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Жаңа ғылымның дамытуы, техниканың айтарлықтай дәреженің ӛндірісінің қазіргісі тенденциялары сол 

(мазмұн, әдістер және оқу формасы ) квалификациялы кадрлардың әзірлеуін қазіргі жүйенің аралығында 

пайда болатын қайшылықтар анықтар еді, және сол нарықтық қатынастардың шарттарындағы қазіргі 

қоғамның дамытуын жүрістермен ұсынылатын есептермен. Сонымен бірге адамына, оның қабілеттілігіне 

құрастыруын процессте білімнің маңызды рӛлі туралы басты постулат басқа халықтарға мәдениеттің ӛз 

халықтығына, оның ұлттылығына, менталитеттің дәстүрлері және салттар, сезіммен әлеуметтік 

жауапкершілік, отан сүйгіштік, құрметтің жалпы адамдық тіршілік құндылықтардың рух тәрбиелі есепке 

алуымен ӛмірді ӛз алдына ӛз меншікті сала бастады. Түсіну бүгін білім келешек жұмыс істейтін, алдын ала 

анықтай болашақ ӛзгерістердің негізін қыстырады, ақырында, қоғамның ары қарай дамытуы, ресми түрде 

сипаты енді қарастырылмайды. Аксиома қалай қабылданады және сол әрбір мемлекеттің бар болмысымен, 

зияткерлік, экономикалық және мәдени потенциалы білім беретін саланың күйі және оның озық 

дамытуының мүмкіндіктерінен тікелей тәуелді болатын айғақ. Білімнің мазмұнының басымдылықтарының 

талқылауы осыған байланысты бұрынғыша кӛкейкесті. Ӛзі маңызды тұрғыларды бір, кӛп зерттеушілердің 

мойындауы бойынша, адамның құндылық бағыттар және қоюларын құрастыруға мазмұнның 

бағытталғандығы болып қалыптасады. Бұл қапылыста емес. Құндылықтың ӛзі қоғамның дамытуында, оның 

болмысының шағылысуы, аманшылық немесе әлеуметтік ӛмірдің сәтсіздігінің ӛзіндік индикаторының 

бағдарлаушы факторларымен болып табылады. Құндылығы бағыт және қоюлар жеке адамның тіршілік 

эрекеттерін анықтайды, тіршілік мақсаттардың оның мінез-қүлығы, анықтауы және құрастыруды бас сызық 
тіршілік жоспары болып табылады. Э.Дюркгейм ең маңызды интегратия факторын құндылықты санады. Ол 

әлеуметтік детерминация тап адамның құндылық бағыты арқылы іске асатынын ойлады. П.сорокинолар, 

құндылық анықтай келе бұл негізді және әр түрлі мәдениеттің іргесі, социокультураның негізін қалайтын 

қағида, орталық байланыстыратын буын қоғам құндылықтардың оның жүйесі шынын айтқанда кіріп 

түсінсін тек қана мүмкін деп санады. Сонымен бірге әлеуметтік норма мәдениеттің элементтері керек 

болады. Олар адамдардың мінез-күлығындағы нақты қоюлары, сонымен бірге үлгі-ӛнегелерді енді 

анықтайды. В.Плахов, әлеуметтік нормасы айтылғандай үнемі құбылмалы қоғамдық қатынастардың 

бекітуін құрал жасалған жүрісте қоғамдық эволюциялар болады . 13 Щ Қүндылық - дүние тану түрғы негізгі 

білімнің мазмұнымен құрауы керек. Мәселелер жиыннан бар осыған байланысты келесіге маңызды тоқтау. - 

студенттік жастардың құндылық бағытының коррекциясы мәселелерінде бұл қоғамның келешек кәсіби 

потенциалы және жалпыұлттық мәдени байлықтардың күшейтудің базасы, ажырағысыз отан сүйгіштік және 

азаматтық белсенділіктерден адам және социумның менталитетінің ӛрнектеуі. Менталитет сӛздің кең 

мағынасында қоғамның ӛзіндік тектік коды, халықтар, адам баласы, тарихтың бағдарлаушы жүрісі . барып 

тұр . III Менталитеттің философиялық - әдістемелік кӛзқарасынан бұл шағылысуды форма және әдіс -болып 

жататын, болатын ӛзіндік реакцияны немесе сананың мінез-қүлық бейнеленген рефлексияларымен. 

менталитет ӛмірлерде орын алатын нақтылы дүние тану қағида, бекіткіш құндылықтардың жүйесі, 

халықтың ділінде негізделген (немесе ) және норма сияқты жариялаған (жеке ) бұдан діл тәжірибесі бұл 

және оның қызметінің алгоритмын әдістемелікті анықтаған әлемге адамның қатынасының (таңдаудың 

ӛзіндік сүзгісі ) ӛзіндік белгісі бар негізі. Ӛте тар түрмен ұлттық білім адам теңестіруі, мәдениеттің 

әлеуметтік ортақтықтар, түрлері, құндылық бағыттардың қатынасындағы адамның ӛз тағдырын ӛзі 

шешуімен байланған. Ұқсастықтың ұғымы жұмыс социология, философия, психологиясында, педагогикаға 

дәл қазір болып табылады. Этносоциологияны теңестіру ретінде қайталап айтады нақтылы ортақтықтың 

ӛкілімен ӛзіне ұғынудың нақты тетіктерінде болады. Тап діл тәжірибесі бізше бола алады қажетті 

байланыстыратын жиірек табандатқан құрастырылатын сапалар және қасиеттердің адамдары педагогикалық 

процесспен, соның ішінде және зерделі қабілеттіліктер. Егер жеке діл тәжірибесінің ұйымының 
ерекшеліктері бар парасаты салыстырса, онда кез келген оқушы және не бір нақты ахуалдардағы оның 

зияткерлік белсенділігінің сипатын анықтаған меншікті тәжірибемен толтырылғанын болжауға болады. 

Бұдан аксиоматикалық қорытынды заңды : әрбір индивид болуы мүмкін ӛз діл тәжірибесінің сӛндіруі 

зияткерлік ӛсуге арқасында барынша кӛмектесетін шарттар объективті түрде жасауға зарығады. Ішкі 

тәжірибе бағдарланған білім гуманистік оқуды контекстті сияқты қаралады, сезімдердің интуициялылық, 

қиял, ӛрнегін жеке алғанда мадақталады, тіршілік әсерлер мектеп жиналған тыс. Белгілі жай, тап солардың 

сапасы халық педагогикаларымен таратады. Бүгін және қазіргі педагогика ынталандырғыш таңырлық 

қызметін үйренуші жаңа педагогикалық жүйелердің пішіндеуді ретінде негізін қалайтын қағидасының діл 

жолын баға қоюға ұмтылысы ретінде маңызды. Екіншіден, дүние танудың құрастыруын байланыста және 

құндылық бағыттар тоқтау керек. Үйренуді негізгі есептің шешімі - әлемге адамына және оның қатынасына 

-бүтіндік дүние тану талап етеді. Белгілі жай, дүние тану - білім интегралды. Оныңда, олардың балқымасына 

компоненттерінің байланысы онда принципті маңызды. Дүние тану адамның эртүрлі білімдер, сенімдер, 

сезімдер, кӛңілдер, талпыныстар және үміттерінің күрделі ӛзара әрекеттесуі ойлайды. Олар әлемнің аз-кем 

бүтіндік түсінуі және ӛздерінің ӛздерін дүние тануда жалғастыра алатын сияқты ӛседі. Дүние танудың 

құрамына қорытылған білімдер маңызды рӛлді оларда кіреді және ойнайды - күнделікті немесе тіршілік - 



жаттығу, кәсіби, ғылыми. Немен ©дпмГгүндардың қоры, әсіресе маңызды тіректі кӛрнектірек дүние тану 

ала алады. Дүние танудың бар болуы - бұл адамның жетілуін кӛрсеткіші, дәлірек, онда ӛз жеке 

дамытуындағы адам тек қана осындайда ол тыс сӛздің меншікті мағынасындағы адам әлі жеуге жеткіліксіз 

болатын нақтылы дүние тану қалыптасатын адам болып қалыптасады. Дүние тану таңырлық толықтық, 

дәлелдік, ойлап істегендік, ішкі келісушіліктің дәрежесі не бір әртүрлі болады. Білім бірақ дүние танудың 

барлық ӛрісін ӛзімендермен ешқашан толтырмайды. Маңызды рӛлдің білімдерінің дүние тануында басқа 

құндылықтардың нақтылы жүйелері ойнайды. Дүние тану кӛрсетуге болады бұл білімдер және 

қүндылықтардың күрделі, кернеулі, қарама-қайшы бірлігі.  

Құндылық санада бар болмысымен, эстетикалық, дүние тану идеалдар қалыптасады. Құндылық сананың ең 

маңызды ұғымдарымен әдемілік және кемтарлық қабаған үғымдар болып табылады мейірбан. Нормалармен, 

идеалдармен салыстыру арқылы, бағалау іске асады - болып жататын құндылығының анықтауы. Құндылық 

бағыттардың жүйесі жеке және қоғамдық дүние танудағы маңызды рӛ лді ойнайды. Әлемнің игеруінің 

таңырлық және құндылық әдістері сәйкес келуі керек. Дүние танудың басқа компоненттерінің бірлігі 

сонымен бірге жетуі керек : сезім және ақылдар, ұғынуын және болжам келешек ӛ ткені адамдардың түсіну 

және әсер, сенім және күмән, теориялық және жаттығу тәжірибесі. Олардың тіркесі және синтез бағыттың 

барлық жүйесін бүтіндік қамтамасыз етілуге шақырылған. Білімнің басымдылықтарының қарастыруын 

үшінші тұрғы ұлттық сезім сияқты дүние танудың тәуелділігінің мәселесімен және мұндай оның компоненті 

байланған. Екі бұл тұрғылар - құндылық бағыттар сезім - және бір кӛ п қырлы процесстің мінездемелерімен 

болып табылуға бӛ лінбейтін мәндері бойынша : ортаға полимәдениетке адамының дағдылануы. Екі тұтас 

ӛ зара байланысты процесс, бір жағынан - ұлттық сезімге қарау керек, ұлттық ортақтықтың тән ойына 

адамды ұғыну, ӛ з ұлттық тілге жолын ұстаушылық, тарих, мәдениетін, ұлттық ерекшеліктерге тағы 

басқалар, басқа - жалпы адамдық құндылықтарға, ұлтаралық салыстыру және ұлтаралық қарым-қатынастың 

мәдениетін қою .-деп қарастырған.. Шеңберінде мәдениет тану жол, ұлттық сезімнің кӛ зімен ұлттық 

формалар болатын компоненттермен сайылмаған ұлттық мәдениет болып есептеледі Мәдениеттің деңгейі 

және түрімен құндылық және ұлттық сезімнің сапалары ӛ лшенеді, бірақ оларға апармайды. Ұлттық 

мәдениет, оның элементтері ұлттық сезімнің маңызды компоненттердің бір бӛ ліктері болып табылады : 

таңырлық, адамгершілік - қызу және жүріс-тұрыс. Таңырлық компонент ұлттық мәдениеттің саласы дерлік 

қамтиды : ұлттық ӛ зін танулар қызмет кӛ рсетеді ғана емес, тектің ортақтығы, тарихи тағдыр, аумақ туралы 

ұсыныстарды береді норма, құндылық, баға түсінілген білімдер тарихты, кӛ ркемӛ нер, тіл, салтты, дәстүр, 

ұлттық тәрбие, тағы басқаларды ұлттық әдеп. Білімнің басымдылықтарының тӛ ртінші мәселесі тілдік емес 

ЖООлар үшін білімнің мәселесімен тіл, ӛ те кӛ кейкесті байланған. Контекстінде және құндылық 

бағыттарды қаралатын білімнің универсалдылығы тап болған әлеуметтік мәдениет ахуалдары бұл адамына 

және оның үйлесімділігіне ӛ зін кӛ рсете білуі, тілдерге глобалді ӛ згерістердің үйренуді тәжірибелерінде 

талап етеді. Лингвистикалық және психологиялық соңғы он жылдықтардың зерттеулері біздің жаңа 

түсінуімізді алдында айқара ашты : қалай (немесе тілдің кез келген мағыналы бірлігі ) сӛ зіндегі мән және 

мағынасының ажыратуы барлығына ортақ және жеке ішінде бір тіл ең алдымен түсінуді мәселені 

жылжытады. Автор қыстырылатын оқырман табылатын мәтіндердің мағыналарының қайталанбайтындығы 

ӛ те ауыр жұмыс сӛ йлеу коммуникацияға кіретін әрбір талап етеді. Сайып келгенде тіл білімінің ядросымен 

текстуалдық болып қалыптасады - ана тілі ғана емес, қазіргі информациялық айырбастың ортасын кұрайтын 

басқа ойдағыдай меңгеруге мүмкіндік беретін белгісіз интеграция қағидасы. Текстуалдықты қағида үш 

негізгі компоненттердің қосындының үйренуінің программалар және әдістемелерінен талап етеді: сӛ з бұл 

сӛ здің функциясы, адамның тіршілік әрекетіндегі оның мәні және қоғам қызметтің ерекше түрі; ішкі және 

сыртқы оның формасы; мәдени норма сӛ йлеуі ахуал: ойлау және қызметтің формаларына лингвистикалық 

формаларынан; мәтін бұл сӛ йлеу қызметтің ӛ німі және сӛ йлеуі ахуал. Тіл білімінің мақсатымен, сайып 

келгенде, бас басымдылыққа және бас құндылықтың түсінуді адамгершілік қарым-қатынас бастапқы тән 

ахуалмен қарап анықтайтын тіл адамына дамыту болып қалыптасады. 


