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процестері посткеңестік кеңістікте ғана емес, сонымен қатар әлемнің көптеген 
елдерінде бұл мәселеге әсер еткенін атап өткен жөн.

Мақала авторлары зерттеу нәтижелері мен тұжырымдарын тәжірибеде, ғылыми-
педагогикалық қоғамдастықтың қарауында және қолдану үшін ұсынады.

Кілтті сөздер: отбасылық тәрбие, отбасылық құндылықтар, отбасылық дәстүрлер, 
әлеуметтену, қазіргі қазақстандық отбасы.

LEPESHEV D.V., NAKATKOVA O.I. MODERN PROBLEMS OF RESEARCH OF 
FAMILY VALUES, NATIONAL TRADITIONS IN THE MODERN KAZAKHSTAN 
FAMILY 

The article is devoted to the results of a study of family values, national traditions in a 
modern Kazakhstani family. The study was conducted for the first time since 2005 under the 
state grant of the NAO “Center for the Support of Civil Initiatives” with the support of the 
Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan of the Public 
Fund “Baityt Bala”, members of the working group of the National Academy of Education 
named after I. Altynsarin of the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Kazakhstan, in the framework of the scientific theme of the study «Development of a unified 
republican methodology of family education, taking into account national traditions and the 
mentality of the people», a sociological study was conducted among students of secondary 
schools, teachers and parents.

It should be noted that the proposed author’s pedagogical position on the problems of 
family education reflected in the article is relevant not only for our country, since globalization 
processes have affected this issue not only in the post-Soviet space, but also in many countries 
of the world.

The authors of the article present the results and conclusions of the results of the study 
for consideration and use in practice, research of the scientific and pedagogical community.

Keywords: family education, family values, family traditions, socialization, modern 
Kazakhstan family.

ӘОЖ 37.01

Ш.Т. ТАУБАЕВА1, А.Т. КОНУСОВ2, М.С. АУЕСБАЕВ2

1Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
2Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті Шекара қызметі академиясы

ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ 
МӘНІ МЕН МАЗМҰНЫ

Мақалада әскери қызметшілерді рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің мәні мен 
мазмұны, оны әскери қызметшілердің күнделікті қызметтік және жауынгерлік 
іс-әрекеттерінде жүзеге асырудың жолдары, әскери қызметшілер мәртебесіне 
ие болу жолдары мен оған қойылған шектеулері қарастырылған. Сонымен қатар 
әскери қызметшілерді оқыту, жеке даму шеңберінде рухани-адамгершілік тәрбиесін 
қамтуы, әскери қызметшінің моральдық тәрбиесінің жеке басының дамуына әсер 
етуі, рухани-адамгершілік тәрбие үдерісі бағыттарының көрінісі, тәрбие нысаны 
мен субъектісі және тәрбиелеудің мазмұны көрсетілген. Рухани-адамгершілік тәрбие 
үдерісі мазмұнының күнделікті әскери қызметтің бірнеше бағыттарында көрініс та-
буы,  үлгі  – басшының тәрбиелеудегі теориялық және қолданбалы тұрғыдан  бірнеше 
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Кіріспе
Әскери қызметшілердің рухани-адам-

гершілік құндылықтарын қалыптастыру 
үдерісінің мәні мен мазмұны. Әскери 
персонал – бұл белгілі бір әлеуметтік 
маңызды қызметтерді орындайтын және 
заңдарда қарастырылған мекемелер 
мен мемлекеттік ұйымдарда міндеттер 
атқаратын жеке құқықтық субъектілерден 
тұратын әлеуметтік топ [1]. Он сегіз жа-
стан жиырма жеті жасқа дейінгі жас 
жігіттер әскери қызметке шақырылады. 
Әскери қызметке қабылдаудың тағы бір 
шектеуі (жасынан басқа) азаматтардың 
белгілі талаптарға сәйкестігі болып табы-
лады. Әскери қызметке шақырылған аза-
маттар медициналық талаптарға сай бо-
луы керек. Бұл шектеулер әскери қызмет-
тің нақты міндеттерімен түсіндірілетін 
дене және моральдық-психологиялық 
күйзелістерімен байланысты, көбінесе 
әскери қызметшілердің және басқалардың 
өмірі мен денсаулығы тұтқиылды сипатта 
болуымен түсіндіріледі.

В.Г. Стрекозов, А.В. Кудашкин әске-
ри қызметшілер арасындағы әскери 
қызметтестіктің басталуы әскери қызмет-
шілердің әртүрлі санаттарына байланы-
сты деп пайымдайды (мысалы, келісім-
шарт бойынша әскери қызметке кіретін 
азаматтар үшін, келісім-шарт күшіне ен-
ген күннен бастап, резервте жоқ әскери 
қызмет – Қазақстан Республикасының 
әскери нысандағы әскери комиссариаты-
нан әскери қызметке ауыстырылған күні) 
[1].

И.А. Алехин және басқалар әрбір 
жауынгердің өзіне жүктелген лауазы-
мына сәйкес қызметтер мен міндеттерді 

тәжірибелік іске асыру ауқымы мен 
лимиттерін анықтайтын белгілі бір мін-
деттерге ие екендігін көрсетеді. Бұл 
міндеттер әскери нормативтік актілермен, 
сондай-ақ басшылық нұсқаулықтармен, 
тікелей басшылардың жазбаша нұсқау-
ларымен анықталады. Осы міндеттерге 
сәйкес келетін ресми құқықтар әскери 
қызметшілердің орындауы үшін тиісті 
жағдайлар жасауға арналған. Ресми мін-
деттері мен құқықтары жауынгердің рес-
ми мәртебесін құрайды [2].

Әскери қызметшілердің білімі ежелгі 
дәуірден бүгінгі күнге дейін қалыптасу 
мен дамудың күрделі сатыларынан өтті. 
Ол әскери педагогикалық ой-өрістердің 
және өткен жылдардағы тәжірибенің, 
әлемдік әскери-педагогикалық тәжірибе-
нің жетістіктері үшін, әскери мамандарды 
тәрбиелеудің жаңа ұлттық дәстүрлерін 
дамыту негізін қалады. Білімнің салта-
нат құруы тармағында: «Білімді, көзі 
ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің 
қанымызда бар қасиет. Табысты болудың 
ең іргелі, басты факторы білім екенін 
әркім терең түсінуі керек. Жастарымыз 
басымдық беретін межелнрдің қатарында 
білім әрдайым бірінші орында тұруы 
шарт. Себебі, құндылықтар жүйесінде 
білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана 
табысқа жетеді» деп, Елбасы Н.Назарбаев 
білім беру мен тәрбие саласына үлкен 
басымдық берген болатын [3]. Әскери 
қызметшілерді оқыту әскери қызметпен 
байланысты барлық тұлғалардың рес-
ми қызметіне басымдық болып табыла-
ды. Күрделі әлеуметтік-педагогикалық 
құбылыс және білім беру үдерісінің 
негізгі элементтері: білім берудің мақ-

авторлар тобының әскери қызметшіні тәрбиелеудің мақсаты, негізгі элементтері, 
тәрбие беру әрекетінің көзі, тәрбие беру қызметшілерінің алдына қойылған 
міндеттер, рухани-адамгершілік тәрбиесінің құрылымы және негізгі түрлерімен 
бірге әскери қызметшілерді рухани-адамгершілікке тәрбиелеу барысында мотиваци-
ялау арқылы тәрбиелік жұмыс тәжірибесінде жүзеге асырылатын ынталандыру, 
жаттығу, мәжбүрлеу және үлгі берудің ерекшелігі қарастырылған.

Кілтті сөздер: әскери қызметшілер, рухани-адамгершілікке тәрбиелеу, рухани-
лық, офицердің моральдық өзін-өзі жетілдіруі, шекара бөлімшелеріндегі тәрбие 
жұмысының мазмұны. 
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саты, оның пәні мен нысаны, олардың 
өзара әрекеттестігі, үлгілері, мазмұны, 
қағидалары, нысандары, әдістері, оқыту 
әдістері, құралдары, нәтижелерді баға-  
лау және өзін-өзі бағалау [4]. Азаматтар-
ды моральдық тәрбиелеу – Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік саясатының 
басты міндеттерінің бірі. 

Ол адамгершілік құндылықтарға не-
гізделуіне сай Қазақстанның көпұлтты 
халқының идеологиясы арқылы іске аса-
ды. Әскери қызметшілердің моральдық 
тәрбиесі оның жеке дамуына ықпал етеді. 
Бұл адамның құндылық саласын дәйекті 
түрде кеңейту және нығайту, дәстүрлі 
моральдық нормалар мен мұраттар, өзін-                                                                                        
өзі және әріптестеріне, қоғамға және 
мемлекетке қарым-қатынасына негіздел-
ген бағалау мен саналы қабілетін қа-
лыптастыру. Жеке даму шеңберінде адам-
гершілік тәрбиесі мыналарды қамтиды:

– рухани дамудың, моральдық өзін-өзі 
жетілдірудің, өзін-өзі бағалаудың, жауап-
ты мінез-құлқы мен қабілетін жақсарту;

– кәсіби қызметтің шығармашылық 
әлеуетін, адамгершілік нормалары негі-
зінде үздіксіз өзін-өзі тәрбиелеу және 
жалпыға ортақ адамгершілік қатынасы 
негізінде «жақсы болу үшін» әлеуметтік 
және кәсіби ұтқырлықты жүзеге асыруға 
дайындық және қабілетін жетілдіру;

– бостандыққа, ерік-жігер мен салт-
дәстүрлерге негізделген моральды ны-
ғайту;

– қоғамда қабылданған және қабыл-
данбайтын жақсылық пен зұлымдық 
идеясына негізделген белгілі бір мінез-
құлықтың иесін саналы тұлға ретінде 
қалыптастыру;

– ар-ожданды адамның моральдық 
өзіндік сана-сезімі ретінде дамыту, өз                                                                                         
моральдық міндеттемелерін қалыптасты-
ру, моральдық өзін-өзі бақылауды жүзеге 
асыру, өзінен моральдық нормалардың 
орындалуын талап ету, жеке және басқа 
адамдардың әрекеттеріне моральдық өзін-
өзі бағалау;

– өздерінің моральдық позициясын 
білдіруге және қорғауға дайындығы және 

қабілетін, өз ниеттерін, ойларын және 
әрекеттерін сыни бағалау;

– моральды таңдау негізінде жасалын-
ған тәуелсіздік және іс-әрекеттер, нәти-
жеге жету үшін жауапкершілікті алуы, 
нәтижеге қол жеткізудегі мақсаттылық 
пен табандылық;

– еңбекқорлық, дұрыс әрекет, өмірге 
құштарлық, қиындықтарды жеңу қабілеті;

– адам өмірінің құндылығы, өмірге 
қауіп төндіретін іс-әрекеттерге және 
әсер етуге төзбеушілік, адамның тәндік 
және моральдық денсаулығы мен руха-
ни қауіпсіздігі, оларға қарсы әрекет ету 
мүмкіндігі;

– Отан үшін жеке жауапкершілік сезі-
мін күшейту [5]. 

Рухани-адамгершілік тәрбие үдерісі-
нің мазмұны қызметтің бірнеше бағыт-
тарында көрініс табады:

– ҚР ҰҚК Шекара қызметі (әрі қарай 
– ҚР ҰҚК ШҚ) қызметшілерінің жоғары 
адамгершілік мінез-құлықтарын насихат-
тау;

– моральдық мінез-құлықтың жоғары 
стандарттарына әскери қызметшілерді 
ынталандыру;

– жеке өкілеттіктерді сақтау және жеке 
үлгілі командирлер мен басшыларды та-
ғайындау;

– әскери қызметшілерді кәсіби даму-
дың жеке траекториясын жүйелі түрде 
сертификаттау және объективті бағалау;

– ҚР ҰҚК ШҚдәстүрлері негізінде ба-
стауыш ұжымдарды шоғырландыру [6].

Осылайша, болашақ офицердің жеке                
басының ең маңызды моральдық нор-
мативтерінің бірі оның абыройы болып 
табылады, ол жоғары моральдық тұлғаға 
тән мәнін білдіреді.

Үлгі – басшының тәрбиелеу әдісі. Ол 
рольдік үлгілерді ұсына отырып, бірінші 
сигнал жүйесінің деңгейінде жұмыс 
істейді. Осыған байланысты адамның 
сезімдері, сана-сезімі және сенімі бар. 
Имитацияны жүзеге асыру үдерісін үш 
кезеңге бөлуге болады:

– басқа тұлғаның нақты әрекетінің ба-
ғытын тікелей қабылдау;
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– үлгі бойынша әрекет ету ынтасын 
қалыптастыру;

– тәуелсіз және имитациялық әрекет-
тердің синтезі, мінез-құлқының бейімделу 
көрінісі; 

Оң үлгіге қарап, оған еліктеп, жауын-
герлер өздерінің мінез-құлқының дұрыс-
тығына сенімді бола отырып, өздерінің 
қасиеттерін жақсартады.

Мотивация – басқарудың негізгі қыз-
метінің бірі, ал ынталандыру кәсіби қыз-
метте сыртқы әсер болып табылады. 
А.Маслоу адамның ішкі қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін жұмыс істейтін 
теорияны ұсынды. Сол жағдайларда, 
әртүрлі адамдар басым мәндерге байла-
нысты әртүрлі әрекет етеді. Талаптар – 
бір нәрсеге деген қажеттілік, тапшылық, 
оларды жоюға ұмтылу және іс-әрекет-
терге жол бермеу. Мұқтаждық сезімі 
белгілі бір мақсатқа қол жеткізуге деген 
ұмтылыс туындағанда, ол арқылы осы 
қажеттілікті қанағаттандыруға болады. 
Мақсатқа жетуге бағытталған мінез-құлық 
көріністері – саналы қажеттіліктерге 
жетуді қалайтын күш-жігердіңкөрінісі. 
Демек, ынталандыру жүйесі үдерістің 
субъектісіне жеке тұлғаның деңгейін 
көтеруге әсер ету үшін қосымша мүм-
кіндік береді. Демек, ынталандыру жүйесі 
үдерістің субъектісіне, офицердің жеке 
және кәсіби өсуін моральдық стандарт-
тар негізінде арттыру, жоғары өмірлік 
мақсаттарды қалыптастыру, офицердің 
өзін-өзі дамыту және моральдық өзін-өзі 
дамытуғаынталандыру, сондай-ақ әлеу-
меттік-мәдени ортаны дамытуға жағдай 
жасайтын қосымша мүмкіндік береді [7].

М.Б.Кановская тәрбие берудің маңыз-
ды құрылымдық элементі мақсат болып 
табылады дейді. Мақсат тұтастай тәрбие-
ге әсер ететіндіктен, оның бағдарлығын 
анықтайды және барлық қажетті эле-
менттермен тығыз байланысты болады.         
Мақсат – идея, идеал, құндылықтар, 
дүниетаным, әскери қызметшілердің же-                                                                                    
ке тұлғалық үлгілері, әр білім беру 
әсерінің құрамдас элементтері және 
оның түпкілікті нәтижесі. Мақсат – тиіс-                                                          

ті жеке қасиеттері бар әскери қызметші-
ден қалаған, жоспарланған тұлға қалып-                    
тастыру ретінде түсіндіріледі [8]. Деген-
мен әскери ғылым мен тәжірибеде әскери 
қызметшілерді оқыту мақсатына жету жо-
лында айқын идеологияның болмауына 
байланысты ортақ түсінік қалыптаспаған.

Теориялық және қолданбалы тұрғы-  
дан И.А. Алехинаның жетекшілігіндегі 
авторлардың тобы, әскери қызметшіні 
тәрбиелеудің мақсаты – рухани, мораль-
дық, қызметтік және жауынгерлік қа-
сиеттерге ие жеке тұлғаның толық дамуы 
дейді. Ғалымдар әскери қызметшілерді 
тәрбиелеудің басты мақсаты әскери 
кәсіптік және жоғары моральдық, әрта-
раптандырылған тұлғаның қасиеттерін 
қалыптастыру және дамыту болып табы-
лады деп санайды. Тәрбиенің мазмұны 
оның барлық деңгейлерінде қоғамның 
түрлі салаларында мемлекеттік саясатпен 
анықталады.

Әскери қызметшілерді тәрбиелеудің 
негізгі элементтері нысандар мен олардың 
субъектілері болып табылады. Тәрбие 
беру нысаны – әскери қызметшілер 
мен әскери топтардың әртүрлі санат-
тары. Ғалымдар мен педагогтар тәрбие 
тақырыбы тәрбие беру әрекетінің көзі бо-
лып табылатынын, тәрбие беру ұйымда-                                                                                                               
ры, педагогикалық қызметкерлер, қоғам-
дық бірлестіктер сияқты ұжымдық тәрбие 
беру ұйымдары болуы мүмкін екендігін 
анықтады. Жеке тәрбие беру субъектіле-
рі – мұғалімдер, ата-аналар, достар, мек-
тептер, университеттер. Тәрбие субъектісі 
жауынгердің өзі бола алады. Біріншіден, 
оның өзінің басқаларға әсер етуінің көзі: 
әріптестер мен басшылар. Екіншіден, 
оған бағытталған педагогикалық әсер-
ге қатынасы реакция беруге, біреуге 
қарсылық көрсетуге және басқаларды 
қабылдауға тәуелді. Үшіншіден, ол өзін-
өзі тану, өзін-өзі анықтау, өзін-өзі тану 
және өзін-өзі реттеу мәселелері бойынша 
өзінің жеке күш-жігерінің арқасында да-
миды [2]. Әскери ғалым-педагогтар білім 
беру құрылымындағы ең маңызды мін-                                                                                                   
дет – еліміздің сенімді қарулы қорғау-
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шысын дайындау, өзін-өзі жетілдіруге 
дайын болу, екі жақты білім беру үдерісіне 
белсенді қатысуға көмектесу деп санайды.

Тәрбие беру мақсаттарына қол жеткізу 
тәрбие беру қызметшілерінің алдына 
қойылған міндеттерді белгілеу арқылы 
жүзеге асырылады:

– отанын қорғауға даярлықты қалып-
тастыру, әскери анттың адалдығы, бас-
шылардың бұйрығын сөзсіз орындауға 
дайын болу;

– әскери қызметтегі мақтаныш сезімін 
қалыптастыру, жоғары тәртіп және кә-
сіби дағдыларды жетілдіру үшін жеке 
жауапкершілік;

– әскери қызметтегі қиындықтарды 
жеңуді, әскери мамандықты адал дамыту-
ды қалауы;

– басшыларға, әскери серіктестікке 
және әскери бауырластықтарға құрмет-
пен қарау дағысын қалыптастыруы.

Тәрбие субъектісіне мыналар жатады: 
мемлекет, жергілікті өзін-өзі басқару ор-
гандары, бұқаралық ақпарат құралдары, 
әскери қызметшілердің отбасы мен туы-
стары, барлық сатыдағы бастықтар мен 
командирлер, штабтар, қызметтер, басқа 
да әскери басқару органдары, тәрбиелік 
жұмыс органдары, әскери ұжымдар, мә-
дени ұйымдар [9]. 

Әскери қызметшілерді рухани-адам-
гершілікке тәрбиелеудің болашақ офи-
церлер үшін қалыптастыру үдерісінің 
мақсаттары мен міндеттерінің ерекшелігі 
оның қызметтерін анықтайды, оның 
негізгілері: реттеуші, білім беру, бағалау, 
когнитивті, дүниетаным, құндылыққа 
бағдар, гуманизация, мотивациялық, мо-
ральдық және коммуникативтік [10]. 

Реттеуші қызметтің мазмұнын және 
офицердің басқа офицерлермен қарым-
қатынасын өзінің таңдалған моральдық 
идеясы негізінде анықтайды. Бұл 
адамның рухани және материалдық 
әлемінің орталығы болып табылатын 
және оның қызметіне және шындыққа 
деген көзқарасына басым әсер ететін 
офицердің моральдық идеалы. Яғни 
офицерлердің мінез-құлқын реттейді, оны 

моральдық талаптарға сәйкестендіруге 
мінез-құлық нормаларын, әрекеттерін, 
субъектілердің қызметін анықтайды және 
оларға моральдық баға беруге мүмкіндік 
береді.

Білім беру қызметі офицердің мораль-
дық идеалының өзектілігін жобалау-
ды жүзеге асырады. Бұл функция тек 
этикалық білім беру жүйесінің ажырамас 
жүйесі арқылы жүзеге асырылуы мүмкін, 
оның басты мақсаты – адамгершілік 
әрекетінде офицерді дамыту. Моральдық 
ережелердің біршамасы көптеген басқа 
да ережелерді сақтауды үйретеді, өйткені 
ол еркін таңдап алынған идеал нор-                       
малар мен жоғары құндылықтарға сәй-
кес әрекет ету қабілетін қалыптасты-                       
рады. Өзін-өзі тану үшін осындай қабі-
летімен офицер мінез-құлықтың дұрыс 
бағытын дамытуға ғана емес, оны үнемі 
жетілдіруге, яғни өзін-өзі жетілдіруге 
әрекет етеді. Моральдық білім офицердегі 
барлық нақты артықшылықтар, оның 
моральдық идеясының негізінде әрекет 
етуге қа-білетті өзінің негізгі қабілетінен 
туын-дайды.

Бағалау қызметі офицердің моральдық 
өзін-өзі жетілдіруінде маңызды рөл ат-
қарады. Офицердің моральдық идеалына 
сәйкес, ол мұқтаждықпен салыстыры-
лады. Бұл әмбебап және офицердің бар-
лық іс-әрекеттеріне қатысты. Моральдық 
идеалды бағалау функциясының басты 
тақырыбы – офицердің ар-ожданы. Ар-
ождан – өз ой-пікірін, сезімін, іс-әрекетін 
жоғары адамгершілік құндылықтар қа-
сиеті арқылы өзін-өзі бағалауы.

Идеологиялық функция адамның 
өмірлік маңызды сұрақтарының мағына-
сына жауап беруге арналған моральдық 
идеалды анықтайды. Бұл үшін әлемдегі 
адамның орнын анықтау маңызды. 
Офицердің моральдық идеалында белгілі 
бір тұжырымдама призмасы арқылы 
әлемдік көзқарас қалыптасады: әлем 
жақсы немесе жаман деп, тәртіпсіз не-
месе хаотик және т.б. Идеологиялық 
функция арқылы адамгершілік мораль-
дық көзқарастарымен сенімдері бар 
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офицердің қалыптасуы қамтамасыз 
етіледі. Мәнді бағдарлау функциясы 
офицердің моральдық идеалы адам үшін 
маңызды болып табылатын өлшемдерден 
тұратындығымен түсіндіріледі. Бұл –                                                                                           
өмірдің мағынасы, адамның мақсаты, 
барлық адамның құндылығы, адамгер-
шілік туралы ойлары. Мәселен, офицердің 
моральдық идеясы – біздің күнделікті 
өмірімізді жоғары мағынаға ие етіп, оның 
идеялық болашағын қалыптастыру.

Ізгілендіру функциясы бізді бүгінгі 
шектеулерден жоғары көтеріп, адамзаттың 
даму кезеңін қалыптастырады. Әрбір 
жеке сот ісін жүргізу моральдық борыш-
тың жалпы міндетіне дейін ол таңдаған 
моральдық идея арқылы офицерге 
жүктеледі.

Тәрбие беру функциясы адамгерші-         
лік сана-сезімінің маңызды элементін 
қалыптастырады, көтермелейді, 
моральдық нормаларды, әдеттерді, 
әдет-ғұрыптарды, моральдарды, қоғам 
мойындаған мінез-құлық үлгілерін 
инсталляциялауға ықпал етеді.

Мотивациялық функция – санат, се-                                                                                            
нім, моральдық сипаттағы ұстаным-
дар офицердің ақыл-ойының қалыпта-
суындағы бағалау факторларының құра-                    
мына кіреді. Бұл адамғаморальдық ын- 
таландырудың көмегімен оның мінез-
құлқын бағалауға мүмкіндік береді.

Моральдық-коммуникативтік функ-
циясы байланыс үдерісінде офицерлерді 
қабылдау факторы ретінде, байланысу-
шы тараптардың бірқатар ерекшеліктерін 
мойындайды және өмірдің құндылықтары 
мен адамгершілік байланыстар туралы 
ақпарат берудің нысаны ретінде қызмет 
етеді.

Үдерістің қызметтерін кешенді жү-
зеге асыру, жалпы алғанда, ҚР ҰҚК 
ШҚ офицерін кәсіптік және жоғары 
адамгершілік тұлға ретінде дамытуды 
қамтамасыз етеді.

ҚР ҰҚК ШҚ шекара жасағы офи-
церлерінің моральдық мұраттарын қалып-
тастырудың негізгі ұстанымдары:

– офицердің кәсіптік қызметіндегі 

мұраттарға деген сенімінің қағидасы;
– офицердің моральдық мұраттарға 

жету қабілетіне деген сенім қағидасы;
– офицерлердің күнделікті кәсіби 

қызметінің моральдық сілтемелерінің 
белгілерін түсіндірудің бірлігі қағидасы;

– жоғары басшылықтың басшы-
ларының объективтілігі және т.б.

Сабақтың белсенділігіне әсер ету 
тікелей немесе жанама болуы мүмкін. 
Тікелей әсер – мұғалімнің әскермен бай-                                      
ланыста жүзеге асырылатын әсері. Ара-
лық (жанама) ықпал педагогикалық даму                           
ортасы арқылы жүзеге асады (үлгі ере-
же, заңгерлік қатынастар, әскери қыз- 
метшілерлердің материалдық және руха-
ни қажеттіліктерін қанағаттандыру және 
т.б.) 

Тәрбие беру үрдерісі объективті си-                        
патқа ие және белгілі бір заңдарға сәй-                          
кес жүзеге асырылады, өмір бойы қай-
таланып, тәжірибе жүзінде тексеріледі. 
Тәрбие беру үдерісіндегі ең маңызды 
байланыстар мен қарым-қатынастар-
ды терең білу осы құбылыстың мәнін 
түсіну, оның мазмұнын, ұстанымдарын, 
формаларын, әдістерін, құралдарын 
және әдістерін айқындаудың кілті бо-
лып табылады. Әдістемелік тұрғыдан 
алғанда, әскердегі әскери қызметшілерін 
рухани-адамгершілік тәрбие жөніндегі 
офицерлерді қалыптастыру үдерісі оның 
мақсаттары мен міндеттеріне жетудің 
белгілі бір нысандарымен, әдістерімен 
жүзеге асырылады. Біздің пікірімізше, 
олардың ең тиімділері:

1) тәрбие және әлеуметтік-құқықтық 
(тәрбие және идеологиялық) жұмыстар 
(бұдан әрі – ТӘҚжИЖ) – ҚР ҰҚК ШҚ 
басшылығының мақсатты қызметі, құ-
рылымдық бөлімшелердің басшылары, 
ассоциациялар, құрылымдар, әскери бө-
лімшелердің басшылары, ҚР ҰҚК ШҚ 
Академиясының факультеттерінің бас-
шылары, ТӘҚжИЖ бөлімшелері және 
шекара қызметінің қызметшілері идео-
логия саласындағы мемлекеттік саясат-
ты жүзеге асыру үшін тұрақты тәрбие 
жұмысы, идеологиялық соттау, жоғары 
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мораль және әлеуметтік қызмет, ішкі және 
сыртқы саясатының негізгі бағыттарын 
түсіндіру;

2) ақпараттық-ағартушылық жұмыс –                             
ресми жұмысқа қажетті ақпаратты ұсы-                         
ну және түсіндіру арқылы әскери қыз- 
метшілердің және жергілікті шекара 
маңындағы жергілікті тұрғындардың 
мемлекеттік-құқықтық дүниетанымын 
қалыптастыруға бағытталған мақсатты, 
үйлесімді іс-әрекеттер жүйесі;

3) әскери-әлеуметтік (әлеуметтік-құ-
қықтық) жұмыс – әскери құрамалардың 
теріс әлеуметтік көріністерін болдырмау, 
қызметшілердің құқықтық мәдениетін 
арттыру, әскери қызметшілерге және 
олардың отбасы мүшелеріне арналған 
заңнамада көзделген әлеуметтік қорғау 
шараларын жүзеге асыру жөніндегі шара-
лар жүйесі;

4) психологиялық қызмет – әскери 
қызметшілердің психологиялық сипат-
тамаларын зерделеуге және олардың кә-                                           
сіби және психологиялық сапаларын қа-                                                                               
лыптастыруға, психологиялық тұрақты-
лыққа және қызметтік-жауынгерлік мін-
деттерді тиімді орындауға дайындыққа, 
сондай-ақ әскери топтардағы әлеуметтік-
психологиялық үрдістері зерттеуге бағыт-
талған әрекет;

5) әскери тәртіпті және заңның үс-
темдігін нығайту жөніндегі жұмыс – әскер 
мен заңның бірлігін нығайтуға, әскери 
қызметкерлердің өмірі мен денсаулы-
ғын сақтауға, қылмыстық және өзге де 
құқық бұзушылықтарды болдырмауға, 
әскери тәртіпте жеке тәртіпті нығайтуға 
бағытталған алдын алу туралы білім беру;

6) мәдени-тынығу жұмысы – әске-                                                             
ри қызметшілердің қажетті эстетикалық, 
моральдық, адамгершілік және психоло-
гиялық қасиеттерін қалыптастыру, же-
дел-жауынгерлік, арнаулы және дене 
шынықтыру, қызметтік-жауынгерлік жә-                   
не арнайы міндеттерді орындау үшін ру-
хани күштерді жұмылдыру, сондай-ақ 
бос уақытты өткізу жөніндегі іс-шаралар 
жүйесі дене күшін қалпына келтіріп, 
күйзелісті босатып, эстетикалық және 

мәдени қажеттіліктерге жауап береді;
7) экстремизмге және терроризмге 

қарсы тұруға, қызметшілерді деструктивті 
идеологияның әсерінен қорғау үшін ар-
найы насихаттау – бұл қоғамда және 
әскери ортада таратылатын теріс ақ-
паратқа қарсы тұру үшін ақпараттық-
насихаттық-психологиялық шаралар, мо- 
ральдық-психологиялық персоналдың 
жай-күйі, сондай-ақ қызметкерлерді де-
структивті күштердің (жаудың) мақсатты 
ақпараттық-психологиялық әсерінен қор-
ғау;

8) Мемлекеттік-құқықтық дайындық –                 
әскери қызметшілердің ұлттық тарих, 
халықтың салт-дәстүрлері, мемлекеттік 
және әскери құрылыс мәселелерін, ре-
спублика заңнамасының ережелерін зер-
делеуге бағытталған жедел-жауынгерлік, 
арнаулы және дене шынықтыру жүйе-
сіндегі жоспарлы оқу және тәрбие 
сабақтары Қазақстанның халықаралық 
гуманитарлық құқық нормалары, әскери 
педагогика және психология негіздері, 
Қазақстан Республикасы Қарулы күш-
терінің дәстүрлері мен рәсімдері және ҚР 
ҰҚК ШҚ қызметі;

9) хабардар ету – басшыларды, олар-
дың орынбасарларын, әскери басқару 
органдарын әскери қызметшілерге 
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-
саяси жағдайы, жақын және алыс шет 
елдерде болып жатқан оқиғалар туралы 
қазіргі заманғы ақпаратпен қамтамасыз 
ету жүйесі, сондай-ақ ҚР ҰҚК ШҚ 
қызметi туралы ақпарат;

10) жеке тәрбие жұмысы – әскери 
қызметшілердің жеке, әлеуметтік және                                                                        
моральдық-психологиялық сипаттама-                                                                                 
ларын, сипатын, мүдделерін, ниетін, 
тілектерін, құндылықтарын, мінез-құ-                                                                     
лық себептерін зерттеу үшін қауым-
дастықтардың, құрылымдардың, әскери 
бөлімдердің және бөлімшелердің лауа-
зымды тұлғаларының жүйелі қызметі, 
білім берудің тиімді әдістері мен әдістерін 
таңдап алу және қолдану және оларды 
әскери қызметтің мүдделеріне әсер етуі, 
теріс көріністер мен оқиғаларды болдыр-
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мау;
11) психологиялық дайындық – жа-

уынгерлік және төтенше жағдайлар-
дағы қызметкердің ұрыс қимылдары 
мен жауынгерлік жағдайдағы топтаула-
рын қалыптастыратын, іс-әрекеттерін 
модельдейтін арнайы іс-шаралар кешені, 
мемлекеттік шекараны қорғаудың негізгі 
нысандарын іске асыруға ықпал ететін 
әскери қызметшілердің психологиялық 
сапасын мақсатты түрде қалыптастыру 
жолы [5].

Қызмет арқылы тәрбиелік жұмыс 
тәжірибесінде жүзеге асырылатын ынта-
ландыру, жаттығу, мәжбүрлеу және үлгі 
беру. Моральдық білім берудің ерекшелігі 
оны моральдық тұрғыда тек қана ілгерілете 
отырып, моральдық ақиқатты үйренуді, 
моральдық тұрғыдан оқып-үйренуді ғана 
емес, сонымен бірге моральдық дамуға, 
білімді адамдардың әсерін тудырады. 
Моральды қалыптастырудағы шешуші 
рөл жеке ұстанымымен, әскери ұжымның 
моральдық-психологиялық ахуалымен, 
оның өмірлік белсенділігінің бүкіл жо-
лымен жүзеге асырылады. Сонымен 
бірге моральдық мәжбүрлеу ұжымда, 
командирде моральдық айыптау ретінде 
көрінетін адамгершілік тәрбиеде маңызды 
рөл атқарады.

Әскери білім беруді ұйымдастыру 
міндетті түрде мыналарды қамтиды:

– білім беру нысанының нақты 
мазмұны;

– білім беру жағдайын бағалау;
– білім беру мақсаттары мен мін-

деттерін білім беру саласы арқылы түсіну;
– тәрбие жұмысын жоспарлау;
– білім беру әсерінің болжамды 

нәтижелерін енгізу;
– білім беру кадрларын іріктеу, орна-

ластыру;
– педагогтарға қызмет көрсету тапсыр-

маларын орнату;
– білім беру жүйесін басқаруды 

ұйымдастыру;
– білім беру міндеттерін шешудің 

оңтайлы әдістерін және нысандарын 
анықтау;

– жауынгерлік даярлықты, моральдық-
психологиялық ахуалды, әскери тәртіпті 
және әскери қызметкерлерді әлеумет-
тік-құқықтық қорғауды ұйымдастыру 
деңгейін ескере отырып, әскери кадр-
лардың сипаттамаларын және білім 
беру үдерісінің барысында тәрбиелеу 
жағдайларын зерделеу;

– бастапқы ата-аналармен қарым-
қатынастарды бақылауды және түзетуді 
ұйымдастыру;

– оң тәжірибе жинақтау;
– білім беру нәтижелерін бағалау.
Білім басқармасы оның оңтайлы 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету және 
білім берудің қалаған мақсаттарына же-
туге бағытталған.Білім берудің маңызды 
элементі – белгілі бір дәрежеде оның 
негізі: идеялар, теория, тұжырымдамалар, 
ғылыми ұсыныстар, көзқарастар, адам 
өмірінің, қоғамның, мемлекеттің, әскери 
қызметтің түрлі қырлары туралы фактілер 
[9]. 

«Мазмұн» ұғымы әскери білім беру 
теориясында белгілі бір идеялар мен ере-
желер жиынтығын белгілеу үшін пайда-
ланылады, сол себепті сарбаздың жеке 
тұлғасы дамиды, бұл жағдайда «білім 
беру түрлері мен бағыттары», терминдері 
пайдаланылады. Ең бастысы – әскери 
қызметшілердің рухани-адамгершілік 
тәрбиесі.

Осы зерттеудің шеңберінде әскери 
қызметшілердің рухани-адамгершілік 
тәрбиесі егжей-тегжейлі қарастырылады. 
И.Ю. Лепешинский, В.В. Глебова,                              
В.Б. Листкова, В.Феререхованың айту-
ынша, рухани-адамгершілік тәрбие –                           
бұл әскери қызметшілердің рухани-
адамгершілік және жеке қасиеттерін 
қалыптастыру мақ-сатында әскери 
қызметшілердің санасына, сезіміне, 
еркіне әсер ету. 

Мазмұны – әскери қызметшілерді 
мемлекет пен қоғамның кәсіби және 
моральдық сипатына, моральдық қағи-
далар мен нормалардың жеке мағынасын 
қалыптастыру және хабардар ету, теріс 
іс-әрекеттерге жол бермеу, кәсіби 
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моральдық сезімдерді қалыптастыру (мы-
салы, жауапкершілік, мақтаныш, ерлік). 
Әскери ғалымдар, әскери қызметшілердің 
рухани-адамгершілік тәрбиесінің құры-
лымы: маңызды құндылықтар жүйесі, 
мақсаттары, мағынасы, идеялары, қа-
жеттіліктері мен мүдделерін (қоғамның 
іргелі идеяларын) қамтитын рухани иде-
ал сияқты маңызды элементтерді атап 
көрсетеді; қоғамдық пікір, моральдық-
психологиялық ахуал, ұжымдық (топтық) 
көңіл-күй, дәстүрлер, қарым-қатынастар, 
билік органдары және т.б. арқылы мо-
ральдық нормалар, көзқарастар, талаптар, 
топтар, ұжымдар және тұтастай алғанда, 
қоғамда қалыптасқан психологиядағы 
жүйе де бар [11].

В.И.Гидаринскийдің айтуынша, руха-                                                                                          
ни-адамгершілік тәрбие – әскери мін-
деттерін тиімді орындау үшін қажетті 
рухани-адамгершілік қасиеттерді қалып-                                                                                 
тастыру үшін сананың рухани бөлігіне, 
моральдық сезімге және әскери қызмет-
керлердің ерік-жігеріне мақсатты әсер ету 
[12].

Әскери қызметшілердің рухани-
адамгершілік тәрбиесінің негізгі түрлері:

– әскери қызметшілерді кәсіптік, ру-
хани және адамгершілік сипатына бай-
ланысты қоғамның талаптарын білуімен 
қамтамасыз ету;

– әскери қызметшілерге әскери қыз-
меттің әлеуметтік маңыздылығын тү-
сіндіру;

– әскери қызметшілердің рухани және 
моральдық өзін-өзі жетілдіруге деген 
қажеттіліктерін ынталандыру;

– әскери қызметшілердің рухани және 
моральдық жетілу деңгейіне сәйкес білім 
беру әсерін пайдалану;

– әскери қызметшілердің рухани 
және моральдық-маңызды іс-әрекетте-
рін ұйымдастыру, моральдық қағидаттар 
мен нормалардың жеке мағынасы 
қалыптасқан, жүзеге асырылған және 
тәжірибелі, теріс іс-әрекеттерге жол 
берілмейді, рухани және адамгершілік 
сезімдер қалыптасады;

– әскери қызметшілердің жеке қа-

сиеттерін тәрбиелеу мақсатында зерттеу, 
қоғамдық пікірді және әскери топтардағы 
рухани сау моральдық-психологиялық 
ахуалдың ықпалы;

– әскери қызметшілерді тәрбиелеу 
мүддесінде қоғамдық бірлестіктердің 
рухани-адамгершілік әлеуетін пайдалану.

Әскери қызметшілердің рухани-адам-
гершілік тәрбиесін шын мәнінде қалай 
жүзеге асыруға болады?

Жауынгердің жеке басының рухани-
адамгершілік қасиеттері дамудың әртүрлі 
деңгейіне ие, ол мінез-құлық мәдениетінің 
ұғымында көрініс табады. Ол мыналарды 
қамтиды:

– сөйлеу мәдениеті (әңгімелесу, әзіл-
оспақ түсіну, қарым-қатынас жағдайында 
мәнерлі тілдік құралдарды пайдалану, 
ауызша және жазбаша әдеби тіл нормала-
рын меңгеру қабілеті);

– қарым-қатынас мәдениеті (адамдар-
ға сенім арту, сыпайылық, отбасымен, до-
старымен, таныстарымен және бейтаныс 
адамдармен қарым-қатынаста, қоршаған 
ортаға байланысты мінез-құлықтарын – 
үйде немесе қоғамдық орындарда, қарым-
қатынас мақсатында  және т.б.)

– сыртқы көрініс мәдениеті (жеке 
гигиенаны сақтау, өз стилін таңдау, 
қимылдарды басқаруға қабілеті, бет-
әлпеті және т.б);

– отбасылық мәдениет (эстетикалық 
мінез-құлықты күнделікті өмірдің құбы-
лыстарына үйрету және т.б.) [13].

И.Ф.Васильченконың айтуы бо-
йынша, әскери қызметшілердің рухани-
адамгершілік тәрбиесінің мазмұны:

1. Отанға қатысты (патриотизм) – өз 
еліне, тарихына, әдет-ғұрыптарына, адам-
дарына, тіліне деген сүйіспеншілік, қажет 
болған жағдайда оны қорғауға деген 
ұмтылыс.

2. Қызметке (еңбекқорлыққа) қатыс-                                                            
ты – шығармашылық қызметтің қажет-
тілігі мен оның өздері үшін және қоғам 
үшін артықшылықтарын түсінуі, еңбек 
дағдыларының болуы және оларды 
жетілдіру қажеттілігі.

3. Қоғамға қатысты – өз тілектерін 
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басқа адамдардың қалауымен үйлестіру 
қабілеті, өз күш-жігерін басқалардың 
күш-жігерімен үйлестіру, қабілеттілігі 
мен қорғай білу қабілеті.

4. Өзіне қатысты: өзгелерді құрметтеу 
кезінде өзін құрметтеу, әлеуметтік бо-
рыш, адалдық және шыншылдық, рухани, 
моральдық тазалық, қарапайымдылықтың 
жоғары деңгейін білу.

5. Адамгершілік және жоғары филан-
тропия [14].

Әскери ғалымдар тобы әскери қыз-
метшілердің рухани-адамгершілік тәр-                       
биесінің негізгі ерекшеліктерін көрсе-
теді. Оларға мыналар жатады:

– мемлекеттік мүдделермен, идеоло-                                                                            
гиямен, әскери мамандарды алу ерекше-
ліктерімен, ұлттық дәстүрлермен және 
т.б. тікелей және көпжақты байланыс;

– мақсаттар, міндеттер мен мазмұнның 
ерекшелігі; 

– арнайы үдерістің қарқындылығы;
– субъектілер мен нысандары және 

олардың шешетін тапсырмаларының 
ерекшелігі;

– білім беру үдерісіндегі қатысушылар 
арасындағы өзара қарым-қатынастарды 
арнайы реттеу;

– рухани мұқияттылыққа назар ау-
дару, әскери қызметшілерлердің адам-
гершілік-құтқару саласына күш-жігерді 

шоғырландыру [15].
Қорытынды
Түйіндей келе, болашақ офицерлер-            

дің білімін жетілдіру, рухани-адамгер-
шілік тұрғыда біліммен қоса тәрбие                                                                                                                      
беруді қоғам негізгі орынға қояды. 
Рухани дүниесі бай, қажеттіліктері мен 
қызы-ғушылықтары, талғамы, ой-өрісі 
кең офицерлерді толық қалыптасқан, 
мінезі тұрақты адам дейміз. Мінез-
дің тұрақтылығы адамның рухани-
адамгершілік түсініктерінен туындай-
ды. Ендеше, болашақ офицерлердің 
рухани-адамгершілік тәрбиесі арқылы 
толыққанды жетілген азамат тәрбиелеу –                   
қоғамымыздың басты мақсаты. Рухани-
адамгершілік тәрбиесінде оқытушылар 
мен басшылар болашақ офицерлердітұлға 
ретінде танып біліп қана қоймай, оның 
дамуында кешегіні, бүгінгіні, болашақты 
көре білуі қажет.

Әскери қызметшілерді рухани-адам-             
гершілікке тәрбиелеудің мәні мен маз-
мұнын ескере отырып, арнайы әскери 
жоғары оқу орнында тәрбие жұмысы бары-
сында рухани адамгершілікке тәрбиелеу 
бағытын жүзеге асырудың маңыздылығы 
рухани байлық негізінде болашақ офи-
церлерді тәрбиелеп, сол арқылы  еліміздің 
тыныштығын сақтайтын әскери тұлғаны 
қалыптастыруды дәлелдейді.
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ТАУБАЕВА Ш.Т., КОНУСОВ А.Т., АУЕСБАЕВ М.С. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В статье рассмотрены сущность и содержание духовно-нравственного воспитания 
военнослужащих, пути их реализации в повседневной служебной и боевой деятель-
ности военнослужащих, пути приобретения статуса военнослужащих и ограничения, 
установленные на него. Кроме того, показано обучение военнослужащих, обеспечение 
духовно-нравственного воспитания в рамках личностного развития, влияние морально-
го воспитания военнослужащего на личностное развитие, отражение направлений про-
цесса духовно-нравственного воспитания, форма и субъект воспитания и содержание 
воспитания. Содержание процесса духовно-нравственного воспитания предполагает 
отражение в нескольких направлениях повседневной военной деятельности, пример - в 
теоретическом и прикладном плане воспитания руководителя наряду с основными эле-
ментами воспитания военнослужащего группы авторов, основными элементами вос-
питания, источником воспитательной деятельности, задачами, поставленными перед 
сотрудниками воспитания, структурой и основными видами духовно-нравственного 
воспитания, рассматриваются особенности мотивации, тренировок, принуждения и 
моделирования, осуществляемых в практике воспитательной работы через мотивацию 
в процессе духовно-нравственного воспитания военнослужащих.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание военнослужащих, духовность, 
моральное самосовершенствование офицера, содержание воспитательной работы в по-
граничных подразделениях.

TAUBAYEVA Sh.T., KONUSSOV A.T., AUYESBAEV M.S. THE ESSENCE AND 
CONTENT OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF MILITARY PERSONNEL

Annotation.The article considers the essence and content of moral and spiritual education 
of soldiers, their implementation in everyday service and combat activity of military men, 
the way of acquisition of the status of the military and the restrictions imposed on him. Also, 
training soldiers, providing spiritual and moral education within the personal development, 
the influence of the moral education of the soldier for personal development, reflection direc-
tions of the process of spiritually-moral education, form and subject of education and content 
of education. The content of the process of spiritual and moral education involves reflection in 
several areas of daily military activity, for example - in theoretical and applied terms of educa-
tion of the head along with the basic elements of education of a soldier group of authors, the 
main elements of education source educational activities, the tasks assigned to the staff of the 
education structure and the main types of spiritually-moral education, discusses the features 
of motivation, training, coercion, and modeling implemented in practice of educational work 
through the motivation in the process of spiritually-moral education of servicemen.

Keywords: spiritual and moral education of military personnel, spirituality, moral self-
improvement of an officer, the content of educational work in border units.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

В настоящее время изменились требования к системе высшего профессионального 
образования, поскольку в нашем обществе имеет место тенденция  снижения духов-
ного потенциала личности, особенно молодежи.

Стратегическим направлением развития высшего образования становится соз-
дание благоприятных условий для формирования высокообразованной личности, раз-
вития активной гражданской позиции будущего специалиста, воспитания его па-
триотических чувств. В государственных и нормативных документах Республики 
Казахстан отводится особое внимание использованию богатейшего культурного на-
следия казахского народа, его многовековых воспитательных традиций.

Это определяет необходимость повышения качества воспитательно-образова-
тельного процесса вуза, а также реализации воспитательного потенциала общеву-
зовских дисциплин, в частности иностранного языка в системе профессиональной 
подготовки будущих специалистов. 

По мнению авторов, вышеизложенное требует переосмысления  образовательно-
воспитательного потенциала иностранного языка и путей его применения. Авторы 
считают, что реализация данной задачи требует разработки и внедрения методики 
организации поэтапной системы патриотического воспитания студентов в процессе 
изучения иностранного языка.  

Ключевые слова: воспитание, патриот, студент, вуз, система, дисциплина, ино-
странный язык, потенциал, реализация.

Введение
В последнее десятилетие исследовате-

ли многих отраслей знания констатируют, 
что имеет место тенденция  снижения ду-
ховного потенциала личности, особенно 
молодежи [1–4]. Так, сегодня в сознании 
молодого поколения превалирует индиви-
дуализм, эгоизм, равнодушие, агрессив-
ность, цинизм, неуважительное отноше-
ние к старшему поколению, традициям и 
этнокультурным ценностям [5–7]. Все это 
свидетельствует о наличии существенных 
проблем в воспитании учащейся молоде-
жи, а также о том, что следует уделять 
особое внимание повышению качества 
воспитательно-образовательного процес-
са вуза. 

Сегодня важно, чтобы специалист 
владел иностранными языками, знал 
историю, культуру и образ жизни и быт 

других стран и народов. Но глобализация 
и информационная насыщенность обще-
ства несут с собой культурные и нрав-
ственные противоречия. 

Личность и профессиональная ком-
петентность специалиста – «совокупный 
продукт» всех педагогических систем, 
действующих и взаимодействующих в 
высшей школе. Каждая из них, выполняя 
свое специальное назначение, является 
компонентом целостной системы форми-
рования личности студента как будущего 
профессионала.

Бесспорно, что иностранный язык, 
изучаемый студентами независимо от 
их специализации, играет важную роль 
в их общекультурном развитии [8–10].  
Именно он, обеспечивая основы язы-
ковой, философской, социологической, 
правовой, психологической, политологи-


