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Тәрбиелеу дегеніміз – адамның бойына 

білімге негізделген 

этикалық құндылықтар мен өнер 

қуатын дарыту.
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VUCA Әлемі

VUCA — бұл жалпы жағдайлар мен 

жеке істердің құбылмалылығын (volatility), 

анықсыздығын (uncertainty), 

күрделілігін (complexity) және 

түсініксіздігін (ambiguity) 

сипаттайтын қысқарған сөз
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❖ Hidden(Invisible) curriculum, өзіндік 
ережелер;

❖ Студенттер тобына эдвайзер тағайындау;
❖ Студенттік ұйымдар;
❖ Жатақхана;
❖ Қоғамдық іс-шараларға баулу, қонақ 

кездесулер ұйымдастыру.
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Білім мен тәрбие беру ортасы 
ретінде университеттер қоғамның 
дамуына қалай көмектесе алады?
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«Қоғамға қызмет ету» пән ретінде 
қайдан бастау алды?



★ Алғаш рет Service Learning 
бағдарламасы АҚШ-та әзірленіп, 

сынақтан өткізілді және тәжірибелі 
оқытудың тығыз қалыптасқан 
практикасында бастау алады.
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СТУДЕНТТЕРГЕ беретін 
пайдалары қандай?

Student 
Benefits



БІЛІМ 
НӘТИЖЕЛЕРІНЕ
ОҢ ЫҚПАЛ ЕТЕДІ

Almaty 2019#01



Тұлғалық 
дамуына әсері

Almaty 2019#01



ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН 
УНИВЕРСИТЕТ



Негізгі құндылықтар:

Этика, Әдептілік
Құрмет
Отансүйгіштік
Ынтымақтастық
Жауапкершілік
Тазалық
Денсаулық
Адалдық 
Қанағат

Еңбекқорлық
Табандылық
Батылдық
Эмпатия
Мейірімділік
Сүйіспеншілік
Жомарттық
Әділдік
Кішіпейілдік
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Мақсаты:

➢ студент жастардың бойына адами 
құндылықтарды сіңіру;

➢ студенттердің өмірге деген белсенді
ұстанымын қалыптастыру



ЭТИКА ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
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Этика мақсаттарының бірі – ненің жақсы 

немесе жаман екенін анықтауға көмектесу. 
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Этика бізге нені үйретеді?
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Заманауи этикалық 
құндылықтар мен принциптер:

➔ Әділет
➔ Бейтарап болу
➔ Транспаренттілік
➔ Есеп бере алушылық
➔ Қоғамдық пайданы ойлау
➔ Алалаушылық жасамау
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Сіз толерантты адамсыз ба?



1. Сіз университеттегі тобыңызға басқа бір досыңызды

ертіп келдіңіз. Ол көпшіліктің ерекше жағымды

назарына ілінді. Сіздің реакцияңыз қандай?

A. Досым үшін қуанамын

Б. Назардың менен өзге адамда болғаны маған ұнамайды

B. Мен оны жайбарақат қабылдаймын



2. Әзіл тікелей сізге бағытталса қалай қарайсыз?

A. Маған ондай әзілдер де, оны ойлап тапқан адамдар да ұнамайды 

Б. Әзіл маған жағымсыз болса да, дәл солай әзілмен жауап беруге 
тырысамын

B. Ситуацияға байланысты



3. Белгілі бір адам жақын адамдарыңызды қатты
сөгеді немесе сіз үшін қымбат нәрсені сынап тастайды.
Сіздің әрекетіңіз?

А. Дауласамын

Б. Бір нәрсені сылтау етіп, тезірек кетіп қаламын

В. Назар аудармауға тырысамын



4. Көптеген адамдар «өмірден өз орнын таппаған», «өз 
жұмысымен айналысып жүрген жоқ» деген пікірмен 
келісесіз бе?

A. Жартылай келісемін

Б. Жоқ, келіспеймін

B. Иә, толықтай келісемін



5. Мамандығы, әлеуметтік жағдайы, ұстанатын дәстүрі 
бөлек адамдармен тез тіл табысып кете аласыз ба?

A. Бұл мен үшін қиынға соғады, тіпті мүмкін емес 

Б. Бұл мен үшін қарым-қатынас кезінде маңызды емес

B. Әр кезде әрқалай



6. Қоғамдық орындарда кейбір адамдардың мас 
күйінде жүруі сізді алаңдата ма?

A. Егер белгілі бір шекарадан асып кетпесе, оларға назар аудармаймын

Б. Өзін-өзі бақылай алмайтын адамдарды ұнатпаймын

B. Әр кезде әрқалай. Ол менің көңіл күйіме байланысты



7. Жағымсыз жаңалықты қаншалықты сабырлы түрде 
қабылдайсыз? 

A. Қандай жаңалық екеніне байланысты

Б. Мен үшін мұндай жағдайда сабырлық сақтау өте қиын. 

B. Әдетте сабырлық танытамын. 



8. Топта біреу ойын ойнауды ұсынды. Бұл ұсынысты 
қалай қабылдайсыз? Төмендегілердің қайсысын құп 
көресіз?

A. Ойынға жақсы ойнай алатындар ғана қатыссын

Б. Ойынға барлығы қатыссын, тіпті ойнай алмайтындары да

B. Ең болмағанда ойынның бастапқы ережелерін білетіндер қатыссын



9. Өзіңізге қызықты тақырып туралы көпшілік
алдында сөйледіңіз, бірақ идеяңызды ешкім
қолдамады. Сіздің реакцияңыз қандай?

A. Бұл менің көңілімді түсіреді. 

Б. Жағдаятқа және көңіл күйіме байланысты әртүрлі реакция танытуым 
мүмкін 

B. Сабырлық танытамын



№ А Б В

1 2 0 1

2 0 2 1

3 0 1 2

4 1 2 0

5 0 2 1

6 2 0 1

7 1 0 2

8 0 2 1

9 0 1 2



0-4 ұпай –
Сіз толерантты адам санатына жатпайсыз. Сіз үшін 

басқаша ойлайтын адамдармен достық қарым-
қатынас орнату өте қиын. Сіз өз пікіріңізді таңуға 
бейімсіз және соған талпынасыз. Алайда, сіз бүкіл 

әлеммен күресудің ақылға қонымсыз екенін 
мойындағаныңыз жөн. 



5-13 ұпай 
Сіз өзге пікірдегі адамдармен диалог жүргізіп, 
қажет болған жағдайда позицияңызды өзгерте 

аласыз. Сонымен қатар, өз сеніміңізге берік болу 
қабілетіңіз де бар. Кейде шамадан тыс қаталдық 

танытып, сұхбаттасушыға қысым көрсетіп, 
қарсыластың жүйкесі әлсіз болса, тіпті жетістікке 

жетуіңіз мүмкін. Алайда, табысқа неғұрлым 
лайықты жолмен жеткен дұрыс. 



. 

14-18 ұпай
Сіздің төзімділік деңгейіңіз өте жоғары. Сіз жат 

әрі жаңа болып көрінетін басқа біреудің 
көзқарасын түсініп, оны сабырлы түрде қабылдай 
аласыз. Өзіңіздің пікіріңізге едәуір сыни көзбен 

қарайсыз. Егер сіздің көзқарастарыңыз шындыққа 
жанаспай қалса, одан тіпті бас тартуыңыз да 

мүмкін. Бұл, әрине, жаман емес. Бірақ «өзіңізді 
жоғалтып алмауға» тырысыңыз. 



Назарларыңызға көп 
РАҚМЕТ!

1/1 Abylaikhan str., Kaskelen
040900 Almaty, Kazakhstan

+7 727 307 95 65


