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СТУДЕНТ ЖАСТАРҒА РУХАНИАДАМГЕРШІЛІК БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕСІН 
ЗЕРТТЕУДІҢ ГУМАНИТАРЛЫҚ ӘДІСНАМАСЫ МЕН ГУМАНИСТІК ТҰҒЫРЛАРЫ

Түйін: Мақалада жастардың рухани-адамгершілік тәрбие мәселесін зерделеуде гуманитарлық әдіснама 
мен гуманистік принциптердің әлеуеті ашылады. «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының аясында рухани-адамгершілік 
тәрбиенің негізгі ұғымдарының анықтамалары берілген.

Түйін сөздер: Рухани-адамгершілік тәрбиелеу, гуманитарлық әдіснама, гуманистік принцип. 
Резюме: В статье раскрыт потенциал гуманитарной методологии и гуманистических принципов в ис-

следовании проблемы духовно-нравственного образования молодежи. Приведены определения основных понятий 
духовно-нравственного образования в контексте национальной идеи «Мәңгілік ел».

Ключевые слова: Духовно-нравственное образование, гуманитарная методология, гуманистический 
принцип. 

Resume: The article reveals the potential of humanitarian methodology and humanistic principles in the research-
ing the problem of spiritual and moral education of youth. There are the definitions of basic spiritual and moral concepts 
of education in the context of the national idea «Мәңгілік ел».

Key words: Spiritual and moral education, humanitarian methodology, humanistic principle.

Тәрбие мен білім беру негізінен жасөспірімнің әлеуметтенуіне ықпал етеді. Кешегі кеңестік 
дәуірдің құндылықтары енді басқа мазмұнға, ұстанымға бағытталғанмен, оның орнына қандай 
мұраттар-идеялар, құндылықтар-дүниетанымдар, идеялар мен ұстанымдарды әкелдік? Жаңа тәрбие 
жүйесінің табиғатқа үйлесімділік, тұтастық, әрекеттік, тұлғаның жеке ішкі әлеміне бағыт алу, жас 
ерекшелікті ескеру, ізгілік ұстанымдары соңғы отыз жылдағы басылымдарда әртүрлі әдіснамалық 
тұрғыдан негізделді, тәжірибеде тексерілді. 

Әрбір азамат ұлттық дүниетанымы төңірегінде ойланып, өз жобасын құрастырып, оның қисынды 
іске асуын ойша пайымдап жүретіні бәрімізге мәлім нәрсе. Ұлттық даму тұжырымдамасы ұлттық 
идеядан бастау алады деп тұжырымдайды. Ұлттық идея жайлы саясаткерлер, тарихшылар, психолог-
тар, мәдениеттанушылар салалы пікірлер айтуда. Бұл орайда ұлттық өркениет Батыс пен Шығыстың 
өркениетінен нәр алатынын тілге тиек етеді. Ұлттық мектеп кандай мектеп? Қазақ мектебінің қамын 
жеген ардақты зиялылардан бастап, бүгінгі алаштың ұрпақтарды да ой маржандарын ортаға салып 
жүргені баршаға мәлім. Тек ұлттық мектеп деп өз рухани кеңістігімізбен ғана шектелуге болмайды 
әрине, ол ұлттық мектептің мазмұны мен түрі өркениеттік болмақ. Мақсаты – ұлттық сананы, психо-
логияны, ойлау жүйесін, дүниетанымын, парасатын, рухын, бейнесін, сондай-ақ ұлттың инновациялық 
қабілетін дамыту. Бұл дегеніміз – ұлттың генеалогиялық құрылымы мен генетикалық қорын белгілі 
бір тұжырымдама негізінде пайымдау. Осының бәрі – ұлттық қауіпсіздігіміздің, өркениетке алдыңғы 
қатарда кіріге алуымызға себеп болмақшы [1; 2].

Бұл үдерісті дұрыс ұғыну мақсатында рухани-адамгершілік білім беру мәселесінің негізгі 
ұғымдарының педагогикалық сөздіктердегі анықтамаларына тоқталайық. Рухани даму - адамның ой 
санасына, ішкі дүниесіне байланысты, соған тән өзінің өмірдегі орнын, атқаратын міндетін, қазіргі мен 
болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілігін, дүниенің күрделі құрылымын түсіну және өзін-өзі үздіксіз, 
бірқалыпты жетілдіру. Рухани дүние – адам мәнінің ең биік көрінісі, оның жалпы адамзаттық инабат 
парызды түсіне білуі, болмыстағы өз орнына сай қызмет ете алуы. Рухани қажеттіліктер – адамға 
ғана тән танымдағы және эстетикалық ләззатағы қажеттіліктер, жеке адамның өз мақсат-мұратына 
жеткізетін саналы іс- әрекеттің бағдары мен жиынтығы, адамның өмірін тұтастыратын және заман 
талабымен ұштастыратын идеялық және әлеуметтік әрекеттердің саналы, субъективті арнасы. Руха
ни қасиеттер – әдептілік нормаларына сәйкес келетін адам мінезінің қасиеттері, жақтары. Рухани 
мүдде – адамның жеке еркіндігі мен оның шығармашылық ізденісіне ұйытқы болатын, адамның кісілік 
қасиеттерін қолдай отырып, оған қажетті бағдар беретін белгілі бір әлеуметтік-тарихи қажеттілігі. 
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Рухани–адамгершілік білім беру – арнайы ұйымдастырылған үдеріс: 1) оқушылардың рухани–
адамгершілік салада нақты білімдік деңгейге қол жеткізуде, танымдық және тұлғалық мәселелерді 
шешу тәжірибесін қалыптастыруы; 2) тұлғаны дамыту, оның жеке тәжірибесі мен мінез-құлығын байы-
ту, әлеуметтік және жеке тәжірибенің өзара әрекеттестігі, әлеуметтік іс-әрекеттің көп қырлы түрлерінде 
тұлғаның шығармашылық мүмкіндіктерін ашу; 3) адамгершілік заңы тұлғаның өз заңы бола алатын-
дай тұлғалық автономияны дамыту; 4) адамгершілік таңдау негізінде тұлға үшін маңызды мәселелерді 
шешу тәжірибесін қалыптастыру. Рухани–адамгершілік құндылық – белгілі бір бағытты, мақсатты, 
жүйені, ұлттық көзқарасты, мінез-құлықтағы адамдық тәртіп пен рухани дағдыны қалыптастыратын 
жүйе. Руханилық  рухани, адамгершілік және интеллектуалды қызығушылықтардың материалдыққа 
қарағанда басым жағдайы, адам жанының таза қасиеті. Оның келесі мағынасы - жеке тұлғаның 
таңдалған мақсатқа талпынысы, сананың құндылық сипаты; әлемді және бәрінен бұрын өзін тануға 
ұмтылысынан, яғни ең құнды нәрсені іздеу мен ашудан, өмірдің мәніндегі қажеттіліктен; өзін-өзі 
ұғынудан, өзін-өзі жетілдіруден; әлемнің жаратылысы, адам жаны, өмір мен өлім, ақиқат, жақсылық 
пен жамандық туралы болмыстың «мәңгілік мәселелеріне» жауап табуға ұмтылудан көрінетін адамның 
өмір сүру тәсілі [3].

Ұлттық мектептегі білім мазмұны, оның ұлы мұраты, ұлттық мектептегі тәрбие, ұлттық 
дүниетаным тақырыптарында бірқатар оқу-әдістемелік құралдар жарық көрді, зерттеулер жүргізілді. Бұл 
ізденістер міндетті түрде ұлттық білім мен тәрбие мазмұнын баяндайтын қосымша ретінде, оқытылуы 
міндетті емес пән деңгейінде ұсынылады. Қазіргі тәрбиенің халықтың тәрбиелік тәжірибесіндегі тари-
хи бастауларына ғылыми-әдістемелік талдау жасалып, ұлттық білім мен тәрбие мазмұны эмпирикалық-
қолданбалы деңгейде құрастырыла бастады. Қазақстан Реупубликасы Білім және ғылым министрлігінің 
ұйымдастырылуымен тәрбие жүйесінің қазақстандық моделін іздестіру бағытында бірқатар өңірлерде 
ғылыми-практикалық конференциялар өткізіліп, тәжірибелер сараланды, болашақ мамандардың 
кәсіби, интеллектуалдық және әлеуметтік тұрғыдан жетілуіне барынша қолайлы жағдай жасауға үлкен 
мән берілуде. Ұлттық идея, елдік мұрат, интеллектуалдық ұлт тәрбие жұмысындағы басшылыққа ала-
тын бағыттарға айналуда. Сайып келгенде, осындай ізденістер нәтижесінде ұлттық білім мен тәрбие 
мазмұны айшықтала түспек [4; 5].

Дидактика білім мазмұнындағы әлеуметтік тәжірибе, мәдениет жетістіктері жеке тұлғаның ішкі 
мәдениетіне айналады деп тұжырымдайды. Білім мазмұнын жасау жайлы педагогика ғылымында үш 
тұжырымдама кеңінен таралған деуге болады. Біріншіден, білім мазмұны педагогикалық тұрғыдан 
өңделген ғылым негіздері, екіншіден, білім, білік, дағды, дүниетанымдық идеялар жиынтығы, 
үшіншіден, әлеуметтік тәжірибе, білімдер, әрекет тәсілдерін іске асыру тәжірибесі, шығармашылық 
әрекет тәжірибесі әлемге құндылық-эмоциялық қатынас тәжірибесі деп қарастырылады. Білім мазмұны 
алға қойылған мақсаттардың көрінісі болғандықтан осы төрт бөліктің бәрі әртүрлі көлемде білім 
мазмұнынан орын алады.

Қазіргі заманғы ғылымда түрлі негіздер бойынша, мысалы, ғылыми пәндерді (философия, пси-
хология, педагогика т.б), қосымша объектісі бойынша (әрекеттік, мәденитанымдық, жеке тұлғалық 
т.б) жіктеуге болатын көптеген тұғырлар бар. Көптеген тұғырлар бір-бірін жоққа шығармайтыны, 
қарастырудың түрлі жоспарларын іске асыратыны анық. И.А.Зимняя көптұғырлық мәселесін қарастыра 
келіп, И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин ұсынған философиялық, жалпы ғылымилық, нақты ғылымилық және 
өзіндік әдіснамалық төрт деңгейде талдауды негіздеуді ұсынды.

Түрлі деңгейлі тұғырлар жөнінде мысалдар келтірейік. Айталық, педагогикалық мәселені зерт-
теуде бірінші, философиялық деңгейде, мысалы, генетикалық және эволюциялық тұғырлар бол-
са, екіншісі - жалпы ғылымилық деңгейде пәнаралық, кешендік, синергетикалық, атқарымдық, 
парадигмалық, итегралдық және т.б. болады. Нақты ғылымилық не басқа ғылымдар деңгейінде 
психологиялық-педагогикалық, мәдени-тарихи, мәдениеттанымдық-тұлғалық, әрекеттік 
тұғырлар бар. Осы деңгейге сондай-ақ, білім беруге қатысты, мысалы, аксиологиялық, контексттік, 
герминевтикалық, тұлғалық-әрекеттік және т.б тұғырлар жатады [6].

Білім беру кеңістігінде әдіснамалық талдаудың барлық деңгейлеріне көптұғырлылық тән. 
Кез келген құбылыстың түсіндірмесінде көптұғырлылық оның мазмұнына, әдіснамалық базасы-
на, практикалық негізіне терең талдау жасауға ықпал етеді. Мысалы, қазіргі заманғы білім беру 
кеңістігін зерттеушілер жүйелілік, аксиологиялық, құндылықтық, антропологиялық, өркениеттік, 
парадигмалық, интегративтік, интегралдық, синергетикалық, герменевтикалық, мағынаға 
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орталықтандырылған, тұғырлық, әрекеттік, диалогтік, көпсубъектілік, тұлғалық-бағдарлық, 
технологиялық, тапсырмалық, атқарымдық, әлеуметтік-мәдени, құзыреттілік, кәсіби 
бағдарламалық, контекстік және т.б тұғырларды бөліп алады.

Замануи білім беру кеңістігін зерттеудегі көптұғырлылық психология және педагогика 
ғылымдарында болып жатқан үдерістерді қайта пайымдауға деген ұмтылыстарды, оларды жаңа 
әдіснаманың көмегімен қандай да бір құбылыстарды сипаттауға қажеттісін таңдап алуды айғақтайды. 
Аталған барлық ғылыми талдаудың түрлі деңгейлерінде пайдаланылады.

Тәрбие мәселелерін зерттеу әдіснамасы мен әдістемесі. Тәрбие үдерісін зерттеудің әдіснамасын 
жаңарту қажеттілігі, жүйе құраушы тұғырларды іздестіруге әкелді. Демек, тәрбиенің ұғымдық-
түсініктік аппаратын, теориясы мен технологиясын, әлеуметтік педагогиканың базалық категорияла-
рын түсіну мен бағалауға жаңаша көзқарас қажет болды.

Тәрбиелік заңдылықтарды біле отырып, тәрбие жұмыстарын алдын ала болжауға және ол 
іске терең мазмұндық, әрі әдістемелік мән-бағдар беруге болады. Тәрбие мәселелерін зерттеу үшін 
тәрбиенің дүиетанымдық негіздері туралы түсінік нақтылануда. Тәрбиеде дүниетанымдық көзқарастың 
қызметтері орасан зор. Қоғамда және жеке адамда дүниетанымдық ұстанымдардың ауысуының 
бірнеше себептері бар. Олар: өкіметтік элитаның ауысуы, екіншіден, дүниетанымдық көзқарастардың 
өзгеруіне ғылым күшті әсер етеді. Үшіншіден, халықтық ұлттық және тарихи ерекшеліктері, дәстүрлері. 
Сонымен, дүниетанымдық көзқарас идеяларының негізгі көздері өкімет, ғылым және халық. Дүниеге 
көзқарастың ядросы – адамның шығуы, оның жердегі миссиясы және мәнмәнділіктегі орны тура-
лы идеялар. Бұл мәңгілік күрделі сұрақты түсіну үшін тәрбиеленуші адамның жауапкершілігі және 
педагогикалық өзіндік санасы болуы керек. Педагогикалық өзіндік сананың құрамына өзін-өзі тану ( 
өзін-өзі байқау, өзін-өзі талдау, өзін-өзі реттеу, өзін-өзі іске асыру, өзін-өзі өзектендіру) және өзін-өзі 
бақылау (өзін-өзі бағалау, өзіндік тиімділік) енеді [7; 8].

Жиырмасыншы ғасырдың соңында педагогика бірегей ғылыми негіз болып табылған марксистік 
идеологиядан бұғауынан босанып шықты. Теориялық ой феноменология, герменевтика, постмодернизм 
сияқты бағыттармен байыды. Қазір іргелі тәрбие теориялары қалыптасты деп батыл айту қиын. Деген-
мен, тәрбие феноменін зерттеуге бағытталған теориялық тұғырларды қысқаша талдап көрейік. Өйткені 
тұғырдың өзі педагогикалық шынайы болмысты зерттеудің тұжырымдамаларын ұсынып, тәрбиенің 
қайсібір бейнесін ұсынады. Әр тұғырдың өз категориялары, теориялық пайымдаулары жеткілікті.

Қазіргі кезде тәрбие теориясында қалыптастырушы (А.И. Кочетов, Б.Т. Лихачев, Г.М. Филонов), 
мәдениеттанымдық (О.С. Газман, Ж.Ж. Наурызбай, А.В. Иванов, Н.Б. Крылова), синергетикалық 
(В.А. Игнатова, З. Жанабаев, Б. Мукушев, С.В. Кульневич, Н.М. Таланчук), әлеуметтендірушілік  
(В.Г. Бочарова, З.У. Кенесарина, А.Н. Тесленко, М.А. Галагузова, А.В. Мудрик), герменевтикалық 
(А.Ф. Закирова, В.П. Зинченко, Ю.В. Сенько, К.С. Кудайбергенова), аксиологиялық (В.А. Караковский, 
И.Б. Котова, Г.К. Нургалиева, Е.А. Ямбург), антропологиялық (Ш.А. Амонашвили, Б.М. Бим-Бад), 
психотерапевтік (В.М. Букатов, Т.А. Стефановская) тұғырлар жеткілікті деңгейде нақтылануда.

Тәрбие жүйесіне және тәрбиелік қатынастарды құруға үш жаһандық дүниетанымдық 
жүйелер өз әсерін тигізуде. Олар: космоцентризм, теоцентризм және антропоцентризм. Кос-
моцентризм - өте ертеден келе жатқан дүниетанымдық жүйе. Оның негізіне бастан-ақ Табиғат 
пен Космосты ерекше дәріптеу алынған. Космоцентризм адамның, қоғамның және табиғаттың 
дамуының бірдей заңдылықтарының қызметін көрсететін жаһандық дүниетанымдық жүйе деп та-
нылды. Теоцентризм – бұл әлемді жасаушы Құдай, негізін салушы және жаратушы деп ұғынылады. 
Бұл ілімнің тұжырымдамалық негіздері – Торада, Библияда және Құранда мазмұндалған. Ан-
тропоцентризм - әлемдік дүние ортасында Адамды оның билеушісі ретінде қойған жаһандық 
дүниетанымдық жүйе.

Сонымен, үш дүниетанымдық жүйе тікелей тәрбие жүйелерін анықтап, бірімен бірі ретімен 
алмасып отырған. Тіпті, бүгінгі күні де үшеуі белсенді түрде қызмет етуде. Тәрбиелік қатынастарға 
танымдық табиғат тән. Бұл қатынастар әдіснамалық деңгейде ғылыми ұғым және тәрбие тәжірибесі 
ретінде негізделген. Өйткені, тәрбиелік қатынастар дегеніміз - ұйымдастырылған таным. Таным 
олардың мазмұнын анықтайды, ал ұйымдастыру – қатынастарды қалыптастыру ерекшелігі. Тәрбиелік 
қатынастар - тәрбиеленуші мен тәрбиелеуші Адамның таным барысында өзара әрекеттің ерекше 
қасиеті. Соңғы кезде тәрбиелік қатынастар, тәрбиелік кеңістік, тәрбиелік үдеріс, тәрбиелік үдерісті 
жобалау әдіснамалық негіздеу нысанына айналып, қарқынды түрде зерттеулер жүргізілуде [9; 10].
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Ұстаным нормативтік-реттеуші қызметті атқарады, белгілі бір заңдылықтың, оның 
атқарылу шарттарын немесе практикалық қызметті күнделікті бақылаудың нәтижесін және одан ту-
ындайтын және белгілі бір ережелер, талаптар, ұсынымдар түрінде рәсімделген қорытындылар болып 
табылады. 

Барлық педагогикалық мәселелерді шешу әлеуметтік, этикалық нұсқауларға байланысты. 
Гуманитарлық әдіснама педагогикалық нысандардың қызметінің құндылық-бағдарлы мәнін түсіну 
модельдерін құруға бағдарлайды. Педагогикалық білім ғылыми-педагогикалық тілде сәйкестікпен 
бейнеленеді, барлық зерттеу сұрақтары өзара байланысты болады. 

Гуманитарлық әдіснамаға ерекше педагогикалық құбылыстар мен үдерістердің сапалық жақтарын 
зерделеу тән, өйткені педагогикалық зерттеу барысында алынған тұжырымдар мен нәтижелердің 
құндылық сипаты педагог әрекетімен шартты байланыста деп түсініледі. Гуманистік тәрбие – ру-
хани құндылықтардың әдіснамалық негізі. Жоғары мектеп педагогикасы бүгінгі күні көптеген жал-
пы ғылымилық, әлеуметтік-философиялық; әлеуметтік-мәдени және адамгершілік-эстетикалық 
үдерістердің тоғысуына тап келіп отыр, өйткені қоғамдық өмірдің күрделі талаптарына сәйкес тәрбиенің 
құндылық сипаттарын қайта анықтау өзекті мәселе ретінде қарастырылуда. Ал оның алғышарты ретінде 
басты гуманистік құндылықтарды дамыту, яғни жеке тұлға бойында қайырымдылықты, шыншылдықты, 
әділдікті, еркіндікті қалыптастыру педагогика ғылымының прогрессивті ұстанымдарының бірі болып 
табылады. Олар әсіресе, тәрбие практикасында бүгінгі күні жалпыадамзаттық негізгі құндылықтарды 
анықтау, бекіту үшін аса қажет. 

Гуманитарлық әдіснама педагогикалық объектінің қалыптасқан құндылыққа бағытталған 
негізге сүйене отырып модельденеді. Педагогикалық білім ғылыми педагогика тіліне сәйкес бо-
лып есептелінеді, барлық зерттеу жұмыстары өзара байланысты, ол болжамның соңы емес, белгілі 
бір педагогикалық мәдениетке негізделіп өзара байланыста болады. Барлық педагогикалық сұрақтар 
мен мәселелер әлеуметтік, этикалық, діни және басқа да педагогикалық зерттеуге ие. Гуманитарлық 
әдіснамаға тән педагогикалық құбылыстардың тиімді сапалы жағын зерттеу тән, мысалы, үрдерістер 
педагогтардың субъект ретіндегі іс-әрекетімен негізделген, педагогикалық зерттеудің және алынған 
қорытындылардың құнды негіздеріне ие [11; 12].

Қазіргі уақытта гуманитарлық әдіснаманың ұстанымдарын және олардың зерттеулердегі 
гуманистік тұғырлармен байланысын, замануи ғылыми зерттеулердегі гуманистік тұғырлар жүйесін 
пайымдай алу және білу аса қажет. Адамды, оның бостандыққа, бақытты болуға, дамуға, білім алуға 
құқығын ең жоғары құндылық деп санайтын әдіснама ретіндегі гуманистік (тұлғалық, тұлғаға 
бағдарланған) тұғырдың мазмұны мен бағыттарын талдау әдістерін меңгеруге, тұғырдың мүмкіндігін 
баланың жеке білім алу траекториясын, оқушының өз тұлғасын жүзеге асыруға көмектесетін үлкендер 
мен бала арасында мейірімділік ахуалын құру арқылы пайдалана білудің маңызы арта түсуде.

Білім беруді тұлғаның өзін өзі өз өмірінің мағынасы, мақсаттары мен ресурстары арқылы 
құндылықты анықтау деп қарастыратын әдіснама ретіндегі аксиологиялық тұғырдың қолданбалы 
міндеттерін құрастыра алу, тұғырдың әлеуетін белгілі бір адамгершілік-сезімдік ахуал, араласудың 
ерекше ортасын құру, сондай-ақ жеке және топтық шығармашылық әрекетті ұйымдастыру арқылы 
көрсете білуге ерекше мән берілуде. 

 Білім беруді түлғаның белседі пәндік әрекеті, әлемді тану мен өзгертудің белсенді әдістері, басқа 
адамдармен белсенді араласу арқылы негіздейтін әрекеттік тұғырдың әдіснама ретіндегі қолданбалы 
міндеттерін құрастыра алу, тұғырдың қағидаларын педагог пен баланың әрекет түрлерін еркін таңдауы, 
бірлескен әрекетте жағымды нәтижеге қол жеткізуі арқылы жүзеге асыра алу жоғары бағалануда.

Адамды мәдениеттің ерекше әлемі, ал оның білім алуын мәдени құндылықтар жүйесімен өзара 
әрекеттесу арқылы қалыптасатын жасампаздықты, жалпы адамзаттық және ұлттық мәдениеттің 
байлығын көрсететін әдіснама ретіндегі мәдениеттанымдық (мәдениетке сәйкестік) тұғырының 
әлеуетін бағалай алу, тұғырдың ұстанымдарын мәдениет жетістіктерін (мәдени құндылықтарды) білім 
беру үдерісіне ендіру, балалардың мәдени әрекетіне жағдайлар жасау арқылы іске асыра алу қолға 
алынды.

Адамның тұтастығын, яғни оның рухани (мәдени), әлеуметтік және тәндік (табиғи) 
бөлінбейтіндігін мойындайтын, ал білім беруді – адамның өз табиғатының шығармашылық және 
жауапкершілік сияқты сапалары деп танитын әдіснама ретіндегі антропологиялық тұғырдың тео-
риясын меңгеру, тұғырдың әлеуетін табиғат, қоғам және тұлға дамуының жалпы заңдылықтары мен 
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динамикасына сәйкес әрекеттік белсенділік негізінде балалармен жұмысты ұйымдастыру арқылы 
қалыптастыру зерттеушілердің назарында болуы тиіс.

 Білім беруді тұтасымен, сондай-ақ оның қатысушыларын (педагог, бала) өзін өзі дамытатын 
жүйелер деп қарастыратын түсінікті негіздейтін әдіснама ретіндегі синергетикалық тұғырдың, соны-
мен бірге баланың болашақта дамудың шыңына жетелейтін қалыптасуының әрбір кезеңінің маңызын 
дәлелдейтін әдіснама – акмеологиялық тұғырдың мүмкіндіктерін түсіне алу қажет.

Гуманистік тұғырлардың қызметтерін кіріктіре білу, ғылыми зерттеулердегі гуманистік 
тұғырлардың жүзеге асырылу салаларын нақтылай алу замануи жастардың рухани-адамгершілік 
жаңғыруы мәселесінің жоғары деңгейдегі зерттелуін қамтамасыз етеді. Дүниеге көзқарас бағдарлары 
ретіндегі жалпы адамзаттық құндылықтарды білу (сүйіспеншілік, ақиқат, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, 
қиянат жасамау), жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтардың арақатынасын пайымдау әрбір 
зерттеушінің парызы. Сонымен қатар зерттеуші жалпы адамзаттық құндылықтарды жеке тұлғаның 
рухани-адамгершілік сапаларына айналдырудың қолданбалы міндеттерін шешу дағдыларын меңгеруі 
және жалпы адамзаттық құндылықтардың мазмұнын талдай алу әдісін, қоғамдық санасын жаңарту 
аясында жалпы адамзаттық құндылықтарды зерттеудің әдіснамалық және теориялық сұрақтарына 
жауап бере алу деңгейіне көтеріледі. Жалпы адамзаттық құндылықтар саласындағы зерттеулердің 
пәнін, мәселелік алаңын болашақ кәсіби әрекетпен тығыз байланыста анықтай алу, әлемде және 
Қазақстан Республикасындағы жалпы адамзаттық құндылықтар саласындағы зерттеулер тарихын 
білу де ізденістің тәжірибелік құндылығын арттырады. Зерттеуші жалпы адамзаттық құндылықтар 
саласындағы зерттеулердің ғылыми аппаратын постклассикалық емес ғылым ұстанымдарын ескере 
отырып құрастыруға дағдыланады. Тәрбие мәселесін зерттеушілер жаһандық ғылыми революцияның 
кезеңдерін (үш кезеңнің мәнін, әр кезеңнің тұжырымдамалық ерекшеліктерін, әр кезеңді логикалық, 
әдіснамалық, дүниеге көзқарастық салалар бойынша), ғылымның даму кезеңдерін (классикалық, 
классикалық емес, классикалық еместен кейінгі), ғылыми білімнің даму кезеңдеріне сәйкес әдіснама 
типтерін және жалпы адамзаттық құндылықтарды пайымдау мәселелерін зерттеуге қажетті әдіснама 
типтерін сипаттай алуға үнемі ұмтылып отырады.

Бүгінгі тәрбие жұмысының өзегі неде? Бұрын оның рөлін коммунистік идеология атқарды, ал қазір 
нақты белгіленген «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы болуы керек. Жастар бірлестігінің әрекетінде идеялық-
тәрбиелік бағыт әлсіремеуі қажет. Тәрбие жұмысының өзегінде идеология тұрады. «Идеологиядан» 
қорықпау керек, қайта оның жоқтығынан қорқу керек. Идеология – бұл табиғи ұғым, ол мемлекеттің 
саяси платформасын сипаттайды, халықтың менталитетін көрсетеді және оның дәстүрлеріне сәйкес 
болуы қажет. Ең бастысы, идеологиялық қағидаларды өкімет халық мүдделеріне бағыттап іске асыруы.

Тәрбие жұмысы тек идеологиямен шектелмек емес. Тәрбие заманауи өмірдің талаптарына жа-
уап береді, сонда ғана тәрбие жастарға қажет. Жоғары мектепте тәрбие студенттерде еңбексүйгіштік, 
тәртіптілік, жауапкершілік, ұтқырлық қалыптастыруға бағытталған. Демек, адамды қалыптастыру - 
мәңгі жалпыадамзаттық міндет.
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