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ТƏРБИЕЛЕУ 
Мақала қазіргі əлем талаптарына сəйкес білім беру жүйесіндегі бəсекеге қабілетті тұлғаны 

тəрбиелеу мəселесін талдауға арналған. Бəсекеге қабілеттілік – жеке адамның жəне біртұтас ұлт-
тың табыстылығының факторы ретінде түсініледі. Мақалада тұлғаның бəсекеге қабілетті бо-
луына қажетті тұлғалық қасиеттері көрсетіледі, бəсекеге қабілетті тұлғаны тəрбиелеу шарт-
тары мен міндеттері анықталады. ЖОО оқу жəне тəрбиелеу іс-əрекетіндегі «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын іске асырудың негізгі аспектілері бөліп көрсетілген жəне бəсекеге қабілетті 
қазақстандықтарды даярлауға бағытталған жобалар қарастырылады. 
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COMPETITIVE PERSONALITY DEVELOPMENT WITHIN THE «RUHANI ZHANGYRU» 

PROGRAMME 
This article is dedicated to a case study of how to develop a competitive personality within the 

education system in compliance with all modern requirements. In this regard, competitiveness is perceived 
as a personal as well as national success factor. The article focuses on personal qualities needed for the 
competitiveness, defines objectives and conditions for competitive personality development, considers 
projects which are aimed to make Kazakstani citizens competitive and lists main aspects of «Ruhani 
Zhangyru» programme implementation within institution's learning and educational activities. 
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ЖАЛПЫҚАЗАҚСТАНДЫҚ МƏДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Мəдениет – орта ғасырдан бастап орын ала бастағанымен, бүгінгі күнге дейін өз ша-

рықтау шегіне жетпегені бəрімізге белгілі. Мəдениет – халықтың айнасы. Мəдениет көрініс-
терінде жеке тұлғаның ғана емес барша елдің игі дүниелері, əдемілігі, ақылы мен даму саты-
сының деңгейі айқын көрініп тұрады. Уақыт өткен сайын, мəдениетіміз де тарихымыз бен 
бірге өзгеріп, бірнеше даму сатыларынан өтті. Тəуелсіздікке қол жеткізгелі  Жалпықазақ-
стандық мəдениеттің қандай болуы туралы сауалдардың болуы қалыпты жағдай. Бірнеше 
жүзжылдықтарға созылған бодандығымыз бен Кеңес Одағының құрамындағы езгілер кезінде 
жоғалған рухани құндылықтар, салт-дəстүр, əдет-ғұрып, мəдениет сынды тек қазақ халқына 
тəн қасиеттерді дамыту жəне жаңадан жаңғырту – біздің басты талаптарымыздың бірі болып 
табылады. Қазақ мəдениетінің тарихы, оның рухани болмысы, бүгінгі мəдени ахуалдағы қа-
рама-қайшылықтар жəне оның болашағы қай кезде болмасын қоғам назарынан тыс қалмады. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында міндетте-
ген тапсырмалардың бірі – «Жаһандағы заманауи қазақстандық мəдениет» жобасы. «Біз ХХІ 
ғасырдың жаһандық картасында ешкімге ұқсамайтын, дербес орны бар ұлт боламыз десек, 
«Жаһандағы заманауи қазақстандық мəдениет» жобасын іске асыруға тиіспіз. Əлем бізді қа-
ра алтынмен немесе сыртқы саясаттағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, мəдени жетістік-
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терімізбен де тануы керек. Бұл жоба нені көздейді? Бірінші, отандық мəдениетте БҰҰ-ның 
алты тілі – ағылшын, орыс, қытай, испан, араб жəне француз тілдерінде сөйлеуі үшін мақсат-
ты ұстаным болуы шарт. Екінші, ол бүгінгі қазақстандықтар жасаған жəне жасап жатқан 
заманауи мəдениет болуға тиіс» [1], – деп жазды Н.Назарбаев. 

Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында былай дейді: «... жалпы-
қазақстандық мəдениетті дамытуға жаңаша серпін берген жөн. Мəдени саясаттың ұзақ мер-
зімді тұжырымдамасын əзірлеу қажет. Онда қазақстандықтардың бəсекеге қабілетті мəдени 
ментальдігін қалыптастыруға, заманауи мəдениет кластерлерін дамытуға бағытталған 
шаралар белгілеу керек» [2]. Шынымен де, бүгінгі таңда, еліміздің алдында мемлекеттік дең-
гейде жүзеге асырылуы тиіс жаңа міндеттер тұр: ұлттық мəдениет негізін құрайтын құнды-
лықтарды қайтару, ұлттық тіл мен дəстүрді қайта жаңғырту, тарихи шындықты қалпына кел-
тіру, тарихи сананы қалыптастыру арқылы мəңгүрттік жағдайдан арылу, қазақ халқының 
асыл мұрасын барша халық, əсіресе еліміздің ертеңі – жас ұрпақ меңгеру жəне т.б. Осы мін-
деттерді шешу арқылы бəсекелестікке төтеп бере алатын, ұлттық намысы мен жігері бар, 
ұлттық құндылықтарға бай қазақ мəдениетін барша жұртшылыққа таныта аламыз. 

Адам жəне мəдениет мəселесін тереңдете түсетін тағы бір жайт адамның қабілеттілі-
гіне, жан-жақтылығына, шексіздігіне байланысты. К. Поппер айтқандай, адам бірдей үш дү-
ниеге: физикалық, ментальдық (психикалық) жəне идеялдыққа жатады. Сонда мəдениет осы-
лардың қайсысымен көбірек анықталады деген занды сұрақ туады. Егер біз мəдениетті тек 
материалдық жəне рухани бөліктерге бөлудің қарадүрсін шеңберінен шыға алсақ, онда мəде-
ниеттің өзінің ішкі мағынасында идеалды екендігіне көзіміз жетеді. Себебі, адамды қорша-
ған заттар, дүние – бұл мəдениеттің сыртқы көрінісі ғана, оның мəні – руханилықты адам 
əрекетінің нəтижесінде заттандыруда жатыр. Мəдениеттің ішкі мəні қоғамдағы өмір сүріп 
жатқан адамдардың өзіндік санасында, парасаттылық сезімдерінде, рухани ізденістерінде 
айқындалады [3]. 

Жалпықазақстандық мəдениеті қалыптастырудың тек қана бір ғана топқа немесе бір 
адамға байланысты емес екендігін, оны ұлт болып жұмылып жұмыс жасап, дамуды өзінен 
бастағанда ғана көтере алатынымызды еліміздің əрбір азаматы мен азаматшасы түсінген 
жағдайда прогресс болатыны сөзсіз. Елімізде жалпы білім беретін мектептер мен жоғары оқу 
орындарында əрбір шəкіртке маңыздылығын түсіндіріп, оның жан-жақты дамуына мүмкін-
шілік жасау, жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзат мəдени мұрасының сабақтастығын 
сақтай отырып тəрбиелеу мақсатында жобалар жасалуда. Бұл мəдениетті жастайынан үйрету 
керектігінің жəне елбасымыздың жолдауында айтылған ұлт мақсаттарының орындалып жат-
қанының дəлелі деп білеміз. Елбасы Н. Назарбаев: «Мəдениет қазіргі заманғы еңбек адамына 
қарай бетбұрыс жасауы тиіс!» – деп көрсеткен бағдарлама елдің мəдени игілігін еселеудегі 
негізгі құжат болып табылады [4]. 

Барлық салада да мəдениттің дамуы өте маңызды факторлардың бірі. Жоғарыда 
айтылғандай, үлесті жұмылып қосқанда нəтиже аламыз. Ендігі кезекте, сол салалардың ерек-
шелірінің бірі спорт пен мəдениеттің байланысы мен маңыздылығына келетін болсақ. Спорт 
– көп қырлы əлеуметтік құбылыс ретінде жеке тұлғаға жұмысқа дайындық, қоғамның рухани 
қажеттіліктерін қанағаттандыру, халықаралық қатынастарды нығайту жəне кеңейту, сондай-
ақ этикалық жəне эстетикалық тəрбиенің маңызды құралдарының бірі болып табылады. Осы 
орайда қоғамның əртүрлі салаларына көрініс тапқан спортты дамыта отырып, оның əлеумет-
тік маңызы өте көп қырлы жəне оның жеке тұлға мен қоғамның əр түрлі қажеттіліктерін қа-
нағаттандыру үшін қолайлы болуын көреміз. Бүгінгі таңда дəл осы спорттың, мектеп жасын-
дағы балалар мен жасөспірімдерді тəрбиелеу жүйесінде, əлеуметтік жəне денсаулық сақтау 
шараларында, мəдени жəне халықаралық байланыстардың түрлі жобаларында, бірқатар бас-
қа да əлеуметтік салаларда кеңінен ұсынылғаны кездейсоқ емес. Осының барлығы спортты 
мəдениттің дамуына үлес қосатын көпфункционалды сала ретінде көрсетеді. Спорт – адам-
ның физикалық жəне рухани дамуына үлкен үлес қосады. Сонымен қатар, белсенді спорт 
түрлері жастар үшін салауатты өмір салтын қалыптастырады. Статистика бойыншы спортпен 
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шұғылданатын жастардың 96% есірткіге жəне темекі шегуге бейім емес болып келеді. Ал, 
елдің болашағы – жастары сау мемлекет сөзсіз мəдениеттің шарықтау шегіне жақындай бе-
реді. Елбасымыз Н.Ə. Назарбаевтың «Мəдениеті жоғары, тарихи танымы орнықты, ойы сер-
гек елдің рухы да биік. Рухы биік  халықтың іргесі де берік, əлеуеті де қуатты, ынтымағы да 
жарасты болмақ ...» – деген сөзі осының айғағы. 

Қортындылай келе, кез келген мемлекеттің білімі, дамуы, тарихы, рухани байлығы 
мəдениеттен бастау алады дегім келеді. Мəдениет – халқымызды өзгелерден ерекшелеп тұра-
тын,өзіндік құндылықтарын айқындап көрсететін белгі. Өркениеті дамыған ұлты мен тілін, 
өз тарихы мен  мəдениетін, ұлы тұлғалары мен салт-дəстүрін мақтан ететін елдің болашағы 
айқын, жетекші елге айналатыны сөзсіз. 
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