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Ш.А.АМОНАШВИЛИДІҢ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ІЗГІЛЕНДІРУ  
ТЕХНОЛОГИЯСЫ – ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУДАҒЫ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК  

ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ НЕГІЗІ.

Түйін. Бұл мақаланы жазу барысында алдымызға қойған мақсатымыз мынадай Ш.А.Амонашвилидің 
тәжірибелеріне сүйене отырып, оқушыларға білім беру кезінде және тәрбие беру барысында мұғалімдерге 
ар налған пайдалы кеңестер жайлы, Ш. Амонашвилидің өз тәжірибесіне негіздеп, мұғалімге кедесетін қиын-
дық тардан қалай өтіп шығуға болатындығын, жас ұрпақтың бойына адамгершілік пен білімді сіңіру жай-
лы мәселелерді қойып отырмыз. Ш.А. Амонашвилидің ізгілендіру технологиясы мен "Өзін-өзі танудың" ұқ-
сас тықтары мен ерекшеліктерін сипаттау. Рухани-адамгершілік тәрбие – баланың сана-сезімін дамытуға, 
қоғамнан өз орнын табуға, өзін-өзі тани отырып, қоршаған ортаға, табиғатқа, жан-жануарларға, адамзатқа 
деген сүйіспеншілікке жетелеу, айналаға әрдайым қайырымдылық жасауға тәрбиелеу болып табылады.

Мақала мазмұнында келесідей міндеттер өз шешімін табады: Ізгілік – мұздан жарып шыққан гүл 
іспеттес, адамның барлық адами қасиеттерінің жиынтығы. Ізгілік ешқашанда өлмейді. Себебі, ізгілік адам 
бойындағы ең жақсы қасиеттердің бірі. Тек бізге сол ізгілікті бойымыздан аша білсек болғаны, сол үшін баланы 
тәрбиелеуде гуманистік педагогиканы пайдаланып, баланың бойындағы жақсы қасиеттерін аша білу қажет. 

Бұл мақалада Ш.Амонашвилидің гуманистік педагогика әдістері тәжірибе жүзінде көрсетіледі. Ол 
әдістер балаға деген кіршіксіз махаббатқа, сыйластық пен сүйіспеншілікке мұғалімнің шығармашылығына 
негізделеді. Жоғарғы сынып оқушылары сенімді қарым-қатынастың не екенін сезінеді.

Қарастырылып отырған мәселе не үшін зерттеледі? Қазіргі уақытта балалармен жұмыс жасау кейбір 
мұғалімдерге қиынға түсуде, сондай-ақ білім беру мекемелерінде тәртібі өте қиын оқушыларды түзетіп, 
қоғамға бейімдеу үшін зерттелді.

Мақалада теориялық білімді және қоғам ойын білу мақсатында сауалнама және оның нәтижесі берілген.
Түйінді сөздер: білім берудегі ізгілендіру технологиясы, гуманистік педагогика, "өзін-өзі тану" пәні, 

мінез-құлық, сервис Survey monkey.
Резюме. При напсисании нашей статьи мы опережаем опыт Ш.Амонашвили, полезные советы для пре-

подавателей в области преподавания и обучения студентов, как наилучшим образом преодолеть трудности, с 
которыми сталкивается Шалва Амонашвили, и привить мораль и знания молодому поколению. Описание сход-
ства и особенностей технологии самореализации и самопознание . Духовно-нравственное воспитание – это вос-
питание ребенка, его осознание своего места в обществе, самосознание, любовь к окружающей среде, природе, 
животным, человечеству и необходимость всегда быть добрыми к миру.

В контексте статьи решаются следующие задачи: «Добро – это цветение льда», сочетание всех чело-
веческих качеств. Добро никогда не умрет. Потому что добро – одно из лучших качеств человека. Все, что нам 
нужно сделать, это использовать гуманистическую педагогику в воспитании ребенка и раскрытии его или ее 
хороших качеств.

В данной статье демонстрируются практические методы гуманистической педагогики Ш. Амонашвили. 
Эти методы основаны на глубокой любви, уважении и любви к ребенку и творчестве учителя. Ученики старших 
классов будут чувствовать, что такое доверительные отношения.

Зачем нам изучать рассматриваемый вопрос? В настоящее время некоторым учителям трудно рабо-
тать с детьми, и в учебных заведениях проводились исследования по исправлению и адаптации учащихся к труд-
ному поведению.

В статье представлен вопросник и его результаты с целью получения теоретических знаний и обще-
ственного мнения.

Ключевые слова: технология гуманизации в образовании, духовно-нравственное воспитание, предмет 
«самопознание», поведение, сервис «Survey monkey».

Summary. In writing our article, we are ahead of the experiences of Sh.Amonashvili, on helpful tips for teachers 
in teaching and educating students, how to best overcome the challenges that Sh.A. Amonashvili experiences, and to 
instill morality and knowledge in the younger generation. Describing the Similarities and Features of Self-Realization 
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Technology and Self-Realization by Sh.Amonashvili. Spiritual and moral education is the upbringing of the child, his 
awareness of his place in society, self-awareness, love for the environment, nature, animals, humanity, and the need to 
always be kind to the world.

The following tasks are solved in the context of the article: Goodness is a flower blossoming, a combination of all 
human qualities, and humanity will never die. Because goodness is one of the best qualities in a person. All we need to do 
is to use the humanistic pedagogy in nurturing a child and discovering his or her good qualities.

This article demonstrates the practical methods of humanistic pedagogy by Sh. Amonashvili. These methods are 
based on the child's deep love, respect, and love for the child, and the creativity of the teacher. High school students feel 
what trusting relationships are all about.

Why study the issue under consideration? Working with children is currently difficult for some teachers, and has 
been researched in educational institutions to correct and adapt students with difficult behavior.

The article presents the questionnaire and its results for the purpose of gaining theoretical knowledge and public 
opinion.

Keywords: humanization technology in education, spiritual and moral education, subject "self-knowledge", 
behavior, service Survey monkey.

Кіріспе
Педагогикалық процесстің ізгілікті болуын жақтаушы және дамытушы, ұстаз, психолог, психо

логия ғылымдарының докторы, профессор, Ресей Академиясының толықтай мүшесі – Шалва Алексан
дрович Амонашвили. Оның басты еңбектерінің бірі " Ізгілік педагогикасы жайлы ойлар" деп аталады. 
Бұл еңбегінде ол авторитарлы білім жүйесін қатты сынға алады. Авторитарлы жүйенің қалыптасуын 
тарихи салдармен байланыстырады, яғни консерватизмнің басымдылығы. Сондықтан да ол көптеген 
идеялардың, бастамалардың дамуына тосқауыл болды.Ол әр бала бұл өмірге өзіндік ерекшеліктерімен, 
нышанмен туылады дейді. Сол ерекшеліктерді дамыту үшін, авторитарлы білім беруді жойып, оны 
ізгілендіру арқылы дамыту керек дейді. Сонымен гуманды педагогика баланы өз ерекшеліктерімен 
қабылдайды.[1]

Ш.А.Амонашвилидің ұсынған гуманды педагогиканы қазақ елі де зор ықыласпен қабыл ал
ды. Себебі елдің ертеңі жастар деп білетін елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың жұбайы С.А. Назарбаева 
2010 жылы "өзін-өзі тану" пәнінің міндетті пән ретінде қосылуына түрткі болды. "Бөбек" қорының 
президенті С.А. Назарбаеваның: "Еліміздің туын асқақтатар білімді, білікті, жан-жақта дамыған, 
адамгершілігі мол, тәрбиелі, әділ, инабатты, өнегелі ұрпақ тәрбиелеу біздің алдымызда тұрған ең ба
сты міндет. Осы мақсатта өркениетке ұмтылып отырған мемлекетіміздің даму болашағының негізі 
ретіндегі қажеттілігін айқындай түсетін, жеке тұлғаның үйлесімді дамуына мүмкіндік беретін білім 
ордасының жоғары ізгілік мұраттарының ең құндысы, рухани-адамгершілік тәрбие берудің ошағы – 
"Өзін-өзі тану" пәні",-деген сөзі өскелең ұрпақтың рухани бай болып, адами қасиеттері мол болғанын 
қалайтынын көздейді.[2] 

Ш.А.Амонашвили баланың рухани-адамгершілігін нығайту үшін, баланың жан дүниесін түсіну 
керек, баламен байланыста болу керек, балаға қиын сәтті демеу болып, қиналғанда күліп отырып, де
меу көрсеткен дұрыс екенін айтады. Бұған оның " Улыбка, моя ,где ты?" атты кітабында жазылған " 
Балаға күлкі сыйлайтын мұғалім " деген сөздері дәлел бола алады. Табиғат аясында бір отбасы өмір 
сүрген екен, олар жымыңдаған жұлдыздарға, шуақты күнге күн сайын күлімсіреп жүретін болған екен. 
Уақыт өтіп, балаларды тәрбиелеуге мұғалім келеді. Балалар өзгере бастайды, ашуланшақ бола бастай
ды, сосын қоршаған ортасына күлімсіреп қарамайтын болады. Мұғалім балаға мәдениеттілікті үйретсе 
де, бар күлкісінен айырады екен. Бұны мысал ғып кеткен себебім, әр бала өзіндік тұлға.Ол балалық 
шағында көп нәрсені түсіне бермейді. Бірақ уақыт өте келе, ол бәрін түсінетін болады. Ұрысқанды, 
айғайлағанды, ұрғанды бәрін түсіне бастайды.Балаға ұрысқан сайын бала одан ары өзі ашуланып, нерв 
жүйелерін зақымдайды. Содан кейін бала өскенде, көптеген қателіктер жасайтын болады. Бала біздің 
бір тапсырмамызды орындамаса, оған ұрсамыз, кейде ұрғанға дейін барып жатамыз. Сондағы ойы
мыз қандай екенін түсінбеймін, мүмкін сол ұрысқаннан бала дұрысталып кетер деп ойлаймыз ба, әлде 
сабақты жақсы оқып кетер дейміз бе? Білмеймін. Бірақ мен бір нәрсені білемін, балаға дауыс көтеру 
арқылы оның бүкіл психикасын құртып жатырмыз. Балаға бұл ұрыс қалай әсер ететінін білмейміз. Ол 
тіпті суицидке дейін барууы мүмкін. Себебі, бала тез қабылдағыш болады, не болатынын білмей жа
тып, ақымақтыққа барып қоюы да әбден мүмкін.[3]

Жоғарыда айтып кеткендей, бала өте тез қабылдағыш болады. Бала немесе мектеп оқушысы кез 
келген нәрсеге еліктейді. Ең бірінші бала өз ата-анасына еліктейді, сосын ұстазына қарап үлгі алады не
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месе оның жаман тұстарын бірден қағып алады. Ш.А.Амонашвилидің "Основы гуманной педагогики" 
кітабында өзінің оқушылары болашақта Амонашвилиге ұқсаған ұстаз боламыз деп ұстаздарына еліктеп 
жатыр. Қазір де мен өкінішке орай жас буыннан мұндай сөзді естімеймін. Керісінше, олардың "мұғалім 
болудан Құдай сақтасын!" деп жатқандарын көп естимін. Олардың не ойлайтынын білмеймін, бірақ өз 
жеке басым педагогикалық колледжде оқып жатқандықтан, мұғалім болуды аңсаймын. Бұл менің бала 
күнгі арманым.[4] "Өзін-өзі тану" пәні арқылы мектеп жасындағы балаларға рухани-адамгершілік білім 
береміз. Өзін-өзі тану пәнінің мақсаты рухани-адамгершілік құндылықтарға тәрбиелеу, адамның ішкі 
табиғи жаратылысы мен өзін-өзі тану, қабылдау, сезіну арқылы қоғамдағы орнын, даралық қасиеттерін 
сипатын айқындау. "Өзін-өзі тану " пәнінің авторы С.А.Назарбаева: "Өзін-өзі тану" пәні адамның өзін-
өзі тануына, өзінің ең жақсы қасиеттерін анықтауға, өз ар-ұжданын сақтап, әрқашанда АДАМ деген 
атқа лайық болуына ықпал етеді" ,-деп атап айтқан. Ақиқат, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат 
жасамау, сүйіспеншілік деген сияқты бес құндылықты білетін болсақ, жүрегіміз нұрға толып, әрдайым 
жүзімізден жылы шуақ шашып тұрамыз. Сол секілді мұғалімнің іші жылулыққа толып тұрса, оның 
оқушылары оқуда озат, білімді азамат болып шығушы еді. Дәл осындай Ш.Амонашвилидің әдістемесі 
бойынша білім беріліп жатқан "Өзін-өзі тану" мектеп гимназиясында мектеп оқушылары білімді де 
тәрбиелі балалар, жүректері нұрға толған мейірімді де ақкөңіл білім алушылар.[5]

Бөбек мектеп гимназиясында оқушылары мен педагогтары гуманистік педагогика туралы 
автордың өз аузынан естіген болатын. Белгілі профессор Шалва Амонашвили семинарлар циклын 
өткізуде. Сахнаға оқытушылар, мектеп директорлары мен оқу ісінің меңгерушілері, балабақшадағы 
тәрбиешілер білім алуда. Шалва Амонашвили гуманистік педагогика әдістерін өзінің тәжірибесінде 
көрсетті. Ол балаға деген сүйіспеншілік, махаббатын барынша көрсетті. Ол біреуінің басынан сипап 
жауап берсе, екіншісінің құлағына сыбырлап сөйледі.

Зерттеу әдістері.
Бөбек мектеп гимназиясында балалармен Ш.А.Амонашвилидің ізгілендіру технологиясының 

қандай қарқында жүріп жатқанын байқау үшін бірнеше арт- әдістер жүргіздік:
Сауалнама – арнайы дайындаған сұрақтарға адамдардың жауабы арқылы ақпарат алу. Survey 

monkey сервисі арқылы студенттердің гумандық бағыт жайлы ой пікірлерін төменде берілген.
Әңгіме – қатысушылардың саны тең болған жағдайда әңгімелесу арқылы ақпарат алу. Әңгімелесу 

кезінде оқушы мұғалімнің қойған сұрақтарына жауап беру арқылы оқу материалын пысықтап, ой 
қорытады.[6] Экспериментке қатысушыда күдік тудырмау үшін әңгімелесу көбіне жанама түрде 
ұйымдастырылып, оның жауабы жазылып алынады, кейін мұқият талданып, тиісті қорытындылар 
шығарылады.[7]

Бұрыннан бері қалыптасып келе жатқан ғылыми әдістердің бірі – эксперимент. Бұл тәжірибелік 
жұмысымызда оқушылардың гуманды педагогика арқылы қаншалықты көңіл-күйлері артатынын, 
яғни мінез-құлықтарының қаншалықты өзгеретінін білуге болады.

Еркін сурет салу – әр бала қандай сурет салғысы келсе, сол суретті қағаз бетіне түсіреді. Сурет 
жеке-жеке орындалады, ал топта талқылау болады. Сурет жайында ең алдымен топтың мүшелері ой 
бөліседі, содан кейін сурет авторы өзі баяндайды. 

Коммуникативтік сурет салу. Бұл әдісті орындау үшін топ жұптарға бөлінеді, әр жұп өздері 
қалаған суретті берілген қағазға салады, әдісті орындау барысында вербальді қарым-қатынас жасауға 
тиым салынады, олар бейне, сызықтар, бояулар арқылы қатынас жасайды. Сурет салынып біткен соң, 
талқылау жүреді. Шығарманың не жайында екенін талқыламас бұрын, топ мүшелерінің сурет салу 
кезіндегі ойлары, сезімдері, сурет салу барысында бір-бірімен қалай қарым-қатынас жасағандары жай
лы сөз қозғалынады.

Бірлескен сурет салу. Бірнеше адам (не топтың барлық қатысушысы) бір параққа үнсіз, өзі 
қалаған суретті салады, сурет салынып біткен соң топтың әр мүшесінің қатысуы, оның қосқан үлесі, 
сурет салу кезінде басқа өзара әрекетінің ерекшеліктері талқыланады.[8]

Бөбек мектеп гимназиясында 5-сынып оқушыларымен "Өзін-өзі тану" сабағында гуманды пе
дагогика әдістерін пайдаланып, эксперимент жүргізілді. 5 "А" сынып оқушыларына "сүйіспеншілік" 
тақырыбына байланысты коммуникативтік сурет салу, 5"Ә" сынып оқушыларына еркін сурет салу 
және 5"Б" сыныбына бірлескен сурет салуға тапсырма берілді. Сурет салу барысында әр оқушының 
қимыл-қозғалысына аса мән берілді. Оқушылардың біразы сурет салып жатқанда, тыныштық және 
жайлы психологиялық ауа-райы орнады. Көптеген оқушылар сурет салуға бейімділіктерін айтты, 
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біразы көңіл-күйлері көтеріліп, жандары тынышталып қалғандықтарын айтты. Топтық жұмыс кезінде 
топ басшылар командаларын қорғап, топ үшін жауап бере алды. Гуманды педагогика бала көңіл-
күйін көтеретін, жанын тыныштандыратын, сабақта ұйықтамай, сергек отырулары үшін көптеген 
әдіс-тәжірибелер арқылы баланың психикасын жақсартуға көмектеседі . Мұндай әдістер арқылы бала 
сабақта жаман ойларынан арылып, тек жақсы ойларды ойлап, сабаққа деген қызығушылығы артып, 
мұғалімнің сөзін асқан мұқияттылықпен бақылап,тыңдап отырады деп ойлаймын. 

Балаға қалаған суретін салғызу – балаға өзін-өзі сезіну мен түсінуге, өз ойлары мен сезімдерін 
еркін айтуға, мазасыздық пен күшті қобалжулардан босатуға, эмпатияны дамытуға, өзімен-өзі болып, 
армандары мен сенімдерін еркін білдіруге мүмкіндік беретін шығармашылық актісі. Бұл тек балалар 
санасындағы қоршаған және әлеуметтік шынайылықты бейнелеу ғана емес, сондай-ақ оны модель
деу, оған қатынасты анықтау. Кейбір ғалымдар сурет салуды ағзаны жетілдіру бағдарламасын орындау 
жолдарының бірі ретінде қарастырады.[8, 69-70б]

Нәтижелер мен талдау
Қазіргі ұрпақ тәрбиесіндегі басты мәселе – мектеп оқушыларын рухани дамыту. Рухани даму 

дегеніміз – өзінің өмірдегі орнын, атқаратын борышын, қазіргі және болашақ ұрпақ алдындағы 
жауапкершілігін, дүниенің күрделі құрылымын түсіну және өзін-өзі үздіксіз, бірқалыпты жетілдіру.
Адамның тәндік, физиологиялық, психикалық және әлеуметтік дамуын рухани дамудың өлшемі 
ретінде алуға болады. Рухани даму тұлғаны қалыптастырудың негізгі өзегі болып табылады.

«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру жобасының авторы, еліміздің Бірінші Ханы
мы Сара Алпысқызы тұңғыш рет мемлекеттік деңгейдегі жас ұрпақты жалпыадамзаттық құндылықтар 
негізінде тәрбиелеу керектігін айтқан болатын. Өзін-өзі тану пәнін білім беру ұйымдарына тәжірибеге 
енгізудегі барқатар төмендегідей мәселелерге тоқталамыз.

Біріншіден, мектептерде, яғни білім беру ұйымдарында өзін-өзі тану пәнін өткізетін мұғалімнің 
тәжірибесін бақылау керек. Оқушымен қаншалықты байланыс жасай алады, гуманды педагогика жай
лы қаншалықты біледі, рухани-адамгершілік бағдарламасы төңірегінде әлемде қандай жаңалықтар 
болып жатқанын, «Өзін-өзі тану» рухани адамгершілік білім беру бағдарламасын жүзеге асыру жол
дарын жан-жақты меңгеруі тиіс. Ақиқат, Сүйспеншілік, Дұрыс әрекет, Ішкі тыныштық және Қиянат 
жасамау жалпыадамзаттық құндылықтарды балаға түсінікті тілде, қоршаған ортадан мысалдар алу 
арқылы түсіндіруге қабілеті жоғары болуы тиіс . 

Екіншіден, «Өзін-өзі тану» пәнінің құрылымдық мазмұндық және әдістемелік аспектілеріне 
талдау жасай отырып, сабақтағы жағымды ойлау, әңгімелеу әдісін терең рухани адамгершілік 
құндылықтарға бағыттау, ән айту мен музыканың маңызына жан-жақты мән беру. Ата-аналармен бай
ланыс жасау жолдарына баса назар аудару қажет. Отбасы – ұлттың, мемлекеттің, әлемнің, адамзаттың 
негізі. Сондықтан оны нығайту керек. Отбасында тыныштық болса үйде тыныштық болады; Үйде 
тыныштық болса мамлекетте тыныштық болады. Мемлекетте тыныштық болса әлемде тыныштық бо
лады.

Үшіншіден, «Өзін-өзі тану» пәні басқа мемлекеттерде оқытылмайды, яғни ешқандай анало
гы жоқ пән болып саналады. Осы пән арқылы біз болашақ ұрпақтарымызды тәрбиелі де тәртіпті, 
ақыл ды да инабатты, батыл да ержүрек етіп тәрбиелейміз. Бұл пәннің адамға тигізетін үлесі өте 
жо ғары болғандықтан, бұл пәнді мұғалім бірінші өзі дұрыстап зерттеп, барлық жалпыадамзаттық 
құндылықтарды меңгеріп, баламен тікелей қарым-қатынаста болуды үйренуі керек.

Төртіншіден, «Өзін-өзі тану» пәні ұлы ғұлама ойшылдарымыздың тұжырымдаларына негіз
дел генімен маңызды. Себебі, қазақтың ғұлама ойшылдары әр өлеңін, әр әңгімесін келер ұрпақты 
ойландыратындай, бұдан өзіне ой түйе алатындай болсын деп, көптеген еңбектер жазып қалдырған. 
Қазақтың әр ақын-жазушысының еңбектеріне қарасақ, адамды белгілі бір затқа немесе жануарға 
теңеп, қай нәрсенің дұрыс, қай нәрсенің бұрыс екендігін астарлап, бірақ зор мағынамен жеткізіп оты
рады.[9 Ш.А.Амонашвилидің " Педагогикадағы гуманизм" атты кітабында ол баланың қуанышы мен 
қайғысын мұғалімнің зейіні мен прцесстің орталығы деп атады. Амонашвилидің бұл еңбегінде әрбір 
балаға деген махаббаты, олардың өміріне енуіне себеп болды, оларға әрдайым көмек қолын созып, 
қиындықтан шығуына көмектескен болатын. Бұл жерде ешқандай ата-ана Амонашвилиге қарсы пікір 
айтпайды. Себебі, оның балаларға деген махаббаты шынайы екенін бәрі біледі. Амонашвили балаларға 
тек білім беріп қана қоймайды, сонымен қоса, оларды психологиялық жағынан нәрлендіріп, өзіне-өзі 
сенімді бола алатындай етіп, қоршаған ортасына пайдасын тигізбесе де ,зиянын тигізбейтіндей етіп 
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тәрбиелеген. Осы жерде Ш.А.Амонашвили атамыздың пікіріне қосыла кеткім келеді. Шынымен де 
әрбір бала өзіндік тұлға, оның әрқайсысының ешкімнен қайталанбас мінезі бар. Жаман мінез болсын, 
жақсы мінез болсын оны өзгертуге болады. Мұның бәрі тек ата-ана мен ұстаздың қолында. Себебі, 
ата-анасы мен ұстазы қандай үлгі көрсетеді, сол үлгіні бала өзіне қабылдап алады. Мен болашақ ұстаз, 
болашақ ана ретінде баланың әрқайсысын жақсы көріп, махаббатпен өсіруге шақырамын.[10]

Біз өз мақаламызды жазу барысында сауалнама жүргізу арқылы балалардың Ш.А.Амонашвилидің 
білім беру жүйесіндегі ізгілендіру технологиясы жайлы сауалнама жүргізу арқылы адамдардың 
бұған қатысты көзқарастарын білгенді жөн көрдік. Survey monkey сайтында сауалнама жасап, Шалва 
Амонашвилидің ізгілендіру технологиясы жайында 10 сұрақ бердік, оған 62 адам қатысты. Сауалнама 
мынадай сұрақтарды қамтыды:

1. Гумандылық, ізгіліктің негізін қалаушы кім екенін білесіз бе?
2. Рухани-адамгершілік тәрбиеде жалпы адамзаттық маңызы бар, гумандық бағыттағы 

құндылықтарды баланың, адамның бойынан ашу мақсат па?
3. Құндылықты жалпы адамзаттық , ұлттық, әлеуметтік, топтық және адамдық деп ажыратуға 

болады ма?
4. Педагог – Ресми емес ұйымдардың балалар мен жасөспірімдерге тигізетін оңды және теріс 

ықпалын анықтайды ма?
5. Құндылық деген не екенін білесіз бе?
6. Дамыта оқыту жүйесіндегі технологиялардың классификациялық сипаттамасы философиялық 

негізіне қарай қалай екенін білесіз бе?
7. Баланың өмірлік бағытын бағыттап беруде ұстаздың ролі бар ма?
8. Қазақ даласында гуманизмге үлесін қосқан ғалымдарды білесіз бе?
9. Гуманизмге-психология, әлеуметтік, саяси-құқықтық мәртебе экзистенциалды құндылық тән 

деп ойлайсыз ба?
10. Бүгінгі күнгі білім жүйесіне көңіліңіз толады ма?
Қатысушыларға 1-10 сұраққа дейін "иә", "жоқ" ,"білмеймін" деген жауап нұсқалары берілді:
Сауалнама нәтижесі бойынша мынадай қортындыға келдік:
1. Гумандылық, ізгіліктің негізін қалаушы кім екенін білесіз бе? деген сұраққа 55 қатысушы 

"иә",2 қатысушы "жоқ", 5 қатысушы "білмеймін" деп жауап берген.
2. Рухани-адамгершілік тәрбиеде жалпы адамзаттық маңызы бар, гумандық бағыттағы құн ды-

лықтарды баланың, адамның бойынан ашу мақсат па? деген сұраққа 56 қатысушы "иә", 2 қатысушы 
"жоқ", 3 қатысушы "білмеймін" деп жауап берген. 

3. Құндылықты жалпы адамзаттық , ұлттық, әлеуметтік, топтық және адамдық деп ажыратуға 
болады ма? деген сұраққа 25қатысушы "иә", 35қатысушы "жоқ", 2 қатысушы "білмеймін" деп жауап 
қайтарған.

4. Педагог – Ресми емес ұйымдардың балалар мен жасөспірімдерге тигізетін оңды және теріс 
ықпалын анықтайды ма? деген сұраққа 59 қатысушы "иә",ал 1 қатысушы "жоқ", 2 қатысушы 
"білмеймін" деп жауап берген.

5. Құндылық деген не екенін білесіз бе? деген сұраққа , 60 қатысушы "иә", 2 қатысушы "жоқ" 
0 қатысушы "білмеймін" деп жауап берген.

6. Дамыта оқыту жүйесіндегі технологиялардың классификациялық сипаттамасы философиялық 
негізіне қарай қалай екенін білесіз бе? деген сұраққа 22қатысушы "иә" ,ал 10 қатысушы "жоқ", 30 
қа тысушы "білмеймін" деп жауап қайырған.

7. Баланың өмірлік бағытын бағыттап беруде ұстаздың ролі бар ма? деген сұраққа 55 қатысушы 
"иә",6 қатысушы "жоқ", 1қатысушы "білмеймін" деп жауап берген.

8. Қазақ даласында гуманизмге үлесін қосқан ғалымдарды білесіз бе? деген сұраққа 27 қатысушы 
"иә",28 қатысушы "жоқ", 7 қатысушы "білмеймін" деп жауап берген.

9. Гуманизмге – психология, әлеуметтік, саяси-құқықтық мәртебе экзистенциалды құндылық тән 
деп ойлайсыз ба? деген сұраққа 57қатысушы "иә" , 3 қатысушы "жоқ", 2 қатысушы "білмеймін" деп 
жауап берген.

10. Бүгінгі күнгі білім жүйесіне көңіліңіз толады ма? деген сұраққа 60 қатысушы "иә" , 0 
қатысушы "жоқ", 2 қатысушы "білмеймін" деп жауап берген.

Сауалнамамыздың нәтижесін төмендегі диаграммадан көрсеңіз болады.
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Survey monkey сайты арқылы жүргізілген біздің сауалнамамыздың нәтижесі бойынша көптеген 
адамдар Ш. Амонашвилидің ізгілендіру технологиясын қолдайтындары, мұғалімнің баланың бола ша-
ғына зор үлесін тигізетінін растап отыр. "Өзін-өзі танудың " басты ерекшелігі – адам ең бірінші рухани-
адамгершілік жағынан жетіле түседі. [11]

Қорытынды
Қорыта айтқанда, "Өзін-өзі тану" мен Ш. Амонашвилидің білім берудегі ізгілендіру техно ло-

гиясының мақсаты бірдей екенін айтқым келеді. Себебі, екеуі де өсіп келе жатқан жас ұрпаққа тек оң 
әсерін тигізеді. Мысалы, бала мұғалімнің бойынан өзіне деген жылулықты байқайтын болса, бала өзінің 
қоғамда қаншалықты маңызды екеніне көз жеткізе бастайды, қоршаған ортасына жанашырлықпен, 
қамқорлықпен қарайды. Ш. Амонашвилидің білім берудегі ізгілендіру технологиясын жеке басым 
құптаймын. Себебі, бұл технология арқылы жас ұрпақтың психикасын жақсартуға, болашақта білімді 
тұлға болып қалыптасуына зор үлесімізді тигіземіз. Мақаланың соңында барлығыңыздан балаларға 
мейірімді болуларыңызды сұраймын. Бала деген ешкімге жамандық ойламайтын, кішкентай ғана 
періштедей. Құрметті, болашақ әріптестер білім беру жолында Ш.А. Амонашвилидің ұстанымын 
ұстанайық:" Әр бала белгілі борышпен өмірге келеді және әрбір сәбидің тек өзіне тиесілі жаны – ішкі 
дүниесінің сәулесі бар. Ата-ана мен педагогтің міндеті – сол сәуленің жоғалып кетуіне жол бермей, 
балаға өз өмір жолына бағыт көрсету." Болашақ жастардың зияткерлік білімі мен адамгершілік 
қасиеттерін, мінез-құлықтарын рухани-адамгершілік құндылықтар арқылы қалыптастыру.
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