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Адамгершілік мәдениет түсінігі және маңызы

Аннотация. Мақалада адамгершілік мәдениеттің негізін құрайтын адамгершілік және мәдениет түсініктері 
жан-жақты зерттеліп қарастырылған. Адамгершілік мәдениет түсінігі кең түрде ашылып, адамгершілік 
мәдениеттілік қоғам субъектілері мен олардың қарым-қатынасынан көрінетін белгі.Қоғамдағы,жеке тұлға 
бойындағыадамгершілік дағдарыстарды шешудің бірден-бір жолы отбасынан кейін мектепке дейінгі ұйымда 
жалғасын табуы тиіс. Қазақстанның болашақ ұрпағында қалыптасатын адамгершілік мәдениеттің қарапайым 
белгілері:«жақсы - жаман», «адал - абайсыз», «әділ - әділетсіз», «дұрыс - бұрыс», «мейірімді – мейірімсіз», 
қанағатшылдық пен қарапайымдылық және т.б. тәрбиелеу мектепке дейінгі ұйымның ұйымдастырылған 
оқу қызметі барысында, ойын барысында (сюжеттік-рөлдік, дидактикалық, ұлттық), аңыз-ертегілерді, 
адамгершілік әңгімелерді тыңдау барысында, сонымен қатар тәрбиенің сендіру, жаттығу, үлгі ету, мадақтау, 
мәжбүрлеу әдістерінің көмегімен жүзеге асырылатыны жайында айтылған.

Түйін сөздер. Адамгершілік, мәдениет, адамгершілік мәдениет, этика, мораль, құндылық, қоғам, ойын, 
сюжеттік-рөлдік ойын, әдістер.

Кіріспе: әрбір адам күнделікті өмірде тікелей және жанама түрде мәдениет түсінігімен 
қақтығысады, осы түсінікке байланысты сөздер мен тіркестер естиді. Мысалы, көп жағдайда 
әдепсіз сөздер айтып тұрған жастардың шулы ортасын көргенде, өтіп бара жатқан үлкен адамдар: 
«Қандай мәдениетсіз жастар» немесе «Жастарымыз қандай әдепсіз» дейді.

«Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде. Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең 
басталды. Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден 
сіңіп қалған таптаурын қағидалардан арылмасақ, көш басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық 
түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына икемделу арқылы 
жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек» - деп Елбасы өзінің мақаласында айтып 
кеткен болатын [1, 1 бет.].Біз материалдық өнім, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ресурстарынан 
бөлек, ұрпағымыздың білімділігімен, сауаттылығымен, мәдениеттілігімен ерекшеленіп, алдыңғы 
қатарда болуымыз керек.

Қойылған міндет: Біз мәдениет сөзін қанша рет естісек те, бұл түсінікті терең игеруге және 
оған қызығушылық танытпаймыз. Көп жағдайда қандай да бір түсінікті өзімізше ғана түсінумен 
шектелеміз, ол жайында көп білуге тырыспаймыз. Сондықтан, кейбір түсініктердің мағынасын 
тереңірек ашып, түсінуді жөн көрдік. 

Мақсаты: мақаланың тақырыбына байланысты, алдымен мәдениет, адамгершілік, адамгершілік 
мәдениет түсініктеріне анықтамалар беріп, ұрпаққа қалыптастырудың кейбір тәсілдерін 
тқжырымдау.

Тарихы: Мәдениет – қоғамдық өмірдің маңызды салаларының бірі. Ғабитов Т., Мүтәліпов Ж., 
Құлсариева А. «мәдениет дегеніміз не?» - деген сұраққа жауап беру үшін, бұл сөздің этимологиясына, 
яғни осы бір күрделі ұғымды білдіретін сөздің шығуына былайша тоқталған: қазақ тілінде бұл 
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термин арабтың «маданият» - қала, қалалық деген сөзінен енген. Бұл ортағасырлардағы мұсылман 
мәдениетінің өркендеу кезеңінде қалыптасқан түсінікпен байланысты. 

Көне заманда «культура» деген ұғым «жерді өңдеу» деген мағына берген. Цицеронның 
еңбектерінде бұл сөздің мағынасы тереңдеп, «жанды жетілдіру» деген ұғымды білдірді. Уақыт 
өткен сайын еуропалық тілдерде мәдениет сөзі «білім беру», «даму», «қабілеттілік», «құрметтеу» 
сияқты мағыналарға ие бола бастады. Қазіргі заманғы сөздіктерде мәдениетке төмендегідей 
анықтамалар берілген:

- мәдениет - белгілі бір халықтың қол жеткен табыстары мен шығармашылығының 
жиынтығы;

- мәдениет - адамзат қауымының белгілі бір тарихи кеңістіктегі қызметі мен өзіндік 
ерекшеліктері (палеолит мәдениеті, крит-микены мәдениеті, қазақ мәдениеті және т.б.);

- мәдениет - адамдық әрекеттің белгілі бір саласының жетілу деңгейі (сөйлеу мәдениеті, 
еңбек мәдениеті, құқықтық мәдениеті, адамгершілік мәдениеті және т.б.).

Мәдениет - бұл тұлғаның әрекетіндегі рухани әлеуеті. Тұлғаның мәдениеттілігін ішкі және 
сыртқы мәдениеттің бірлігі ретінде көруге болады. Ішкі мәдениет бұл - тұлғаның рухани байлығы, 
оның дүниетанымы мен өмірлік идеалдары, принциптері, мақсаттылығы болса, сыртқы мәдениет 
бұл - күнделікті әрекетінде оларды жүзеге асыру формалары, сыртқы келбеті, қарым-қатынас 
мәдениеті, мінез-құлқы мен әрекетіндегі белгілі бір іскерлік, дағдылар мен тәсілдер [2, 23 бет.].

Мәдениеттің барлық саласында: материалдық, әлеуметтік-саяси, рухани,адамгершілік,бұқаралық, 
құқықтық, эстетикалық, кәсіби, экологиялық адамның мәдениеттілігін көруге болады.

Мәдениетті тасымалдаушылар қоғам және оның құрылымдық құраушылары: ұлттар, класстар, 
әлеуметтік қабаттар, кәсіби қауымдастықтар және әрбір адамның өзі болып табылады. Мәдениет 
– адамның әлеуметтену, оны тұтас қоғамға қосу құралы. Сол себепті ол педагогикалық және оқу-
тәрбие қызметімен тығыз байланысты. Педагог қызметі - мәдениетті өткен ұрпақтың тәжірибесі 
ретінде келешек, жаңа ұрпаққа жеткізу, бере білу. Мұғалім - мәдениет арқылы халықтың өткен 
тарихы мен болашағы арасында делдал болып табылады [3, 132 бет.].

Ғалым Г.П. Выжлецов «Мәдениет» (латынның “cultura” – өңдеу) - келешек ұрпаққа берілген, 
табиғи және әлеуметтік құбылыстарды, өмір мен субъектаралық қарым-қатынас жағдайларын 
жоғары дәрежеде өңдеу, “cultus” – құрметтеу) - құндылықтарды жүзеге асыру саласы деп атап 
өткен[4, 32 бет,].

Сонымен, мәдениетке - адам өмірін жақсарту, сақтау және жаңғырту сияқты үш мәселені шешуде 
барлық тәжірибелердің, білімдердің. материалдық құндылықтардың жиынтығы деген анықтама 
беруге болады.

Адамгершілік мәдениет жайында айтпас бұрын, этика, мораль және адамгершілік түсініктерін 
қарастырып көрейік. 

Бүгінде, тұрмыстық жағдайда, күнделікті өмірде олар бірдей қолданылады. Бірақ, ғылыми 
тұрғыда этиканың ғылым ретінде жүйе құраушылары мейірімділік пен зұлымдық түсініктері. 
Мораль лайықты мінез-құлық нормалары мен ережелерінің жиынтығы ретінде түсіндіріледі. 
Адамгершілік – бұл лайықты мінез-құлықтың көрінуі. Осылайша, үш сатылы құрылым құрылады: 
этика – ғылым, мораль – мейрімділік, жақсылық жасау ережелерінің жиынтығы, ал адамгершілік – 
жағымды мінез-құлық.

М.А. Волкова адамгершілік мәдениет –бұл этикет пен мәдениеттіліктің маңызды категориясы 
болып табылады, ол тұлғаның адамгершілік мәдениетінің құрылымы: этикалық ойлау мәдениеті 
(жақсылық пен жамандықты ажырата білуі, пайда болған жағдаяттарда адамгершілік нормаларды 
қолдану және т.б.); сезім мәдениеті (даму, адами сезімдер, адамның эмоционалды руханияты, 
қайырымдылық); мінез-құлық мәдениеті (бұл адамның күнделікті мінез-құлқынан көрінетін 
моральдық және эстетикалық нормаларының жиынтығы); этикет (адамның қоғамдағы мінез-
құлығын реттейтін формаларға, тәсілдерге, ережелерге адалдығы, дұрыс қабылдауы) [5, 88 бет.].

Осы жоғарыда аталған түсініктердің барлығы адамгершілік мәдениеттің мәнін құраушылар. 
Жаһандану жағдайында мәдениет түсінігі – бұл әлеуметтік-саяси, рухани, материалдық 
құндылықтарды игеру, тарату, сақтау. 

Адамгершілік мәдениет адам тұлғасын қалыптастырудың күшті факторы болып табылады, 
оның мұқтаждықтарын өзгертуге және жақсартуға, ішкі әлемді жақсартуға мүмкіндік береді. 
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Осы жерде, атақты К.Поппердың мынадай пікірін атап өтуге болады: «Адам көп әлемді - тілдің, 
поэзияның, ғылымның әлемін жасады. Бірақ,осылардың ең бастысы адамгершілік әлемі, моральдық 
құндылықтар әлемі және моральдық талаптар – еркіндік, теңдік, мейірімділік».

Ғасырлар бойы қалыптасқан адамның адамгершілік келбеті, адамдардың қарым-қатынасын 
реттейтін мынадай категориялар түрінде көрініс тапты: мейірімділік, жамандық, әділдік, намыс, 
борыш, бақыт, махаббат, моральдық нормалар мен принциптер. Адамгершілік – қоғамның 
қандай да бір құбылыстарын бағалау іскерлігінен туындаған қасиет, мысалы, мейірімділік пен 
жамандық, сонымен қатар бұл түсініктерді өзінің өмірлік тәжірибесінде қолдануы мен сезінуі; бұл 
мейірімділіктің көрініс табуынан туындайтын қарым-қатынас. Осының бәрі тұлғаның өмірі мен 
денсаулығын сақтауға бағытталады.

Адамгершілік - адамдардың практикалық өмiрiнен тамыр алып, пайда болған әдет-ғұрыптар мен 
дәстүрлердi тудырып, солармен сәйкес дамиды. 

Адамгершiлiк – қоғамдық өмiрдiң объективтiк заңдылығына сәйкес, адамдар арасындағы қарым-
қатынастарды реттеуге негiз болып табылатын талапқа сай белгiлi бiр имандылық шарттарын 
бiлдiретiн ұғым 

Құндылық –адамның мінез-құлқының өмірлік және тәжірибелік жағдайлары. Бір адам өмірінен 
жоғары намысты қояды, тағы біреу еркіндіктіаңсайды, үшіншісі - жақсылықтың шүбәсіздігін талап 
етеді, төртіншісінәзік сезім – махаббатты дәріптейді.

Көп жылдар бойы философтар, діни ойшылдар, педагогтар адамгершілік және этикалық 
мәселелерге қызығушылық танытты. Адамдарға ғана тән адамгершілік сезім, жануарлардан 
айырмашылықты түсінуге мүмкіндік берді және ол көп жағдайда адамдардың әрекеттерін 
анықтайды, лайықты өмір сүру салтын таңдауға көмектеседі. 

Жеке тұлғаның мәдениеті толығымен оның адамгершілік мәдениетіне кең мағынада негізделген. 
Адамгершілік мәдениет салт-дәстүрді, жалпы қабылданған мінез-құлық үлгілерін және өзіндік, 
шығармашылық шешімін табу мүмкіндігін білдіреді.

Біз туу және өлім, ауру мен денсаулық, жастық пен кәрілік, махаббат пен ерлі-зайыптылық 
сияқты әр түрлі жағдаяттармен, «мәңгілік» мәселелермен қақтығысқан жағдайда дәстүрді сақтап, 
этикетке сәйкес әрекет етеміз. Ал қоғамның мәдениет деңгейінің қаншалықты жоғары екендігі 
оның дамуына байланысты. 

Адамгершілік мәдениет төмендегідей қоғам субъектілері мен олардың қарым-қатынасынан 
көрінеді:

- қоғам субъектілерінің адамгершілік сана мәдениетінің белгілері мен элементтері;
- қарым-қатынас және мінез-құлық мәдениеті;
- адамгершілік әрекеттер мен іс-әрекеттер мәдениеті.
Адамгершілік мәдениет қоғамның рухани өмірі мен материалдық мәдениеттің басқа түрлерімен 

байланысқан, бірақ ең алдымен адамгершілікке кереғар: жаман, зұлымдық, теңсіздік, әділетсіздік, 
мейірімсіздік, шыдамсыздық, қорлық, көре алмаушылық, намыс пен ар-ұжданның болмауы сияқты 
қасиеттер мен құбылыстарға қарсы. 

Мазмұны бойынша адамгершілік мәдениет – бұл қоғам субъектілерінің адамгершілік санасы мен 
дүниетанымының дамығандығы; моральдық-адамгершілік және адамгершілік-тұрмыстың бірлігі; 
қарым-қатынас, қызмет және мінез-құлық жүйесінде жақсылық, намыс, ар-ұждан, мейірімділік, 
шыдамдылық, әділеттілік, адал, борыш, қадір-қасиет, махаббат, өзара қарым-қатынас және т.б. 
нормалардың көрінуі; өмірлік белсенділікті гуманизм, демократия, еңбекқорлық, әлеуметтік теңдік, 
ақылдылық, бейбітшілік, альтруизм принциптері негізінде жүзеге асыру.

Адамгершілік мәдениет - адам өмірін адамгершілік реттеу, адамгершілік және құқықтық 
реттеудің біртұтастығын, этикет ережелері мен «адамгершіліктің алтын ережесін» сақтау, бұл 
тұлғаның тұтас адамгершілік дамуының сипаттамасы, белгілі бір кәсіпке, классқа, қоғамға тән 
адамгершілік қасиеттердің жиынтығы [6, 48,62,78 бет.].

Адамгершілік мәдениет – бұл моральдық нормалар мен ережелерді сақтайтын қоғамның жағдайы, 
күйі. Бұл әдет-ғұрыптан, мінез-құлық нормаларынан, бағдарлық құндылықтардан, жақсылық пен 
жамандықты бағалаудан, бақытты түсінуден, батырлықтан, махаббат пен достыққа деген қарым-
қатынастан байқалады. Қоғамда өмір сүретін адамгершілік мәдениеті жоғары азаматтар өзінің 
ар-намысына сәйкес, сыртқы әлеммен, билікпен үйлесімді болады, олар ешкімге зиян келтірмей, 
«алтын ережемен» өмір сүреді[7, 178 бет.].
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Бүгін де, қоғам жеке және қоғамдық адамгершілік қиын дағдарысты басынан кешіруде, бұл 
қылмыстың өсуі, әлеуметтік әділетсіздік және адамгершіліктің тікелей тірегі болған идеалдардың 
(ойшылдардың) құлдырауы. Егер әлеуметтік жүйе тиімсіз, әділеттілік пен ақыл-ой талаптарын 
елемейтін болса, онда адамгершілік мәдениеттің жоғары болуы мүмкін емес. Сол себепті, рухани 
жаңғыруды басынан кешіріп жатқан, үшінші мыңжылдыққа аяқ басқан қоғамды дамытудың 
факторы болып табылатын адамгершілік мәдениет арқылы адамдар арасындағы қарым-қатынасқа 
түзетулер енгізу қажеттілігі туып отыр.

Егер біз өркениеттің аман қалуын қаласақ, мұндай оқиғаларды барынша тезірек болдырмау 
керек. Сондықтан біздің міндетіміз, біздің қасиетті борышымыз - адамгершілік мәдениет арқылы 
өзіміз және санамыз жайлы жаңа үлгі құру, осы жаңа үлгіні тәжірибеде басшылыққа ала отырып, 
адамзаттың тұрмыс жағдайының әлдеқайда кемелді деңгейінде бола білуін қадағалау маңызды.

Адам мектепті бітіргенде емес, бала кезінен, тіпті анасының құрсағында қалыптасады. Сондықтан 
балабақшадан бастап дұрыс тәрбиелеуге назар аудару керек, себебі ол жас ұрпаққа білім беретін 
отбасынан кейінгі алғашқы институт. Біз балабақшадан адам жазу мен санауға үйреніп ғана қоймай, 
оның болашақта қалай өсетінін, яғни әлемді қалай қабылдайтынын, өзгелерге қарым-қатынасы 
қандай болатынын, әрекеттерді қалай бағалайтынын білуіміз керек. 

Мектеп жасына дейінгі жастан бала адамгершілік нормалардың қолданылу аясына енеді. Ненің 
жақсы, ненің жаман екенін біледі. Өз мінез-құлқының, қоршаған күнделікті өмір жағдайында 
және қоғамдық орындарда (көшеде, көлікте, дүкенде) басқалардың мінез-құлық құндылықтары 
мен кемшіліктерін көруге; «жақсы - жаман», «адал - абайсыз», «әділ - әділетсіз», «дұрыс - 
бұрыс», «мейірімді – мейірімсіз», «көпшіл - өзімшіл», «толерантты - шыдамсыз», «жақсы көру – 
жеккөру»сияқты түсініктерді игеруге үйренеді; өз тілектерін ортақ мүдделерге бағындыру, әділетті 
болу іскерлігін, «ар-намыс кодексін» қалыптастырады

Зерттеу әдістері: ересектер, тәрбиешілер, педагогтар, құрдастары мінез-құлықтың белгілі 
бір формаларын сақталуынқадағалайды. Осыған орай, тәрбиенің кейбір формалары мен 
әдістерінотбасында, мектепке дейінгі ұйымның ұйымдастырылған оқу қызметінде, бос уақытты 
ұйымдастыру барысында, тәрбиелеу барысында қолдану тиімді болады. Мысалы: күнделікті 
егер балаға қандай да бір тақырыптардағы«Мейірімділік пен немқұрайдылық», «Әдептілік», 
«Достық», «Табиғат», «Жануарлар», «Мейірімсіздер олар кімдер?»жайында әңгімелерді талқылай 
отырып, осымен қатар баланы ауру немесе қайғы-қасіретке ұшыраған адамға көмектесу, адамдарға 
қамқорлық жасау керек деп шабыттандыратын болсақ, онда бала басқалардың қайғысы мен қасіретін 
түсінетін, қамқорлық жасауға дайын, мейірлі, әдепті, ақылды болып өсіп, жағымды адамгершілік 
қасиеттердің мәні мен мағынасын түсінетін болады.

Балалардың құрдастарымен, үлкендермен өзара қарым-қатынас дағдысын, қайырымдылық, 
тілектестік, қамқорлық секілді адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеп, қалыптастыруға, адамгершілік 
мәдениетін дамытуға бағытталған ойындарды ұйымдастырудың мәні зор. Бала ойындарының 
тәрбиелік маңызын бағалай келе, А.С.Макаренко былай деп жазған: «бала ойында қалай, өскен соң 
жұмыста да көп жағынан ұқсас болады». Әсіресе сюжеттік-рөлдік ойындар «Аурухана», «Дүкен», 
«Шаштараз» т.б. арқылы бала қоғамда қабылданған әдеп ережелерін меңгере бастайды. Ол өзін 
қоршаған адамдардың қимыл-әрекеттерін моральдық қағидалар тұрғысынан бағалауды үйреніп, өз 
тәртібін осы қағидаларға бағындыра бастайды[8, 3,4 бет.].

Көмек керек адамға көмектесу ниетін ояту үшін сюжеттерді ойын кейіпкерлерінің көмегімен 
құру, мысалы (аю қоянмен бірге тиынға қонаққа бара жатқанда, оның көйлегіне қажет түймелердің 
барлығын шашып алды. Енді олар не істейді?).Бала өзінің пікірін айта бастайды.

Дидактикалық ойындар арқылы балалардың серіктесіне деген мейірімді сезімдерін, қарапайым 
көмек көрсетуге талпынысын қалыптастыруға болады. Мысалы, «Достарыңды тап» дидактикалық 
ойынды ұйымдастырып, ойын әрекетіне және мәселелік жағдаят туғызу керек. Балаларға әр түрлі 
тіршілік ортасынан келген жануарлардың бірге жиналып, ойын бастағандарын және өз достарын 
жоғалтып алғандарын айтып, балаларға «Достарын табу үшін не істек керек?» деп тапсырма беру 
керек.

Қазақтың ұлттық ойындары «Білектесу», «Асық ату», «Арқан тарту», «Бәйге» және т.б - 
адамгершілік қасиеттерді, дені сау,шыныққан ұрпақ қалыптастыруға үлесін қосады [9, 6 бет.].

Баланың адамгершілік мәдениетін қалыптастыруда ертегілер, аңыз-әңгімелер тыңдау, қарапайым 
мақал-мәтелдер мен жаңылтпаштар айту, кино, театр, музей, көрмелерге барудың маңызы зор. 
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Балаларды тәрбиелеуде сендіру, жаттығу, үлгі ету, жарыстыру, мадақтау, мәжбүрлеу сияқты 
әдістер жиынтығын қолдану адамгершілік мәдениетті қалыптастырудың көздері десе болады.

Сендіру әдісі – тәрбиенің негізгі әдісі, бала санасының рационалды саласына педагогтың ықпал 
етуін білдіреді. Балалардың дүниетанымын, жоғары азаматтық және саяси сапаларды, саналы көз 
жеткізушілікті қалыптастыру сияқты тәрбиенің басты міндеттерін шешуді қамтамасыз етеді.  

Жаттығу әдісі - балаларға дұрыс жүріс-тұрыс тәжірибесін, тапсырмаларды орындауда өзіндік 
жинақтау, олардың жеке сапаларын, сезімін және еркін дамытуға, жағымды әдеттерді қалыптастыру. 

Үлгі ету әдісі - баланың санасы мен мінез-құлқына еліктеуге үлгі, коммуникативті мінез-құлық 
идеалын қалыптастыру негізі, өзіндік тәрбиелеуге ынталандыру құралы бола алатын жағымды 
мысалдар жүйесі арқылы мақсатты және жоспарлы ықпал етуді білдіреді.

Мадақтау – бұл тәрбиеленушіні жағымды, бастамалы, шығармашылық қызметке итермелейтін, 
сыртқы белсенді ынталандыру әдісі. Педагог баланың оқу, еңбек, ойын, қоғамдық, тұрмыстық 
қызметінде мадақтау әдісін қолдана отырып, олардың еңбегінің тиімділігі мен сапасын көтеруге, 
олардың өзіндік қалыптасуына жағдай жасауға қол жеткізеді.

Мәжбүрлеу – бұл тәрбиеленушінің өз кінәсін сезінгісі және өз мінез-құлқын түзеткісі 
келмейтіндігіне қарамастан, өз міндеттерін орындауға итермелейтін шараларды қолдану[10, 9,10 
бет.].

Нәтижесі: осындай ұйымдастырылған жұмыстардың,ұрпаққа берілген тәрбиенің нәтижесінде 
адамгершілік мәдениеттің шынайы белгілері: ақ пен қараны, жақсы мен жаманды айыра білетін, 
қанағатшылдық пен қарапайымдылық, үнемшілдік пен орынды пайдалануды жоғарыға қоятын, 
ысырапшылдық пен астамшылдыққа жол бермейтін үшінші мыңжылдықтың прагматист тұлғасын 
даярлайтынымыз сөзсіз.

Қорытынды: Қазақстанның болашағы отбасынан кейін балабақшада қаланады. Әрине, барлығы 
адамгершілікке әсер етеді: қоғам, пресса, отбасы, мектеп тіпті жай ғана кездейсоқ өтіп бара жатқан 
адам. Сондықтан қоғамда адамгершілікке деген жауапкершілік бәріне жүктеледі. Ұрпақ бойында 
жоғары адамгершілік мәдениеттідер кезінде қалыптастырған абзал.
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Понятие и значение нравственной культуры

Аннотация. В  статье разносторонне рассматриваются понятия «культура» и «нравственность» как 
составляющие основы нравственной культуры. Более подробно анализируются понятия «нравственная 
культура», «нравственная культурность» как показательные черты субъектов общества и их отношений. 
Единственный путь решения нравственного кризиса общества и человека – эта проблема должна начаться и 
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решаться в семье и продолжаться в дошкольных учреждениях. Складывающиеся компоненты нравственной 
культуры у будущего поколения Казахстана: «честный - нечестный», «справедливый - несправедливый», 
«правильный - неправильный», «добрый - злой», удовлетворенность и простота,необходимо воспитывать 
в ходе организованной образовательной деятельности детского сада, в ходе игр (сюжетно-ролевые, 
дидактические, национальные), слушания легенд, сказок, нравственных рассказов, а также с помощью 
методов воспитания: убеждение, упражнение, пример, поощрение.

Ключевые слова. Нравственность, культура, нравственная культура, этика, мораль, ценность, общество, 
игра, сюжетно-ролевые игры, методы.

Zh.A.Karmanova, S.M.Abylaikhan
E.A. Buketov Karaganda State University, Karaganda, Kazakhstan 

The meaning and concept of moral culture

Abstract. The article deals with the concepts of culture and morality as components of the moral culture. The 
concepts of moral culture, moral culture as indicative features of subjects of society and their relations are analyzed 
in more detail. The only way to solve the moral crisis of society and the human being – this problem must begin 
and be solved in the family and continue in pre-school institutions. Developing components of moral culture in the 
future generation of Kazakhstan: “honest-dishonest”, “fair-unjust”, “right-wrong”, “good-angry”, satisfaction and 
simplicity, it is necessary to educate in the course of the organized educational activities of the kindergarten, during 
the games (role-playing, didactic, national), hearing legends, fairy tales, moral stories, as well as through methods of 
upbringing: belief, exercise, example, encouragement.

Key words.  Morality, culture, moral culture, ethics, morality, value, society, game, role-playing games, methods.
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