіруді күшейту мақсатымен 

Е) оқуды стимулдау мақсатымен 

 

8. Адамгершілік тəрбие бұл: 

 

А) жеке тұлғаның моральдық күш-жігері сапасының қалыптасуына алып 

келеді 
В) ар-ұяты мен жауапкершілікті толығымен тəрбиелеуде талап қояды 

С) жеке тұлғаның сезімін қалыптастыру 

Д) адамгершілік ой-өрісін, пікірден, сезімнен, идеалдан, тəртібінен құралады 

Е) барлық жауаптары дұрыс 
 

9. Тəрбие əдісін анықтайтын жалпы міндеттері бар топты көрсетіңіз: 
 

А) эстетикалық адамгершілік тəрбие, ұжымшылдық жəне уақыт 
В) тəрбие мақсаты, тапсырмасы, мазмұны, міндеттері, құралдары, жас жəне 
жеке ерекшеліктер, педагогикалық квалификация мөлшері 
С) кəсіби бағдар, жүйелілік, бірізділік, тəрбие құрамы 

Д) мектептерді демократияландыру, ата-ананың, оқушының тілектері 
ұйымдастырушылардың тапсырысы 

Е) қадағалаушылығы, тəрбие дифференциясы, еңбек тəрбиесі, оқушылардың 

қоғамдық тəртібінің біліктілігі 
 

10. Тəрбие мазмұнының позициясын анықтайды: 
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А) гумандылық жəне гуманитаризация 

В) кəсіптік жəне политехникалық білім 

С) өмір бойы тəрбиелеу 

Д) ақыл-ой, дене тəрбиесі 
Е) жеке тұлғаны жан-жақты дамыту 

 

11. Эстетикалық тəрбие: 
А)  бұл процесс –оқушылардың өнер білімін меңгеру, қабілеттілігі, біліктілігі 
В) бұл – мақсатқа бағытталған процесс, шығармашыл –активті жеке тұлғаны 

қалыптастырады, қабылдап, сезіп, көркемдікті бағалайтын, əсемдік заңымен 

өмір сүретін, шығармашылықпен айналысатын тұлға 
С) бұл – балаларға қабылдау қабілеттілігін, сезімін, көркемдікті бағалауды 

қалыптастыратын процесс 
Д) бұл –мұғалімнің оқушыларға өнер туралы білімін беретін процесс 
Е) бұл – сурет, əн-күй жəне əдебиет шығармашылығын үйрету процессі 
 

12. Педагогикалық технологияның маңызды принциптерінің бірі 
А) гумандылық жəне гуманитаризация принципі 
В) көрнекілік 

С) өмір бойы тəрбиелеу 

Д) бірізділік 

Е) оқытуды аяқтау принципі 
 

13. Модульдық оқыту дегеніміз не? 

А) гумандылық, гуманитаризациялау принципі 
В) көрнекіліктер 

С) мақсатты бағытталған бағдарлама 
Д) бірізділік 

Е) оқытуды аяқтау принципі 
 

14. Əлемдік көркем - өнер мəдениетінің бағдарламасы 

А) гумандылық жəне гуманитаризация 

В) көрнекілік 

С) мақсатты бағытталған бағдарлама 
Д) интегралдық ұстаным 

Е) тарихи ұстаным 

 

15. Микромодуль – бұл: 

А) тапсырмалар жинағы 

В) сұрақтар жинағы 

С) мақсатқа бағытталған бағдарлама 
Д) бірізді тапсырмалар 

Е) бір тақырыппен байланысқан гипермəтіндер 
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4.  ОҚУШЫЛАРДЫҢ АДАМГЕРШІЛІК ТƏРБИЕЛЕУ ҮРДІСІНЕ ҚАЗІРГІ 
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОСУДЫҢ 

ФОРМАЛАРЫ МЕН ƏДІСТЕРІ  
 

Бала мен адам абсолюттік тəрбиелеу құндылығы болып табылады. «Əр 

заттың өлшемі» тұлғаның қалыптасуы, мақсаты, қорытындысы жəне де ең 

басты белгісі тəрбиелеу бағасының сапасы болып табылады. 

Тəрбиелеу адам санасында бұл гумандік, тұлғаның бейімделуімен 

тəрбиеленуі. Мəдениет адамы – бұл ізгілік шыңы, себебі онда адамдарға 
деген махаббат, барлық тіршілік иелеріне қайырымдылықтың үйлесуі, 
жақсылық, қайғыру қабілеті, жақындары мен өзгелерге көмектесуге 
дайындық, қымбатты бағалау жəне əр адамның қайталанбастығы, адам 

өміріне қол сұқпау, өмірге, келісімділікке деген ұмтылыс, əр адамға 
шыдамдылық пен жақсылық жасауда іскерлік таныту, олардың нəсіліне, 
ұлтына, дініне, қоғамдағы орнына, өзіндік қасиетіне қарамастан. 

Адамгершілік түсінігі ғылыми əдебиетте дүниетаным жəне мінез-құлқы, 

сапасы, ұстанымымен түсіндіріледі, бұған байланысты адамгершіліктің əр 

түрлі түсінігін байқауға болады. 

«Адамгершілік» сөзі латынның humanus («адами») сөзінен пайда болған. 

Ол дүниетаным, теңдеу ұстанымында, əділеттілікте, бос өмір сүруінде, 
адамдардың арақатынасын бағалау, бір-біріне ізгілікке деген сенімінде 
негізделген. Бұдан адамгершілікті пайдаланған сөздерден бөлек түсіндіруге 
болады, бірақ біз өзге қағиданы ұстандық, адамгершілік бұл жоғарыда 
келтірілген дəйектердің сапасы. 

Адамгершілік-бұл ізгілік нышаны, өзінде адамға деген махаббатты, əр 

тіршілік иесіне деген сүйіспеншілікті, жақсылықты, қайғыру қабілеті, 
жақындары мен өзгелерге көмектесуге дайындық, əр адамның 

қайталанбастығы, адам өміріне қол сұқпау қағидаларын топтастырады.  

Я. А. Коменский өзінің еңбектерінде гумандық тəрбиеге үлкен көңіл бөлген, 

олар педагогикалық ғылымның негізіне кіреді. Алғаш педагогикада  
əлеуметтік жеткіліктеу тапсырмалары, тұлғаның жетілуімен артты, онымен 

бірлесіп əрекет қылу, «гумандық өмірді» құруға ұмтылу. Осындай 

ұстанымдар орта ғасырлық үлкен мəселелерді шешуге нақты бағыт берді, сол 

кездегі революциялық жаңалық болды. 

Гумандық-сөзінің мағынасы көп, бұл адамдармен қатынас, оларға деген 

махаббатқа бөлену, олардың жағдайын ойлау, адамгершілік абыройын ойлау. 

Гумандық педагогикада бұл түсініктер өзара қосылады (адамдардың  

тұлғасының азат дамуы, адамгершілік абыройын сыйлау) 

Гумандық педагогика - қиын, көп түрлі құбылыс. Оны жеңіл, бірақ 

көлемді, оңай, «балаға деген махаббатқа» жатқызуға болмайды, не дегенімен 

онсыз еш гуманизм болмас. 
Оқытушының  əке - шешемен, басқарушының – оқытушыға деген 

қарым-қатынасы өзгерді. Ең бастысы бастауыш сыныбының оқытушысымен 

пəн мұғалімінің қатынасы өзгеруге тиіс. Оқытушы өмір бақи оқиды. 
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Балалар ортасында агрессивтік, түршігу, жетістікке жетпеу сезімі өсе 
бастайды. Осының бəрі оқушының адамгершілік жəне психологиялық 

жағдайына қатты əсер етеді. 
Гумандыққа тəрбиелеу-бұл гумандық (адамдық) мұғалімнің оқушыға 

қатынасы, одан адам бейнесін көру жəне солай қабылдау, оны өзгертпеуге 
тырысу. Өзінің жақынын сүю. Халықта айтылғандай «қандай туылды-сондай 

жаралды», мұғалімнің гуманистік бағыты, бала қандай болса солай қабылдау, 

өзі сүріп жатқан өмірімен, өзінің қарым-қатынасына оның өмірін қосу, 

барлық оның өміріне қызығу жəне бірлесе өмір сүру, басқа оқушыларды 

қабылдай білуге дайындық, олардың жеке ерекшеліктерімен, ол 

ерекшеліктерге баға берместен, яғни төзімділік гумандықтың негізі болып 

табылады.  

Бірақ, бұндай деңгейдегі мəселелер, əр кез өзгеріп, отыратын 

экономикалық жағдайларда дербес білім беру жүйесінде шешу мүмкін емес, 
əсіресе бір ауданға үкіметтің қолдауы қажет. Гумандыққа тəрбиелеу 

қажеттілігінен педагогтік ұжымның қажеттілігі туындайды. Ұжымда бір 

бағыт болуы тиіс. Əр оқытушы өз ісін білуге тиіс. А.С. Макаренко 30—

жылдары айтқан, он таланттан əр жаққа тартатын ұжымда бес орташа 
оқытушы бір бағытта жиналғаны дұрыс. Гумандыққа тəрбиелеу 

жағдайларында сандық белгілері (стандарттық) негізгі мақсаты болудан 

қалады, олар екінші жағдайға түседі, көмекші рөлге. Қазіргі заманғы 

мектептердің мақсаты-оқушының шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту 

жəне нығайту, гумандықтың жақсы дəстүрінде оқыту. Бұл оның негізгі 
идеялардан жəне білімнің дəстүрлі ұстанымдарынан, қазіргі кезеңнің 

маңыздылығының түбірлі ерекшелігі. 
Маңызды болып ең басты Руссоның тəрбиелеу əдісі болып табылады, 

азат мақсатты тəрбиелеу орталықтарын араластыру үрдісі. «Азат» түсінігі, 
тəрбие үрдісінен толық бас үзуді білдірмейді, бұл бала тəрбиелеу 

орталығының үрдісі болып табылады. Табиғат оған максималды сенім 

білдіреді, өйткені ол онымен туылғаннан бір тұтас жəне үйлесімді болып 

табылады. Бұған қарамастан, тəрбие жүйесі қиын болып табылады; 

тəрбиелеуші  баланың өз бетінше өмірді тануға, ақылмен ұмтылыс шөлін 

қолдай отыра, құмарлығын реттеп отыру керек. Руссо Локканың 

рационализмін жəне прагматизмін сынай отырып бекітеді, адам адам болады 

егер, өзі екпінді əлеммен өзара байланысы арқылы өзінің табиғи болмысын 

дамытса.Тəрбиелеу бұндай түрде, баланың өзіндік өмірлік тəжірибесінің 

қабылдау жүйесіне айналады, өзінің табиғи ортасынан шығады. 

Заманауи Руссо, атақты швейцар педагогы Иоган Генрих Песталоции 

(педагогикада гумандық идеяны жалғастырды), алғашқы адамдардың 

гумандық сезімін қалыптастыра, педагогикада гумандық идеяны 

жалғастырды. Адамгершіліктің алғашқы тамыры болып, баланың анаға деген 

сенім сезімі, махаббаты табылады, ол оны қорғайды жəне оған қамқор 

болады. Тəрбиелеуге көмектесу арқылы біртіндеп шеңберді кеңейтуге 
ұсынады, онда бала махаббатының обьектілері кіреді, адамгершілік 

сезімдерінің ұйықтап жатқан ұрығын өмірге шақыру арқылы. Бастапқы да 
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баланың  анадан, əкеге деген, кейін əпкелеріне, ағаларына, содан мұғалімге, 
құрбы-құрдастарына, бала дамуының белгілі бір кезеңінде өз халқына жəне 
бүкіл адамзатқа деген махаббатын кеңейту. Бұл адамдық махаббат пен 

сенімнің «табиғи шеңбері». Песталоции балада дамудың үлкен потенциалын 

көрді, дамуға бағытталған туа біткен болмыстың бар болуын бекіткен: «Көз 
көргісі, құлақ естігісі, аяқ жүргісі, қол ұстағысы келеді. Сонымен қоса жүрек 

сенгісі жəне сүйгісі келеді. Ми ойлағысы келеді. Осының негізінде ол 

бастауыш білімнің, адамгершілікке тəрбиелеу жəне мектеп білімінің даму 

идеяларын ұсынды. 

Толеранттыққа тəрбиелеу заманауи маңызды мəселелердің бірі болып 

табылады, белгілі ресей этнологы, профессор В.А. Тишков өзінің соңғы 

жұмысында «толеранттық педагогикасын» құру міндетін, оның 

ұстанымдарын бүкіл қоғамға, оқу орындарына, институттарда қолдануға 
ұсыныс жасады. В. А. Тишков толеранттықтың мəнін ерекше əлеуметті-
рухани феномен сияқты қалыптастырды жəне бұл құбылыстың қоғамда даму 

бағытын жəне міндеттерін анықтады. Ғалымның пікірінше, толеранттық екі 
ортада өзінің көрінісін табады: психологиялық деңгейде – ішкі  құрылыс 
жəне тұлғаның ұжыммен қатынасы, саяси деңгейде- іс-əрекет немесе іске 
асырылатын  норма сияқты. Құрылған жүйе ретінде толеранттық дербес жеке 
мінез таныту керек, ол байланбайды, тек тəрбие ақпарат жəне өмірлік 

тəжірибе арқылы беріледі. Қимыл үстінде толеранттық – бұл  өзіндік 

шектеудің екпінді позициясы, бұл екі бір –біріне қарама-қарсы жақтардың 

өзіндік мəселеге келуі. 
Біздің түсінігімізде толеранттылық шыдамдылықпен ғана теңестіруге 

болмайды. Біріншіден, толеранттық əр кез дамитын үрдіс, ол өзіне 
эмоциялық-психологиялық нормаларды, өзге ұлттарға қатысты сезімді, 
білімнің кең жиынтығын, өзге мəдениетті, тілді, өзге ұлттарға дұрыс көз 
қарас туралы ақпараттық ұғымдарды қосады. 

Екіншіден, толернаттық құбылыс ретінде, жай шыдамды қатынасқа 
қарағанда біршама кең. Бұл құбылысты шет ел терминімен атау бекер емес. 
Бұдан толеранттық түсінігі шыдамдылық қатынасымен қатар, бүкіл адамдық 

мораль ұстанымы, өзге ұлттардың құқын сақтау заңдылығымен түсіндіріледі. 
Белгілі, 1995 жылы БҰҰ-мен толеранттылық жалпы болып белгіленеді. 

Бұның себебі, ең бірінші мынандай факторлар əсер етті, ұлттар арасындағы 

қақтығыс, ұсақ ұлттарды жою, діни экстремизм, интеллигенцияға  қарсы 

шығу, саяси қозғалыстардың шыдамсыздығы, осал топтарды жою. 

Шыдамсыздық шынымен əлемдегі ең бір ауқымды мəселеге айналды.-

оның басты қорытындысы өзге ұлттармен жеке адамдарды қорлауында 
жатты. Ұжымдық, мемлекеттік деңгейге жеткен шыдамсыздық 

демократиялық жəне жеке бастың құқығын жоя бастады. Шыдамсыздық көп 

түрлілікке қарсы шықты, ол көп түрлілік адам дамуын байытатын маңызды 

фактор. Психологиялық – педагогтік шығармаларда бұл мəселелердің əр 

түрлі аспектілері алынған. 

Толеранттылық мəселелерін зерттеу педагогикада, психологияда жəне 
өзге ғылымдарда көптеген ғалымдардың еңбектерінде айтылады. 
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Толеранттылық  бұл адамдардың, бірлестіктердің, мемлекеттердің өзгелерді 
таңдау құқықтарын сыйлау, өзгелердің көз қарасын дұрыс қабылдау қажет. 

«Шыдамдылық» - бұл бейбітшілікке жету, соғыс мəдениетінен, 

бейбітшілік мəдениетіне апаратын жолы деп, Декларациялар ұстанымында 
айтылған. Юнесконың Негізгі Алқалы жиынында, 1995 жылы қабылданды. 

Алқалы жиында толеранттылық түсінігіне мынандай сипаттар берілді; 
-сыйлау, біздің өміріміздің көп түрлі мəдениеттілігін қабылдау, өзгелерді 

білдіру формалары мен адам тұлғалығын мойындау, 

-догматизмнен бас тарту, шексіз шындықпен нормалардың 

нақтылануынан халықаралық актілерде қабылданғандай. 

Толеранттылық – бұл келісу немесе кешірімділік қана емес, бұл 

адамдардың құқығы мен бостандығын қабылдау. Толеранттылық – бұл 

ақылдылар мен мықтылардың жолы, өзіне сенімді, шындыққа ғана жүретін, 

өзгелердің пікірін қабылдай білгенге келетін қасиет. 
Көптеген мəдениеттерде «толеранттылық» түсінігі «шыдамдық» сөзінің 

өзіндік синонимы болып табылады, лат.tolerantia- шыдамдылық, ағыл. – 

tolerance, toleration, нем.- toleranz, франц.- tolerance. Тарихи - мəдениеттің 

дамуы мен қалыптасу үрдісінде «шыдамдылық» философиялық ой 

деңгейінде көп өзгеріске ұшырады. Бұл құбылыс табиғи болып саналады, 

өйткені қоғамның өзіде өзгерді, адам қарым-қатынасында көптеген идеялар 

қойылды. ХІХ ғ. «шыдамдылық» етістігі көптеген мəселеге ие болды, 

қайғыру, шынығу, өзгеріссіз тұру, бірдеңеге қол жеткізу, басқару, асықпау, 

т.б. 

«Төзімділік» категорияларында көпмағыналығына қарамастан меңзей 

қараушылық реңкі жəне енжарлық бағыты бар. Бұндай сипаттамалық түсінік 

қазіргі таңдағы түсініктерде сақталған. Д.Н. Ушакованың редакциясы 

бойынша орыс тілінің ұғымды сөздігінде «толеранттық» категориясы 

«төзімділік» категориясымен толық теңдестіріледі. «Шет тілдер сөзінің 

сөздігінде» бұл түсінік «өзгелердің көз қарасына, үмітіне, тəртібіне төзу, 

біреуге немесе  бір нəрсеге немқұрайлылық»  болып анықталады. Бұл 

сөздікте биоəлеуметтік аспектілермен байланысты тағы да  екі түсінік пайда 
болды: имуналды реактивтің организмдегі толық жəне бөлшектеп жоқ болуы, 

ана немесе мына орта факторларының қолайсыз əсерін организмнің кешіру 

қабілеті». Пассивтік жəне негативтік бағыттылықты «Басқа тілдер сөзінің 

ұғымды сөздігінде» табамыз. Берілген «толеранттық» түсінігінің көзі толық 

«антиденелерді өндіру қабілеттілігін жоғалтумен»  байланысты. (қайтадан, 

медициналық-биологиялық аспекті) Саяси толеранттық ерекше бөлінеді: ана 
немесе мына саяси күштердің позициялары. 

Жеке тұлғаның өмірінде толеранттық қарсыластарының пікіріне құлақ 

тігуге дайындықтың көрінуі. 
Толеранттық-ол төзім жəне төзімділік емес. Егер де шыдам жиі ауруды 

сезінуші жағынан іс-əрекеті зорлық не басқада негативті іс-əрекеттің 

формаларын немесе сезімді білдірсе, ал шыдамдылық өзгелердің теңдігін 

мойындап немесе құрметтеп, басым болудан, зорлықтан бас тартуды өзінде 
қорытады. Шыдамдылық – бұл ашық жəне еркін ойлау қасиеті. Бұл- 
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тұлғалық немесе қоғамдық мінездеме, əлем жəне əлеуметтік орта көпөлшемді 
болып табылатын мойындауды болжайды, ал ол дегеніміз, əлемге деген көз 
қарасын əр түрлі жəне біртүрлілікке немесе біреудің пайдасына шешілмеуі 
тиіс. 

Толеранттық жақындап келу, толеранттық тұлға сияқты, осы немесе өзге 
позициялар жəне көптің бірінің көзқарасы өзіне қалған барлығын 

қосалмайды деп болжайды. Бұл жағдайда білімнің деңгейіне немесе оны 

иемденуге байланысты емес, əлеуметтік жəне саяси позициялардың  тек 

мөлшеріне де байланысты. Толеранттық позияция жəне толеранттық тұлға 
қабілеті немесе  бұл өзгешелікті болдыруға, плюрализмнің жақтастары 

болуға дайындық.Толеранттықтың  табиғаты жəне мəселесі бар болу 

ерекшеліктерімен, қарама-қайшылықтарымен, сонымен қатар дау-жанжал 

мүмкіндіктерімен байланысты. Алайда толеранттық бұл жүзеге  асуға 
тұрмақ, байқалуға рұқсат етпейді. Болашақта потенциалды дау-жанжалды  

тудырған толеранттық əр қоғамдағы нақты тіршілік ететін теңсіздік 

құбылысына, жарысушылыққа немесе биік болып тұруға манифесті жəне 
зорлық формаларда көрінуге жол бермейді. 

БҰҰ-ң жарлығына кіріспеде толеранттық анықтама мінездемесінің түрі 
өзгерді; «шыдамдылық танытып, бір-бірімен бейбітшілікте, жақсы көршілер 

сияқты өмір сүру». Мұндағы лексема іс-əрекеттегі əлеуметтік екпінді бояуды 

алып қоймай, сонымен қатар əлеуметтік сəтті жағдайды қарастырады 

(қоғамдық жүйе интеграциясы). Өзімен үйлесімдікте өмір сүруді білгендей, 

əлем адамдарында қамтиды. Көңілдегі қарым-қатынас үйлесімділігі ең 

алдымен субъектілердің бір-біріне деген құрметі. 
«American Heritage Dictionary»  ұсынатын сөздігінде «толеранттық» 

анықтамасы мынандай жүктемені алып жүреді. «Толеранттық-өзге 
адамдардың іс-əрекетін жəне сенімін құрметтеу, мойындау немесе  
тəжірибесін мойындау қабілеті. Дегенмен, мальтиялық зерттеуші Кеннет 
Уэли «Білім жəне толеранттық» мақаласында  «толерантты» анықтамасы 

мұнда толық емес, «толеранттық басқа адамдарды жай ғана мойындау жəне 
сенімдерін, іс-əрекетін құрметтеу емес, сонымен қатар бізден ерекшелінетін 

«өзге адамдардың» өздерін құрметтеу жəне мойындау» деген қорытындыға 
келеді. Ресейлік «саяси энциклопедияда», «толеранттық саяси-қоғам 

өміріндегі барлық екпінді қатысушылардың қарым-қатынасындағы ішкі 
мемлекеттің, сондай-ақ мемлекеттер арасындағы ретке келтірілген 

өркениетті қатынастардың қажеттілігін түсінетін міндетті талап. Мұндай 

жағдайларда, біз мынандай қорытындыға келдік; толеранттық позитивті 
өзара іс-əрекетке, реттелген қарым-қатынасқа ұмтылатын, тұрмыстағы 

жалпы-адамдық  заңдылықтарды бұзбайтын, өздерінің еркіндігін іске 
асыруда өзге адамдарға зиян келтірмейтін тұлғаларға таралады. 

Оксфордтың ғалым-саясаткері Джонатан  Ролз: «теңсіз субъект 
щыдамсыздығын көрсеткен жағдайда, қоғамдық тəртіпке қауіп төндіргенде, 
қоғам өзін-өзі мақсатында теңсіз субъектіні басуға жəне қысымға алуға құқы 

бар, деп пайымдайды. Бір қандай да пікірмен келіспеу мүмкін емес, бірақта 
оны толықтыруға болады. Өзін-өзі қорғау шараларын қолданбас бұрын, 
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қалыптасқан қиын-қыстау жағдайларға талдау жасап, оның пайда болған 

себептерін айқындауға тырысу қажет. Бар іс-əрекет біздің тəртібімізден, 

біздің идеологиядан пайда болды деген ой бір сəтке келсе, онда өзін-өзі 
қорғау тактикасы туралы сөз əңгіме болуы мүмкін емес. Өзгелердің негативті 
білдіру себебі біздің өзімізден қашанда-бір демонстрация жасаған біздің 

шыдамсыздығымыздан. 

Сонымен қатар, толеранттылықты жиі патриотизммен жəне 
интернационализммен шатастырады. Бір жағынан, педагогикада толеранттық 

қалыптасу аспектісі əлі ешқандай жүйелік жəне пəндік мазмұн алған жоқ. 

Əрине, бұл мəселемен мүлдем шұғылданбады деуге болмайды. Алайда осы 

мəселеге қатысты бұрынғы жұмыстардың көбісі толеранттықты 

қалыптастыру интернационалды рухта тəрбиелеу концепциясының  

жақтауында қарастырған. 

Толераттық-мектепте жəне жалпы қоғамда бірден-бір өткір мəселе. 
Барлығымыз  əртүрлі екенімізді жəне өзге адамдарды қандай болса да, 
сондай қалпында қабылдауымыз керектігін жақсы түсіне отыра, біз əрқашан 

өзімізді теңбе-тең жəне сыпайы ұстаймыз. Бір-бірімізге қатысты шыдамды 

болу маңызды, бірақ бұл өте қиын. «Педагогика ынтымақтастығы» жəне 
«толеранттық» түсініктерінің заманауи мектептерде қандай да бір өзгертулер 

жасау мүмкін емес. Мектеп балаларға еркін, толерантты, зорлықсыз мекен 

болуға қабілетті. Мектеп əлеуметтік, табиғи, мəдени ортаны меңгеру, оның 

тəрбиелік мүмкіндіктерін пайдалануын жəне оның балалық қажеттіліктеріне 
«бейімделу», тəрбие кеңістігінің ауқымды орталығы болуы жəне аталуы 

мүмкін. 

Ең ауқымды түсінікте толеранттықтың ірге тасы болып тұлға деңгейі 
табылады, бұл тұлға ізгілігі өзінде тұрмыстық толеранттықтың басқа барлық 

аспектілерін ұстайды (өркениетті, этникалық, əлеуметтік формалар). 

Бастауыш мектептерде толеранттыққа тəрбиелеу мəселесі өзінен-өзі өзекті. 
Бұл өмірлік кезеңнің барында, əр түрлі микроəлеуметтен келген əр түрлі 
өмірлік тəжірибесі бар жəне қалыптаспаған коммунативтік еңбектің балалар 

арасында өзара іс-əрекеттестікті  қалыптастыра бастайды. Жемісті оқу үшін 

сыныпта бұл қарама-қайшылықтардың өзара іс-əрекеттестік үрдісін  қандай 

да бір ортақ негізге түйістіру қажет. Сыныптағы зорлықсыз, құрметтеу 

қатынасы, үйлесімді қатынас, толеранттыққа тəрбиелеу ынтымақтастықтың 

дамуына ықпал етеді. 
Өктемдік қатынас стиліндегі «мұғалім-оқушы» жағдайында 

толеранттыққа тəрбиелеу мүмкін емес. Сондықтан мұғалімге оқу үрдісін 

ұйымдастырудағы анықталған демократиялық механизмдерін  меңгеруде 
жəне оқушылардың бір-бірімен, мұғаліммен қатынаста болуына көмектесу 

керек. Дəл мектепте баланы үйрету маңызды, бір жағынан, өзгені мағыналы 

жəне бағалы сияқты қабылдап, ал басқа жағынан өзінің көзқарастарына сына 
қарау. Мектептегі тəрбие «тұлғаны оқыту жəне тəрбиелеу, əлемді қарама-
қайшы заттарға жəне құралдарға бөлмей, бір мезетте тұтас тұлға бола тұры, 

бір бүтінді өзінде біріктіретін, əр түрлі бейнедегі əлемді бірлікте қабылдау 
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қабілеті, оған өзінің этносының мəдениетін ендіру, адамзатқа, əлеуметке 
тиесіл сияқты» бағытта болуы тиіс. 

Мұндай бейнеде, толеранттық түсінігінің көбісі шыдамдылық түсінігіне 
ұқсас, екпінді жарық бағытқа ие. Толеранттық – енжар емес, екпінді 
адамгершілік позициясы  жəне этностар, əлеуметтік топтар арасындағы өзара 
түсіністік атына, өзге мəдениеттің, ұлттық, діни немесе əлеуметтік ортаның 

өзара позитивті əрекеттестігі шыдамдыққа психологиялық дайындық. 

Эмпатия – бұл өзге адамдардың ішкі əлемін рационалдан тыс тануы 

(сезінуі). Эмпатияның дамуы-қатынас бойынша əріптесінің əлемін сезінуді 
талап ететін, кейбір қызмет түрлеріндегі жетістікке жетудің маңызды 

факторларының бірі; психологияда, өнерде, медицинада, журналистикада 
жəне т.б. 

Эмпатияға қабілеттілік-зеректік, көркем объектіге сезімталдық, 

эстетикалық рахат көзі сияқты кəсіби сапаларды дамытуға қажетті жағдай. 

Сонымен қоса эмпатия өзгенің уайымын  адамдардың эмоционалды 

ықыласын түсінеді. Эмпатиялық мінездің сезімі эмоционалды үн қату сияқты 

элементарлы (рефлекторлы) жəне жоғарғы тұлғалық формаларда (жан ашу, 

бірге уайымдау, бірге қуану) іске асады. 

Эмпатия (грек.Empatheia – бірге уайымдау) - бірге уайымдау жəне жан 

ашу формасында өзге адамның эмоциялық жағдайын түсіну, əлеуметтік –

психологиялық феноменнен пайда болатын, адам мен адамның, манаймен 

өзара іс-əрекеттестігінде, өнер туындысын қабылдағанда көрінеді. Жеке 
психологиялық қасиеті сияқты эмпатия адамдардың бірге уайымдауға жəне 
жан ашуға қабілетін сипаттайды. Эмпатия ядро коммуникациясын құрады. 

Коммуникативті қызметте ол тұлғалар арасындағы қатынасты теңдестіруге 
мүмкіндік туғызады. Эмпатия- бұл өзге адамдардың ішкі əлемін адамдардың 

рационалды тыс тануы (сезінуі). Эмпатиялық дамуы-қатынас бойынша 
əріптесінің əлемін сезінуді талап ететін кейбір қызмет түрлеріндегі 
жетістікке жетудің маңызды факторларының бірі; психологияда, 
педагогикада, өнерде, медицинада, журналистика т.б.             

Эмпатия – бұл өзге адамдардың ішкі əлемін рационалдан тыс тануы 

(сезінуі). Эмпатияның дамуы-қатынас бойынша əріптесінің əлемін сезінуді 
талап ететін, кейбір қызмет түрлеріндегі жетістікке жетудің маңызды 

факторларының бірі; психологияда, өнерде, медицинада, журналистикада 
жəне т.б. 

Эмпатияға қабілеттілік-зеректік, көркем объектіге сезімталдық, 

эстетикалық рахат көзі сияқты кəсіби сапаларды дамытуға қажетті жағдай. 

Сонымен қоса эмпатияны өзгенің уайымына  адамдардың эмоционалды 

ықыласын түсінеді. Эмпатиялық мінездің сезімі эмоцоналды үн қату сияқты 

элементарлы (рефлекторлы) жəне жоғарғы тұлғалық формаларда (жан ашу, 

бірге уайымдау, бірге қуану) іске асады. 

Эмпатиялық мінездің сезімінің негізінде əлеуметтік тану жəне 
эмпатияның  жоғарғы формалары эмоционалды үн қату сияқты децентрация 

механизмі жатыр. Адамға барлық эмпатиялық реакциялардың жəне 
уайымдаудың  жиынтығын сынау тəн. Эмпатиялық мінездің сезімі жоғары 
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тұлғалық формада-бірге уайымдау жəне бірге сезіну –адамның өзге 
адамдарға қатынасы өрнектеледі. 

Бірге уайымдау-бұл сезімдерді қабылдау, өзге əлдекім сияқты сезінуді, 
дəл өзіміздікі сияқты. Бірге уайымдауда адам бақыланатын пара-пар сезімді 
өткереді. Бірге уайымдау бақыланатын өзгенің сезіміне қатысты (елестетін) 

пайда болуы мүмкін, əдебиет, театр, кино, көркем шығармалардағы 

кейіпкерлерге уайымдау сияқты (эстетикалық бірге уайымдау). Адам жаны 

ашығанда тап өзгені уайымдайды, онда эмоционалды үн қатуға шақырған 

кісіге қарағанда жан ашу адамдарда өзгеге көмек көрсетуді айтады. 

Адамдардың альтуристік мотиві əлдеқандай тұрақты болса, онда оның жаны 

ашитын, көмектесетін адамдар шеңбері кең болады. 

 Басқа тұлғалармен эмпатиялық тəсіл арқылы араласудың бірнеше шегі 
бар. Ол өзгенің жеке əлеміне кіруге жəне онда, «өз үйіндегідей» болуды 

түсіндіреді. Ол өзгенің ауысып отыратын уайымына, қорқынышына, ашуына, 
көңіл босауына, ұялуға, бір сөзбен айтқанда ол не өткерсе, соның барлығын 

тұрақты сезімталдық қосады. Бұл өзгенің өмірімен  уақытша өмір сүру, онда 
бағалаусыз  жəне айыптаусыз сыпайы болу дегенді білдіреді. Бұл өзгенің 

əрең түсінетінін қолға түсіру дегенді білдіреді. Алайда, мүлдем жете 
түсінбейтін сезімдерін ашу əрекеттері жоқ болады, өйткені олар зақымды 

болуы мүмкін. Сіздің əңгімелесушіңізді қорқытатын  немесе толғандыратын 

оның элементтеріне сіздің жаңа жəне сабырлы көзқарастарыныңызбен 

қараған кезде ол өзгенің ішкі дүниесіндегі сіздердің пікірлеріңіздің 

хабарламасын қосады. Бұл өзгемен жиі байланыс жасау, өз пікірін тексеруге 
жəне алынатын жауаптарға ықыласты құлақ түруді түсіндіреді. Өзгеге 
сенімді тұлға болғандықтан, адам өзгенің мүмкін болатын барлық уайымдау 

мағыналарын көрсетеді, оған толық жəне конструкты уайымдауға 
көмектеседі. Өзгенің əлеміне теріс түсініксіз кіруге, осындай тəсіл арқылы 

өзгемен болу кейбір уақытқа өзінің көзқарасын жəне құндылықтарын шетке 
қалдыруды білдіреді. Кейбір мағынада, адам өзінің «менің» деген көзқарасын 

қалдырады дегенді білдіреді. Бұны тек, анықталған мағынада өзін барынша 
қауіпсіз сезінетін, өзгенің кейде қызық жəне таңғаларлық əлемінде өздерін 

жоғалтпайтынын немесе қалаған уақыттарында өз əлеміне сəтті қайтып бара 
алатынын білетін адамдар ғана іске асыра алады. 

Мүмкін, бұл сипаттама эмпатиялы болу қиын екенін түсіндіреді. Бұл 

жауапкершілікті, екпінді, жігерлі жəне сол мезетте жұқа, сергек болуды 

білдіреді. 
Симпатия мен эмпатияның арасында анықталған ерекшеліктер бар. 

Симпатия–объектінің түйсіктерінің үйлестігінде негізделген, өзге 
адамдармен бірге уайымдау немесе қайғыру қабілетін (sym-pathos) 

тұжырымдайды. Эмпатия –объектінің ішінде уайымдау немесе қайғыру 

болып табылады. (Em-pathos) – бұл жағдайларда объектінің ішіне салынған 

(жобалық идентификация) идентификация субъектінің сапаларының 

негізінде іске асады. 

Ерекше қызығушылық ұсынылатын жұмыстардағы эмпатиялық 

уайымдау тəртібінің альтуристік мотиві ретінде қарастырылады. Эмпатияны 
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жəне мінез – құлықты оқуға көмектесетін зерттеулерде қызықты амал 

ұсынылады, онда нақты эмпатияны бөледі, өзге тұлға немесе топ көмегімен, 

екпінді өз ара іс-əрекетті сипаттайды. 

Эмпатия мəселелері бойынша зерттеулерде екі негізгі бағыт 
ерекшелінеді; когнитивті жəне эмоционалды. Бірінші жағдайда эмпатия өзге 
адамдарды талдауға бағытталған, өзге адамның ішкі əлемінің 

интеллектуалды қайта құру немесе «ақыл-ой коммуникациясы», таза 
интеллектуалды үрдіс сияқты. Эмпатия бұндай амалда өзге адамдардың ішкі 
өмірін ұғыну сияқты анықталады, сезім түрлерінің танымы сияқты. Берілген 

бағыт шеңберінде тенденция бар, ол эмпатияны өзге тұлғалардың эмоциялық 

жағдайын интенсивті тану сияқты қарастырады. Эмпатия əсерлі құбылыс 
сияқты қарастырылады, оның мəні өзге адамның уайымдауын сезінуден, 

оның эмоционалды өміріне араласу қабілеттілігінен, оның эмоционалды 

жағдайын бөлісуден тұрады. 

Бірқатар психологтар эмпатияны зерттеуде тек қана когнитивті жəне 
эмоционалды деп бөлмейді, сонымен қатар эмпатиялық өзара қарым-

қатынастық мінез-құлықтық  компонентін де бөледі. 
Эмпатиялық дифференциалдануы оның үш компонентіндегі когнитивті, 

эмоционалды, мінез-құлық біреуінің басым түсу есебімен іске асатын үрдіс. 
Когнитивті компоненттің басымдығы өзге тұлғаның эмоционалды 

жағдайының көрінуі өзге тұлғаның теңбе-тең түсінігіне тəн. Эмоционалды 

компоненттің басым болуы эмпатияда бір тұлғаның өзгенің уайымдауына 
эмоционалды үн қату басымдылығы туралы айтылады. Қозғалыстағы 

эмпатияда субъект тек қана өзге адамның эмоционалды жағдайын түсінбей, 

сонымен қоса оған екпінді көмек көрсетеді. Эмпатия адамдар арасындағы 

қарым-қатынастың реттеушісі болып табылады, ол адамгершілікті тұлғаның 

қалыптасуына ықпал етеді. Дəл өзгенің амандығының қажеттілігі, 
уайымдауда көрінетін, субъектінің мінез-құлқындағы тұрақты мотив болуы 

мүмкін. Бірнеше рет қайталанатын эмпатиялық жағдай жан ашу жəне бірге 
уайымдау тұлғаның қасиеті болып қалады. 

Эмпатия-байланысатын жəне өзара қатынас жағдайында көрінетін 

тұлғалық қасиет, онда гуманистік бағыт маңыздалынады. Эмпатия өзге 
адамдардың ішкі əлемін түсінуде көрінеді, оның өміріне эмоционалды 

араласу. Эмпатиялық уайымдау көмектескеннің  мінез-құлық формасында 
асырылады. Бұл жағдайда эмпатия тұлғаның моральды толық жетілуіне əсер 

етеді. Əлеуметтік-тəжірибе ерекше сəнге ие, қатынастағы жəне қызметтегі 
қалыптасқан тұлғалар арасындағы байланыстарды оптимизациялау. 

Педагог мамандығын таңдауға бейімделген жоғары сынып 

оқушыларында эмпатияны қалыптастыруда қызметтік адам қолданылады, біз 
оларды қоғамдық-педагогикалық қызметке бастапқы кəсіби-педагогикалық 

қызмет формасы сияқты, жанама тəрбиелеу мақсатында қызықтырдық. 

Эмпатияның қалыптастыру мақсатында рольдік ойындар жəне қоғамық-

педагогикалық қызметін ұйымдастыру арқылы диалогті қарым-қатынасты 

қамтамасыз етеді. Диалогті қарым-қатынасқа серіктестің тұлғалық 

ашықтығы, эмоционалды қасиеттері жəне бір-бірінің маңызды жағдайын 
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психологиялық икемділік, құнсыз, сенімділік жəне шынайы сезімдер мен 

күйді көрсету. Диалог өзара байланыстың дамушы стратегиясының 

психологиялық мазмұнын анықтайды, ол арқылы өзге адамдар өзінен-өзі 
баға жетпес сияқты қабылданады. Əр жағдай жекеше қайталанбайды. 

Диалогті қарым-қатынас эмпатиялық қасиеттерді жəне бір мезетте оларды 

дамытуды болжайды. 

Осындай түрде эмпатиялық тұлғалық деңгейде базалық білім болып 

табылады жəне адамгершілік – психологиялық феномен сияқты, адамдар 

қатынасын білдіретін мотивтер қорытпасын ұсынады. 

Жоғарғы сынып оқушыларында білімді ақпараттандыру жағдайында 
толеранттылықты, эмпатияны жəне гумандікті қалыптастыру қажет жəне 
мүмкін. Осы мақсатқа курс бағдарламасын ұсынамыз, оның мазмұны А 

қосымшасында келтірілген. Гумандыққа тəрбиелеу бойынша курс 
мəселелері; сабырлы, ашық жүзді, тілектес болуды, өзінің достарының жəне 
таныстарының шеңберін кеңейтуге, өзінде мəдени сезімдерді тəрбиелеуге, 
сезімталдықты ұстаныммен ұйқастыруды үйретуге, достарыңмен 

байланысты құрметтеу талабын, əділетсіздікпен жəне жамандықпен күресу 

сапаларын өзінде өндіру, сəтсіздік пен сəттілікте, өз қатарластарына жəне 
эгоизмге немқұрайды қарауды, өзіңді жеңуге, өз қылығыңды жақсылықпен, 

жомарттықпен өрнектеу, пайдалану жəне жалтақтаусыз адамдар игілігі үшін 

жасайтындарға өзінің көзқарасын ашық білдіруге үйрету. Толеранттыққа 
тəрбиелеу бойынша курс міндеттері; өзге ұлттарға, этностарға, дінге құрмет 
білдіру, ұлттық белгі бойынша құрмет көрсетуге  шыдамдылықпен қарауға, 
өзінде интернационалист сезімін қалыптастыруға, өзге ұлттардың 

мəдениетіне, ұлтына, этносына қызығушылық таныту. Эмпатияға тəрбиелеу 

бойынша курс міндеттері; өзінде бірге уайымдау, жан ашу, шынайлық 

сезімдерін тəрбиелеу, бірге уайымдауға, адамдарға жан ашуға үйрету, өзінде 
өзгенің игілігін өндіру, өзгенің эмоционалды жағдайын түсіну. Бұл міндеттер 

əр оқушыға жақсылықты, шынайлықты, шыдамдылықты жəне 
адамшылдықтың  ішкі стимулының өсуіне айналдыруға ұсынылады. 

Гумандыққа, толеранттылыққа жəне эмпатияға тəрбиелеуде ықылас 
концентраты тұлғада басқа адамгершілік сапаларының қалыптасуын 

тоқтатпайды. Əрбір білімде адам мектеп бағдарламасындағы ұсынылатын 

оқу дисциплиналарымен білімде негізгі эстетиканы білу қажет-əдебиет, əн, 

кескіндеу. Сонымен қатар, əн, əдебиет, кескіндеу- музыкалық жəне драмалық 

театр, кино жəне т.б. синтетикалық өнер түрлерінің негізінде жатқан өнердің 

жетекші түрлері. Бұл өнер түрлерін таңдауға  себепші болғанда, əр қашан 

жəне кез келген мектепте өнер түрлерінің басқасын қолдану мүмкін емес. 
Мысалы, ауылда кəсіби театрланған ұжымдардың болмауынан, ауыл 

оқушыларын тəрбиелеуде театр өнерін қолдану əсерлі мəселе. Өнер бойынша 
қажетті оқу фильмі əр уақытта табылмайды. Əн, əдебиет, кескіндеу 

туындыларын (слайдтар, диафилмдер, репродукция, граммофонды жəне 
магнитті жазбалар) оқушыларды тəрбиелеуде қолданылады. Кез келген 

мектеп жағдайында мүмкін. 
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Арнайы курс бағдарламасы адамгершілікке тəрбиелеу, адамгершілік 

сапалардың қалыптасуы бойынша тақырыптар, мұнда ерекше акцент 
гумандікке жасалған. Бұл мынандай тақырыптар; «Адамзаттың шапағындағы 

өнер», мұнда ЭКБ модульі, «Əлемдік көркем мəдениет» Антикалық (Ежелгі 
Греция, Ежелгі римдегі Пантеон қалалары, Форум Романум), Ежелгі Мысыр 

жəне Үндінің сəулеті, мүсіндеуі қолданылады, «қандай лəззат адамдарды 

сүю» электрондв ернисаж бойынша экскурсия өткізіледі. Өнер 

туындыларының негізінде батырлардың бекзаттығы туралы лекция өткізу 

ұсынылады, сонымен бірге мақсатқа сəйкес Сервантестің «Дон 

Кихот»туындысын фильм-спектакльінде демонстрациялауды қолдану 

ұсынылады.(Дон Кихот рольінде Н.К. Черкасов,Санчо Панчо рольінде Ю.А. 

Голубев, режисер П.А. Антокольский) «ƏКМ», «Əлемдік мəдениеттің дəуірге 
бөлінуі», «Театр жəне кино» ЭКБ модульдерін қолдану, М.Горькийдің пікір 

сөзіне байланысты дискуссия өткізу. 

Толеранттыққа мынандай тақырыптар ұсынылады: «Батырлардың апат 
болуы олардың идеалдарының өлмейтінін бекітеді», ол əдебиет өнерінің 

туындыларын жəне ЭКБ қолдану арқылы өткізіледі. Э. Делакруаның 

«Халықты жетелейтін еркіндік», О. Роден «Азамат Анасы», С. И. Коротков 

«Қасірет шегетін Адамзат Анасы», Тосико Маруки «От» əдебиет 
туындыларының  негізінде өнер туындыларының электронды вариантын 

ЭДБ «ƏКМ», «Өнер мұражай» модульлін қолдану арқылы тəжірибелік сабақ 

өткізіледі. 
Эмпатиялық сезімнің мінезіне көптеген тақырыптар берілді; «Эмпатия 

жəне біз», «Орыс фольклорының бейнесін бейнелеу өнері шығармаларында» 

əдебиет өнерімен қолданылуы жəне ƏКМ, Л.Н. Толстойдың «Кавказдық 

тұтқын», Б. Момышұлының «Біздің жанұя», П.Каэльо «Алхимик» негізінде 
лекциялар өткізіп, «Сократтық» пікір жүргізу қажет, эмпатиялық сезімнің 

мінезі бірге уайымдау ретінде, бірге қайғыру əдебиет шығармаларында 
кездеседі, əлемдік көркем əдебиет шығармаларында, ЭКБ «ƏКМ»  

модельдерін пайдалану, кескіндеу, суретшінің шеберханасында Ерте жəне 
Жоғарғы Жаңарудың туындыларын демонстрациялау, «Қай əдеби батырлар 

эмпатиямен бөленгені жайында» дискуссия өткізу. 

Балаға əлемдік өнер туындысын жай өнерден айыра білу үшін, оған 

мəдениетпен ЭКБ мен жұмыс ретінде мына нұсқаны келтіруге болады: 

электродық мəдениет бағдарламасы бойынша (10), өнер облысында 10 

туынды таңдап алынады, ЭКБ жетілдіру немесе күшейту, құлықтық сапа 
жүйесін үйрету материалдарын қоса отырып, өзге немесе сол сапа туралы 

эссе жазу, сəйкес музыкалық шығарып салумен, қалыптасқан сапа бойынша 
керекті кітаптар мен фильмдердің тізімі, ЭКБ-ң хабарландарылу деңгейін 

бағыттап беретін анкеталардың сұрақтарына жауаптар. 

Ең бір маңызды басымдылығының бірі электрондық мəдени 

бағдарламасы, бұл бағдарлама оқушыға құлықтық сапасының құрылуына 
көмектеседі. 

Адамгершілік сапаларын жоғарлатуға арналған ЭКБ-да тағы да көптеген 

мəселелерді айтуға болады, бірақ оларды толықтырып, байыту керек. 
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Мысалы, электрондық кітапқа материал қосу, оқушыларды дайындайтын, 

эссе немесе өзге сапалар жайында, əнмен көркемделген. 

Тапсырма ретінде оқушыларға белгілі шығармалардың үзінділерінен 

эссе жазуға  М. Шолоховтың «Адам тағдыры», Б. Момышұлының «Біздің 

жанұя», Пауло Коэльенің «Алхимгі» беріледі. Адамгершілік сапасын тұлғада 
толеранттық ретінде қалыптастыру үшін, басқа этносқа, олардың 

мəдениетіне, өнеріне қызығушылықты ояту керек. Бұған ЭКБ-ң модульдері 
мүмкіндік туғызады. Олар; «Кескіндеу», «Əуен жəне би», «Əдебиет», «Театр 

жəне кино». Толеранттылықты қалыптастыру үшін өзгермес ойлық күшті 
Будда бейнеленген сурет атқарады, өзге діни конференцияларға 
төзімділікпен қарау ретінде, Иерусалимдегі жолау қабырғасы, адамдардың 

ойын өзгертетін, Мысыр ханшайымының мүсіні Нефертити, кино өнері мен 

балетте толеранттылықты қалыптастыруда үлкен үлес қосады. 

• Оқушыларда адамгершілік қасиеттерінің қалыптастыру деңгейі əр 

түрлі, адамгершілік, төзімділік жəне эмпатия туралы жалпы білімінің төмен 

деңгейлі оқушылар үшін қызық адамдармен кездесу, «сократтық» сұхбаттар, 

дөңгелек үстел, құру жағдаяттарын модельдеуді жүргізуге болады, осында 
адамгершілік, төзімділік жəне эмпатияның маңыздылығын көрнекілікті 
көрсетуге болады. 

• Дөңгелек үстел мен «сократтық» сұхбаттарды жүргізу үшін əр түрлі 
ұлттық мəдени орталықтардың, дін конфессиялары мен бұқаралық 

ақпараттық құралдардың өкілдерін шақыру қажет. Сұрақтардың талқылауы 

əр түрлі болуы мүмкін: махаббат пен шыдамдықтан эстетикалық пен 

адамгершілік қасиеттерін дамуға көмектесетін əлемнің мəдени мұрасының 

жауһарларына дейін. 

• Құру жағдаяттарды модельдеу үлгілері ретінде қатысушыларға 
қойылған сұрақтарын келтіруге болады. Мысалы, адамдарды сүю туралы 

сұрақтар, сондай-ақ қараусыз үй жануарларын ұстап жою қажет пе деген 

сұрақтары болуы мүмкін. 

• Дəріс-презентациялар, сəулет, мүсін жəне суреттердің талдауы мен 

талқылауы, əңгіме құрастыру, шығарма, эссе жазу, виртуалдық мұражай 

бойынша экскурсия, құру жағдаяттарды модельдеу, сократтық сұхбаттар, 

тестілеу жəне т.б. сияқты адамгершілік тəрбиелеудің осындай əдіс пен 

формалары оқу-тəрбиелеу жұмысында қолдану қажет. Мəдениет пен китч 

арасындағы жіңішке қырын сезуді үйрету қажет, əр оқушы өз критерийін 

табуға ұмтылып, бұқаралық ақпараттық құралдарымен қоса өнер жауһарын 

көпшілік қолданытынан айыруға үйренеді.  
• ЭМБ-мен жұмыс істеу үлгі ретінде келесі тапсырмаларды ұсынуға 

болады: өнер саласына қарамастан электрондық мəдениеттану 

бағдарламасынан адамгершілік қасиеттерін қалыптастыратын 10 жауһарын 

таңдаңыз жəне өз таңдауыңызға негіздеме беріңіз; қалыптастыруға жататын 

қасиеті бойынша шығарма немесе эссе жазу; интернеттегі қажетті сайттарға 
сілтеме дайындау; адамгершілік қасиеті бойынша нұсқауға берілетін 
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фильмдер мен кітаптардың тізімін жасау; ЭМБ туралы білік деңгейін 

анықтайтын сауалнамаға жауап беру.  

• Электрондық  мəдениеттану бағдарламаның ең маңызды 

артықшылығы оқушылардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға 
мүмкіндік беретіні болып табылады. Осыны бірнеше нақты мысалдарынан 

қарастырайық. 

Қала-мемлекеттердің кезеңі (полистер), терең гумандік өнерімен 

қатысты қоғамдық құрылыстың жаңа типі көпшілік адамдарда Ежелгі 
Грекиямен ұқсастырады.  

Оқушылар мұғалімнің жетекшілігімен əлемнің əйгілі суретшілер, 

мүсіншілер жəне сəулетшілердің суреттері, мүсіні жəне сəулетінің 

үлгілерімен таныса отырып, бізге антикалық кезеңінен жеткендерді сақтау 

ойлары пайда болады, өйткені сəулет жəне мүсін классикалық грекия 

өнерінің неғұрлым əйгілі түрі. Кескіндеме біздің күнімізге дейін 

сақталамағаны əсіресе көрініс алады. Грекия мүсіндері, Ежелгі Грекия 

қалаларының сəулет ғимараттарын қарап адамилық, адамгершілік сияқты 

тұлғаның адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға болады. Осы 

мақсатымен эссе жазу тапсырмасы орындалады. 

 

 

 
 

7-ші сурет -  «ƏКМ» ЭМБ фрагменттері 
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Леонардо да Винчидің «Джоконда» немесе «Мона Лиза» – кесіндеме 
тарихындағы ең əйгілі портреттердің бірі.  Мəдениеттанушылардың 

пікірінше, Леонардо да Винчи, өз моделін- флоренция купесінің əйелін, 

музыка жəне қуақының қылықтарымен алдандырған – осынан оның жұмбақ 

езу күлкісі пайда болған дейді. Осы туралы əңгімелеп жəне портреттен өз 
алған əсерін суреттеп, балалар сол кезеңдегі тұрғындары мен осы заманның 

адамдарының байланысқан жібі туралы ойланады. Осының бəрі 8-ші 
суреттегі əйгілі «Мона Лиза» портреті.  Оқушылар Леонардо да Винчидің  

«Джоконда» суретінің негізінде адамилық, адамгершілікті қалыптастыру 

мақсатымен фильмдер мен кітаптар тізімін, Интернеттегі қажетті сайттарға 
сілтеме дайындау бойынша тапсырманы орындайды. 

 

 

 
8-ші сурет - «ƏКМ» ЭМБ фрагменті 

 

 

 
9-шы сурет - «ƏКМ» ЭМБ фрагменті 
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Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің өнері өзінің салтанаттылығымен жəне 
асқан əсемдігімен таң қалдырады. Көптеген ғасырлар бойы Индияның 

қайталанбас өзіншілік көркем бейнесі пайда болған. Тадж-Махал – индиялық 

сəулетінің інжу маржаны 9-шы суретте көрсетілген. Император  Шах-Джахан 

өзінің босанған кезде қайтыс болған əйеліне қайғы болып, Аграда осы асыл 

тастармен мозаикасын жасап, ақ мрамордан жасалған мұражайды салған 

туралы əңгімесі тұлғада адамилықты, адамгершілікті қамтиды. 

Сонымен қатар ЭМБ-да адамгершілік қасиеттерінің қалыптастыруына 
жұмыс жасайтын  бірнеше моменттерді ұсынуға болады, оларды жетілдіру 

керек. Мысалы, электрондық оқу материалына оқушылар үшін бейімделген 

музыкалық бейнелеуімен бір қалыптастыратын қасиет туралы эссе кіргізуге 
болады. Мұнда оқушыларға тапсырма ретінде эссе жазуды ұсынуға болады, 

онда М.Шолоховтың «Судьба человека», Б.Момышұлының «Біздің 

отбасымыз», Пауло Коэльенің  «Алхимик»  сияқты əйгілі шығармаларының 

үзінділері ұсынылады. 

         Төзімділік (толеранттық), яғни шыдамдық, басқа этностарға қатысты 

сыйласымдық, достық сияқты тұлғаның адамгершілік қасиетін 

қалыптастыруында басқа этностың өнеріне, мəдениетіне қызығушылық 

тудыру үрдісі болу тиіс. Осы мақсатқа жету үшін «ƏКМ» ЭМБ-нің  

«Кескіндеме», «Музыка жəне би», «Əдебиет», «Театр жəне кино» модульдері 
бағытталған. 

Басқа дін конфессияларына шыдамдықты көрсетуге шақыратын 

Будданың бейнесі, қалыптастыру тұлғаны немқұрайды қарауды 

болдырмайтын Иерусалимдегі жылау қабырғасы, адамдардың ойын 

өзгертетін, Мысыр ханшайымының мүсіні Нефертити, кино өнері мен 

балетте толеранттылықты қалыптастыруда үлкен үлес қосады. 10-шы суретте 
ұсынылған картиналарды қолданылып, сауалнаманың сұрақтарына жауап 

беру арқылы оқушыларға толеранттықтың қалыптастыру деңгейін тексеруге  
ұсынуға болады. 
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10-шы сурет - «ƏКМ» ЭМБ фрагменті 
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Қайта өрлеу кезеңінің суреттерін репродукциялары, С.Ботичеллидің 

«Венераның туылуы», «Көктем», Қайта өрлеу кезеңінің сəулеті жəне мүсіні: 
Филиппо Брунелески, Рафаэль Санти, Микеланджелло Буанарротенің 

«Давид», «Христосты жазалау» жауһарлары - барлық өнер əлемінің 

туындылары тəрбие құралы болып табылады жəне эмпатиялық мінездің 

сезімін қалыптастыруда оларды қолдану, бірге уайымдау, бірге жан ашу, 

шынайлылық, сенімділік қасиеттерін дамытады. 

11-суреттегі Боттичеллидің «Венераның туылуы» атты поэзиялық, 

көркемдік жұмысында Флоренцияның ХV ғ. рухани болмысын көрсетеді, 
осы уақытта да адамдарда сурет кейіпкерлеріне жан ашу туындайды. 

Интерактивтік сабақта жоғарыда айтылған репродукциялардың 

қолдануымен қойылған міндет талқыланады, «мұғалім - оқушы»,  кестесі 
бойынша, сонымен қатар оқушылар арасында диалогтық қарым-қатынас,  
ізденіс үрдісі пайда болады, яғни тұтас педагогикалық үрдісінің барлық 

тəрбиелеу механизмдері қолданылады.  

Филиппо Брунеллескидің антикалық ескерткіштерінің зерттеулері сол 

кезеңнің ғылым мен сəулетіне əсер етті, басқа теориялардың практикалық 

түрде қайта ойластыруына қабілет болған. Шебермен қайта айналған 

классикалық сəулеттің элементтері – колонналар, үшбұрышты фронтондар, 

домалақ күмбездер – XX ғасырға дейін қолданылған. Брунеллескидің ең 

əйгілі жұмысы (флоренция соборының күмбезі) – Ежелгі Римнің сəулетін 

зерттеуімен пайда болған Қайта өрлеу кезеңі өнерінің ғажабы (11-12-ші 
суретте). Өнердің осы шығармалары немқұрайды болу қалдырмайды жəне 
күмəнсіз жоғары эмпатияны қамтиды.  

 

 

 
 

11-сурет - «ƏКМ» ЭМБ фрагменті 
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•  
 

12-ші сурет - «ƏКМ» ЭМБ фрагменті 
 

• Баланы біреу үшін уайымдауға үйрету керек. Мысалы, суретке 
қарап, ол қуану немесе қорқу тиіс. Ол өзін көргенін елестеуі, ойлануы білуі 
тиіс. 

• Флоренцияның ұлы мүсіншісі мен суретшісі Микеланджело 

Буонарроти төрт жыл бойы Сикстиндік капелланың төбесіне адамның пайда 
болу кезеңінен бері библиялық сюжеттерімен сурет салып əшекейлеген. 13-

ші суретте ұсынылған əйгілі «Давид»,  «Оплакивание Христа» атты 

мүсіндері əлі күнге дейін классикалық өнердің когортасында беделді орын 

алады.  

 

•   

 
 

13-ші сурет - «ƏКМ» ЭМБ фрагменті 
 

Оқушылардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру мақсатында 
тəрбиелеудің интербелсенді технологиялары мен оқытуды ұйымдастыруына 
жаңа ыңғай табу əдістерін кең қолдануға болады.  
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 Педагогикада негізгі оқытуды ұйымдастыру формасы сабақ болып 

табылады. Оқытуды ұйымдастыру формасының қалыптасуы адамзат 
қоғамының дамуымен бірге пайда болған. Ең ежелгі оқытуды ұйымдастыру 

формасының үрдісі жекелей оқыту болды. Келесі кезең топтық-жекелей 

оқыту əдісі болды. ХVІІ ғ. Басында бұл оқытуды ұйымдастыру формасының 

үрдісі қоғам қажеттілігіне жауап бере алмады. Топтық оқытудың алғашқы 

бастамасы пайда болған, ол сыныптық-мерзімді жүйенің негізі болды. 

Сыныптық-мерзімді жүйені өндеп жəне бекіткен Я. А. Коменский. 

Бұл оқытуды ұйымдастыру формасына тəн: 

-оқудың негізгі бірлігі болып сабақ табылады; 

- сыныпта оқушыларды жасы бойынша біріктіреді; 
-оқытудың мектептік кезеңі; 
-оқу барлығына міндеттелген; 

-жыл бойына оқу кестесі, қоңырау, демалыс бар болады; 

-сыныптағы барлық оқушылардың жұмысы барлығына бір жоба, бір 

тақырып арқылы орындалады; 

-оқыту үрдісімен мұғалім жетекшілік етеді. 
Оқытуды ұйымдастыру формасы 300 жылдан астам тіршілік етуіне 

қарамастан, оның кемшіліктері де бар. 

-орташа оқушыға бейімделуі, 
-сабақтың жоғарғы қиын дəрежесі нашар оқушыға уақытша шектелген 

жəне мəнді жақтау түрінде, 
-оқыту үрдісінде оқушының индивидуалды ерекшеліктерін іске асыруға 

мүмкін болмауы. 

Қазіргі таңдағы педагогикада оқушы қызметінің оқытуды 

ұйымдастырудың төрт негізгі формасын бөледі, 
1. жұп бойынша (оқушы-оқушы, оқушы-мұғалім) 

2. топтық (мұғалім-сынып) 

3. бірлескен (оқушылар бір-бірін оқытады) 

4. жекелей (оқушылардың өзіндік жұмысы) 

         Мұғалімнің шығармашылық-сабағы. Бір тақырып бойынша сабақ 

өткізседе, бір сабақ өткізу технологиясын қолданса да əр мұғалімде əр түрлі 
болып шығады. Əр бір сабақ нақты дидактикалық мақсатқа жəне міндетке ие 
болуы тиіс. Сондықтан да қазіргі таңдағы дидактикада сабақ типтерінің 

келесі классификациясы бар: 

- жаңа материалды оқу; 

- біліктілік пен əдетті қалыптастыру жəне жетілдіру; 

- білімді оқыту жəне жүйелеу; 

- білімді, біліктілікті, əдетті бақылау жəне түзету; 

- қиыстырылған сабақ. 

Мұғалімге алдымен, сабақта не істеуді жобалайтынын, одан кейін 

қандай тəсілдермен, соны анықтап алу қажет. 
Сабақ құрылымы мақсатпен жəне оқылатын материалдың мазмұнымен 

анықталады жəне апатты түрде құруға болмайды. 

Қазіргі таңдағы технологиялардың біріне интерактивті оқыту жатады. 
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Педагогикада оқытудың бірнеше модельдерін айырады: 

1. еңжар-оқушы оқытудың *объектісі* рольінде шығу (тыңдайды 

жəне қарайды) 

2. белсенді-оқушы оқытудың *субъектісі* болып шығады (өзіндік 

жұмыс, шығармашылық жұмыс) 
3. интерактивті- inter (өзара), act (əрекет). Оқыту үрдісі барлық 

оқушылардың əрдайым, екпінді өзара байланысының жағдайында жүзеге 
асады. Оқушы жəне мұғалім оқытуда тең құқылы субектілер болып 

табылады. Оқытуда интерактивті модельді қолдану өмірлік жағдайларды 

модельдеуді, рольдік ойындарды қолдануды, мəселелерді бірлесіп шешуді 
қамтиды. 

Оқыту үрдісінің қандай да бір қатысушысына немесе қандай да бір 

идеалына үстемдік ету шығарылып тастайды. Бұл гумандыққа, модельге 
демократиялық амалға оқытады. 

Педагогикадағы технология оқытуды ұйымдастыруда заманауи амал 

болып табылады. Бұндай сызбада болашақ педагогтар; оқушы-технология-

мұғалім. Мұғалім педагог, əдіскер, технолог, ал оқушы оқыту үрдісінің 

екпінді қатысушысы болу керек. 

Педагогикалық технолгияның астында процедуралар жиынтығын 

түсінеді, ол мұғалімнің педагогикалық қызметін жаңартады жəне 
жоспарланған соңғы нəтижеге кепіл болады. 

Технология келесілерден тұрады: 

- жоспарланған нəтижеден; 

- түзетуге бағалау тəсілдерін жəне оқытудың əдістерін таңдау; 

- оқытудың модельдер жиынтығы, оның негізгі категориялары; 

- жүйелігі; 
- жетекшілік (оқытудың жүйесін жобалау мүмкін) 

- əсерлігі 
- өзге оқу мəселелерінде расталуы. 

Оқытудың интерактивтік технологиясы–бұл оқыту үрдісін 

ұйымдастыруда, оқытудың ұжымдық, өзара толықтыратын, оның барлық 

қатысушыларының өзара əрекетіне негізделген оқушының таным үрдісіне 
қатыспауы мүмкін емес. 

Оқытудың интерактивті технологиясына жұппен жұмыс істеу, 

ротационды үштік, əткеншек, аз топтарда жұмыс істеу, аквариум, 

аяқталмаған сөйлем, ми штурмы, броундық қозғалыс, шешімдер ағашы, өз 
атынан сот, азаматтық тыңдау, рольдік ойын, пресс əдісі, дискуссия, пікір-

сайыстар жатады. 

Оқытудың интерактивті технологиясының орасан зор көп саны бар. 

Сыныппен жұмыс істеудің жаңа формаларын өздігінен құруға болады. 

Мысалы, сабақта жұппен жұмыс істеуді жиі қолдануға болады, онда 
оқушылар бір-біріне сұрақ қойып жəне оларға жауап беруді үйретеді. 

Балаларға жиі «əткеншек» жұмыс тұрі ұнайды, онда екі сақина пайда 
болады, ішкі жəне сыртқы. Ішкі сақина-ол қозғалмай отырған оқушылар, ал 

сыртқы сақинада-оқушылар əр бір 30 секундта ауысады. Мұндай əдісте, олар 
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бірнеше минутта бірнеше тақырыпты айтып үлгіреді жəне əңгімелесушісін 

өзінің дұрыстығына сендіреді. 
«Аквариум» технологиясында бірнеше оқушылар шеңбер ішінде 

жағдайларды ойнап көрсетеді, ал қалғандары бақылайды жəне талқылайды. 

«Шешімдер ағашы» - сынып бірдей оқушылар санымен 3 немесе 4 топқа 
бөлінеді. Əр топ сұрақты талдайды жəне өздерінің «ағаштарынды» жазбалар 

жасады (ватман парағы), одан кейін топтар орындарымен ауысады жəне 
көршілерінің ағаштарында өз идеяларын толықтырып жазады. 

Рафаэль Сантидің (14-сурет) шығармаларын оқығанда «Позицияны ал» 

формасын қолдануға болады. Рафаэльдің туындылары таңғаларлық 

тазалықпен, үйлесімділікпен жəне алаңсыздықпен ерекшелінеді, қозғалыс 
пен толы болса да, оның Мария қыздың бейнесі –нəзік, жұмсақ жəне өзінің 

тазалығында идеалды-ғасырлар бойына салынған салт -дəстүр. Рафаэльдің 

атақты жұмыстарының ішінде – Ватиканның тыныштығындағы əкейдің 

фрескілері, «Афиналық мектеп» - Жоғарғы Қайта өрлеудің шыңы  деген 

бекітулер есепке алынады. Енді оқушылар  плакатқа «иə» немесе «жоқ» 

деген сөзбен жақындайды да, өз жауаптарын таңдайды, сонымен қатар олар 

өз  позицияларын түсіндіреді. 
Осындай түрде, интерактивті оқытудың əр түрлі формаларын жəне 

əдістерін оқу-тəрбие үрдісін өткізгенде қолдануға болады. 

Мұғалім мен оқушының интерактивті шығармашылығы шектеусіз. Ең 

маңыздысы оны қойылған оқу мақсаттарында жетістікке жетуге іскерлікті 
бағыттау. 

Осындай түрде, əлемдік көркем мəдениет рухани мəдениеттің бөлшегі 
ретінде, оқушыларды адамгершілікке тəрбиелеудің ықпалды құралы, бірақ 

шарттарды сақтаған кезде: 
- егер көркем-педагогикалық үрдіс, оның мақсаттары, міндеттері, 

мазмұны, оқушылардың даму деңгейінің диагностикасы, əдістемелік 

қамтамасыз ету, сонымен қатар əдістеме, оқу-құралы, мұғалімнің дайындығы 

өнер заңдылықтарының есебімен шығарылатын болады, оған тиесілі 
интеграция ұстанымы, фольклорды қабылдау ерекшелігі, оның 

полиэлементінің коммуникативті ерекшеліктері жəне т.б. 

- оқушыларға педагогикалық əсер ету тар пəндердің мақсаттары мен 

міндеттерінен шығуына бейімделуі болады, ол көркем бейнелік танымды, 

өнердің тілдік құралдарының мəнін түсіну (вербальды, вербальды емес) 
музыкалық мəдениетке не оның локалды əр түрлілігі; 

- көркем педагогикалық үрдіс оқушылардың тұлғаларына шоғырланады 

(индивидуалды-жас ерекшелігі, ойлау типі жəне т.с.с) жəне олардың мəдени-

генетикалық дамуына сəйкес жүреді, негізі салынған отбасылық жəне 
мектепке (мектепке дейінгі) тəрбиенің дəстүрлеріне тəн.   

    - көркемдік-педагогикалық үрдіс оқушылардың тұлғасында шоғырлайды 

(дербес-жасерекшеліктер, ойлау типі жəне т.б.) жəне олардың мектеп 

(мектепке дейін) тəрбиесі жəне отбасының дəстүрімен қалаған олардың 

мəдени-генетикалық дамуына сəйкес өткізіледі.    
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• 14-ші сурет - «ƏКМ» ЭМБ фрагменті 
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•  
•  

• 14-ші сурет - «ƏКМ» ЭМБ фрагменті 
 
 

Бақылау жəне өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар:  

 

1. Адамгершілікті қалыптастыруға қатысты педагогикалық ой-

пікірлердің эволюциясы қандай? 

2. БҰҰ Жарғысында жəне басқа қайнар көздерінде толеранттықтың 

қандай ережелері келтірілген? 

3. Эмпатиялық сипат сезімдері ненің пайда болуына əсер етеді? 

4. Эмпатиялық сипат сезімдері іс-əрекеттің түрлерінде табыстың негізгі 
факторы бола ала ма? 

5. Адамгершілік тəрбиелеуінде ұсынылған əдістеменің компоненттері 
тиімді бола ала ма? 

6. Тұлғаның адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру үшін интербелсенді 
оқытудың қандай технологиялары неғұрлым тиімді? 

7. «Өнер арқылы адамгершілікті тəрбиелеу» курсы бойынша қандай 

тақырыптар Сізге ұнады, өз таңдауыңызды түсіндіріңіз. 
8. Əлемнің көркемдік мəдениеті жауһарларының пайдалануымен 

адамгершілік тəрбиелеудің қандай шарттары нақты құралы бола алады?  

9. Дидактикалық компьютерлік орта дегеніміз не? 

12. Педагогикалық модель жəне модельдеудің функциялары неде? 

13. Адамгершілік тəрбиелеуге дайындықтың құрылымында когнитивтік, 

мотивациялық жəне тəртіптік салаларына қысқаша сипаттама беріңіз. 
14. Іс-əрекетті жүзеге асыру үшін мұғалім дайындығының формуласы 

қандай? 
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Өзіндік жұмыс үшін тапсырмалары:  

 
1. Адамгершілік тəрбиелеуге «жұмыс істейтін» өнердің саласына 

қарамастан электрондық мəдениеттану бағдарламасынан 10 жауһарын 

таңдаңыз, өз таңдауыңызға негіздеме беріңіз. 
2. Музыка, бейнелеу өнері, əдебиет сабақтарында электрондық 

оқулықтарды қолдану бойынша сабақтың конспектісін жасаңыз. 
3. Оқушылардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру жəне даму 

бойынша тəрбие шараларының бағдарламасын жасаңыз. 
4. Осы құралдың қосымшаларындағы келтірілген сауалнама сұрақтарына 

жауап беріңіз. 
5. Тұлғаның адамгершілік қасиеттері туралы эссе жазыңыз.  
6. Адамгершілік, төзімділік жəне эмпатия сезімдері арасынан 

байланысты табыңыз. 
7. Түсіндірме сөздігінің көмегімен адамгершілік, төзімділік жəне 

эмпатия сезімдері сияқты адамгершілік қасиеттеріне сипаттама беріңіз,  
тұжырымдама жасаңыз. 

8. Оқушылардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру бойынша 
сауаланаманың сұрақтарын жасаңыз, микротоптарға бөлініп, талқылаңыз. 

9. Мектепке барып, мұғалімдер мен оқушылар арасында сауалнама 
жүргізіңіз. 

 

Эмпатия қалыптасқан деңгейін анықтайтын сауалнама 

Сұраққа жауап бере отырып таңдаған жауабыңызды дөңгелекке алыңыз 

  
 

№1. Ата-ананың  қамқорлығы  ұнамайды ма? 

а) иə      б) жоқ       в) білмеймін 

№2. Басқа  адамдардың  сəтсіздіктері мен  жетістіктерінің  себебін  ойлау 

ұнай ма? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№3. Ауру  адамның   ес  шығарып,  себепсіз  кінəлауына, көп  жылдар  бойы 

созылса да, шыдау керек деп  ойлайсыз ба?  

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№4. Бөтен  адамдардың  ұрысуына  басқа  адамның  кірісуі дұрыс па? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№5. Балалық  кездеріңізде қайғылы əңгімені естігенде жылағыңыз келуші ме 
еді? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№6. Сіздің  көңіл-күйіңізге  ата- ананың  мазасыздануы əсер  ете  ме? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 
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№7. Сізге  көбінесе  табиғат суреттерінен  гөрі  портреттерді  қараған   ұнай 

ма? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№8. Сізге біреу сөз  тигізсе  бəрібір  ме? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№9. Ата-анаңыздың  жаман  көңіл-күйлеріне  мəн  бермейсіз бе? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№10. Басқа  жұмысыңызды тастап, көп уақыт  жануарлардың  қылықтарын  

бақылайсыз ба? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№11. Сіздің  ойыңызша кітаптар  мен  фильмдер  тек  жеңіл мінезді  
адамдардың  көңілін босата ма? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№12. Балалық  кезіңізде  үйі жоқ мысықтар  мен  иттерді үйге  əкеледіңіз бе? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№13. Бөтен  адамға  қарап, өмірінің  қалай  болатының  білгіңіз келе ме? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

№14. Балалық   кезіңізде  сізден  кішілер  артыңыздан  қалмаушы ма еді? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№15. Жасы кішілер сіз өз идеяңызды, жұмысыңызды,  қызығушылығыңызды 

айтқанды  ұната ма? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№16. Сізді  құрдастарыңыздың  кейде  айналып  жүретініне  не  себеп екенін  

білгіңіз келе ма? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

Адамгершілік қасиеті қалыптасқан деңгейін анықтайтын сауалнама 

 

№1. Сізге  саяхат  кітаптарынан  «Жақсы  адамдардың  өмірі» атты  кітаптар  

көбірек ұнай ма? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№2. Сізге  басқа  адамдардың  сəттіліктерінің  себебін  ойлаған  ұнай ма? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№3. Сіз драмалық  оқиғаларды  оқығанда,  адамдардың  оқиғаларын  сезіп,  

өзіңізбен  болып  жатқандай  бола ма? 
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а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№4. Сіз  ауру  адамға  сөзбен  де  көмек  беруге  болады дегенге  келісесіз бе? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№5. Ат жаман  жүрсе, оны  соғу керек. Дұрыс деп  ойлайсыз ба? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№6. Жасөспірімдер немесе үлкен кісілер ұрысып жатқанда, кірісіп кетесіз бе? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№7. Бөгде  адамдардың  түрінің  өзгеруін, қылықтарын бақылағанды 

ұнатасың ба? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№8. Барлық адамдар  себепсіз  қаталданған. Солай ма? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№9. Сіз бір жері  зақымданған  жануарды көрсеңіз,  көмектесесіз бе? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№10. Сіз  жолдағы  болып  қалған  жайттарды көрсеңіз,  куəгер болғыңыз 
келмей ме? Дұрыс па? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№11. Адамдар  жануарлар  өз  иесінің көңіл-күйін  сезеді  дегенді  əсерлеп 

айта ма? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№12. Қиын  конфликті  ситуациядан  адам өзі  шығуы керек пе? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№13. Сіздің ойыңызша үйі  жоқ жануарларды ұстап,  көзін құрту дұрыс па? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№14. Егер  де  Сіздің   достарыңыз  сізбен өз  мəселелерін  айта  бастаса,  сіз  
басқа  тақырыпқа  көшіп кетуге  ұмтыласыз ба? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 

 

№15. Жастар қарт  адамдардың  тілегін, ғажап  қылықтарын  күнде  
орындауы керек пе? 

а) иə             б)  жоқ             в) білмеймін 
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Бақылау жұмысы мен өздік жұмысына арналған тест 

тапсырмалары: 

 

1. Білімді меңгеру үрдісінің компоненттері (құрамдас бөліктері): 
А) қабылдау; мағынасын ұғу; түсіну; жалпылау; тəжірибе; қадағалау 

В) мотив; мақсат; іс-əрекет; араласу; ойлау; модельдеу 

С) қабылдау; мағынасын ұғу; түсіну; жалпылау; бекіту; тəжірибе 
Д) қабылдау; мағынасын ұғу; түсіну; талдау; қадағалау; нəтиже 
Е) қабылдау; жадылау; ойлау; жалпылау; бекіту; тəжірибе 
 

2. Мотивациялы-мақсаттық компонент  - бұл: 

А)  педагог пен оқушылардың өзара қарым-қатынас нəтижелерін 

жалпылама ойша түрде алдын ала болжау 

В)    оқушылардың ғылыми-танымдық белсенділіктерін ынталандыру 

С) адамның қызығушылықтары мен объективті қажеттіліктерін 

бейнелейтін мақсаттарға жетуге бағытталған ішкі талпыныс 
Д) тақырыпты, тарауды немесе толықтай оқу пəнін меңгерудегі 

мақсаттар мен тапсырмаларды  педагогтардың  түйсінуі  мен студенттердің 

қабылдауы 

Е) жақын жəне алыс  болашақтағы  білім беруді болжау 

 

3. Мотивациялы-мақсаттық компонент мыналарға негізделеді: 
А) болжаулық іс-əрекетке 
В) талдамалық іс-əрекетке 
С) шығармашылық іс-əрекетке 
Д) түзетушілік іс-əрекетке 
Е) ғылыми-танымдық іс-əрекетке 
4. Мазмұндық компонент дегеніміз –  

А)адамның барлық танымдық қызметтерін дамыту негізінде 
интеллектіні дамыту  

В) ғылым, іс-əрекет, қарым-қатынас саласында  оқушылардың ақыл-

ойын жетілдіру 

С) оқушылардың санасы мен өзіндік ақыл-естерін дамыту 

Д) білім беру үрдісінде оқушылар  міндетті түрде игеруі тиіс ғылыми 

білім, білік  жəне дағдылар  жүйесі 
Е) кəсіби ойдың қалыптасуы 

 

5. Операциялық-əрекеттік компонент не арқылы  жүзеге 
асырылады? 

А) заңдылықтар мен ұстанымдар арқылы 

В) оқыту тəсілдері арқылы 

С) оқыту түрлері арқылы 

Д) білім, білік жəне дағды арқылы 

Е) нақты бір əдістер, формалар жəне құралдар арқылы 
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6. Оқыту əдісі бұл – 

А) оқушылар мен педагогтардың іс-əрекеттерінің негізгі бөліктерін 

алдын ала жоспарлау 

В) педагогикалық процестің бір-бірімен  өзара байланысқан 

компоненттерінің тізбекті жəне үздіксіз қозғалысы 

С) педагогикалық үрдісті жүзеге асыру мен ұйымдастыруға арналған 

материалдық нысандар 

Д) педагогикалық үрдістің  тұрақты аяқталып ұйымдастырылуы 

Е) оқушылардың танымдық іс-əрекеттерін ұйымдастыру тəсілі 
 

7. Педагогикалық құралдар дегеніміз не? 

А) педагогикалық үрдісті жүзеге асыру мен ұйымдастыруға арналған 

материалдық нысандар  

В)педагогикалық үрдістің бір-бірімен  өзара байланысқан 

компоненттерінің тізбекті жəне үздіксіз қозғалысы 

С) оқушылар мен педагогтардың іс-əрекеттерінің негізгі бөліктерін 

алдын ала жоспарлау 

Д) педагогикалық үрдістің тұрақты аяқталып ұйымдастырылуы 

Е) оқушылардың танымдық іс-əрекеттерін ұйымдастыру тəсілі 
 

8. Оқушылардың танымдық іс-əрекеттерін ұйымдастыру формасы – бұл: 

А) оқушылар мен педагогтардың іс-əрекеттерінің негізгі бөліктерін 

алдын ала жоспарлау  

В) педагогикалық үрдістің бір-бірімен  өзара байланысқан 

компоненттерінің тізбекті жəне үздіксіз қозғалысы 

С) педагогикалық үрдісті жүзеге асыру мен ұйымдастыруға арналған 

материалдық нысандар 

Д) педагогикалық үрдістің тұрақты аяқталып  ұйымдастырылуы 

Е) оқушылардың танымдық іс-əрекеттерін ұйымдастыру тəсілі 
 

9. Əңгіме  - бұл: 

А) оқытудың формасы 

В) оқытудың  əдісі 
С) оқытудың формасы мен əдісі 
Д) оқыту құралдары 

Е) оқытудың тəсілі 
 

10. Бақылауды оқыту əдісінің қай тобына жатқызуға болады? 

А) репродуктивті 
В) тəжірибелік 

С) сөздік 

Д) көрнекілік 

Е) жартылай-ізденушілік 

 

11.  Бағалау-нəтижелік компоненті нені болжайды? 
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А) оқыту үрдісі барысында  жеткен нəтижелерге оқытушылардың берген 

бағасы мен студенттердің өздерінің берген бағаларын, олардың қойылған 

оқу-тəрбиелік міндеттерге сəйкестігін бекітуді 
В) педагог пен оқушылардың өзара қарым-қатынас нəтижелерінің 

жалпылама ойша түрде алдын ала көрінісін 

С) оқушылардың ғылыми-танымдық белсенділіктерін ынталандыруды 

Д)адамның қызығушылықтары мен объективті қажеттіліктерін 

бейнелейтін мақсаттарға жетуге бағытталған ішкі талпынысын 

Е) тақырыпты, тарауды немесе толықтай оқу пəнін меңгерудегі 
мақсаттар мен тапсырмаларды  педагогтардың  түйсінуі  мен студенттердің 

қабылдауы 

 

12. Оқытудың модульді түрі дегеніміз –  

А) оқушылардың əрқайсысы жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктеріне 
байланысты мазмұн  мен оны меңгеру тəртібін таңдауда өз бетінше болуы 

мүмкін оқыту мазмұнының құрылымы 

В) мұғалім білімді өңделген  «дайын» күйінде беріп, оқушылар оны 

қабылдап, өндіретін  оқыту мазмұнының құрылымы 

С) оқытушы дайын білімді хабарламайды, оларды іздеу үшін 

оқушыларды ұйымдастырады 

Д) оқытылатын  материал ұсақ, жеңіл меңгерілетін бөлшектерге 
бөлінетін,  нақты басқарылатын үрдіс 

Е) оқыту үрдісінің адамның потенциалдық мүмкіндіктері мен олардың 

жүзеге асырылуына бағытталуы    

 

13. Дидактика дегеніміз: 
А) білім беру мен оқыту теориясын зерттейтін қазіргі заман 

педагогикасының бір саласы 

В) оқыту теориясы 

С) тəрбие беру теориясы 

Д) психологиялық ғылым 

Е) əлеуметтік педагогика 
 

14. Дидактиканың негізгі категориялары: 

А) үйрену, оқыту, білім, білік, дағдылар 

В) тəрбиелеу, дамыту, бейімделу, əлеуметтендіру, жеке тұлға 
С) мотив, қажеттілік, қызығушылық, қалау, талпыну 

Д) қабылдау, ойлау, түсіну, жалпылау, бекіту, тəжірибе 
Е) мəселе туындату, рефлексия, экстериоризация, түйсіну 

 

15.  Тұтас педагогикалық үрдіс дегеніміз: 
А) оқушылардың бірлескен іс-əрекеттері 
В) оқытушының оқушыларға ықпал етуі 
С) оқушылардың жеке тұлға айналуы 

Д) оқушылардың іс-əрекеттерін қадағалау 



 97

Е) оқушылар мен оқытушылардың оқу мен оқудан тыс бірлескен іс-
əрекеттерінің бірлігі 

 

16.  Жеке тұлғаның құндылық  бағдарлау  үрдісінің əдіснамалық 

негізі не болып табылады? 

А) этика жəне эстетика 
В) ақыл-ой əрекеттерінің сатыланып қалыптасу теориясы 

С) қарым-қатынастар теориясы 

Д) жеке тұлға теориясы, іс-əрекет теориясы, аксиология теориясы 

Е) тұрақты жеке тұлға теориясы 

 

17.  Жеке тұлғаның құндылық бағдарлау  үрдісі дегеніміз: 
А)  объективті əлеуметтік-мəнді құндылықтардың тұлғалық-мəнді 

құндылық бағытталуға айналуы, трансформациясы 

В) білім жүйесін меңгеру үрдісі мен осы негізде тұлға дамуының сəйкес 
деңгейін қамтамасыз ету 

С) ішкі жəне сыртқы, басқарылатын жəне басқарылмайтын, əлеуметтік 

жəне табиғи факторлардың əсері негізінде оқушылардың жеке тұлға болып 

қалыптасуы 

Д) адам ағзасында сандық өзгерістердің жиынтығы; адамның еңбек 

əрекетінің, жұмысының негізгі түрі 
Е) тұлғалық қасиеттердің қалыптасуының мақсатты бағытталған үрдісі; 

əлеуметтік тіршілік иесі ретінде адам болып қалыптасуы 

 

18. Тəрбиелеу – бұл: 

А) интеллектуалды əрекеттің ерекшеліктері, ойлау қабілеттері 
В) кəсіптік іс-əрекет 
С) ағзадағы сандық жəне сапалық қасиеттердің жиынтығы 

Д) тəрбиеші жетекшілігімен жеке тұлға қалыптастырудағы мақсатты 

бағытталған жоспарланған үрдіс 
Е) адамның білім, білік, дағдыларды меңгеру үрдісі 
 

19.  Өзін-өзі тəрбиелеу дегеніміз: 
А) интеллектуалды əрекеттің ерекшеліктері, ойлау қабілеттері 
В)тұлғаның өз бойындағы  жағымсыз қылықтарды жойып, осы қоғамның 

адамгершілік  нормаларына сай келетін жағымды қасиеттерді 
қалыптастыруға  арналған  өз бетінше жүргізетін   саналы, жоспарлы 

жұмысы  

С) ағзадағы сандық жəне сапалық қасиеттердің жиынтығы 

Д) тəрбиеші жетекшілігімен жеке тұлға қалыптастырудағы мақсатты 

бағытталған жоспарланған үрдіс 
Е) адамның білім, білік, дағдыларды меңгеру үрдісі 
 

20. Əлеуметтендіру – бұл: 

А) сол қоғам мүшесі болуға  сай келетін адамды қалыптастыру 
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В) адамның тұлғалық қасиеттерінің нақты бір қоғамдық орта 
нормаларына, ережелері мен талаптарына бейімделу процесі мен нəтижесі 

С) тəрбиеші жетекшілігімен жеке тұлға қалыптастырудағы мақсатты 

бағытталған жоспарланған үрдіс 
Д) қоршаған əлем нысандарының,  олардың адам үшін жəне қоғам үшін  

жағымды немесе жағымсыз əсерлерін айқындайтын спецификалық 

əлеуметтік анықтамасы 

Е) адамның білім, білік, дағдыларды меңгеру үрдісі 
 

21. Құндылық дегеніміз –  

А) адамгершілік сананың адамның əрекеттері мен қылықтарын үнемі, 
түрлі жағдайларда осы немесе басқа да моральды мақсаттарға жетуге 
бағыттай алу қабілеті 

В) қоршаған əлем нысандарының,  олардың адам үшін жəне қоғам үшін  

жағымды немесе жағымсыз əсерлерін айқындайтын спецификалық 

əлеуметтік анықтамасы 

С) болашақ мамандыққа дайындалуға байланысты өзін-өзі тəрбиелеуді 
бекіту 

Д) тұлғаның өз бойындағы  жағымсыз қылықтарды жойып, осы 

қоғамның адамгершілік  нормаларына сай келетін жағымды қасиеттерді 
қалыптастыруға  арналған  өз бетінше жүргізетін   саналы, жоспарлы 

жұмысы 

Е) адамның білім, білік, дағдыларды меңгеру үрдісі 
 

22.  Құндылық бағдарлау үрдісінің құрылымдық компоненттері не?  

А) мотивациялық, когнитивті, тəртіптік компонент 
В) мақсаттар, əдістер, нəтиже компоненті 
С) мотив, білім, білік, дағды компоненті 
Д) мотивациялық-мақсатты, мазмұндық, операциялық-əрекеттік, 

бағалау-нəтижелік компонент 
Е) мақсат, əдіс, диагностика компоненті 
 

23.  Құндылық бағдарлаудың механизмдері: 
А) іздеу – таңдау – бағалау – жобалау 

В) қабылдау – түсіну – бекіту – тəжірибе 
С) жаңғырту – ойлану – тəжірибе 
Д) мақсат – мазмұн – əдістері - нəтиже 
Е) қызығушылық – орнату –  қажеттілік – бағыттылық   

 

24. Құндылық бағдарлау үрдісінің қарама-қайшылықтары: 

А) əлеуметтік-экономикалық прогрестің əсерінен үнемі  жоғарылап 

отыратын оқыту үрдісіне деген қоғамның талаптары мен осы үрдістің қазіргі 
жай-күйі арасында 

В) ағза мен орта арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы 
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С) құндылық бағыттардың өзіне тəн сипаттамалары мен шынайы 

педагогикалық тəжірибеде олардың қалыптасу механизмінің болмауы 

арасында 
Д) пайда болған жаңа қажеттіліктер мен оларды қанағаттандыру 

мүмкіндіктерінің арасында қарама-қарсылықтардың болуы 

Е) оқушылар мен мұғалім арасында 
 

25. Құндылық бағдарлау дегеніміз: 
А) адамгершілік сананың адамның əрекеттері мен қылықтарын үнемі, 

түрлі жағдайларда осы немесе басқа да моральды мақсаттарға жетуге 
бағыттай алу қабілеті 

В) қоршаған əлем нысандарының,  олардың адам үшін жəне қоғам үшін  

жағымды немесе жағымсыз əсерлерін айқындайтын спецификалық 

əлеуметтік анықтамасы 

С) болашақ мамандыққа дайындалуға байланысты өзін-өзі тəрбиелеуді 
бекіту 

Д) тұлғаның өз бойындағы  жағымсыз қылықтарды жойып, осы 

қоғамның адамгершілік  нормаларына сай келетін жағымды қасиеттерді 
қалыптастыруға  арналған  өз бетінше жүргізетін   саналы, жоспарлы 

жұмысы 

Е) адамның білім, білік, дағдыларды меңгеру үрдісі 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Тəрбиелеудің қазіргі үрдісі қазіргі білім іс-əрекетінің барлық 

формаларында ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданусыз 
мүмкін емес. Бүгін ақпараттық технологияларды оқымайтын немесе 
қолданбайтын мектепті яки жоғары оқу орнын табу өте қиын. Жоспарлауда 
жəне оқудан тыс шараларды ұйымдастыруда ақпараттық технологиялар 

кеңейтіліп қолданылады. Ақпараттандыру  ықпалымен оқыту мен тəрбиелеу 

үрдісінің нəтижесінде мəндік өзгерістер болып жатыр. Сондықтан қазіргі 
педагог, оның пəндік мамандығына қарамастан, педагогикалық үрдісте 
ақпараттық жəне  телекоммуникациялық технологиялардың барлық 

мүмкіндіктерін органикалық түрде пайдалану қажет. 
Тұтас педагогикалық үрдісінде ақпараттық-коммуникативтік 

технологияларының (АКТ) қолдануы көптеген факторлармен анықталынады. 

Біріншіден, АКТ-ның білімге енгізілуі оның мазмұнын, адамзаттың жиналған 

əлеуметтік тəжірибесін ұрпақтан ұрпаққа, бір адамнан басқа адамға  өткізуін 

мəндік түрде тездетеді. Екіншіден, қазіргі АКТ-лар оқыту мен тəрбиелеудің 

сапасын арттырып, қоршаған орта мен болып жатқан əлеуметтік өзгерістерге 
адамның дереу бейімделуіне мүмкіндік береді. Үшіншіден, АКТ-нің білімге 
белсенді жəне тиімді енгізілуі ақпараттық қоғамның талаптарына сай білім 

жүйесі жасаудың маңызды факторы болып табылады. 

Бүгін Қазақстанда ашық қоғамның даму барысында білімнің басты мақсаты 

– ол жасампазға ұмтылған жəне жаупкершілігі мол сезімін игерген, əлемнің 

өзгерген жағдайында шығармашылыққа жəне өз тағдырын өзі шешуге қабілетті 
жоғары адамгершілік тұлғаны қалыптастыру болып табылады. 

Қазіргі ашық қоғамның демократиялық өзгерістердің нəтижесінде 
тəрбиелеудің жалпы əдіснамалық проблемаларында, оқушы тұлғасына 
моральдік талаптарының мазмұнында көптеген түбегейлі өзгерістер пайда 
болды. Өзіншілік тұлғаның, оның табиғи нышандарының, бірыңғай  емес 
тұлғалардың көп болуының дамуына бағытталған жаңа идеялар 

(ынтымақтастық педагогикасы, өзін-өзі басқару ұстанымдары, мектептің 

гумандығы мен гуманитардығы) пайда болды. 

Əлемнің көркемдік мəдениеті курсы бойынша оқу сабақтары оқушылардың 

адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Гумандық, 

адамгершілік сияқты тұлғаның қасиеттері адамдарға, жеке тұлғаға 
қайырымдылықпен қараудың, адамдармен қарым-қатынас жасау барысында 
риясыздыққа бейімделудің көрсеткіштері болып табылады. Мұғалімнің 

жетекшілігімен оқушы əлемнің сəулетшілері, мүсіншілері жəне суретшілерінің 

сəулет, мүсін жəне суреттерімен танысып, антикалық кезеңінен бері біздің 

күнімізге дейін жеткен жауһарларды сақтау керек екенін біле алады. Осының 

барлығы өсіп келе жатқан ұрпақта адамгершілік, төзімділік, эмпатия сезімдерін 

қалыптастыруға көмектеседі. 
Оқушылардың адамгершілік тəрбиелеуінде өнердің кешенін қолдануы 

олардың көркемдік қиялын дамуына қабілет етеді, көркемдік көзқарасын 

кеңейтеді, эстетикалық ұнатуын қалыптастырады, шығармашылық ойын 

оятады, нақты, практикалық əрекетке орнатылуын береді.    
Сонымен, бүгінгі күні білім ақпараттандыруымен байланысты білім іс-

əрекетінде жаңа бағыттың пайда болу қажеттілігін күмəнсіз белгілеуге болады.  
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Тіркеме А 

 «Өнер құралдарымен адамгершілікке тəрбиелеу» курсы бойынша 

 ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 Кіріспе 

Өнер шығармаларына тек бейнелеу өнері мұғалімі ғана емес, мектепке 
дейінгі мекемелердің тəрбиешілері де, орта мектептің мұғалімдері де өз 
көңілін аударады. Мұғалім оқушылармен бірге сурет репродукцияларын 

тамашалайды, оқушылармен сұхбаттасады, сурет бойынша ауызша əңгіме 
немесе шағын шығарма жазу сияқты күрделі емес тапсырмаларды береді. 
Бұның бəрі оқушылардың шығармашылық қиялын дамытады, олардың тілін 

байытады.  

Алайда кей кезде өнер шығармалары сабақ барысында тек көрнекілік 

ретінде пайдаланып, өмір құбылысының  иллюстрациясы ретінде қарапайым 

жағдайда қолданылады. Кейде суреттің сюжеті айтылады да, шығарманың 

мазмұны ашылмайды.  Оның бейнелеу жасау құралдары туралы ештеңе 
айтылмайды.  

Өнердің əр түрінің өзіншілігі қоршаған ортаның түрлі жақтары сияқты 

осы өнердің пəнінде ғана емес, көркемдік  бейнесінің құралдарында да 
тұрады. Жазушы – сөзбен, сəулетші — мөлшер мен пропорциялармен 

музыкант дыбыстармен айналасады. Суретші сызық пен түске мəн береді. 
Суретті, ескерткішті немесе сəулет ғимараттарын біз көреміз, ал музыканы 

тыңдаймыз.  
Бейнелеу өнердің басты ерекшелігі – ол адамның салынған бейнесін, 

оның жанындағы адамдарды, табиғатты жəне т.б. көрсетіп береді. Бейнелеу 

өнердің шығармалары сезімдік нақтылығымен, көрнекілігімен барлықтарына 
түсінікті.   

Біз тамаша суретті қарай отырып, ескерткішті тамашалап, сəулетшінің 

данышпандық шығармасымен таң қалып рахаттанамыз. Əрине, өнер 

шығармаларымен тілдесудің соңғы мақсаты оның формалдық құрылымына 
жетуімізде емес,  егер біздің эстетикалық рахаттануымыз толық болсын, 

суретшіні толғайтын сезімдерді өзіміздің ішімізден өтілсін десек, онда сол 

өнерде еңбек ететін тілін түсінуге ұмтылуымыз қажет.  
Өнер əлемі бай жəне күрделі. Адам бейтаныс, жарқын емес ормандай 

осы əлемге кірмес үшін, оны өмірдің алғашқы жылдарынан бері осы керемет 
əлемге бүлдіршіннің тəй-тəй басқандай адамзатпен көптеген мыңжылдықтар 

бойы жинаған көркемдік шығармаларына қатыстырып асықпай кіргізуі тиіс.   
Өнерге жақын болудың неғұрлым өнімді жолы— ол онымен тірі жан 

сияқты тілдесу. Мұражай мен көрмелерге үнемі барып, сəулет 
ескерткіштерімен танысып, репродукцияларды тамашалап, біз байқамай 

өзіміз үшін қазіргі болмысқа эстетикалық көзқарасымыздың тəжірибесін 

жинақтаймыз.  Біз айналамыздағы заттарға басқа көзбен қараймыз да,   
бұрын олардың жанынан немқұрайды өтіп жүргенбіз, ал қазір олардың 

əдемілігін, сұлулығын көре бастаймыз.   
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Өнер шығармаларын көру қажет. Қалай көру қажет? Мысалы, суреттерді 
көру дегеніміз нені білдіреді? Бұл сұрақтар – қарапайым сұрақтар емес. 
Олардың кейбіреулері осы курс бойынша əлемдік көркем мəдениетінің 

үлгісінде қарастырылады. 

Оқушыларды адамгершілік тəрбиелеудегі өнердің кешендік пайдалануы 

олардың көркем қиялын дамытуға, көркем ой өрісін кеңейтуге жағдай 

жасайды,  эстетикалық жарасымын қалыптастырады, шығармашылық ойды 

оятады, нақты, практикалық іс-əрекет жасауға мақсат береді.  
Əр білімді адам мектепте ұсынылатын эстетикалық цикл пəндердің 

негіздерін білу міндетті, (əдебиет, музыка, кескіндеме). Бұдан басқа, музыка, 
əдебиет пен кескіндеме – өнердің негізгі түрлері, олар музыкалық жəне драма 
театры, кино жəне т.б. сияқты өнердің синтетикалық түрлеріне қатысты. 

Оқушылардың тəрбиелеуінде музыка, əдебиет пен кесіндеменің шығармала- 
рын пайдалануы (слайдтар, диафильмдер, репродукциялар, граммофондық 

жəне магниттік жазбалар) кез-келген мектепте қолдануға мүмкіндігі бар. 

Осы пəннің аясында өнер «Əлемдік көркем мəдениеті» (ƏКМ) атты 

электрондық мəдениеттану бағдарламасы қолдануымен эмпатия, төзімділік, 

адамгершілік, яғни гумандық сияқты тұлғаның адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастырудағы нақты мақсаттарына жету үшін жұмыс құралы ретінде 
қарастырылады. 

Курстың негізгі мақсаты – білімгерлерге декортаивті-қолданбалы өнер 

жəне сəулеттік, бейнелеу өнердің кейбір шығармаларымен жақсырақ 

танысуға көмек көрсету; болашақ мұғалімдерді «Əлемдік көркем мəдениеті» 

атты электрондық мəдениеттану бағдарламасы негізінде өнер мен əдебиеттің 

қолдануымен оқушыларды адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға 
даярлау.  

Адамгершілікті тəрбиелеу бойынша курстың міндеттері:  
•  тілектестік, жарқынды, ұстамды болуға үйрену; 

•  өз достары мен жолдастарының шеңберін кеңейтуге ұмтылу; 

•  өз-өзінде сезімдер мəдениетін тəрбиелеу, жолдастарымен қарым-

қатынас жасауда талап қойылуы жəне сыйласымдықтың,  принциптік пен 

қайырымдылық үйлестіруін оқып үйрену; 

•  əділетсіздік жəне қастықпен күрескер қасиеттерін шынықтыру; 

•  өз құрбыларының табыстары мен сəтсіздіктеріне немқұрайдылықты 

жəне өзімшілдікті жеңіп шығу, өз мінез-құлығын мейірімділік жəне қолы 

ашықтықпен əдемілеу, адамдардың игілігі үшін пайдакүнемдіксіз көп жақсы 

іс жасайтындарға сүйіспеншілікті ашық білдіру болып табылады. 

Төзімділікті тəрбиелеу бойынша курстың міндеттері:  
•  басқа дін, этнос, ұлт өкілдеріне сыйласымдық көрсету; 

•  ұлттық белгі бойынша сыйласымдықсыз көрсетсе шыдамдықпен 

қарамау; 

•  өз-өзінде ұлт аралық, халықаралық бірлестік сезімін шынықтыру; 

•  басқа этнос, ұлт, халықтардың мəдениетіне қызығушылықты 

білдіру болып табылады. 
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Эмпатия сезімдерін тəрбиелеу бойынша курстың міндеттері:  
• өз-өзіне адалдық, аяушылық білдіру, біреу үшін уайымдау 

сезімдерін тəрбиелеу; 

•  адамдарға өз аяушылығын білдіруге, біреу үшін уайымдауға  
үйрену; 

•  басқа адамның амандығы үшін қуаныш сезімдерін шынықтыру; 

•   басқа адамның эмоциялық жағдайын түсіну болып табылады. 

Осы міндеттердің орындалуы «ƏКМ» ЭМБ-ның модульдерін қолдану 

көмегімен өнердің негізгі түрлерін оқып үйренуді жоспарлайды.  Оларды 

оқып үйренуі білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді, олардың негізінде 
тұлғаның адамгершілдік қасиеттерін қалыптастыруы тиімді болады. 

Оқу бағдарламасы орта мектептердегі бейнелеу өнер бойынша 
бағдарламаларымен сəйкес жасалынған. Алайда оның ішінде бағадарламада 
көрсетілмеген шығармалардың көпшілігі қарастырылады,  бірақ ол болашақ 

мұғалімнің шығармашылық қорын толықтыру есебімен енгізілген.   

Дəріс сабақтар сағаттарының көпшілік бөлігі өнердің жанрллық-түрлік 

құрылымының, бейнелеу өнердегі ұлттық фольклорының, пейзаж 

кескіндемесіндегі қазіргі мəселелеріне арналған. Дəріс сабақтарында 
суретшілердің өмірі мен творчествосы туралы мəліметтері, олардың 

шығармаларының  талдауы беріледі. Осы бағдарлама бойынша силлабусында 
глоссарий болуы тиіс, оның ішінде өнер саласындағы негізгі ұғымдар мен 

терминдер туралы түсініктемелері келтіру керек.   

 

Пəннің  мазмұны 

 Кіріспе.  Өнер мен адамгершіліктің  қайнар көзі. Сократ. Платон. 

Аристотель. Я.А.Коменский. Дж.Локк. И.Песталоцци. И.Гербарт. 
А.Дистервег. .Д.Ушинский. В.А. Сухомлинский. А.Байтұрсынов. 

Ж.Аймауытов. М.Жұмабаев. 

Жасөспірімдер жасында адамгершілік тəрбиелеудің ерекшеліктері. 
Адамгершілік тəрбиелеу – қоғам дамуының стратегиялық қоры. Қазіргі ашық 

қоғам туралы түсінік. Адамгершілік пен эстетикалық сана-сезімдіктің өзара 
əрекет жасауы.   

Электрондық мəдениеттану бағдарламалары  тұлғаның адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыру құралы ретінде.   Ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды (АКТ) біртұтастық педагогикалық үрдісінде қолдануы. 

Электрондық мəдениеттану бағдарламаларының мəндік сипаттамасы.    

Мəдениеттің пайда болуы. Мəдениет жəне өркениет. Негізгі 
терминдердің сипаттамасы. Əлемдік көркем мəдениетінің дамуы – үзіліссіз 
үрдіс. Мəдени дамудың кейбір ерекшеліктері.  

Өнердің пайда болуы.  Өнер пайда болуының магиялық теориясы. Өнер 

пайда болуының ойындық теориясы. Өнер пайда болуының еңбек теориясы. 

Көркемдік бейне – өнердің негізгі сипаты, негізгі категория. 

Эстетиканың негізгі категориясы. Эстетика – əдемілік туралы ғылым. 

Əдемілік – өнердің негізгі категориясы. Асқақ, жетілдірілген, үйлесімді. 
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Өнердің түрлері мен жанрлары. Сəулет өнері. Мүсін өнері. Кескіндеме. 
Натюрморт. Тұрмыстық жанр. Портреттік кескіндеме. Пейзаж кескіндемесі. 
Тарихи кескіндеме. Графика. Декоративтік-қолданбалы өнер.  Музыка жəне 
би. Əдебиет. Театр жəне кино.  

Пейзаж кескіндемесі. А.Г.Венецианов, В.Г.Перов, А.К.Саврасов, 

Ф.А.Васильев, И.И.Шишкин, А.И.Куинджи, В.Д.Поленов, И.И.Левитан, 

К.А.Коровин, В.А.Серов, К.Ф.Юон, И.И.Бродский, С.В.Герасимов. 

Өнердегі стильдер. «Стиль» сөзінің пайда болуы. Романдық стиль. 

Готика. Маньеризм. Академизм. Барокко. Классицизм. Рококо. Романтизм. 

Реализм. Импрессионизм. Сюрреализм. 

Адамзаттың пайда болу кезеңіндегі өнер. Өнер мəдениеттің басқа 
компонентттерімен өзара байланысу компоненті ретінде. 

Адамдарды сүю – қандай ғанибет! (А.П.Чехов) Өнер шығармаларының 

негізінде кейіпкерлердің адамгершілігі. «ƏКМ» ЭМБ-ның модулі. «Əлем 

мəдениетінің кезеңділігі». Театр жəне кино. 

Кейіпкерлердің опат болуы олардың идеалдарының мəңгі бақиын 

бекітеді (ƏКМ негізінде). Өнердегі шыдамдық толеранттық, төзімділік 

ретінде. (Э.Делакруа «Халықты жетелейтін бостандық», О.Роден «Кале 
азаматтары», С.И.Коротков «Адамзаттың қайғырған Анасы», Тосико Маруки 

«От»). «Өнер мұражайы» атты модулімен электрондық вернисаж арқылы 

өнер шығармаларын қолдануымен сабақ өткізу. 

Эмпатия жəне біз (ƏКМ негізінде). Аяушылық білдіру, біреу үшін 

уайымдау сияқты эмпатиялық сезімдері əдебиет шығармаларында 
(Л.Н.Толстой «Кавказ тұтқыны». Б.Момышулы «Біздің отбасымыз». 

П.Коэльо «Алхимик».).  Əлемдік көркем мəдениетінің жауһары: 

кескіндемедегі аяушылық білдіру, біреу үшін уайымдау сияқты эмпатиялық 

сезімдері.  
Өнер əлемдік қауымдастықтың көркемдік коммуникациясы ретінде. 

Өнер мақсаттарының көп болуы. Оқушылардың қазіргі өмірге адамгершілік-

шығармашылық көзқарасы ретінде  көркемдік мəдениетінің 

қалыптастырылуы. 

Мəдени мұра жəне қазіргі əлем. ЮНЕСКО жетекшілігімен  өнер 

ескерткіштерін қорғау ісіндегі халықаралық еңбектесу. Қазақстандағы 

мəдениет ескерткіштерін қорғау, əлем жəне Қазақстандағы мəдени мұра 
қорғау болашағы. «ƏКМ» ЭМБ-ның модульдерімен жұмыс: Мəдениеттің 

пайда болу кезеңі. Өнердің негізгі түрлері. Эстетика категориялары. Əлемдік 

көркем мəдениетінің кезеңдерге бөліну кестесі.  
 

ОСӨЖ жəне практикалық сабақтардың үлгі тақырыптары: 

1. Өнер мен адамгершіліктің  қайнар көзі  
2. Электрондық мəдентиттану бағдарламалар  тұлғаның 

адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру құралы ретінде    
3. Мəдениеттің пайда болуы  

4. Өнердің пайда болуы   

5. Эстетиканың негізгі категориясы 
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6. Өнердің түрлері мен жанрлары  

7. Пейзаж кескіндемесі  
8. Өнердегі стильдер  

9. Адамзаттың пайда болу кезеңіндегі өнер  

10. Адамдарды сүю – қандай ғанибет! (А.П.Чехов)  

11. Кейіпкерлердің опат болуы олардың идеалдарының мəңгі бақиын 

бекітеді (ƏКМ негізінде).  
12. Эмпатия жəне біз (ƏКМ негізінде).  
13. Өнер əлемдік қауымдастықтың көркемдік коммуникациясы 

ретінде. Мəдени мұра жəне қазіргі əлем.  

 

                       СӨЖ-дің  үлгі  тақырыптары: 

 

 1 А.Байтұрсыновтың «Бастапқы мектеп», М.Жұмабаевтың 

«Педагогика», Ж.Аймауытовтың «Тəрбие» ғылыми еңбектерінен коспект 
жасаңыздар. 

2. Мектепке барып, оқушылар арасында сауалнама өткізіңіздер. 

3 «Мораль» жəне «адамгершілік» ұғымдарына салыстырмалы сипаттама 
жасаңыз. 

4. Тұлғаның адамгершілік қасиеттеріне қысқаша сипаттама беріңіз. 
5. Түсіндірме сөздігімен тұлғаның адамгершілік қасиеттерін бейнелейтін 

кестені жасаңыз.  
6. Адамгершілік тəрбиелеу мəселесімен айналысатын ғалымдардың 

хронологиялық ретімен есімдерін келтіріңіздер. 

7. «Əлемдік көркем мəдениеті» атты жəне «Əлемдік көркем мəдениеті» 

атты электрондық дидактикалық бағдарламаларының модульдеріне талдау 

жасаңыздар. 

8. «Əлемдік көркем мəдениеті» атты электрондық дидактикалық 

құралының  «Əлемдік мəдени мұра» модуліне түсіндірме беріңіздер, оны 

өнердің қосымша жауһарлармен  толықтырыңыздар. 

9. «Əлемдік көркем мəдениеті» атты электрондық мəдениеттану 

бағдарламасында өнердің саласына қарамастан адамгершілік қасиеттерінің 

қалыптастыруына жұмыс жасайтын 10 жауһарды іріктеп алыңыздар,  өз 
таңдауларыңызға негіздеме беріңіздер. 

10.  Тұлғаның адамгершілік қасиеттері туралы эссе жазыңыздар. 

 

                           Рефераттардың  үлгі  тақырыптары: 

 

1. Оқушылардың адамгершілік даму ерекшеліктері 
2. Адамгершілік тəрбиелеудің эмоциялық аспектілері 
3. Тұлғаның адамгершілік қасиеттерін өнер арқылы қалыптастыру 

4.Өнер бойынша электрондық оқулықтардың оқушылардың 

адамгершілік тəрбиелеуіне əсері 
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НҰСҚАЛҒАН ƏДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ: 
 Негізгі əдебиет: 

1. Бақтыбаев Ж.Ш. Нравственное воспитание учащихся на основе 
электронных культурологических программ. Оқу құралы, Алматы, Ғылым, 
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ГЛОССАРИЙ  

 

Ə 

Əдемілік – бұл біз көре алатын немесе ести алатын құбылыс. Адамның 

денесі немесе бет - əлпеті, əншінің даусы əлде кескінделген сурет(тек 

сезіммен қабылданатындар) əдемі болуы мүмкін. Алайда, ауызша немесе 
жазбаша туындылар əдемі емес, олар əсем. 

Əсемдік- бұл тағыда пайымдау, адам туралы бүтіндей тікелей сана мен 

сезім арқылы, рухани əдемілікті түсіну, жиі əдемі емес əсем деп айтады. 

«Əсемдік» сөзі жиі көрінетін əдеміліктің биік жəне абсолютті дəрежесін 

білдіреді. Сонымен қатар əсемдікте рухани жəне этикалық элементтер 

əдемілікке қарағанда көп қатынасады. Əсемдік тек қана əдеміліктің биік 

өлшемі, алайда өзінің терең мағынасында руханилықтың жəне жақсылықтың 

биік өлшемі. 
Эстетикада əсем түсінігіне сəулеттілік, жетілгендік жанасады. Олардың 

арасында ортақ бір нəрсе бар, алайда маңызды өзгешеліктерде бар. Ортаққа 
эмоцияның дұрыстығы жатады, олар əсемдікпен, сəулетпен байланысты. 

Бірақта, кейбір қарым-қатынастарда эмоциялар мазмұны əр түрлі болады. 

Мысыр пирамидасы, Кавказдың бұлттан да биік шыңдары, ұшы- 

қиырсыз теңіз жазықтары маңғаз жəне сəулетті өйткені, олар көлемдері 
бойынша немесе барлық жайды асып түсетіндіктен ғана емес, олар əдемі, əрі 
əсем болғандықтан. Үлкен, жаман салынған ғимарат, бізде сəулеттілікпен 

жетілгендіктің көрінісін шақырмайтыны анық. Сəулеттілікті анықтай 

отырып, жүйелі эстетиканы бірінші құрушы И.Кант сəулеттіліктің сезімі, 
«болашақта сүйсіну жəне бізге лəззат алып келетін, бірақ қорқыныш 

сезімімен» байланысты екеніне назар аударды. 

Эстетика ғылымында маңызды орынды трагедиялық мəселе алады. 

Трагедиялық деген не? Басқа да эстетикалық категориялар сияқты, 

трагедиялықта əр түрлі анықталған. Бастысы, өнерде трагедиялық əрқашанда 
қарама-қайшылыққа негізделген. Алайда барлық қарама-қайшылықта емес, 
(күлкілі де қарама-қайшылыққа негізделеді), кейбір тыйым салынған 

жағдайларда.  
А 

Акварель (лат бір ғана су)- бояулар, сумен езілетін жəне де сол 

бояулармен салынған кескін.  

Атрибуция –анонимді туындының қай авторға жергілікті жəне ұлттық 

көркем мектепке тиесіл екенін, сонымен қатар қай уақытта пайда болғанын 

анықтау. 

Б 

Барбизон мектебі – ХІХ ғ. 30-60 жж. Француз шеберлер тобының 

реалистік пейзажы. Атауын ескі Барбизоннан алған, онда сол топтың кейбір 

өкілдері жұмыс істеген. Барбизондықтар өз шығармашылықтарында 
пейзаждың жігерлендірілуіне күнделікті өмір мен табиғаттың байланыс 
сезіміне жеткен. 
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Барельф (франц. Basrilief, сөзбе-сөз – аласа бедер) бедерлі сəулеттің 

түрі, онда бейненің дөңес бөлігі фон жазығынан өз көлемінің жартысынан 

ғана шығып түрады. 

Бюст- кеудеден жоғары қарай, жиі, портретті (бастапқыда қабыр басына 
қойылған тас) адамның бейнесі домалық мүсінде. 

Бодисондар (испан.- трактир, арзан асхана)- кескіндеу туындының 

жанр, ондағы бейнелер мардымсыз таңғы астары, аз санды жартылай бітімді 
адамдар жəне алдыңғы добадағы натюрморттармен асхана көрінісі. 

   

В 

Витраж – терезедегі, түрлі – түсті əйнектен жасалған декоративті 
композиция, өз бетінше жасалған панно түрі. Витраждар арқылы өткізілетін 

жарық көмегімен, таңқаларлық жарық жəне түсті əсер құрады. 

 

Г 

Глиптика (грек «глипто»- қиамын, сығамын) қымбат жəне жартылай 

қымбат тастарда ою салу өнері, декоративті –қолданбалы өнерінің түрлерінің 

бірі. Гобеден-қолмен тоқылған кілем-картина (шпалер) 

Гравюра -1. пластинадан жасалған қағаздағы («тақтайша») баспа 
оттискі,онда сурет салынған. 2. Графика түрі, «тақтайшалар» жəне барлық 

оттискілердің баспасын қолмен өндеу тəсілдерінің көптігін енгізеді. 
Графика – (грек. «графо»- жазамын, сызамын, саламын)- бейнелеу 

өнерінің түрі, сурет жəне баспалы көркем шығармаларды (гравюралар)соңғы 

сурет негізінде енгізіледі, сонымен қатар оларға өзіндік бейнелеу құралдары 

тəн. Графикада контурлы сызықтан басқа штрих жəне дақтар қатынасады, 

графикадағы негізгі материал – қағаз бетінің қарама-қарсылығы. Кескіндеуге 
қарағанда графика көлемді бейнені, кеңістікті құруда аз мүмкіндіктерге ие 
болады. 

Д 

Декор – (латын. Decoro –безендіремін) құрылысты немесе бұйымды 

безендіру жүйесі. 
Декоративті-қолданбалы өнер – декоративті өнердің бөлігі, ол 

шығармашылықтың бірқатар салаларын қосады жəне көркем бұйымдарды 

жасауға арналған, ең бастысы тұрмыста қолданылады. (жиһаз, маталар, еңбек 

құрлдары, қару-жарақ жəне т.б.) Декортативті –қолданбалы өнердің салалары 

материалдары бойынша да (темір, ағаш, керамика жəне т.б.), техникалық 

орындалуы бойынша да (əшекейлеу, ою салу, кестелеу, қырқу, интарсия жəне 
т.б.) топтастырылады. 

Доннон – басты, феодалды қамалдың жеке түрған мүнарасы. 

                                                                           

Ж 

Жаңару (Ренессанс)- Батыс Орталық жəне Шығыс Европаның бір қатар 

елдерінде мəдени жəне идеялық дамудың дəуірі, кезеңдердің хронологиялық 

шектері: ХІV-ХVІ ғғ. Италияда, басқа елдерде – ХV-ХVІ ғғ. Ерекшеліктері, 
ақсүйек мінезді, гуманистік дүниетаным, антикалық мұраға бет бұру. Өткен 
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дəуірдің догматикалық өнерін ауыстыруға əлемді шындық арқылы түсінуге 
ұмтылу, жеке адамның шығармашылықтағы мүмкіндіктеріне жəне 
санасының күшіне сенімі. 

З 

Зодчий- сəулетші. 
Бояулар арқылы, қандай да бір қатты жазықтыққа жазу арқылы 

жасалады. Кескіндеудің мəнерлі құралдары түс, сурет,жарық пен көлеңке, 
көлемділік, жағыс, фактура жəне т.б. 

И 

Инкрустация – (латын. Incrusto – қабатпен жағамын, мəрмəр төсеймін) 

– мəрмəр, керамика, темір, ағаш, перламутра жəне т.б. бөлшектерінен 

өрнектер жəне бейнелермен жасалған əшекей-бұйымдар, ғимараттар түрі. 
Интерьер –  1.Сəулетте- ғимараттың ішкі кеңістігі немесе қандай да бір 

мекеме (вестибюль, фойе, зал жəне т.б.) 2. Кескіндеуде – XVIII ғ. Голландтық 

жəне фламандтық өнерде гүлденген жанр. 

К 

Капелла (итал. Сapella – кішкентай шіркеу)- католиктік жəне 
англичандық сəулетте бір атақты отбасыға дұға оқуға, қасиеттіні сақтайтын 

жəне т.б. храмдағы кішкентай ғимарат немесе бөлек бөлме. 
Карикатура (итал.caricature – арту, асырып жіберу) адамдардың , 

хайуанаттардың, заттардың белгілерін арнай сызылған немесе біршама 
асырып жасалған бейнесі. 

Картон – алғаш үлкен сурет, болашақфреск көлемінде орындалатын, 

мозайка, витраж, шпалер. 

Классикалық өнер – Ежелгі Греция, ежелгі Римнің өнері, сонымен 

қатар Жаңару мен классицизмнің антикалық өнердің ережелеріне еруші. 
Колорит – түсті тондардың ара қатынасының жүйесі. 
Күлкілі -  əсемдіктің тағы бір категориясы. Неге адам күлкілі жай-күйді 

басынан өткергенде қуанады. «Қуаныш» күлкілі эстетикалық сезімі тану, 

түсіріп алу жəне санадағы қарама-қайшылықты өткеретін қуанышпен 

байланысты. Танып білген жау жартылай қауіпті екені белгілі. Мұнда тағыда 
шығармашылық қуанышы қосылады, ол кез келген қалжың мен өткірлікті 
түсіну мен бастан өткіруге қажет. 

Күлкілі, басқа категориялар сияқты, түр ретінді мүлдем қызмет етпейді, 
ол өзінің əр түрлілігінде ғана өмір сүреді жəне онда нақты айтылады 

(эпедрамма, сатира, комедия, анекдот) 
Бағанадан бері біз эстетикалық категориялар туралы жалпы айттық. 

Алайда, тағы бір құбылыста, олар жинақталған түрде тұр. Бұл құбылыс- 
өнер. Оның түрлерін оқып-білуге көңіл бөлейік. 

 

Л 

Ландшафт- жер жазығының кедері, жергіліктіліктің сипаты жəне жалпы 

түрі. 
Локалды түс –(кескіндеуде) бейнеленген обьектілердің негізгі жəне 

өзгермейтін түсі, шарттылығы, реңктен айырылуы табиғатта əуе ортасының 
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жарықтандыру əсері арқылы пайда болады. Бұл түсінікті алғаш Леонардо да 
Винчи енгізді. 

М 

Мазинисті (латын marinus- теңіз)- теңізді бейнелейтін, пейзаж 

шеберлері. 
Миниатюра - кескіндеуде, əнде, əдебиетте кішкентай көлемімен 

ерекшелінетін туынды. 

Мəдениет -  адамдардың материалдық жəне рухани шығармашылығын- 

дағы нəтиженің жиынтығы. Адамзаттың  мəдени тəжірибесі сөздік қорда, 
өнердің туындыларында, жүріс-тұрыстың нормаларында бекітілуі көркем 

мəдениет пəні адамдар қызметінің эстетикалық ортасын жанап өтеді. Демек, 

өнер пəндері туралы сөз қозғағанда, эстетиканың негізгі категорияларына 
сүйену қажет. 
 Эстетика (гректің – сезетін) -əсемдік өнер, көркем шығармашылықтың 

жалпы даму заңдылықтары туралы ғылым. Бұл əсемдіктің заңдылықтары 

жəне  нормалары, оның формалары жəне түрлері туралы ғылым. 

Эстетиканың сүйенетін негізгі категориялары əсемдік, жетілгендік, 

трагедиялық, күлкілі болады.  

Н 

 Натюрморт – қоршаған заттардың бейнесі 
П 

Палццо- италияндық жаңаруға тəн қалалық жекеше-сарай түрі. 
Пейзаж – бейнелеу өнерінің жанры, сонымен қатар сол жанрдың жеке 

шығармалары. Пейзажист–суретшілер табиғатты оның барлық көріністерінде 
бейнелейді. 

Пленэр (француз.  Plein air, сөзбе-сөз – ашық ауа) – термин, атмосфера 
жəне күн сəулесінің шартталған ықпалы арқылы кескіндеу құралдарының 

бірлестігіндегі түс өзгерісінің барлық байлығын білдіреді. 
Полиптих – 1. ортақ ниетте қосылған бірнеше картина.2. Қисынды көп 

жарма. 
Портрет – бейне, қандай да бір адамның немесе адамдар тобынан 

құрылады. Портрет-кескіндеуде атақты жанр. Портреттер: станокты 

(картиналар, бюстар) жəне монументті (фреск, статус), салтанатты жəне 
сентимді, кеудеден жоғары қарай, толық бойымен, анфас, профильде жəне 
т.б. болып бөлінеді. 

Примитивизм – ХІХ-ХХ ғғ. Бейнелеу өнерінің примитив формаларына 
зерделі қарау тенденциялары-ежелгі, орта ғасырлардағы, халық өнерінің  

жəне балалар шығармашылығының туындылары. «Примитивизм» терминінің 

аңқау өнеріне қатысты да жиі қолданады. 

Проторенессанс- италия мəдениетінің тарихындағы (ХІІІ-XIV ғғ. басы) 

Жаңару дəуірінің алдыңдағы кезең. Проторенессанстың ерекшеліктері, 
шындықты бейнелеу, ақсүйектіліктің басы жəне антика мұрасына 
қызығушылық. 
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Р 

Рельеф-сəулет түрі, жазықты бейнеге қатысты бедерлі (немесе 
тереңдетілген) болып табылады. 

Рокайль- (француз.  Rocaile – раковина, сөзбе-сөз – ұсақ, үнтақталған 

тас) – раковина түріндегі ою мотиві. «Рокайль» термині рококко стиліне атау 

берді. 
Романизм (латын.  Romonus – римдік) – XVI ғ. Нидерланд өнеріндегі 

бағыт. Италья Ренессансының бейнелерін жəне пұттарын шеттен пайдалану 

жолы арқылы ұлттық өнерді жаңартуға ұмтылысында негізделген. 

Ротондо (итал.  Rotouda сөзбе-сөз –домалақ)-құрылыс жобасындағы 

домалақ (храм, мазар, павильон), əдетте күмбезбен аяқталған.   

С 

Станокты өнер – термин, өзіндік сипаты жəне мағынасы бар, қандай да 
бір құрылысқа, бұйымға жəне т.б. арналмаған кескіндеу, сəулет жəне графика 
туындыларын білдіреді. 

Сурет-графикалық құралдыр: контур сызықтары, штрихтар, дақтар 

көмегі арқылы қолмен жасалатын бейне суретті бір  түспен немесе 
қолданатын түрлі түстердің шектелуімен құрылады. Сурет барлық көркем 

бейнелеу түрлерінің негізінде  жазықтықта жатады(кескіндеу, графика, 
рельеф). 

Сфумато (сөзбе-сөз –түтін сияқты жоғалып кеткен)-кескіндеудегі əдіс; 
заттардың жəне фигуралардың көрінісін əлсірету, олардың ауасын орап алуға 
мүмкіндік беру. Теориялық негізде Леонардо да Винчи қолданған.  

 

Т 

Темпера (итал. tempera, temperare сөзінен бояуларды араластыру)- 

бояулармен кескіндеу, олардың негізі судан жəне жұмыртқа сарысынан 

эмульсия, сонымен қатар өсімдік немесе жануар мал желімі суда ерітілген 

жəне маймен араластырылған. 

Триптих – үш бөлшектен тұратын бейнелеу өнерінің туындас, ортақ 

көркем идеялармен, тақырыппен немесе сюжетпен біріктірілген. 

 

Ф 

Фояне (Италиядағы керамикалық туындылардың орталығы Фаэнца 
қаласының атауынан) – мөлдір глазурмен жабылған, жіңішке керамика 
(көбінесе ақ) бұйымы. 

Фламандтық өнер – XVII-XVIII ғғ. Нидерландықтардың өнерінің 

дəстүрлі атауы. 

Фреско (итал. fresco, сөзбе-сөз –жаңа) – 1.Дымқыл, жаңа сылақты 

бояулармен кескіндеудегі техника. 2. Сол техникада орындалған туынды. 

 

Ш 

Шпалерлер – қол əдісімен тоқылған декоративті маталар немесе түксіз 
қабырға кілемдері. Бейнелер түсті жіптермен (жүн, жібек, кейде темір, күміс, 
алтын жіптер) жасалады немесе боялмаған негізін жабады.  



 114

МАЗМҰНЫ 
Кіріспе 
......................................................................................................................... 

 

3 

Педагогикалық ғылым жəне тəжірибедегі оқушыларды адамгершілік 
тəрбиелеу идеяларының даму тарихы 
....................................................................................................................... 

 

6 

Жасөспірімдерді адамгершілікке тəрбиелеудің ерекшеліктері ............. 16 

Электрондық мəдениеттану бағдарламасы оқушылардың адамгершілік 

деңгейін қалыптастырудың əдісі ретінде .................................................. 

 

43 

Оқушылардың адамгершілік тəрбиелеу үрдісіне қазіргі ақпараттық-
коммуникативтік технологиялар қосудың формалары мен əдістері.......  

 

67 

Қорытынды……………………………………………………………….....
.................... 

96 

Əдебиеттер тізімі……………………………………….............................. 98 

Тіркеме .......…………………………………………………...................... 100 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 115

 

 

 

 

 

 

 

 

БАҚТЫБАЕВ   

 ЖАНАТ   ШАЙМҰРАТҰЛЫ 
        
 

 

 

 

 ЭЛЕКТРОНДЫҚ МƏДЕНИЕТТАНУ БАҒДАРЛАМАЛАР НЕГІЗІНДЕ 

ОҚУШЫЛАРДЫ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТƏРБИЕЛЕУ  

 

Оқу құралы 

 

 
 

 

 

 

Компьютерлік қалыптау жəне корректор  С.Д. Шудабаева 
Дизайнер Г.М. Бөлегенова 

 

 

 

 

 

 

 
Басуға қол қойылды   07.09.10 ж. 

Əріп түрі «Times New Roman ». Қалыбы 60х84 

Офсетті қағаз. Таралымы  50  дана. 7.2  ш.б.т   
  Тапсырыс № 00428 

«Жетісу университеті» баспа орталығы 

І. Жансүгіров атындағы  

Жетісу мемлекеттік университеті 
040009   Талдықорған, Жансүгіров көшесі, 187а 

 



 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


