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БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ АКСИОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰЗІРЕТТІЛІК МАЗМҰНЫНДАҒЫ 

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕНІҢ ТАРИХИ НЕГІЗДЕРІ  

Аңдатпа. Мұғалім кәсіби қызметінде елдің және әлемнің жаңа буын өкілдерін тәрбиелеу міндетін атқарады. 

Мұғалім үшін ежелден келе жатқан бағыт оқушылардың адамгершілік тәрбиесі болды. Сондықтан авторлардың 

пікірінше, жаңа ғасырдың цифрлық қоғамында адамгершілік білім  беру мен тәрбиелеу  тарихының  үздіксіз 

сабақтастығын қоса отырып, жаңа заманауи теориялық түсініктерді қамтитын аксиологиялық құзыреттілікті 
қалыптастыру керек. Рухани-адамгершілік тәрбие мен білім беру жақсылық пен зұлымдық, ақиқат пен жалғанның 

шешімін іздеуге байланысты өте күрделі, көп еңбекті қажет етеді. Мақаланың мақсаты - болашақ "Өзін-өзі тану" 

мұғалімдерін дайындаудың аксиологиялық құзыреттілігінің мазмұнына енгізу үшін адамгершілік тәрбие 

теорияларының тарихи дамуын жүйелеу және аксиологиялық тәсілді талдау. Мақалада Я. А. Коменский, И. 

Гербарттың, т.б. адамгершілік тәрбиесінің теориясы мен әдістері, ізгілік пен құндылық сабақтастығы қарастырылған. 

Кілттік сөздер: аксиологиялық құзыреттілік, "Өзін-өзі тану", адамгершілік тәрбие. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СОДЕРЖАНИИ 

АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Аннотация. Учитель в профессиональной деятельности выполняет функцию воспитателя нового поколения 

граждан страны и мира. Важным направлением испокон веков для учителя было нравственное воспитание учащихся. 

Поэтому, по мнению авторов, необходимо формирование аксиологической компетенции учителя в новый век 
цифрового общества, включающего блок знаний истории нравственного воспитания и образования в преемственном 

поступательном движении, понимании выхода на новые современные теории. Духовно-нравственное воспитание и 

образование очень сложное направление, трудоемкое, связанное с поиском решений в дилеммах добра и зла, истины и 

лжи. Цель статьи - анализ аксиологического подхода и систематизация исторического развития теорий нравственного 

воспитания для включения в содержание аксиологической компетенции подготовки будущих учителей, в частности, 

учителей «Самопознания». В статье рассмотрена преемственность понимания добродетелей и ценностей, теорий и 

методов нравственного воспитания Я.А. Коменского, И.Гербарта и др. 

Ключевые слова: аксиологическая компетентность, самопознание, нравственное воспитание. 

 

HISTORICAL BASES OF MORAL EDUCATION IN THE CONTENT OF AXIOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE 

TEACHERS 

 
Annotation. The teacher in professional activity carries out a function of the educator of new generation of citizens of 

the country and the world. An important direction from time immemorial for the teacher was the moral education of students. 

Therefore, according to the authors, it is necessary to form the axiological competence of the teacher in the new age of digital 

society, including the block of knowledge of the history of moral education and education in the successive progressive 

movement, understanding of new modern theories. Spiritual and moral education is a very difficult direction, time-consuming, 

associated with the search for solutions to the dilemmas of good and evil, truth and lies.  

The purpose of the article is to analyze the axiological approach and systematization of the historical development of 

theories of moral education for inclusion in the content of axiological competence of training future teachers, in particular, 

teachers of "self – cognition". The article considers the continuity of understanding of virtues and values, theories and methods 

of moral education Of Y. A. Komensky, I. Herbart and others. 

Keywords: axiological competence, self-сognition, moral education. 

 
Кіріспе. 
Тұлғаның аксиологиялық құзіреті дегеніміз – тұлғаның интеграциялық қасиеті, сондай-ақ 

құндылықтарды, өмірге деген құндылық тұрғысындағы қарым-қатынасты түсінуге, гуманистік 

құндылықтар қағидаларының негізінде шешімдерді позитивті қабылдауға қабілеттілігі. Мұғалімдердің 
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аксиологиялық құзіреттілігіне біз педагогикадағы аксиология және аксиологиялық көзқарас туралы білімін, 

өнегелі адамдар туралы білімді, іс-әрекеттің этикалық реттеуіштерін, адамгершілік тәрбие туралы ілімді, 
тұлғаның аксиологиялық дамуына құндылықтар тұрғысынан қарауды қосамыз. Яғни, біздің түсінігіміздегі 

аксиологиялық құзіретке аксиология ілімін дәстүрлі түрде қосумен қатар, мұғалім үшін адамгершілік 

тәрбие мен білім берудің теориясы тураы ілімді, сондай-ақ соны ұстануды қосамыз. Мақаланың мақсаты 
– аксиологиялық тәсілді сараптау, адамгершілік тәрбие теориясының тарихи даму сабақтастығын түсіндіру, 

жаңа адамгершілік білім теориясымен ұштастыру, аксиологиялық негіздерді тереңдету. Мақалада ХХ 

ғасырдағы ғылым деректеріне шолу жасалып, қысқаша қарастырылады.  

Құндылықтар мен ізгіліктер. 
Аксиология (гр. Axia – құндылық және logos – сөз, ілім) – құндылықтар туралы ілім. Құндылықтар – 

адамға немесе қоғамға арналған оң және теріс мәндерін білдіретін құбылыстардың заттық-нысаналық 

қасиеттері, адамның психологиялық сипаттамасы, қоғамдық өмірдің құбылыстары [1, б. 5]. Құндылық 
қандай да бір мән-маңызы, сондай-ақ оның бағасы, құны ретінде қабылданады. «Құндылық» түсінігінің 

өзін ХІХ ғасырдың 60-жылдары Т.Гоббс енгізген. Бірақ құндылық философиялық көзқарас 

тұрғысынан ізгілік ұғымында Ежелгі әлемде де қарастырылған.  

Ежелгі Грекияда Сократ негізгі ізгілікке сабырлықты (құлшынысты басу), ерлікті (қауіпті жеңу), 
әділеттікті (жаратушының және адами заңдылықтарды сақтау)  қосқан. Ізгі қасиеттерді адам танымды 

жолда және өзін-өзі тану жолында бойына сіңіреді. Сократ ізгіліктер мәңгілік әрі өзгеріссіз деп санайды. 

Платон ізгіліктерді әртүрлі әлеуметтік таптарға жатқызған. Философтың пікірінше, Даналық басшылар мен 
пәлсапашылардың, ал Батылдық – сарбаздардың, Байыптылық – халықтың ізгі қасиеті.  Төртінші ізгі қасиет 

– Әділеттік, ол әлеуметтік ізгілік болып табылады. Аристотель ізгі қасиеттерлі дианоэтикалық (саналы, 

инделлектуалды және ой-сана қызметіне жатады) және этикалық (адамның мінез-құлқына жатады) деп 
бөледі. Аристотель бойынша, бірінші топтағы ізгіліктер білім алу арқылы, екінші топтағылар әдет 

нәтижесінде туындайды. [1]. Шартты түрде Ежелгі Грекияда негізгі төрт ізгілік: Даналық, Батылдық (Күш, 

Ерлік), Байыптылық және Әділеттік анықталған.   

Орта ғасырда Еуропада діни рухани-адамгершілік тәрбие беру дәстүріне негізделген діни көзқарас 
басым болған. Философия мен педагогикада бұл ағым томизм деп аталады, оның негізгі идеялары Фома 

(Тома) Аквинскийдің «Теология құны» трактатында баяндалған.  Соған сәйкес, ақиқат Құдайға жақындасу 

арқылы «жоғарғы сананың» көмегімен танылады. Неотомизм адамға білім және тәрбие берудегі діннің 
негізгі рөлін дәлелдейді. Тәрбиенің мақсаты – тұлғаның құдайдан қорқуына ықпал ету, мейірімділік, парыз, 

адалдық, рақымшылық, көну, қарапайымдылық, төзімділік сияқты ізгі қасиеттер жүйесін тәрбиелеу. Негізгі 

тезисі – «Тәрбие – мәңгілік өмірге дайындық». Негізгі ұғымы – «руханилық». Педагогтың міндеті – баланы 
мейірім мен қатігездікті, ақиқат пен жалғанды ажыратуға үйрету, дұрыс таңдау жасауға көмектесу.  

Тәрбиенің басты бағыты – жастарды діни құндылықтар негізінде мәдениетке баулу [2-3]. 

Орта ғасырда құндылықтар санасына Сенім, Үміт, Махаббат сияқты рухани құндылықтарды 

мойындау тән болған [1]. Бұл үш христиандық ізгіліктер төрт антикалық ізгілікке қосылды. Осылайша, 
орта ғасырда оңай түсіну үшін маңызды адамгершілік ізгіліктері жетіге бөлінген:  

7 ізгілік = Даналық + Батылдық (Күш, Ерлік) + Әділеттік + Байыптылық + + Сенім + Үміт + 

Махаббат. 
Құдайда жоғарғы игіліктің бәрі жинақталған, ол Ақиқат, Мейірім мен Сұлулықтың біртұтас бірлігінің 

көрінісі болды. Бұл Ақиқат + Мейірім + Сұлулық құндылықтары ежелден бері адамның іс-әрекеті мен 

ойларымен салыстырғанда адамның тәрбиелілігінің қарапайым алғышарттары болып қалды.   

Ізгілік «адам әрекетінің тұрақты адамгершілік бейнесін білдіретін мінез-құлық қасиеті» ретінде 
анықталады. Адамгершілік ізгілік өнерде Рафаэльдің, Антона Франческо делло Шегианың 

(Anton_Francesco_dello_Scheggia) және басқа да суретшілер фрескаларының әйел бейнелерінде көркем 

бейнеленген (1-сурет).  
 

Даналық, Байыптылық және Күш 
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1-сурет.  Рафаэль. Ватикан стансасы. Даналық, Байыптылық және Күш.Рим 
 

Қабырғаны әсемдейтін фрески осындай қызметтің төрт ипостін көрсетеді: философия («Афиналық 

мектеп» еңбегі), теология («Диспута», басқаша – «Қасиетті Қатысу туралы дау»), әділет («Даналық, 
Байыптылық және Күш»), поэзия («Парнас»). 

Ізгілік өнерде әйел бейнелерінде сипат алған. Бір қызығы – бұл негізі христиан дәстүріне тән. 

Исламда кейіптеу тәсілін қолдану дұрыс емес, алайда сондай-ақ Батылдық, Байыптылық, Әділеттік, 

Даналық сияқты төрт ізгілік қарастырылады. 
Суреттегі әр ізгіліктің өзіндік символикалық белгілері болған. Мысалы, Сенімнің белгісі жалынды 

жүрек, крест, шам және кітап (Библия); Үміт – зәкір, көгершін, кеме, байлық мүйізшесі; Махаббат (жақынға 

деген махаббат) – қозы, бала, нан. «Басты төрт ізгіліктің» белгілері: Батылдық – қарулы салт атты (сері), 
арыстанның терісі, қылыш пен қорған, Самсон бағанасы, ту; Әділеттік – таразы, шаршы, жер шары, заңдар 

кітабы; Ақылдылық – жылан («жылан сияқты дана бол»), айна, от, табыт (өлім туралы ой); Байыптылық 

үшін – су мен шарапты араластыратын екі ыдыс, мінуге арналған жануарлар ретінде түйе мен піл, құмсағат, 

жел диірмені [4]. 
Жеті ізгілікке қарама-қарсы адамның жеті күнәсі қойылады. Оларды Иероним Босх (нидерландылық 

суретші художник) «Жеті өлім күнәсі» (1475-1480) картинасында «жаратушының жанары» бейнесінде 

көркемсуретке айналдырған (2-сурет).  
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2-сурет. Иероним Босх. Жеті өлім күнәсі мен төрт соңғы дүние.  Мадрид, Прадо ұлттық мұражайы 

 
Рафаэльдің, Босхтың, Шегианың және басқа да суретшілердің картиналарында  бейнелік-символдық 

түрде қоғамның құндылықтары мен жағымсыз қылықтары бейнеленген. И.Босхтің картинасында бір 

жағынан автордың, екінші жағынан сол дәуірдің орта  ғасырлық қоғамының  діни ой-санасын, 
дүниетанымы мен дүниені қабылдауын айқын көрсетеді.  Испандық жазушы  Лопе де Вега И.Босхтың 

еңбектері «моральдік философияға алып келетін негіз» деп санайды [6] Шартты түрде, 7 ізгілік пен 7 күнә 

адамдағы «Мейірім мен Қатыгездік» оппозициясының дихотомиясын құрайды.  

Шығыс философтары сондай-ақ қоғам мен адамның адамгершілік ізгіліктерін бөліп қарастырған. Әбу 
Насыр әл-Фараби ізгі тұрғындар өмір сүрген «ізгі қала» туралы тракт жазған. Әл-Фараби бойынша, ізгілік 

материяның бір бөлігі.  

Әл-Фараби тәрбие мен білімнің адамның өзіне, адамгершілік және интеллектуалдық дамуына, 
бақытты адам болып қалыптасуына маңызы көп екенін баса айтқан («Бақытқа жету туралы»). 

Аристотельдің соңынан Әл-Фараби ізгілікті екіге бөліп қарастырады:  

 «Ізгілік екі түрлі болады: этикалық және интеллектуалдық. Интеллектуалдық – жанның даналық, 
сана, зеректік, ақылдылық, түсіне алушылық сияқты саналы бөлігінің ізгі қасиеттері. Этикалық – 

байыптылық, батылдық, жомарттық, әділеттік сияқты жанның ұмтылғыш бөлігі» [7, б.309]. 

«Ізгі болып табылатын әрекеттер, екеуі де есерсоқ болатын екі шекараның арасындағы орталықта 

орналасқан ұғым, бірі – артықшылық, бірі – кемшілік. Дәл солай ізгілік те бір жағынан артықшылық, 
екінші жағынан кемшілік болатын екі күйдің арасында, тура ортасында тұрған түсінік.  Мысалы, пәктік – 

қалау мен ләззат алу сезімінің жоқтығы, қалау – артықшылық, ал екіншісі – кемшілік. Жомарттық – 

сараңдық пен шашпалық екеуінің ортасы. Батылдық – ессіздік пен қорқақтық арасы. Әдемі әзілдесе білу, 
әдемі көңіл көтере білу – беті ашылып кету, еліру мен екінші жағынан тұйықтық арасындағы орта тұс. 

Парасаттылық – өзімшілік, өркөкіректік пен өзіңді тұқырту екеуінің аралығында. Мейірімділік – 

ашушаңдық пен сабырлық арасында тұр. Достық ниет – ұнатпау мен тым елпілдеп кетудің ортасын 

біріктіреді. Міне, ізгілік дегеннің басты сипаты осы» [7, б.311-312]. 
«Теориялық және ойшылдық ізгілік кейде практикалық ізгілік пен практикалық өнердің 

туындауының басты себебі мен негізі болып табылады» [7, б.345].  

Осылайша, әл-Фарабидің айтуынша, тәрбиелі адам этикалық та, интеллектуалдық да ізгі қасиеттерге 
ие. Интеллектуалдық қасиеттер этикалықтан еш ажырай алмайды: ақылды болса, мейірімді, өнегелі [7, б. 

221].  

Сондай-ақ, Әбу Насыр әл-Фарабидің өз тракттарында Аристотельдің «орта» туралы (кейбір 
дереккөздерде «Аристотельдің орта мән туралы ілімі» деп аударылады), яғни, адам жанының жай-күйінің 

«ортасы» туралы  идеясын қайталайды. Осы жерден көптеген қасиеттердегі, «қайшылықтар 

тұтастығындағы», «мейірімділік пен қатыгездік» амбиваленттіліктегі, «ақиқат пен жалғандағы» және орта 
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тұсын іздеудегі Байыптылық құндылықтарының идеясы анықтала түседі. Дәл осы тұсты табу үшін, адамға 

ойлану, когнитивті үдеріс маңызды, онда адамның өзімен іштей жұмыс істеуіне қажетті негіз бар.  

 

Құндылықты көзқарас идеялары. 
Томас Гоббстың «Левиафанасының» «Құдыреттілік, құндылық, ар-ождан, құрмет пен лайықтылық 

туралы» бір тарауының атауына «құндылық» ұғымын пайдаланған. «Құндылық» түсінігін ол экономикалық 

бағалау ретінде және маңыздылық, мәні бар деген екі мағынада қолданған [1, б. 5]. 

Г.И. Чижакова айтып өткендей, «Ф.Бэкон, Р.Декарт, Б.Спиноза «білімді» ең ұлы құндылық ретінде 

санаған. «Этика» деген еңбегінде Б.Спиноза мейірімділік пен қатыгездікті құндылықты дүние (мейірімділік 
пен қатыгездіктің өзі сияқты) және құндылықты сана (адамның мейірімділік пен қатыгездікті түсінуі) 

ретінде сипаттайды.  Б.Спиноза құндылық ретінде Ерік-жігер мен Еркіндікті, жеке тұлғаның ішкі 

белсенділігін қарастырды;  Б.Паскаль қүндылық ретінде «адамның ойлау қабілетін» қарастырады; 
Г.В. Лейбниц құнды деген түсініктің мазмұнын «игілік тұрғысынан маңызы» бар ұғым ретінде анықтады. 

Құндылықтардың қызықты жіктемесін ұсынғандардың бірі – неміс философы Г.Мюнстерберг. Ол 

құндылықтарды өмірлік (бастапқыдан берілген) және мәдени (мақсатты түрде жасалған) деп бөледі.   Екі 

топ та логикалық, эстетикалық, этикалық, метафизикалық құндылықтармен ұсынылған [1]. 
Адамгершілік пен интеллектуалдық байланыстың, адамның білімдік құрамының бағыты тарихта да, 

заманауи ғылымда да белсенді түрде ұсынылған. Алайда, біздің ойымызша, көптеген теориялар мен 

идеяларда математикалық тілмен айтқанда,  тура пропорционалдық тәуелділік емес, өзге компоненттердің, 
катализаторлардың қосылуы/араласуы бар.   

Я.А. Коменский мен И.Гербарттың адамгершілік тәрбие беру түсінігіне және бала мен ересек адам 

тұлғасының адамгершілік дамуының заманауи теориялары туралы пікірталарстарына тоқтайық.    

Я.А. Коменский мен И.Гербарт адамгершілік тәрбие беру туралы. 
Дінтану факультетінде оқып, епископ болған, рухани деңгейі бар Я.А. Коменский – дін негіздерін 

білімге қосудың айқын көрінісі. Алайда, оның адамгершілік тәрбие беру әдістері, оның ойлары қазіргі 

уақытта да өзектілігін жоймай отыр. 
«Ұлы дидактиканың» 23-тарауында баяндалған Я.А. Коменскийдің «адамгершілік тәрбие берудің 

әдістеріне» жасалған талдау «даналық, байыптылық, ерлік пен әділеттік» сияқты «басты» ізгі қасиеттердің 

дамуына бағытталғанын көрсетуге мүмкіндік береді.   Педагогиканың негізін құраушы басты ізгі 
қасиеттерді қалай қалыптастыру керек екенін жазады: «III. 5. Жасөспірімнің даналығы заттар мен олардың 

артықшылықтарының арасындағы айырмашылықты зерттей отырып, жақсы өнегеден ғибрат алады...  

IV. 6. Байыптылыққа бүкіл білім алу барысында үйренуі керек. Осы кезде ол тамақ пен сусында, 
ұйқы мен сергектікте, жұмыс пен ойында, сөйлеу мен үндемеуде белгілі бір байыптылықты сақтап үйренуі 

керек.  

V. 7. Ерлікке артық жүгіріс немесе шектен тыс ойынқұмарлық, шыдамсыздық пен ашуланшақтық 

кезінде өзімен күрес барысында үйренеді.  
VI. 8. Ешкімге тіл тигізбей, әркімге өзіне лайықтысын беріп, өтірік пен жалғанға жол бермей,бәріне 

жауапкершілік пен сыпайылық танытып әділеттікке үйренеді» (Я.Коменский). 

Бұл қасиеттерді тұлғаның бойында күшейту, жетілдіру үшін, «жеке өнеге», «позитивті орта», 
«еңбекке баулу» әдістері қолданылады.  

Педагогика ғылымының негізін құраушылардың бірі И. Гербарт адамгершілік тәрбие берудің баланы 

тәртіпке үйрету және интеллектуалдық білім беру идеясын ұсынған.  Ол неміс философтарының 

идеяларымен таныс болған. Атап айтқанда: Канттың адамгершілік метафизикасы туралы, Фихтенің 
адамгершілік ғылымы және т.б.  Иоганн Ф. Герберт өзінің «Жалпы педагогика» кітабында ешқандай білім 

беру мақсатынсыз ешқандай педагогикалық қызметтің болмайтынын айтқан. Оның пікірінше, адамгершілік 

тәрбие білім берудің маңызы болып табылады және кез келген таза педагогикалық қызметтің білім 
берушілік мәні болады, яғни, мақсаты – ақылыңды дамыту [9].  Негізгі мақсаты  – адамгершілігі мықты 

адам қалыптастыру (Джуринский, 2014: 308-309). Тәрбие беру үдерісіне басқару → оқыту, және тікелей → 

адамгершілік тәрбие беру. Өнегелік үдеріс негізінде бес алғышартқа сәйкес келуі керек: ішкі еркіндік, 
мінсіздік, мейірімділік, заңдылық, әділеттік. Гербарт бойынша адамгершілік тәрбие беру әдістері:  

ұстамшылдық, бағыттаушылық, нормативтік, өлшемді анық, моральдік, заттанған [10]. Яғни: 

1. Тәрбиеленушіні ұстап тұру (бұған балаларды басқару, оларды тыңдауға үйрету жатады). Балалар 

үшін іс-әрекет шекарасын бекіту керек.  
2. Тәрбиеленушіні анықтау, балаға тәрбиешінің нұсқауларынан ғана емес, оның сөзіне құлақ 

аспағанның салдарынан да қиын болатынын өз тәжірибесінен көзін жеткізу.  

3. Нақты іс-әрекет ережесін бекіту.  
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4. Тәрбиеленушінің жан-дүниесінде «тыныштық пен айқындылықты» ұстап тұру, яғни, 

«тәрбиеленуші ақиқаттан күмәнданбайтындай» болу керек.  
5. Мақұлдау арқылы баланың жан-дүниесін «толқыту».  

6. Тәрбиеленушіге ескерту жасау, оның қателіктерін көрсету, оларды түзету [11]. 

Осылайша, И.Гербарттың адамгершілік тәрбиесі интеллектуализмге толы, адамның жақсы 
қасиеттеріне сүйенуі, тәрбиеленушінің өзіндік Менін тереңінен қозғайтын мақұлдаулдың ықпалымен 

көтеруге тырысу керек».  

Егер ХХ және ХХІ ғасырларда пайда болған  жаңа теорияларды  алып қарасақ, атап айтқанда Л. 

Колбергтің адамгершілік даму теориясы, А. Маслоудың гуманистік педагогиканың жаңартылған теориясы, 
«өзін-өзі тану» пәніндегі тұлға теориясында  өзара сабақтастықты және жаңа түсінікті қалыптастыруды,  

мұғалімнің аксиологиялық ұстанымдарын одан әрі тереңдетуді байқауға болады. 

Қорытынды. 
Қазіргі таңдағы педагогикадағы білім мен білім беру жүйесі құндылық ретінде қабылданады. Білім 

беру мәдениетті насихаттау, дәстүрді сақтау, мораль нормаларын, адамгершілік құндылықтарды түсіндіру, 

адамды әлеуметтендіру, үнемі өзгерістегі экономикалық, саяси, әлеуметтік жағдайларға бейімделуінде 

аксиологиялық қызметін атқарады.   
И.Ф. Исаевтың анықтамасы бойынша, құндылық-білім – педагогикалық қызметті жүзеге асыру 

барысында психологиялық-педагогикалық білімнің мәні мен маңызын ашатын құндылықтар [1, б. 83]. 

Чижакова Г.И. бойынша, білім беруге аксиологиялық тұрғыдан қарау құндылықты сананы, қарым-
қатынасты, адамның іс-әрекетін қалыптастырудың маңызын көрсетеді.  

Сондықтан, біздің ойымызша, қазіргі педагогтар үшін адамгершілік тәрбие беру теориясын білу, 

олардың педагогика және білім беру тарихындағы даму үрдістерін түсіну қажет. Өзін-өзі тану пәнінің 
болашақ мұғалімдері үшін адамгершілік тәрбие беру теориялары идеясының ұрпақтан ұрпаққа берілуіне 

баса назар аудара отырып, теорияны құрылымдық тұрғыдан зерттеуді ұсынамыз. 
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