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Оқыў-методикалық қолланбада оқыў процессинде лекция ҳәм семинар 

сабақлардың оқыў технологииялық карталарын ислеп шығыў бойынша үлги 
методикалық көрсетпелер баян етилген. Жоқары оқыў орынларының социал-
гуманитар пәнлер оқытыўшылары ушын.  
 

 
Оқыў-методикалық қолланба Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик 

университетиниң 2011-жыл 22-февралдағы өткерилген оқыў-методикалық 
кеңесиниң №6 протоколы менен басып шығарылыўға усыныс етилген.  
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Кирисиў 
Жоқары оқыў орынларында алып барылатуғын оқыў процессиниң 

мазмунлық ҳәм шөлкемлестириўшилик тәреплерин жетилистириў  
оқытыўшыларан тиккелей сабақ өтиў процессинде алдыңғы педагогикалық 
технологиялардан өнимли пайдаланыўды талап етеди.  

Философия пәнинен тәлим технологиялары лекция ҳәм семиниар 
сабақларын шөлкемлестириў талапларына тийкарланып ислеп шығылған. 
Китапта ҳәр тема бойынша  сабақ өтиўдиң мақсети, ўазыйпалары, сабақ өтиў 
усыллары ҳәм күтилетуғын нәтийжелер технологиялық модели, 
оқытыўшының искерлиги менен студент искерлиги басқышлары 
көрсетилген сабақтың технологиялық картасы, сабақта пайдаланған 
көргезбели қураллар ҳәм тарқатпа  материаллар берилген. 

Китаптың кирисиў бөлиминде философия пәниниң мақсети ҳәм 
ўазыйпалары, лекция ҳәм әмелий сабақлардың бөлистирилиўи, лекция ҳәм 
әмелий сабақ темаларының қысқаша мазмуны келтирилген. 

Биринши бөлиминде философия, этика, эстетика, логика пәнлеринен 
лекция сабақларын өтиўдиң технологиялық модели, оқытыўшы ҳәм 
студенттиң искерлигин сәўлелендириўши технологиялық карталар, сабақты 
өтиўде қолланылатуғын қосымша материаллар көрсетилген. Ҳәр теманың 
өзгешелигинен келип шыққан ҳалда лекция өтиўдиң методлардың 
қолланылыўына дыққат қаратылған. Философия бакалавр басқышының 
барлық қәнийгеликлеринде өтилиўи ҳәм курстың қысқалығын есапқа 
алынған ҳалда лекция визуализация  методы көп қолланылыўы көрсетилип 
өтилди.  

Екинши бөлимде философия, этика эстетика, логика  пәнинен семинар 
сабақ өтиўдиң технологиялық карталары берилген. Семинар сабақларын 
өтиўде алдынғы педағогикалық технологиялардың пәнде қолланыўы 
көрсетилип  өтилген. Сабақтың улыўмалық технологиялық картасы менен 
бирге сабақта қолланылатуғын методлардың да өз-алдына орынланыў 
технологиялары, студентлерге тапсырмаларды орынлаў көрсетпелери менен 
толықтырылған. 

Жуўмақлаў бөлиминде философия пәнинде қолланылатуғын 
терминлерге түсиндирмелер (глоссарий) ҳәм әдебиятлар дизими 
көрсетилген. 

 
 

 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Философия (этика, эстетика, логика) оқыỹ 
пәни бойынша тәлим технологияларының 

концептуаллық тийкарлары 



 7 

 
 

Оқыў пәниниң мақсети, ўазыйпалары оның оқыў процессиндеги орны 
ҳәм студентлер билимине талаплар. 

1 «Философия» пәниниң мақсети, уазыйпалаpы, оның оқыў 
пpоцессиндеги оpны ҳәм өзлестиpиўди баҳалаў туpады. Гөнеpген  
стеpеотиплеpден, қатып қалған философиялық догмалаpдан тазаланған, 
дүнья жүзлик ҳәм Шығыс философиялық идеялаpы менен толықтыpылған 
ҳалда ХХI-әсиp қәнийгелеpин таяpлаў заман талабы. Философия-бул 
дуньяның кең дәpежеде улыўмаластыpылған көpинисин, адамның бул 
дүньядағы оpнын кең дәpежеде анықлаўға талпынған, адамзаттың тәбиятқа, 
жәмийетке ҳәм pуўҳый туpмысқа қатнаслаpының тийкаpғы көpинислеpиниң 
жүдә улыўма мәнислеpи хакқында, адам болмысының тийкаpлаpы ҳәм 
негизги пpинциплеpи хаққындағы билимлеp  

1.1 Философияны оқытыўдың мақсети-унивеpситет дипломына ийе 
болған кең пpофильдеги қәнийгелеpде философиялық ойлаўдың тийкаpғы 
пpинциплеpин қалиплестиpиў, философиялық коз-қаpастың тийкаpында 
қуpамалы система болған ҳәзиpги дүньяны дуpыс ҳәм ҳәp тәpеплеме түсиниў 
мүмкиншилигине ийе болған ҳалда қәнийгелеpде улыўма тийкаpланған, 
заман талабына ҳәм миллий ғәpезсизлик идеологиясының талаплаpына сай 
философиялық мәдениятты қәлиплестиpиў. Философиялық мәденият-бул 
адамның улыўма мәдениятының состав бөлеги сыпатында болып, бүгинги 
күнде оны қәлиплестиpиў жүдә үлкен әҳмийетлилиги менен өзгешеленип  
системасын ислеп шығатуғын, дүньяны билиўдиң айpықша фоpмасы. 

1.2.Философияны үйpетиўдеги ўазыйпалаp төмендегилеp`   
-студентлеpде бул дүнья хаққындағы илимий тийкаpланған көзқаpасты 

қәлиплестиpиў усыллаpын өзлестиpиў; инсан хуқықлаpы, еpкинлиги, 
хуқықый мәмлекет ҳәм демокpатияның қәдpиятлаpын тастыйықлаў;сананың 
фетишлик фоpмалаpы ҳәм тоталитаp идеологияның үстемлигинен азат 
болыўға болажақ қәнийгелеpге жәpдем етиў; өзин пухаpалық жәмийеттиң 
искеp ҳәм актив субьекти сыпатында түсиниўге, интеллектин ҳәм pуўхый 
потенциалын pаўажландыpыўға, инициативалылығын ҳәм дөpетиўшилигин 
хошеметлеўге, өзиниң ис-ҳәpекетлеpине жуўапкеpшиликте болыў 
уқыплылығын pаўажландыpыўға жәpдем етиў.  

-студентлерди гуманизм руўхында тәрбиялаўға бағдарлайтуғын инсан 
ҳәм қоршаған орталық арасындағы байланысты ҳәр тәреплеме 
сәўлелендиретуғын «мен нени билиўим мүмкин?», «мен не ислеўим керек?», 
«мен неге үмитлениўим мүмкин?» деген  мәселелерди анализлеўге илимий 
тийкар бериў. 

- философия методологиялық ўазыйпаны атқарғаны ушын, студентлер 
философияны үйрениў арқалы өз қәнийгеликлерин жәнеде жетик үйнениўине 
имканият туўылады. 
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Лекция ҳәм семинар сабақлардың бөлистирилиўи. 
Философия 

 
Сабақ түри 

№ 
 
Сабақ өтилетуғын теманың аты 

А
ж

ра
ты

лғ
ан

 
са

ат
 

Л
ек

ци
я 

!м
ел

ий
 

Ө
з 

бе
ти

нш
е 

1 Философия, оның предмети ҳәм жәмийеттеги роли 4 2 2  
2 Әйемги Шығыс хам Орайлық Азия еллеринде 

философиялық ойдың пайда болыўы ҳәм 
раўажланыўы. Әййемги грек философиясы 

    4 2 2  

3 Орта әсир мусылман Шығысының диний  
философиялык ойы ҳәм араб философиясы. 
Орайлық Азияда ерте ҳәм соңғы Ренесанс дәўири  
философиялық ойларды раўажланыўы (IX-XII ҳәм 
XV асирлер.) 

4 2 2  

4 Европада орта әсирлер философиясы.   Жаңа дәўир 
философиясы. Немец классик философиясы. 

4 2 2  

5  ХХ-әсир философиясы.     12 
6 Бердақтың дүньяға көз-қарасы.   2  
7 Болмыс ҳәм материя философиясының тийкарғы 

категориялары. 
4 2 2  

8 Философияда сана проблемасы. 4 2 2  
9 Билиў теориясы.Илимий билиў    12 
10 Философияда  диалектика  мәселеси. 6 4 2  
11 Табиятты философиялық  түсиниў. 2  2  

12 Социаллық философияның пәни.  Жәмийетти 
философиялық анализлеў. 

4 2 2  

13 Философияда адам  проблемасы..    10 
14 Жәмийеттиң руўҳый турмысы.. 2  2  
15 Ҳәзирги заманның  ғалабалық проблемалары   ҳәм   

оларға   философиялық  анализ.  
4 2 2  

16 Өзбекстан  Республикасының   ғәресизлигиниң  
философиялық  проблемалары. 

4 2 2  

               Барлығы 48 22 26 34 
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Этика пәни 
Сабак тури К/с Сабақ өтилетугын теманың аты 

А
ж

ра
ты

лғ
а

н 
са

ат
 

ле
кц

ия
 

ам
ел

ий
 

Ө
з 

бе
ти

нш
е 

1 Этиканың пәни Моральдың мәниси, 
функциялары ҳәм принциплери 

4 2 2  

2 Этикалық ой пикирлердиң 
раўажланыўынын тарийхый басқышлары 

2 2   

3 Моральдың мәниси, функциялары ҳәм 
принциплери 

2  2  

4 Моральдың  негизги категориялары 2  2  

5 Әдеп-икрамлылық қатнасық мәденияты.    10 

6  Әдеплилик тәрбиясы ҳәм инсаннын өзин-
өзи тәрбиялаўы.  

  2  

       Барлығы 12 4 8 10 
 Эстетика пани 

Сабақ түри К/
с 

Сабақ өтилетугын теманың аты 

С
аа

т 

ле
кц

ия
 

әм
ел

и
й Ө

з 
бе

ти
н

ш
е 

1. 
 

Эстетиканың пәни. Тийкарғы эстетикалық 
категориялар 

4 2 2  

4 Тийкарғы эстетикалық категориялар 2  2  

5 Искусствоның мазмуны, жәмийеттеги тутқан 
орны. 

4 2 2  

6 Искусствонын түрлери. Эстетикалык тәрбия.    6 
 

       Барлығы 
12 4 8 10 
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Логика 
Сабақ түри К/с Сабақ өтилетугын теманың аты 

А
ж

ра
ты

лғ
ан

 
са

ат
 

ле
кц

ия
 

ам
ел

ий
 

Ө
з 

бе
ти

нш
е 

1. Логика пәни ҳәм оның әҳмийети 4 2 2  
2 Ойлаўдың тийкарғы нызамлары. 

Логиканың рәсмийлестирилген 
тили. 

   4 

3 Түсиник ҳәм пикир ойлаўдың 
формалары сыпатында. 

4 2 4  

4 Ой жуўмағы ойлаўдың формасы 
сыпатында. 

2  2  

5 
 

Аргументациянын логикалық 
тийкарлары. 
Билимниң раўажланыў формалары. 

    6 

       Барлығы 12 4 8 10 
 ЖӘМИ: 84 34 50 64 

 
Философия. 

1-тема Философия, оның предмети ҳәм жәмийеттеги роли. 
(2 саат) 

«Философия» атамасының  мәниси ҳәм  мазмуны, оның тарийхый ҳәм 
заманагөй түсиндирилиўи . 

философияның баҳс темалары ҳәм олардың түрли-түрли 
түсиндирилиўи. Мәңги ҳәм өткинши  машқалалар. Философиялық темаларды 
илимий-теориялық үйрениў ҳәм изертлеў мәселелери. 

Философияда миллийлик ҳәм улыўмаинсанийлық. Жәҳән 
философиясы раўажланыўында миллий философиялық     мектеплердиң 
орны. Өзбекстандағы  философиялық диндарлар  оның өтмиши ҳәм 
заманагөй  раўажланыўы. Ислам Каримов-ғәрезсизлик философиясының 
тийкарын салыўшы. 

Дүнья қарас түсиниги, оның мәниси, мазмуны. Индивидуаллық ҳәм 
тарийхый формалары. 

Әпсана ҳәм рәўиятлар – мифологиялық дүнья қарастың идеаллық 
тамыры. Диний дүнья қарас, оның тийкарғы қәдриятлары ҳәм принциплери. 
Теологиялық философиялық мәселелери. 

Философия дүнья қарас сыпатында  оның дүнья қарастың басқа 
формалары менен өз-ара байланыслылығы  Философиялық  дүнья қарастың  
улыўмаинсаний ҳәм миллий өзгешеликлерин үйрениўдиң әҳмийети. 
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Философиялық билимлер системасы, оның өзине тәнлиги тарийхый 
өзгерис ҳәм мазмунның байып барыўы. Философиялық билимлердиң 
тийкарғы бағдарлары ҳәм олардың идеаллық тамырлары. Философиялық  
идеялар,  теориялар, олардың қәлиплесиўи ҳәм әҳмийети. Философиялық 
социаллық раўажланыўының муайян басқышларындағы орны проблемасы. 

Социаллық-гуманитар пәнлер системасындағы философияның  орны 
ҳәм роли. Философияның басқа пәнге тәсири, дүньяқарас ҳәм методология 
сыпатында әҳмийети. Илим-пән жетискенликлерге ҳәм оның философияда 
сәўлелениўи. Өзбекстан социаллық пәнлер системасындағы заманагөй 
өзгерислер процесси. И.Каримов социаллық-философиялық билимлердиң 
жаңа мазмундағы системасын жаратыў зәрүрлиги ҳаққында. 

Философияның тийкарғы функциялары. Өзбекстанның ғәрезсизлик 
дәўиринде  философиялық билимлердиң тийкарғы бағдарларын үйрениў ҳәм 
үйретиў ўазыйпалары. Жас әўладты мәнеўий кәмиллик, ғәрезсизликке 
садықлық руўхында тәрбиялаўға философияның әҳмийети. 

Тарийхый раўажланыў, социаллық раўажланыў ҳәм философиялық 
ойдың байланыслылығы. Адамзат философия дүньяқараслық өзгериў 
диалектикасы оның тарийхый ҳәм социаллық процесслерге 
байланыслылығы. Философиялық ойдың социаллық процесслердиң  алдын 
келиўи яғный изде қалыў проблемалары. 

Ғәрезсизлик ҳәм философиялық дүньяқарастың өзгериси зәрүрлиги. 
Ғәрезсизлик-философиялық ой өзгерисиниң  тийкары ҳәм шәрт–шараятлар. 
Идеологиялық бослық ҳәм оны жаңа идеология менен толықтырыўдың 
философиялық ўазыйпалары. Ғәрезсизликти беккемлеў, жаңа ойды 
қәлиплестириўде философияның орны ҳәм әҳмийети. 

Философиялық дүньяқарас өзгерисинде  тәлим-тәрбияның әҳмийети. 
Ғәрезсизлик дәўиринде социаллық – философиялық пәнлерди оқытыў 
талапларының өзгериўи. Философиялық дүньяқарастың өзгериўи ҳәм жаслар 
камалаты. Жаслар санасында жаңаша дүньяқарасты қәлиплестириў 
ўазыйпалары. 

 
2-тема. Әййемги  Шығыс ҳәм Орайлық Азия еллеринде 

философия ойдың пайда болыўы ҳәм раўажланыўы. Әййемги грек 
философиясы 

(2 саат) 
Жәҳән цивилизациясының  бир пүтинлиги ҳәм  рәң-бәреңлиги: Илим-

пәнде биринши дүньяқарас ҳәм мәденият қәлиплесиўиниң регион ҳәм 
территорияларды байланыслылығы проблемасы Европоцентризм ҳәм  
Азияцентризм теориялары, олардың мәниси, идеялық принциплери ҳәм 
идеологиялық мақсети-мүддәҳәлери Философияның раўажланыўын 
дәўирлерге ҳәм территорияларға бөлиўдиң салытырылмалылығы ҳәм 
әҳмийети. 

Шығыс-жәҳән цивилизациясының орайларынан бири. Әййемги 
Шығыс, Мысыр ҳәм Бобилдағы философиялық ой-пикирлер. Иудаизм дини 
ҳәм философиялық тәлийматы. Ҳинд философиясы: ведалар ҳәм  
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упанишадалар, жайнизм, ҳиндуизм ҳәм буддизм, қәдимги Қытай 
философиясы: Конфуций ҳәм Лао Цзи, конфуцийлик  ҳәм даосизм идеялары. 

Антикалық дүнья философиясы. Антикалық дүнья ҳәм Юнонистан 
философиясының  классикалық дәўири  Милет ҳәм Элей  мектеплери. 
Гераклит, Пифагор ҳәм пифагоршылар. 

Софистлер философиясы. Плотонның  идеялар дүньясы ҳәм саялар 
дүньясы туўралы тәлийматы. Грециялы атомистлер: Левкит, Демокрит  ҳәм 
басқалар Аристотельдиң турмысы, искерлиги ҳәм дөретпелери. 

Эллинизм дәўири ҳәм стоиклар философиясы, Әййемги Римде 
философиялық  пикирлер. Христианлықтың қәлиплесиўи, тарқалыўы ҳәм 
батыс философиясы пикирлерине тәсири. 

Әййемги Шығыс ҳәм Антикалық дүньяда философиялық пикирлерди 
үйрениўдеги зәрүрлигин, оның жәҳән мәденияты  ҳәм пәни ушын әҳмийети. 

3-тема. Орта әсир мусылман шығысының диний философиялық 
ойы ҳәм араб философиясы. Орайлық Азияда ерте ҳәм соңғы ренессанс 
дәўири философиялық ойының раўажланыўы. (IX-XIIҳәм  XVәсирлер ) 

(2 саат) 
Орайлық Азиядағы ең әййемги философиялық қараслар. Әййемги 

Хорезм, Согдиана, Афросиёб, Шаш мәденияты, оның миллий ғәрезсизлик 
идеясының   қәлиплесиўиндеги әҳмийети. 

«Авесто» ҳәм Зардуштийлик идеялары. Авесто-мәмлекетиниң 
цивилизацисы ҳәм халықларымыздың  социаллық ой-пикири, тарийхының 
әййемги үлгиси. Македониялы Искендер  тәрепдарлары, Бактрия ҳәм Кушон 
мәмлекети дәўириндеги идеялық қараслар, Орайлық  Азияда буддизм. 

Моний ҳәм Маздактың философиялық қараслары. Олардың тарийхын 
тәғдирин ҳәм халықларымыздың мәдений раўажланыўына тәсири. Орайлық 
Азияның араблар тәрепинен басып алыныўы. Ғәрезсизликке қарсы гүрес-
азатлық ҳәм ғәрезсизлик идеясы тымсалы. Ерте орта әсирде Ўатанымыздың 
жәҳәндеги  ири мәденият орайларынан бирине айланыўы 
Цивилизациямыздың Шығыс халықлары мәдениятына кери тәсири. 

Имам ал-Бухари ҳәм Имом ат-Термизий уллы ҳәдистаныў алымлары. 
«Ал жомеъ ас-саҳиҳ» шығармасы, Имам ул-Аъзам Абу Ҳанифа, имом 
Мотуридий ҳәм Бурҳониддин әл-Марғиноний қараслары, «Ал-Ҳидоя» 
шығармасы. Ал-Хоразмий, ал-Фарғоний, Фаробий, Беруний ҳәм Ибн 
Синониң илимий-философиялық қараслары. Тасаввуф ҳәм оның 
тариқатлары. 

Монғол басқыншылығы: социаллық-сиясий ҳәм мәдений ойдың 
кризиси. Орайлық Азия ояныў дәўириниң  басқышы, олар ортасындағы  
тығыз байланыс мәселелери. 

Ерте орта әсирлердеги Уатанның  мәдениятының шығыс ҳәм жәҳән 
цивилизациясына тәсирин үйрениў машқалалары «Алла қәлбимизде, 
жүрегимизде» принципи ҳәм  ерте  орта әсирдеги  диний пикирдиң 
философияны үйрениўдиң ҳәзирги дәўирдеги әҳмийети. 
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Монғол басқыншылығы ақыбетлери ҳәм орайласқан мәмлекет идеясы 
Әмир Темур ҳәм темурийлер мәмлекети, оның социаллық-сиясий турмысы 

«Темур тузуклери» ҳәм миллий идеялардың раўажланыўы. 
Улуғбек Орта әсир мәдениятының атақлы ўәкили Улуғбек 

академиясы. Алишер Наўайының турмысы ҳәм дөретиўшилиги. Бабур ҳәм 
бабурийлер дәўири-Темур дәўири миллий идеяларының Шығыс ҳәм 
Ҳиндстанға  тарқалыў процесси сыпатында. «Бабурнома» ҳәм оның 
идеялары. Мирза Бедил ҳәм Бобораҳим Машрабнинг социаллық-
философиялық қараслары. 

Темурийлер дәўиринен кейинги социаллық-сиясий процесслер. 
Шайбанийхан ҳәм Шайбанийлер дәўиринде философиялық ой-пикирлер. 
Бирден-бир жалғыз миллий идеялық принциплер системасының улыўма 
этниклик ҳәлсиреўи Миллий идеялар системасының улыўма кризиси. XVII-
XVIII әсирлерде мәмлекеттиң ханлық ҳәм әмирликлерге  бөлинип кетиўи. 
Олардағы социаллық-сиясий аўҳал ҳәм мәдений  процесслер. Огаҳий  ҳәм 
Аҳмед Доний искерлиги. 

Миллеттиң идеялық бослығы ҳәм идеологиялық ҳәлсизликтиң 
ақыбети. Патша Россиясы басқыншылығы ҳәм философиялық пикир тәғдири. 
Идеологиялық майданда көтерилисшилер идеяларының үстинлиги. 

XIX әсирдиң аҳыры ҳәм XX әсир басларында философиялық  
пикирлер. Жадидлер ҳәрекети. Жадидлик–миллий идеялар ушын гүрес 
философиясы. Беҳбудий, Мунавварқори, Фитрат, Чўлпон, Абдулла Қодирий, 
Абдулла Авлоний-жадидлер философиясының баслаўшылары. 

Бурынғы Аўқам ҳәм тоталитаризм дәўири, революционерлер 
идеологиясы тәсирлери:  философиялық жуўмақ ҳәм сабақлар. Марксизм: 
оның қәдирлениўи ҳәм қәдирсизлениў себеплери. 

4-тема. Европада Орта әсирлер философиясы . Жаңа дәўир 
философиясы. Немец классик философиясы. 

(2 саат) 
Рим империясының қулаўы ҳәм  Европада бирден-бир миллий 

идеологияның кризиси. Орта әсирде Европа мәденияты. Номинализм ҳәм 
реализм, апологетика, патристика ҳәм схоластика идеялары. 

Ренессанс дәўири философиялық ой-пикири. Европада XV-XVII 
әсирдеги социаллық-сиясий өзгерислер ҳәм жаңа заман философиялық ой-
пикириниң қәлиплесиўи. Рим философиясы: Ж Бруно, Н Коперник, Ф Бэкон, 
Т Гоббс қараслары. 

XVII әсир Европа философиясындағы рационализм, XVIII әсир 
мәрипетшилиги: Вольтер, Руссо, Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах. 

И.Кант- немис философиясының баслаўшысы. Канттың дүньяны 
филоосфиялық аңлаў, түсиниў тәлийматы. В.Гегель- немис философиясының 
ири ўәкили. Гегельден кейинги философиялық ағым ҳәм идеялық 
процесслер. 

Орта ҳәм жаңа дәўир Европа философиясын үйретиўдиң ҳәзирги 
дәўирдеги әҳмийети. 
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5-тема. XX әcир философиясы 
Ҳәзирги заман философиясындағы мийраслық ҳәм жаңаланыў оның 

XIX әсирдеги тамырлары. Ҳәзирги шет Шығыс мәмлекетлеринде 
философиялық  пикирлер, ағым ҳәм мектеплер. И.Каримов-Өзбекстанда 
ғәрезсизлик дәўири философиясын жаратыў философия ҳәм тарийхтың  өз-
ара байланыслылығы ҳаққында. 

Позитивизм философиясы. Оның батыс мәмлекетлери  турмысы ҳәм 
пуқаралар турмыс образында  көринис табыўы. О.Кант, 
Д.С.Милль.Г.Спенсердиң  қараслары. Неопозитивизм ҳәм постпозитивизм 
идеялары. Эмпириокритицизм философиясы. Ф.Ницшенниң философиялық 
қараслары. 

Турмыс философиясы ҳәзирги демократиялық мәмлекетлерде  инсан 
жасаўының  принципи сыпатында А.Бергсон ҳәм О.Шпенглер философиялық 
тәлийматы. Прагматизм философиясы. Ч. Пирс. У.Жеймс. Ж.Дьюининг 
философиялық қараслары. «Американша жасаў модели» идеясы ҳәм оның 
әмелге асырылыўы. 

Экзистенциализм философиясы. Кьеркегор-инсан философиясының 
тийкарын салыўшы. Демократиялық дүньяда социаллық процесслердиң 
орайына инсан проблемасының қойылыўы. Инсан қәдири ҳәм ҳуқықлары 
проблемасы.  Феноменология философиясы ҳәм оның теориялық дәреклери. 

Батыс мәмлекетлеринде жәмийет философиясы П.Сорокин ҳәм батыс 
социологиясы. Индустриал ҳәм  постиндустриал жәмийет теориясы. 
К.Поппер ҳәм оның «Ашық жәмийети теориясы». «Қарама-қарсылықлар 
теориясы»-конфликтология ҳәм оның тийкарғы принциплери. А.Зиммел, 
Р.Дарендорф, А.Козер ҳәм Т.Парсонс қараслары. З. Бзежинский заманагөй 
жәмийеттаныў ҳәм улыўмаинсаныйлық оны үйрениўдиң әҳмийети. 

 
6-тема. Болмыс ҳәм материя философияның тийкарғы 

категориялары. 
(2 саат) 

Дүнья ҳәм илимниң пайда болыўы ҳәм эволюциясы ҳаққында ҳәзирги 
заман философиясының ой-пикирлери. 

Дүнья ҳәм адамның барлығы ҳәм жасаўы менен байланыслы болған 
проблемалар-философияның тийкарғы мәселеси, дүнья туўралы монистлик, 
дуалистлик ҳәм плюралистлик қараслар ҳәм олардың бүгинги күндеги 
әҳмийети. 

Дүнья түсиниги. Дүньяның диний, илимий ҳәм философиялық 
көриниси. Дүньяның пайда болыў формалары материаллық, мәнеўий, тәбий, 
социаллық, индивидуаллық ҳәм басқалар. 

Адам ҳәм  дүнья, олардың дүньяўий, диний ҳәм философиялық 
түсиндириўлерин үйрениўдиң жас әўлад мәнеўий камалатындағы әҳмийети. 

Болмыс  түсинигиниң мәниси. Онтология-болмыс философиясы 
Болмыс, жоқлық, барлық, материаллық ҳәм руўхыйлық түсиниклери. 
Олардың дуньялық, диний ҳәм философиялық түсиндириўлери. Болмыс 
туўралы тарийхый концепциялары жоқлық барма, реаллық па який идеал 
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категория ма? Оны материалист юншылық пикирлеўи менен сыпатлап бола 
ма?  Жоқлық теологиялық категориясы сыпатында. 

Объектив ҳәм субъектив  болмыс түсиниклери. Болмыстың 
анорганиклик, органиклик ҳәм социаллық формалары. Микродүнья, 
макродүнья, мегадүнья ҳәм олардың пайда болыў өзгешеликлери. Болмыс 
ҳәм пайда болыў. Мәнгилик әзелийлик, өткиншилик, туўылыў ҳәм өлим, 
«бул дүнья» ҳәм «ол дүнья» туўралы пикирлесиўлер. 

Реаллық түсиниги. Материя категориясы. Оның өзгешеликлери  ҳәм 
пайда болыў формалары ҳаққында заманагөй қараслар. Материяның 
пүтинлик принципи ҳәм оның бөлимлерге бөлингенлиги. Материяның 
көриниси  ҳәрекет түсиниги. Ҳәрекеттиң тийкарғы формалары ҳәм олар 
ортасындағы өз-ара байланыс. Ҳәкимияттың мәңгилиги, үзликсизлиги ҳәм 
тынышлықтың  салытырмалылық принципи. 

Болмыстың космос әлеми ҳәм ўақытта пайда болыў принципи. Мәкан 
ҳәм заман түсиниклери, олардың  өз-ара байланыслылығы. Космос әлеми -
ўақыт өлшемлери ҳәм олардың  шексизлиги проблемасы мәкан ҳәм заманның  
мәңгилиги ҳәм үзликсизлиги принципи Социаллық мәкан ҳәм заман, оның 
раўажланыў принциплери. 

Болмыс ҳәм оның  барлық усылларын философиялық үйрениўдиң 
жаслар мәнеўий камалатындағы әҳмийети. 

7-тема. Философияда сана. Билиў теориясы. 
(2 саат) 

Сана ҳәм руўхыят не? Олар космостың  эволюциясының нәтийжесине 
яки иләҳий әжайибат па? Сана ҳәм руўхыяттың қәлиплесиўи ҳәм 

раўажланыўы туўралы тәбийий-илимий көз-қараслар. Философияда  сана ҳәм 
руўхыят машқаласы. 

Инсан санасының тәбийий-социаллық тәреплери. Сана ҳәм инъикос. 
Инъикостың мәниси, тийкарғы формалары. Инъикос процесси. Сезим ҳәм 
сәўлелендириў. Ирода ҳәм ой. Өзин-өзи аңлаў, туйғылар, саналылық ҳәм 
санасызлық проблемалары. Сана, тил ҳәм сөз. 

Сана ҳәм яд. Гипноз ҳәм парапсикологиялық қубылыслар. Сана ҳәм 
болжаў. Хабарлар теориясы. Информациялық партлаў ҳәм хабар  
дүньясының глобалласыў процесси. 

Социаллық ҳәм индивидуаллық сана. Психология ҳәм логикада 
социаллық сананың тийкарғы формалары, олар арасындағы парықлар ҳәм өз-
ара байланыс. 

Сана ҳәм руўхыяттың философиялық түсиндирилиўин үйрениўдиң 
әҳмийети. Жасларда сана ҳәм руўҳыят  туўралы дүньялық, философиялық 
принциплерди қәлиплестириў зәрүрлиги. 

Билим ҳәм  билиў философиялық анализ темасы сыпатында. Билиў-
гнесеологияның  тийкарғы категориясы.  Билим-билиўдиң мақсети ҳәм 
тийкарғы нәтийжеси. Билиўдиң объекти ҳәм субъекти. Субъекттиң активлиги 
ҳәм билимниң объективлиги. 

Инсан билиўиниң тийкарғы басқышлары. Сезиўлик ҳәм рационаллық 
билиў. Сезиў, саналылық, елеслеў, түсиник, ой жуўмағы ҳәм жуўмақ. 
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Алдынан көре билиў, индуатив билиў, ғайыбана билиў, болжаў, елеслеў ҳәм 
болжаў. Логикалық билиў ҳәм оның өзине тән тәреплери. 

Илимий билиўдиң мәниси ҳәм методлары. Метод теория ҳәм 
методология. Улыўма ҳәм арнаўлы илимий методлар. Билиўде  эмпиризм 
ҳәм рационализм. Әмелий ҳәм теориялық изертлеўдиң методлары ҳәм 
қураллары. 

Шынлық түсиниги. Шынлыққа ерисиў-билиўдиң тийкарғы мақсети. 
Шынлықтың түрли формалары: абсолют, относительны ҳәм сароб 
шынлықлар. Шынлықтың анық-рәўшан (конкретлиги) шынлық өлшеми. 

Ҳәзирги дәўирде билиў ҳәм шынлық проблемасы оны үйрениў 
зәрүрлиги. Өзбекстанның ғәрезсизлиги ҳәм билимли, илимли жасларды 
тәрбиялап ер жеткизиў ўазыйпалары. 

 
 

8-тема. Философияда диалектика мәселеси.  
(4 саат) 

Философиялық методлар, нызамлар ҳәм категориялар: өзгериў, 
ҳәрекет, раўажланыў ҳәм өз-ара байланыс түсиниклери. Раўажланыўдың 
тийкарғы бағдарлары. Тәбий, социаллық ҳәм илимий раўажланыў. Ең 
улыўма, улыўма ҳәм өзгеше байланыс. 

Раўажланыў туўралы түрли теория, усыл ҳәм концепциялар. 
Диалектика, оның заманагөй түсиндирилиўи. Метафизика, оның тийкарғы 
түсиниклери ҳәм принциплери. Диалектика раўажланыў ҳәм өз-ара 
байланыс, метофизика-барлық услубы сыпатында. Классикалық ҳәм ҳәзирги 
заман философиясында диалектика ҳәм метофизика мәселелери. 
Салыстырмалы тынышлық ҳәм өзгерислердиң өз-ара байланыслылығы 
әлемде ҳәмме салыстырмалылығы туўралы  релятивистлик қараслар. 

Раўажланыў ҳәм системалылық. Өз-ара бир-бирин суўретлеў 
принципи. Себеплилик теориясы. Детерменизм ҳәм индетерминизм. Өзин-
өзи шөлкемлестириў принципи. Синергетика ҳәм оның тийкарғы идеялары. 

Диалектика  ҳәм метафизика, детерменизм ҳәм индетерминизм, 
релятивизм ҳәм синергетиканың жәҳән  философиясы ушын әҳмийети. 
И.Каримов турмыс нызамлықлары ҳәм ғәрезсизлик процессин 
диалектикалық түсиндириў туўралы. Ғәрезсизликти беккемлеў 
ўазыйпаларының өз-ара тығыз байланыслылығы. 

Философиялық  нызамлар. 
Раўажланыў процессинде тәкирарланыў принципи, нызам ҳәм 

нызамшылық түсиниклери, нызамлардың  объективлиги. Тәбият ҳәм 
жәмийет нызамлары. Философиялық нызамлар ҳәм олардың өзине тән 
өзгешеликлери. 

Реаллық ҳәм өзгерис процессинде турақлылық ҳәм қарама-қарсылық 
диалектикасы.Турақлылық, қәўип, қарама-карсылық түсиниклери. Олар 
ортасындағы байланыс турақлылық ҳәм қарама қарсылық диалектикасының 
тәбият ҳәм жәмийет ушын әҳмийети. И.Каримов өзгерислердиң қарама-
қарсылықлы характери, оны шешиў жоллары, имканиятлары туўралы. 
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Ғәрезсизлик ҳәм жәмийеттиң эволюцион раўажланыўы Уллы келешек –
мақсет, реформалар-оған жетиў усылы, турақлылық-бул процесс 
эволюционлығын тәминлейтуғын шәрт-шәрайыт. 

Әлемниң барлығы – сан ҳәм сапа реаллығы  тәризинде. Сан ҳәм сана 
түсиниклери. Өлшемниң бузылыўы ҳәм  жаңа сапаға өтиў. Раўажланыўдың 
эволюцион өзгериў усылы ҳәм  оның ҳәзирги Өзбекстанда пайда болыў 
өзгешеликлери. 

Өзгерис ҳәм раўажланыў процесслеринде өзин-өзи бийкарлаў 
принципи. Бийкарлаў түсиниги. Бийкарлаўды бийкарлаў диалектикасы. 
Мийраслық-ескиниң бийкарланыўы ҳәм жаңадан қәлиплесиўи сыпатында. 
Жаңадан ескилик элементлериниң сақланыўы ҳәм бәрхам табыўы 
проблемалары. Жаңаны қурмастан-ескисин бузбаслық принципи. 
Ғәрезсизликти беккемлеў процессинде мийраслық ҳәм жаңаланыўдың өзине 
тән өзгешеликлери. Бул процесстиң ғәрезсизлик  идеологиясын 
қәлиплестириў ҳәм кәмил инсан тәрбиясы ушын әҳмийети. 

 Философиялық категориялар. 
Әлем барлығы ҳәм өз-ара байланыслылығының айрықша, жеке ҳәм 

улыўма тәреплери. Пүтин ҳәм бөлек система структура ҳәм элемент-әлем 
дүзилисиниң пайда болыў формалары сыпатында. Айрықшалық, жекелик 
ҳәм улыўмалық, пүтин ҳәм бөлек категориялар. 

Жәҳән раўажланыўының бир пүтинлиги ҳәм Өзбекстан оның 
қурамлас бөлеги екенлиги. Раўажланыўдың өзбек модели: жеккелик ҳәм 
улыўмалық диалектикасы. 

Мәнис ҳәм қубылыс реаллықтағы өз-ара  байланыслылықтың 
көринислери сыпатында. Мәнис ҳәм қубылыс категориялары. Оларда 
тәбиятта ҳәм жәмийетте жузеге шығыўы. Өзбекстанның ғәрезсизлиги ҳәм 
ғәрезсизликти беккемлеўдиң түп мәниси. Бул бойынша әмелий қәдемлер-
өзгерислер процессиниң қубылыслары тәризинде. 

Реаллықта мазмун ҳәм форманың жүзеге келиў өзгешеликлери. 
Мазмуны ҳәм форма категориялары, олардың тәбият ҳәм инсан турмысында 
көринисиниң өзгешеликлери. Өзбекстанның ғәрезсизлиги: реформалардың  
әмелге асыў процессинде  мазмун ҳәм форманың бирлиги. 

Өзгерис ҳәм өз-ара байланыс процессиниң себепли байланыслар. 
Себеп ҳәм ақыбет  категориялары. Реаллық ҳәм қубылыслардың өз-ара 
байланыслылығының себеп ҳәм ақыбет байланысы тәрзинде әмелге асыўы. 

Реаллықтағы зарүрли ҳәм тосқынлық категориялары, олардың өз-ара 
байланысы ҳәм бир-бирин суўретлеў  принципи. Зәрүрлик ҳәм 
тосқынлықтың көринисиниң  өзгешеликлери. 

Өзгерислер ҳәм раўажланыў процессинде имканият ҳәм реаллық. 
Имканият ҳәм реаллық категориялары олардың  мәниси ҳәм мазмуны. 
Өзбекстанның ғәрезсизлигин беккемлеўде имканият ҳәм реаллықтың 
бирлесиўи. 

9-тема. Тәбиятты философиялық түсиниў. 
Тәбият түсиниги, оның философиялық мәниси ҳәм мазмуны. 

Натурфилософия-тәбият философиясы. Жанлы ҳәм  жансыз тәбият. Олардың 
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бир пүтинлиги, тығыз байланыслылығы турмыс, оның қәдир қымбаты 
проблемасы. Жерде турмыстың пайда болыўы туўралы дүньялық ҳәм диний 
қараслар, тәлийматлар ҳәм олардың тийкарғы идеялары. 

Тәбият ҳәм жәмийет, тәбий ҳәм жасалма орта, олардың өз-ара 
байланысы. Тәбият-жәмийеттиң  жасаў шәрти. Жәмийеттиң тәбиятқа тәсири 
Инсан искерлиги планеталық қубылыс сыпатында. 

Тәбияттың улыўмаинсанийлық раўажланыўы барысында Жердеги  
турмыс ҳәм биосоциаллық ноосфера, экосфера ҳәм эргосфера түсиниклери, 
олардың  тығыз  байланыслылығы ҳәм пикирлери. 

Экологиялық проблемалардың жүзеге келиў себеплери ҳәм оларды 
ҳал қылыў проблемалары. Өзбекстанда тәбиятты асырап абайлаў ҳәм 
экологиялық сана ҳәм жуўапкершилик  жаслар камалатының қурамлық 
бөлеги.  

 
10-тема. Социаллық философия 

Жәмийетти философиялық анализлеў. 
(2 саат) 

«Жәмийет» түсиниги оның мәниси, барлығы ҳәм раўажланыўы 
нызамлары. Жәмийет –инсанияттың улыўма шаңарағы. Жәмийеттиң 
барлығының, өмир сүриўиниң материаллық ҳәм мәнеўий факторлары. 
Жәмийет раўажланыўы ҳаққында ҳәрқыйлы  теориялар. 

Жәмийет раўажланыўында эволюциялылық ҳәм мийраслық. Жәмийет  
тарийхы ҳәм раўажланыўының класслық қарас ҳәм социаллық 
қарсылықларды догмаластырыўдың зыяны. 

Жәмийет турмысында турақлылық    ҳәм турақсызлық. Турақлы 
раўажланыў-тынышлық ҳәм эволюцион раўажланыў гиреўи. Инсанияттың 
қәўипсиз раўажланыў имканиятлары ҳәм проблемалары. Жәмийет    
раўажланыўында толерантлық принципи. 

Жәҳәнниң миллий мәмлекетшилик раўажланыўы. Раўажланыўдың 
өзине тән тәнлик ҳәм маслық принципи. Өзбекстанның миллий ғәрезсизлиги. 
Ғәрезсизликти беккемлеў, азат ҳәм абат Ўатанды болдырыў процесси. 

Раўажланыўдың өзбек модели-жәмийет раўажланыўының эволюцион 
раўажланыў концепциясы. Оның тийкарғы принциплери, миллий ҳәм 
планетарлық әҳмийети. Экономика ҳәм мәнеўият. Экономикалық 
раўажланыўдың мәнеўий раўажланыўға байланысы. Заманагөй  
технологияларды өндириске енгизиў ўазыйпалары экономикалық басқарыў 
ҳәм идеологиялық процесслер. 

Жәмийет ҳәм шаңарақ. Саламат әўлад тәрбиясы-жәмийет келешеги 
ушын ҳәрекет. Ана ҳәм ҳаялдың муқәддеслиги-өзбеклик қәдрият Ана тили –
миллет руўхы. Өзбекстанда жәмәәт, шөлкем ҳәм бирлеспелер искерлиги. 
Жәмийет раўажланыўында мәмлекет. Реформалар сиясаты ҳәм мәмлекеттиң  
реформашы екенлиги . 

Жәмийет философиясы ҳәм раўажланыўдың өзбек моделин 
үйрениўдиң әҳмийети. Жас әўладты социаллық-философиялық билимлерди 



 19 

қәлиплестириў ҳәм раўажланыўымыздың принциплери туўралы илимий 
жуўмақлар ҳасыл қылыў зәрүрлиги. 

11-тема. Философияда адам проблемасы. 
Инсан әлемниң қурамлас бөлеги. Адам, инсан индивид ҳәм жеке адам 

түсиниклери. Инсан тарийхтың жаратыўшысы ҳәм ең уллы социаллық 
қәдрият. Антропология инсан туўралы пән. Инсанның жәмийеттеги орнының 
заманагөй түсиндирилиўи. 

Инсанның тәбияты ҳәм мәниси. Инсанның барлығы дене ҳәм руҳ 
(мәнеўият) бирлиги. Инсан болмысы: тәбий мақлуқат, биологиялық зат. 
Социаллық қубылыс. Инсанның мәнеўий-руўхый дүньясы. Жеке адамның 
тәбияты, социаллық ҳәм мәнеўий-психологиялық  өзгешеликлери. Мақсет 
ҳәм пәнлер инсан болмысының принциплери сыпатында. 

Ғәрезсиз Өзбекстанда демократиялық жәмийет қурыў, инсан мәплери 
оның материаллық ҳәм мәнеўий талаплары. Реформалар-инсан мәплерин 
гөзлеп әмелге асырылып атырған процесс. Базар мүнәсибетлерине өтиў 
шараятында социаллық қорғаў принципи. 

Инсан проблемасы үйрениўдиң тәрбиялық зәрүрлиги ҳәм әҳмийети. 
Өзбекстанда азат Ўатан ҳәм еркин турмыс қурыў ўазыйпасының жаслар 
мәнеўий камалаты менен бирлигин тәмийнлеў-заманагөй тәлим-тәрбия 
исиниң өлшеми сыпатында. 

12-тема. Жәмийеттиң руўхый турмысы. 
Мәнеўият түсиниги, оның мәниси ҳәм мазмуны. Манеўият социаллық 

қубылыс сыпатында. Мәнеўияттың пайда болыўы, мәниси туўралы 
концепциялар. Мәнеўияттың инсан ҳәм жәмийет турмысындағы  орны ҳәм 
әҳмийети. 

Мәнеўияттың инсаний қәдриятлар системасындағы орны. Мәнеўий 
мийрас ҳәм ҳәзирги заман. Мәнеўиятта миллийлик ҳәм улыўма инсаныйлық. 

«Өзбек мәнеўияты» түсиниги. Өзбекстанға тән мәнеўий турмыс ҳәм 
мәдений принциплер. Ғәрезсизлик дәўиринде мәнеўияттағы өзгерис ҳәм 
жаңаланыў процесси. 

Мәнеўият ҳәм идеология: улыўмалық, қәўип, өз-ара байланыс, өз-ара 
тәсир. Идеология жамийет мәнеўиятының идеялық сәўлелениўи сыпатында. 

Мәнеўияттың экономика,  сиясат, искусство, ҳуқық, дин ҳәм 
турмыстың  басқа тараўлары менен өз-ара қатнасы. 

Мәнеўият ҳәм мораль. Мораль мәнеўий тараўдың қурамлас бөлеги. 
Ҳәзирги дәўирде кәмил инсан, жоқары мораллық  қәсийетлерге ийе жеке 
адамды тәрбиялаў  ўазыйпалары. 

Мәнеўият ҳәм эстетика. Эстетик ҳәм руўхый дүньясы гөззал инсан 
мәнеўияты. Мәмлекетимиз пуқараларында жоқары эстетикалық тәрбиялаў 
зәрүрлиги. 

Ғәрезсизлик тәрбияның мәнеўий принциплери. Ғәрезсиз 
Өзбекстандағы мәнеўий жаңаланыў процесинде жас  әўладты камолатқа 
жеткизиў машкалалары. 
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Философия оны ҳәм мәденияттаныў проблемалары мәдениятты раң-
бәреңлик, миллийлик ҳәм улыўмаинсаныйлық. Миллий мәденияттың 
улыўмаинсаный цивилизациядағы орны. 

Ўатанның мәдениятында улыўмаинсаный қәдрият үстинлиги. 
Өзбекстанда жасайтуғын миллетлердиң мәдений раўажланыўы, қәдриятлар 
ҳәм үрп-әдетлердиң XXI әсир цивилизациясындағы перспективалары. 

Мәденият ҳәм цивилизациялардың тийкарғы принциплери, нызамлық 
ҳәм өзгешеликлерин үйрениў-мәнеўий камалат дәреги. Жас әўладты жоқары 
мәдениятлы ҳәм улыўмаинсаный қәдриятлар руўхында тәрбиялаў 
ўазыйпалары. 

Идея түсиниги, оның көринис формалары. Диний, дүньялық илимий 
ҳәм ғайрымиллий идеялар. Миллий ҳәм улыўмаинсаный идеялар, 
идеялардың тарихый раўажланыў ҳәм жәмийет турмысындағы әҳмийети, 
идея ҳәм догма, идеяларды абсолютлестириў ҳәм буның ақыбетлери. 
Ақыдапаразлық идеялары. Олардың мәниси, мақсетлери, тийкарғы 
өзгешеликлери ҳәм қәўип-қәтери. 

Идея ҳәм идеология. Олардың өз-ара байланысы. Идеология –идеялар 
философиясы. Идеология – талап, мақсет ҳәм умтылысларды 
сәўлелендиретуғын идея, тәлимат ҳәм бағдарламалар системасы. 

Идеологиялық идеялар ҳәм қәдриятлар. Олардың инсаният тарийхы 
ҳәм тәғдириндеги орны. Идеологияның абсолютлестирилиўи 
(идеологияландырылыўы) ҳәм  идеологиясызлық (деидеологизация). 
Олардың мәниси ҳәм ақыбетлери. 

Ҳәзирги дүньяның идеологиялық көриниси. «Идеологиялық майдан», 
«Идеологиялық бослық», «идеологиялық полигон», «идеологиялық тәсир», 
«идеологиялық иммунитет» тусиниклери. Идеологиялық процесстиң 
глобалласыўы. Геостратегиялық мақсетлер ҳәм идеологиялық сиясат. 
Дүньяны идеологиялық билим алыўға урыныўлар ҳәм оның  ақыбетлери. 
Орайлық Азиядағы идеологиялық процесслер. 

Өзбекстанның ғәрезсизлиги ҳәм идеологиялық  машқалалар. 
Идеологиялық бослыққа жол қойып болмаслығы. Идеологиялық бослықты 
толтырыў ҳәм жаңа идеологияны қәлиплестириў зәрүрлиги. 

Ғәрезсизлик идеологиясы-жәмийетимизди келешекке жетеклеўши 
күши. И.Каримов мийнетлерин ғәрезсизлик  идеологиясы концепциясының 
ислеп шығылыўы ҳәм илимий тийкарланыўы. Ғәрезсизлик идеологиясының 
тийкарғы идеялары, принциплери, өзгешеликлери, мақсет ҳәм  мулжаллари. 

Ғәрезсизлик идеологиясын тийкарғы принциплери әмелге асырыў  
жоллары ҳәм принциплериниң халықтың санасына  сиңдириў усыллары ҳәм 
имканиятлары. 

Қәдриятлар темасының тарийхы ҳәм шығыс қәдирлеў принциплери, 
өтмиште қәдриятлар ҳәм қәдирлеў өлшемлерине қатнас. 

Қәдирлеў категориясы, оның мәниси ҳәм мазмуны қәдриятлар 
системасы. Қәдриятлардың көринис формалары ҳәм олардың тийкарғы 
өзгешеликлери. Қәдирлеў ҳәм басқа, олардың өз-ара байланысы. 
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Аксиология-қәдриятлар ҳаққында пән. Оның раўажланыў 
имканиятлары. 

Ғәрезсизлик ҳәм қәдриятларға байланыслы қарастың унамлы 
өзгериси. 

Өзбекстанда миллий қәдриятларды асырап-абайлаў ҳәм 
улыўмаинсаный  қәдриятлардың үстинлигин тәмийнлеў процесси. 

Ҳәзирги дәўир қәдриятлары ҳәм олардың жәмийет ҳәм инсан 
турмысында әҳмийетиниң асып барыўы. Жаслар камалаты ҳәм тәлим-тәрбия 
процессинде қәдирлеў принциплерин туўры қәлиплестириў ўазыйпалары. 

Сиясат ҳәм ҳуқық, сиясий ҳәм ҳуқықый мүнәсибетлер, 
демократиялық жәмийет түсиниклериниң мәниси ҳәм мазмуны. Сиясий ҳәм 
ҳуқықый қараслар раўажланыўының тарийхый бақышлары. Философия ҳәм 
сиясаттаныў. 

Тоталитаризм ҳәм демократиялық жәмийет сиясаты. Ғәрезсизлик ҳәм 
сиясаттың унамлы бағдарланғанлығы Өзбекстан Республикасы 
раўажланыўының тийкарғы өзгешелиги. 

Өзбекстан Конституциясы ҳәм улыўмаинсаный демократиялық 
қәдриятлар үстинлиги тәмийнлеў. Республикада ҳуқықый мәмлекет ҳәм 
пуқаралық жәмийетти қурыў. Пуқаралардың ҳуқықларын тәмийнлеў 
кепилликлери ҳәм олардың практикасы. 

Жәмийет турмысының бәрше салаларын еркинлестириў Өзбекстан 
мәмлекети сиясатының  үстинликке ийе принципи. Республика ишки ҳәм 
сыртқы  сиясатының бирлиги. 

Ҳәзирги заман жәҳән сиясый  турмысының улыўмаинсаный 
регионлық, территориялық (глобаллық, зоналық ҳәм регионлық) 
өзгешеликлери. Геосиясат ҳәм халықаралық мүнәсибетлеринде 
Өзбекстанның орны. Өзбекстан Республикасының XXI әсир босағасындағы 
ҳәм оның басларындағы сиясатының тийкарғы принциплери. 

 
Тәлим  тарийхы, оның түрли цивилизациясы ҳәм дәўирлердеги 

раўажланыўы. Илимниң пайда болыўында Шығыс ҳәм Батыстың роли. 
Европоцентризм ҳәм Азияцентризм, олардың мәниси. Орта әсир, ояныў 
дәўири ҳәм XIX әсирде пән. Өзбекстанның ғәрезсизлиги ҳәм пән-техника. 

Ҳәзирги заман илиминиң улыўма мәниси. Оның улыўмаинсаный 
проблемаларды шешиў, мәденият, сиясат ҳәм өндиристеги орны. Илимниң 
мәденият, қәдриятлар ҳәм сиясатлар менен өз-ара байланыслары. Илимий 
билиў методлары ҳәм қәделериниң глосеологиялық тәбияты. Әмелий ҳәм 
теориялық изертлеў усыллары: бақлаў, салыстырыў, тасвирлаш, 
формаллаштириш, моделлестириў, компьютерлестириў. Илимде 
дөретиўшилик проблемасы, ойлап табыўлар, олардың әҳмийети ҳәм 
ақыбетлери. 

Илимниң аксиологиялық проблемалары, мәнеўий-мораллық 
принциплери, қәдири ҳәм қәдриятлары. Илим-пәнниң  аксиологиялық 
жуўапкершилиги проблемалары. Алымның қәдриятқа қарай умтылыўы 
Социаллық дөретиўшиликтиң факторлары. Илимий изленисте еркинлик ҳәм 
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ҳақыйқатқа умтылыў. Алымның дүньяқарасы ҳәм илимниң келешеги 
проблемасы. Өзбекстанда  «илим методологиясының» үйренилиўи ҳәм 
әҳмийети. 

XX әсирдеги илимий-техникалық революция ҳәм улыўмаинсаный 
проблемалар. XXI әсирде дүнья ҳәм Өзбекстанда илим ҳәм жәмийетти  
инсанпәрўарластырыў ҳәм демократияластырыў процесси. Жәмийет 
турмысында илимниң орны ҳәм әҳмийетиниң артып барыўы. 

Өзбекстан илими, оның шөлкемлестириў системалары, илимий бирге 
ислесиўди, мектеплер ҳәм илимди шөлкемлестириўди формалары. Илимде 
традициялар ҳәм жаңаланыў. Илим - пән тийкарларын ийелеў-мәнеўий 
камалат дәреги. 

 
13-тема. Ҳәзирги заманның ғалабалық проблемалары ҳәм оларға 

философиялық анализ. 
(2 саат) 

Адамзат  келешегин белгиленген ең үстин жөнелис, процесс ҳәм 
машқалалар. Жәҳән раўажланыўының жақын ҳәм узақ келешегин илимий 
болжаў имканиятлары. Илимий болжаў усыллары. Илимий гипотеза ҳәм 
тахминлер, олардың әҳмийети. И Каримов тәрепинен тийкарланған 
«Өзбекстан-келешеги уллы мәмлекет» идеясы илимий болжаў үлгиси. 
Социаллық раўажланыўдың ҳәзирги дәўир ҳәм оның өзине хас 
өзгешеликлери.  Халықаралық интеграция процесси ҳәм универсал 
технологиялар. Улыўмаинсаный проблемалар, олардың  тийкарғы жөнелис 
ҳәм көринис табыў өзгешеликлери. Улыўмаинсаный проблемаларды ҳал 
қылыў жоллары ҳәм имканияты. Жәҳән ҳәм Өзбекстан XXI әсирде: 
қәўипсизликке таҳдид,  турақлылық шәртлери ҳәм раўажланыў 
кепилликлери. XXIәсир басларында Өзбекстан раўажланыўының тийкарғы 
жөнелис ҳәм өзгешеликлери. 

Республикамыз тәбияты ҳәм оны асырап-абайлаў машқалалары. Арал 
бойы экономикасы ҳәм  мәмлекттиң тәбиятын сақлаўда  инсан 
жуўапкершилиги. Саламат  әўлад  ушын ҳәрекет ҳәм Өзбекстан инсан 
саламатлығына итибар. Мәнеўий баркамал әўладты  тәрбиялаў ўазыйпалары. 
Улыўмаинсаный проблемаларды үйрениўдиң тәрбиялық әҳмийети.  

 
14-тема. Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлигиниң 

философиялық проблемалары.  
(2 саат) 

Жәҳән цивилизациясының ҳәзирги дәўири ҳәм раўажланған 
мәмлекетлер турмысы. Өзбекстанның келешеги ҳәм ғәрезсизлигин беккемлеў 
процесси. Ғәрезсиз ҳәм еркин раўажланыў жәҳән цивилизациясына қосылыў 
жолы. 

Өзбекстанда жәҳән тарийхын  үйрениўге цивилизациялық 
қатнасыўдың актуаллығы. Өзбекстанның өзине тән раўажланыў жолы ҳәм 
раўажланыўының  өзбек модели туўралы И.А.Каримов теориясы. 
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Республиканың жәҳән цивилизациясына қосылыўының тийкарғы 
бағдарлары. 

Өзбекстандағы экономикалық реформалар. Экономика саласында 
Өзбекстанның жәҳән цивилизациясының қурамлас бөлегине айланыў 
имканияты ҳәм перспективалары. Экономикалық плюрализм ҳәм базар 
қатнаслары-цивилизация белгиси. 

XXIәсирде Өзбекстанның цивилизацияланған раўажланыўының 
өзгешеликлери. Өзбекстанда қурылып атырған жәмийет, оның тийкарғы 
принциплери, үстинликке ийе жөнелислери. Мәнеўий баркамал әўлад-уллы 
келешекти дөретиўши. 

ЭТИКА 
1-тема. Этика пәниниң предмети. Моральдың  мәниси,  

функциялары ҳәм принциплери. (4-саат) 
Этика –моральдың пайда болыўын, мәнисин, раўажланыўын ҳәм 

инсанның  шаңарақта ҳәм жәмийеттеги  әдеп-икрамлық қатнасықларын 
үйренетуғын илим екенлиги «этика», «мораль», «әдеп икрамлық» 
терминлериниң  келип шығыўы  мәниси ҳәм  оларды изертлеўдиң әҳмийети. 
Этиканың үш бөлеги:  эмпирикалық (сүўретлеў),  теориялық –философиялық,  
нормативлик. 

Этиканың  илимлер системасындағы орны, оның заманагөй  пәнлер 
менен байланысы: этика ҳәм философия,  этика ҳәм эстетика, этика ҳәм 
психология. Этика ҳәм динтаныў, этика ҳәм экология, этика ҳәм  педагогика, 
этика ҳәм сиясат. 

Миллий ғәрезсизлигимизди беккемлеўде этиканың  жәмийеттиң 
социаллық –руўхый турмысындағы орны. 

Патриот , миллетсүйгиш, адамгершиликли, ҳақ  кеўилли, ҳадал 
шахсты заманагөй  жетик инсанды тәрбиялаў ҳәм XXI -әсирде  дүнья 
жүзилик кеңисликте  этосфераны (этикалық орталықты  жаратыўға хызмет 
етиў этика пәниниң  ең актуал ўазыйпалары екенлиги. 

Моральдың  тек инсанға ғана  берилген  рухый қәсийет екенлиги. 
Адамзат тарийхындағы ең  дәслепки әдеп-икрамлық қағыйдаларының  пайда 
болыўы ҳәм жетилисип барыўы. 

Моральдың  регулятивлик  функциясы, яғный  оның адамлардың ис-
ҳәрекетлерин тәртиплестириўшиси сыпатында. Ҳуқықый ҳәм 
админстративлик тәртиплестириўден өзгешелиги. Мораллық сана ҳәм әдеп-
икрамлық қатнасықлары. Мораллық сана түсиниклериниң (жақсылық, 
жаманлық, мийнет ҳ.т.б) нормативлик-баҳалаўшы характери. Әдеп-икрамлық 
идеаллар, принциплер, нормалар ҳәм баҳалықлар, үрп-әдетлер, ҳәм 
традициялардың, сезимлер ҳәм жигердиң мораллық санадағы орны ҳәм  
әдеп-икрамлық искерликке тәсири. 

2-тема. Этикалық  тәлийматлардың раўажланыўының  тийкарғы  
басқышлары.(2-саат) 

Әййемги Шығыс этикалық ой-пикирдиң бесиги сыпатында Шумер, 
Бабыл (Вабилон) ҳәм әййемги  Мысрдағы этикалық көз-қаравслар. «Авесто» 
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-Туран ҳәм Иран халықларының әдеп-икрамлық қәде-қағыйдаларының  
жыйындысы сыпатында. 

Әййемги  Ҳиндстан ҳәм Қытайдағы  этикалық көз-қараслар; 
буддидизм этикасы; даосизм этикалық тәлийматы; Конфуций тәлийматының 
өзине тән тәреплери. 

Әййемги дәўирдеги классикалық этика. Әййемги Греция ойшыллары 
Сократ, Платон, Аристотельдиң  этикалық көз-қараслары. Эпикурдың 
этикалық тәлийматы. Әййемги Рим  этикасы (Тит Лукреций Кар, Сенэка, 
Эпиктет). Әййемги дүнья этикасының әҳмийети. 

Орта әсирлик мусылман Шығыс этикасындағы  негизги бағдарлардың 
пайда болыўы: диний-ҳәдислик әдеп-икрамлық (Аль Бухарий, Ат Термизий), 
философиялық этикалық тәлийматлар (Фарабий, Ар Разий, Ибн Сина. Ибн 
Русид),  суфизмниң (тасаввуф) тийкарынан мораль философиясы екенлиги 
(Ғаззалий, Руми). Темур ҳәм Темурийлер дәўири этикалық көз-қараслары: 
нақшбандия ҳәм жомартлық суфизм  тариқатларында  әдеп –икрамлық  
мәселелери (Наўайы, Жәмий. Кашифий). Даванийдиң этикалық тәлийматы. 

«Қалила ҳәм Димна» «Қутадғу  билик», «Қабуснама», «Гулистан»,  
«Бәҳәрстан»ҳ.т.б. пәнднамалардың этика тарийхында  тутқан орны. 

Орта әсирлик Европа этикасы (Августин Блаженный, Фома 
Аквинский). Европадағы Ояныў дәўириндеги  этикалық тәлийматлар (Валла. 
Мак иавелли, Монтень) 

Жанк дәўир этикасының тарийхый мазмуны;  рационализм ҳәм 
сенсуализм бағдарлары (Спиноза, Локк ҳ.б.). Немис  классикалық этикасы 
(Кант, Шеллинг, Гегель, Фейербах ҳ.б) ҳәм оннан кейинги  дәўирдеги 
тийкарғы этикалық тәлийматлар: иррационал бағдардың кең таралыяы (Конт, 
Шопенгауэр. Н ицше ҳ.т.б) 

XIX-әсирдиң  ақыры ҳәм XX -әсир басларында рус классикалық  
этикасының  пайда болыўы: Л.Толстой ҳәм Ф. Достоевскийдиң этикалық көз-
қараслары Вл.Соловьев, Н.Бердяев ҳәм басқа ойшыллардың этикалық 
тәлийматлары. 

XX -әсирдеги тийкарғы этикалық тәлийматлары ҳәм бағдарлар. 
Психоанилиз, экзистенциализм, суфизм этикасы  (З.Фрейд. Э.Фромм. 
К.Ясперс, Ж-П.Сартр, М.Ганди, Мухаммад Захид Қутқу ҳ.т.б.) 

ЭСТЕТИКА 
1-тема. Эстетика пәни. Тийкарғы эстетикалық категориялар 

(2 саат) 
1. Эстетика илим сыпатында. Эстетика ҳақыйқатлықты эстетикалық 

меңгериў туўралы илим. Эстетика гөззаллықтың изи искусствоның мазмуны, 
негизин изертлейди. Эстетиканың тийкарғы мәселеси гөззаллықтың изи 
адамның шынлыққа қатнасының дереги ҳаққында. 

2. Эстетика илимлер системасында. Эстетиканың философия, 
психология, этика, социология ҳәм басқада илимлер менен байланысы ҳәм 
айрықша орны. 

3. Еркин демократиялық жәмийет раўажланыўында эстетиканың орны, 
оның инсанның эстетикалық мәдениятын қәлиплестириўдеги ҳәм 
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жәмийетлик турмыстың барлық тараўларын руўхый байытыўдағы роли ҳәм 
практикалық әҳмийети. 
 

2-тема. Искусствоның мазмуны, жәмийеттеги тутқан орны. (2 саат) 
Искусство- бул шынлықты билиўдиң ҳәм эстетикалық ис-ҳәрекеттиң 

айрықша формасы. Искусствоның мазмуны ҳәм формасы арасындағы 
байланыслардың диалектикасы. Искусствоның жәмийеттеги тутқан орны. 
Искусстовны классификациялаў негизлери. Искусттвоның түрлери ҳәм 
жанрлары. Искусствоның халықшылығы. 

ЛОГИКА 
1-тема: Логика илиминиң предмети ҳәм әҳмийети. 

Ойлаў-логика илиминиң үйрениў объекти. 
Ойдың тийкарғы белгилери. Ойды үйрениўге ҳәр қыйлы жантасыўлар. 

(2 саат) 
Ойдың логикалық формалары ҳәм нызамлары ҳаққында түсиник. Ой 

формасы (логикалық форма) түсиниги. Ой нызамы түсиниги. Ой нызамлары 
туўры пикирлеўдиң айрықша  принциплери сыпатында. Пикирдиң шынлығы 
ҳәм оның  форма тәрепинен туўры қурылысы. 

Логика пәниниң предмети. Логика-ойдың  формалары ҳәм нызамларын 
үйрениўши пән. Формал логиканың предмети ҳәм структурасы, оның 
диалектик логика ҳәм математика логика менен өз-ара байланысы. Логика 
пәни ҳәм илимий билиў методологиясы. Логика  илиминиң теориялық ҳәм 
әмелий  әҳмийети. Логика пәниниң пикирлеў мәдениятын өсириўдеги, 
сондай-ақ еркин пикирлеў көнликпелерин қәлиплестириўдеги  әҳмийети. 
Логика илиминиң пән ҳәм  техника раўажланыўына тәсири. Логика 
илиминиң миллий ҳәм улыўмаинсаный қәдриятларды аңлаўда, миллий 
идеологияны жаратыўдағы әҳмийети. 

2-тема: Түсиник ҳәм ой-пикир  ойдың логикалық формалары 
сыпатында. (2 саат) 

Түсиник-предметлердиң улыўма, айрықша белгилерин 
сәўлелендириўши логикалық форма. Предметлердиң улыўма ҳәм жеке, 
айрықша ҳәм айрықша емес белгилери. Предметлер класы ҳаққында.  
Түсиниклерди қәлиплестириўши логикалық усыллар: анализ, синтез, 
салыстырыў, абстракциялаў, улыўмаластырыў ҳәм т.б. Түсиниктиң мазмуны-
предметлердиң айрықша белгилерин аңлатыўшы логикалык усыл. 
Түсиниклердиң көлеми. Түсиниклердиң  түрлери: жеке ҳәм улыўма, абстракт 
ҳәм конкрет, жақсы ҳәм унамсыз ҳ..т.б. 

Түсиниклер ортасындағы қатнасықлар. Түсиниклер көлеми үстинде 
әмеллер: қосыў, көбейтириў, толтырыў. 

Түсиниклерди шегаралаў ҳәм улыўмаластырыў. Түсиниклерге анықлама 
бериў (дефиниция) диң мақсети ҳәм дүзилиси. 

Түсиниклерди бөлиў. Түсиниклерди классификациялаў. 
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Философия пәни бойынша 
 лекция сабақларының  
тәлим технологиялары 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

№1 Тема: Философия, оның предмети ҳәм жәмийеттеги роли 
Кирисиў лекциясы 

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы факультети. 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: I-дәреже(оқыўшылық) 

 
Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ Лекцияның 

жобасы 

1. Философия пәниниң предмети. 
2. Философияның бас мәселеси. 
3. Философияның функциялары. 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Философия пәни предмети ҳәм философиялық 
проблемалардың өзгешеликлери ҳаққында дәслепки билимлерди қалиплестириў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Дүньяға көз-қарас, оның дәрежелер 
ҳәм формалары ҳаққында мағлыўмат 
бериў. 
2,Философиялық дүньяға көз-қарас 
өзгешеликлерин көрсетип өтиў. 
3.Пәнниң обьекти ҳәм предметин 
түсиндириў. 
4.Философиялық мәселелердиң 
өзгешеликлери менен таныстырыў. 
5.Философияның бас мәселениң 
әҳмийетин көрсетиў. 
6.Философиялық бағдарларды 
талықлаў. 
7.Философияның илимлер 
системасында тутқан орнын көрсетип 
өтиў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1.1 Дүняға көз-қарастың не екенлигин 
айтып бере алады.  
1.2.Дүньяға көз-қарастың дәрежелерин 
ҳәм формаларын ажырата алады. 
2.Философиялық көз-қарастың 
өзгешеликлерин түсиндирип береди. 
3.Философия пәни предмети ҳаққында 
мағлыўматқа ийе болады. 
4.Философияның тармақларын санап 
береди. 
5.Философияның бас мәселеси ҳәм оның 
тәреплерин ажыратып көрсете алады. 
6.Философияның бас мәселесинен келип 
шыққан ҳалда оның бағдарларға бөледи. 
7.1.Философияның дүньяға көз-қараслық  
функциясын түсиндиреди. 
7.2.Философияның методологиялық 
функциясын анализлейди. 

Оқытыỹ усыллары лекция, визуализация, Б.Б.Б. таблицасы 

Оқытыỹ жумысын шөлкемлестириỹ 
формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар,  

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Тез түрде сораỹ(блиц-опрос), Б.Б.Б. 

таблицасы 
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Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(15 минут) 

1.1.Пәнниң атамасы, 
аудиториялық саатлар, өз-
бетиншеге ажыратылған 
сааатлар саны ҳәм баҳалаў 
критерийлери менен таныстырыў 
(Қосымша №1). 
1.2.Теманың атамасы, жобасы 
ҳәм әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №2). 

Тыңлайды, пәнниң 
атамасы саатлар санын 
жазып алады. 
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(55 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №3). 
2.2.Жобадағы ҳәр-бир мәселеден 
кейин сораў-жуўап өткереди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. Б.Б.Б. таблицасы менен 
таныстырып, студентлерге 
толтыртады. (Қосымша №4). 
3.3. Келеси сабақ темасы менен 
таныстырады. 

Сораўлар береди. 
Б.Б.Б. таблицасын 
толтырады. 
Келеси сабақ темасын 
жазып алады. 
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Қосымшалар 
 
№1 Қосымша  
 

Философия пәни бойынша рейтинг қадағалаўын өткизиў формалары, баллардың 
бөлистирилиўи  

Пән бойынша: улыўма-142 саат 
Лекция –32 саат 
Әмелий-46 саат 

Өз бетинше жумыс- 64 саат 
Пәнниң улыўма балы:-100 балл      

 

 

АҚ 

№1 АҚ 
13балл 

№2 АҚ 
13 балл 

 

№2 АҚ 
14 балл 

10 балл Өз бетинше 
жумысларға 

бериледи 
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Ескертиў: Философия пәни бойынша алып барылатуғын өз 
бетинше жумыслардың рейтинг бахалау баллары тиккелей ШҚ ға 
қосып жазылады.  3-семестрде өтилетуғын философия пәнинен өз 
бетинше жумысқа ажратылған балл 10 балды қурайды хәм 5 балл тест, 
жазба, ауызеки х.т.б. формаларында өткерилип философия бойынша 
өткерилетуғын ШҚ ға қосылып жазылады (оқытыушы тәрепинен өз 
бетинше жумысларды өткериу формалары еркин таңлау хуқуқына ийе). 
Этика, эстетика, логика пәнлери бойынша өткерилетуғын өз бетинше 
жумыслардың баллары тиккелей №3 АҚға қосып жазылады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№1 ШҚ 
философия 
Өз бетинше 

жумыс 

№2 ШҚ 
Тест,жазба 

жумыс,сораў 
жуўап 

 
ШҚ 
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№ 2 Қосымша 
 
1. Каpимов.И.А. Өзбекстанның өзиниң жаңаланыў ҳәм pаўажланыў 

жолы. H.1993.   
2. Каpимов.И.А. Өзбекстан XXI әсиp босағасында.... H. 1998 
3. Каримов И.А. Жоқары мәнаўият – жеңилмес күш. Т. 2008. 
3. Рахимов И. Фалсафа. Т. 1998 
4.Сейтов П.Д. Философияға киpисиў. H. 1992  
5. Основы философии. Т., 1998 
6. Голованова.В.Г. Куpс лекций по  «Основы философии».Т.2000 
7. Фалсафа асослари. Т.2005  
8.Краткий  философский словарь М. 1998 
9. А. Бердимуратова. Философия. Н.2007. 
10. А. Бердимуратова. Философия. I ҳәм  II бөлим. Н.2010. 
10. Фалсафа. Кисқача изоҳли лўғат. Т.2004. 

 
 
 

 
№ 3 Қосымша 
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№ 4Қосымша 
Б(билетуғын едим).Б(билгим келген еди).Б(билдим). усылы студентлерде 

теманы талықлаў уқыплылығын  раўажландырады. 
Бул усыл бойынша студентлерге  бир лист қағазды үш бөлимге бөлип сызыў 

тапсырылады. Биринши бөлимге студент сабаққа шекем тема бойынша 
мағлыўматларын жазыў тапсырылады. Екинши бөлимге темадағы қайсы 

мәселелерге көбирек дыққат аўдарылыўы кереклиги ҳаққында студенттиң 
жеке пикирлери бериледи. Таблицаның үшинши бөлиминде студент усы 

сабақтан алған мағлыўматларын жазады. 
 

Билетуғын едим Билгим келген еди Билдим  
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№2 Тема: Әйемги Шығыс хам Орайлық Азия еллеринде философиялық 
ойдың пайда болыўы ҳәм раўажланыўы. 

Әййемги грек философиясы. 
лекция 

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы факультети. 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: I-дәреже(оқыўшылық) 
Оқытыỹ ỹақты: саат 80 минут 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Әйемги Шығыс еллеринде философиялық 
ойдың қәлиплесиўи. 

2. Орайлық Азияда философиялық ойлардың 
жүзеге келе баслаўы. Авесто. 

3. Әййемги грек философиясы. 
Оқыỹ сабағының мақсети: Философиялық ойлардың пайда болыў ҳәм 
раўажланыў басқышлары, Әйемги Шығыс ҳәм Грек философиясы 
өзгешеликлери ҳаққында билимлерди қәлиплестириў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Философияның жүзеге келиўи 
мифолгия менен байланыслылығын 
Әйемги Вавилион ҳәм Мысрда 
философиялық ойлардың мысалында 
таныстырыў. 
2.Әййемги Қытай философиясы 
ҳаққында улыўма пикирди 
қәлиплестириў. 
3.Әййемги Ҳиндистан 
философиясының өзгешеликлерин 
түсиндириў. 
4.Әййемги дәўирде Орайлық 
Азиядағы диний-мифологиялық 
ойлар мысалында бизде 
философиялық көз-қараслардың 
қәлиплесиў өзгешеликлери ҳаққында 
билимлериди қәлиплестриў. 
5.Әййемги Грек философиясының 
классификациясын түсиндириў. 
6.Космологиялық дәўир грек 
философиясына сыпатлама бериў. 
7.Класссикалық дәўир философиясы 
ўәкиллери Сократ, Платон, 
Аристотель дөретиўшилиги ҳаққында 
билимлрди пайда етиў.

Оқытыỹ искерлигиниң нәтийжелери 
Студент: 
1.Әййемги Вавилион ҳәм Мысрдағы 
дәслепки философиялық ой-
пикирлер ҳаққында айтады. 
2.Конфуцийлик ҳәм даосизмниң 
тийкарғы идеяларын ҳәм олардың 
әҳмийетин түсиндиреип бериў. 
3. Әййемги Ҳиндистандағы 
философиялық бағдарларды санап 
берди. 
4. Авесто ҳәм Орайлық Азиядағы 
дәслепки әпсана ҳам диний 
түсиниклер мысалында бул жердеги 
философиялық ойдың 
раўажланыўының өзгешеликлерин 
анализлейди. 
5. Әййемги Грек философиясын 
дәўирлерге бөледи ҳәм 
классификациялаў өлшемин 
көрсетеди. 
6.Милет мектеби, Гераклид, 
Пифагор, Элей мектеби, 
Демокриттиң философиялық көз-
қарасларын түсиндирип береди. 
7. Сократ, Платон, Аристотель 
философиясын талықлайда ҳәм 
олардың өзгешеликлерин 
анализлейди. 
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Оқытыỹ усыллары Лекция, визуализация, түсиндириў, 

«Еки бөлимли күнделик» усылы  

Оқытыỹ жумысын шөлкемлестириỹ 
формалары 

 Фронтал, индивидуаль  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал 

материаллар  

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

поточный аудитория. 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Тез түрде сораỹ(блиц-опрос) 

 
Технологиялық карта. 

Искерликтиң мазмуны  
Жумыс 
басқышлары, ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши басқыш.  
Кирисиў бөлими. 
(15 минут) 

1.1. «Еки бөлимли күнделик» 
усылы қағыйдалары менен 
таныстырады  
(№1 Қосымша). 
1.2Теманың атамасы, 
жобасы  ҳәм айрым темаға 
тийисли әдебиятлар менен 
таныстырады таныстырыў  

Тыңлайды.  
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы бөлим. 
(55 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша 
№2,3) 
2.2.Жобадағы ҳәр-бир 
мәселеден кейин сораў-
жуўап өткереди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, 
ең тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. «Еки бөлимли күнделик»
жуўмақлары 
талықланады(Қосымша №1). 
3.3. Келеси сабақ темасы 
менен таныстырады. 

Сораўлар береди. 
«Еки бөлимли 
күнделикти» 
толтырады. 
Келеси сабақ темасын 
жазып алады. 

 
 



 39 

 
№1Қосымша. 

«Еки бөлимли күнделик» усылы 
 «Еки бөлимли күнделик» усылын қолланыў сабақ соңында он бес 
минут даўамында студентлерден өтилген материал бойынша өзлериниң 
пикирлерин жазыў талап етиледи. «Еки бөлимли күнделик» усылы 
студентлерде информациялық, операциялық қәсийетлерди 
раўажландырады.  

 Бул усылды қолланыў бойынша методикалық көрсетпелер: 
 Биринши адым- дәптер бети екиге бөлинеди. 
 Екинши адым- студент лекцияда өзине анағурлым  дәрежеде тәсир 
еткен (унаған яки белгили бир дәрежеде сораў туўдырған) пикирлерди, 
оқытыўшының идеяларын дәптердиң шеп тәрепине жазады. 

 Үшинши адым- дәптердиң оң тәрепине студент берилген пикирлерге 
өзиниң түсиндирмелерин жазады. 

 Төртинши  адым- текстти оқып көрип, студентлер дәптерге өзлериниң 
көз-қарасларын жазады. 

 Бесинши адым-жумыстың соңында студентлердиң ҳәр бири өзлериниң 
пикирлери менен басқа студентлерди таныстырыўға ҳақылы, олардағы 
өзлерине унаған идеяларды атап көрсетиўине болады 
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№2Қосымша. 
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Классикалы3 д17ир Грек философиясы
Софистлер

Сократ

Аристотель

АристиппПлатонАнтисфен

Киниклер
Диоген Киренаклер
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№3 Тема: Орта әсир мусылман Шығысының диний  философиялык ойы 
ҳәм араб философиясы. Орайлық Азияда ерте ҳәм соңғы Ренесанс дәўири  

философиялық ойларды раўажланыўы (IX-XII ҳәм XV асирлер.) 
Обзорлық лекция 

Топары: 2-курс Педагогика факультети (қарақалпақ топарлары). 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: II-дәреже(алгоритмлилик) 
Оқытыỹ ỹақты: саат 80 минут 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Орта әсирлер философиясы өзгешеликлери. 
Исламдағы дәслепки дискуссиялар 

2. Исмаилитлер ҳәм суфизм тәлийматлары. 
Орта әсир араб философиясы.(Ибн Рушид, Аль 
Хинди, Ғаззолий.) 

3. Орта Азияда «Ерте Ренессанстың (IX-XII 
әсирлер)» философиялық ҳәм жәмийетлик сиясий 
ойы (Фарабий, , Ибн-Сино, Беруний). 

3. Соңғы Шығыс Ренессанс дәўири 
философиялық ҳәм жәмийетлик сиясий ойы.. 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Дин менен философия қатнасы мәселесинде көз-
қарасты, орта әсирлер мусулман дүньясындағ философиялық ҳәм 
жәмийетлик, сиясий ойлары ҳаққындағы билимлерди қәлиплестириў. Орта 
әсир Орайлық Азия ойшыларының философиялық мийрасы менен 
таныстырыў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Орта әсирлер философиясы 
өзгешеликлерин түсиндириў. 
2.Ислам дининиң пайда болыўын ҳәм 
ондағы тартыслы мәселелердиң 
қәлиплесиўин мутазалитлер ҳәм 
мутакалимлер мысалында көрсетиў. 
3.Исмаилтлер ҳәм суфизм 
тәлийматларының философиялық 
тийкарларын анализлеп бериў. 
4. Ибн Рушид, Аль Хинди ҳәм 
Ғаззолий философиялық көз-
қараслары менен таныстырыў. 
5.Орта Азияда Ренессанс 
қубылысының жүзеге келиўи ҳәм 
оның әҳмийетин көрсетип өтиў 
6. Фарабий, Ибн Сина, Берунийдиң 
философиялық ҳәм жәмийетлик-
сиясий ой-пикирлери менен 
таныстырыў. 
7.Мырза  Улуғбек ҳәм Алишер 

Оқытыỹ искерлигиниң нәтийжелери 
Студент: 
1.Орта әсир философиясының басқа 
дәўирлер философиялық ойларынан 
ажырата алады. 
2. Инсан еркинлиги хам тәғдирдиң 
белгиленгенлиги мәселесинде өз 
пикирлерин билдире алады. 
3. Исмаилтлер ҳәм суфизм 
тәлийматларының тийкарғы 
идеяларын көрсетип бере алады. 
4. Орта әсир араб философиясында 
дыққат итибарда болған мәселелер 
ҳәм олардың антикалық мийрас 
пенен байланысын айтып бере 
алады.  
5. Орта Азияда IX-XII-әсирлерде 
илим ҳәм мәденияттың 
раўажланыўын талықлап береди. 
6. Фарабий, Ибн Сина, 
Берунийлердиң болмыс, билиў, әдил 
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Наўайының философиялық 
позициясы ҳәм жәмийетлик-сиясий 
көз-қараслары ҳаққында түсиник 
бериў.

жәмийет ҳаққындағы пикирлерин 
талықлй алады. 
7. Мырза Улуғбектиң илмий 
мийрасы ҳәм Наўайының 
гуманистлик көз-қараслары 
ҳаққында пикир билдириў. 

Оқытыỹ усыллары Обзорлық лекция, түсиндириў, сораў-

жуўап. 

Оқытыỹ жумысын шөлкемлестириỹ 
формалары 

 Фронтал, индивидуаль  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери,  

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

поточный аудитория. 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Тез түрде сораỹ(блиц-опрос),  

 
Технологиялық карта. 

Искерликтиң мазмуны  
Жумыс 
басқышлары, ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши басқыш.  
Кирисиў бөлими. 
(15 минут) 

1.1Теманың атамасы, 
жобасы  ҳәм айрым темаға 
тийисли әдебиятлар менен 
таныстырады. 

Тыңлайды.  
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы бөлим. 
(55 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша 
№2,3) 
2.2.Жобадағы ҳәр-бир 
мәселеден кейин сораў-
жуўап өткереди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, 
ең тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. Блиц опрос өткереди.. 
3.3. Келеси сабақ темасы 
менен таныстырады. 

Сораўлар береди. 
Блиц опрос сораўларына 
жуўап береди. 
Келеси сабақ темасын 
жазып алады. 
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Қосымшалар 

 
№1 Қосымша 

 
1. Сейтов П.Д. Философияға киpисиў. H.1992.   
2. Основы философии. Т., 1998 
3. Рахимов И. Фалсафа. Т. 1998 
4. Фалсафа ва унинг методологик муаммолари. Т.1995 
5.Жумабаев.Д.Ю. Из истоpии этической мысли в Сpедней Азии.                                                   
Т.1975.   
6.Жумабаев.И.Ж. Узбекистонда фалсафа ва ахлоқий фикpлаp таpаққиети 
таpихидан. Т1997 
7.Истоpия философии в кpатком изложении М. 1991.   
8.БерезиковЕ. Святые лики Туркистана. Т., 1992 
9. Ўзбекистонда ижтимоий-фалсафий фикрлар тарихидан. Т.1995. 

 
 

№2 Қосымша 
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Орта әсирлер философиясы
теоцентрислик философия

Теоцентризм- орайлық мәселе
сыпатында қудай мәселесиниң

қойылыўы. 
Орта әсирлерде философия «дин

ҳызметкерине» айланды
Орта әсирлер мусулман дүньясы

философиясы антикалық философия
дәстүрлерин ислам дини менен

келистирен ҳалда раўажландырды
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Ислам дининдеги дәслепки дискуссиялар
қуран китабындағы тәғдир ҳәм инсан

еркинлиги мәселелериниң талықланыўы
менен басланды

• Мутазалитлер
• Мутакалимлер
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Ислам дини тәсиринде қәлиплескен
диний-философиялық тәлийматлар

• Исмаилитлер тәлийматы- Шиалық
масҳабы ишинде қәлиплескен

• Суфизм тәлийматы- Суннийлик
масҳабы ишинде қәлиплескен.
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Орта әсирлер мусулман дүньясы
философиясының ири ўәкиллери
• Аль Ҳинди
• Аль Фарабий
• Ибн Сино
• Беруний
• Аль Ғаззолий
• Ибн Рушид
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№3 Қосымша 
Блиц опрос сораўлары. 

1. Ислам дини қашан пайда болған? 
2. Ислам дининде дәлепкилерден инсанның искерлигиндеги еркинлик 

мәселесин көтерип шыққан ағым…………. 
3. Инсанның тағдири алдыннан қудай тәрепинен белгиленип 

қойылғанлығы ҳаққындағы көз-қараста болған уламалар  кандай агым 
тәрепдарлары болған? 

4. Ал Ҳинди қайсы грек ойшылы идеяларын даўам еттирген? 
5. Ибн Рушид әдил жәмийетти қалай түсиндириеди? 
6. Ояныў дәўири Орта Азия ойшылларының қайсылары сизиң 

пикириңизше философия ҳәм жер жүзлик ойдың раўажланыўына үлкен 
үлес қосқан? 

7. Эманация дегенимиз не? 
8. Ибн Сино болмыстың тийкарын қалай түсиндиреди? 
9.  берунийдиң пикиринше билиў процессинде қайсы басқыштың 

әҳмийети жоқары. 
10.  А.Наўайы гуманизмди жырлағанлығына дәлийл келтириң? 
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№4 Тема: Европада орта әсирлер философиясы.   Жаңа дәўир 
философиясы. Немец классик философиясы. 

Обзорлық лекция 
Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 

Студентлердиң қабилет дәрежеси: II-дәреже(алгоритмлик) 
Оқытыỹ ỹақты: 80 минут 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Европада орта әсирлер философиясы. 
2. Жаңа дәўир философиясы. 
3. Немец классик философиясы 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: философия тарийхында үлкен әҳмийетке ийе 
болған батыстағы тәлийматлар жетискенликлери менен танысыўға баслаў 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Орта әсирлер 
философиясының 
өзгешеликлерин сыпатлап 
бериў. 
2. Патристика ҳәм схоластика 
тәлийматларының 
жетискенликлерин ажратып 
көрсетиў. 
3.Жаңа дәўир философиясының 
өзгешеликлерин түсиндириў. 
4.Рационализм ҳәм эмпиризм 
бағдарларының илмий билиў 
методының раўажланыўына 
тәсирин тәрийплеў. 
5. И.Канттың философиялық 
системасы менен таныстырыў. 
6.Г.Гегелдиң философиялық 
системасы менен таныстрыў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Орта әсирлер философиясын басқа 
дәўирлердеги философиялық 
системалардан парқын көрсете алады. 
2.Августин ҳәм Ф.Аквинсийдиң 
философиялық системаларының 
әҳмийетин түсиндире алады.. 
3.Жаңа дәўир философиясын сыпатлай 
алады. 
4.Ф.Бекон ҳәм Р.Декарт тәлийматларын 
илмий билиў 
5. И.Канттың философиялық системасын 
түсиндире алады. 
6. Г.Гегелдиң философиялық системасын 
түсиндире алады.. 
 

Оқытыỹ усыллары Лекция визуализация, түсиндириў 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар,  

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Тест   
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Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(10 минут) 

1.Теманың атамасы, жобасы ҳәм 
әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №1). 

Тыңлайды,  
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(60 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №2). 
2.2.Студентлердиң сораўларына 
жуўап береди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады. 
3.2. Теманы беккемлеў ушын 
студентлерге тест тапсырмаларын 
усынады (Қосымша №3). 
3.3 Өз бетинше ислеў ушын 
тапсырма береди. 
 

Сораўлар береди. 
Келеси сабақ темасын 
жазып алады. 
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Қосымшалар 

 
№1 Қосымша 

Тема: Европада орта әсирлер
философиясы.   Жаңа дәўир

философиясы. Немец классик
философиясы.

Жобасы:
• Европада орта әсирлер

философиясы.
• Жаңа дәўир философиясы.
• Немец классик философиясы
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№2 Қосымша 

Орта әсирлер философиясы
теоцентрислик философия

Теоцентризм- орайлық мәселе
сыпатында қудай мәселесиниң

қойылыўы.
Орта әсирлерде философия «дин

ҳызметкерине» айланды
Орта әсирлер Европа философиясы
антикалық философия дәстүрлерин
христианлық дини менен келистирен

ҳалда раўажландырды
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Орта әсирлер философиясының
басқышлары

• Апологетика дәўири
• Патристика дәўири
• Схоластика дәўири
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Жаңа дәўир философиясы
илмий орайлық философия
Жаңа дәўир философиясы
илмий билиў методларын
анализлеўге үлкен итибар

береди
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Жаңа дәўир философиясы
тийкарғы бағдарлары

Рационализм – билиўде
ақылый билиўди, рационаллық

ойлаўды үстин қойыўшылар.
Тийкарғы ўәкиллери:

Р.Декарт.
Б.Спиноза

Эмпиризм - билиўде сезиўлик
билиўдиң, тәжрийбениң ролин

үстин қойыўшылар.
Тийкарғы ўәкиллери:

Ф.Бекон.
Т.Гоббс.
Ж.Локк
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Немец Классикалық философиясы
Тийкарғы ўәкиллери

И.Фихте Ф.ШеллингИ.Кант Г.Гегель Л.Фейербах
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Қосымша №3 
 

1. Европадағы феодализм дәўириндеги қарама-қарсы философиялық бағдарлар 
А) Демокрит ҳәм Платон философиялық линиясы 
В) Рационализм ҳәм эмпиризм 
С) Реализм ҳәм номинализм 
D) Суннизм ҳәм шиизм 
2. Орта әсирлерде католик ширкеўиниң рәсмий философиясының тийкарын салыўшысы 
А) Августин 
В) Абеляр  
С) Фома Аквинский 
D) Ереугена 
3. Ояныў дәўириниң ойшыллары ояныў дәўириниң социологиялық ағымларының 
көрнекли ойшыллары 
А) Н.Кузанский, Леонардо да Винчи, Б.Телезио 
В) Н.Коперник, Дж.Бруно, И.Кеплер 
С) Т.Мор, Т.Кампанелла, Т.Мюнцер 
D) Н.Макиавелли, Ж.Боден, Г.Гроции  
4. Ояныў дәўириниң ойшыллары` XV-XVI әсирлер философиясының көрнекли илимпаз-
ойшыллары 
А) Н.Кузанский, Леонардо да Винчи, Б.Телезио 
В) Н.Коперник, Дж.Бруно, И.Кеплер 
С) Т.Мор, Т.Кампанелла, Т.Мюнцер 
D) Н.Макиавелли, Ж.Боден, Г.Гроции  
5. Жаңа заман дәўириниң философиялық ағымлары ҳәм олардың көрнекли ўәкиллери 
XVII әсирдеги субстанция ҳаққында тәлийматлардың ўәкиллери 
А) Кант, Гегель, Фейербах 
В) Декарт, Спиноза 
С) Бэкон, Гоббс, Локк 
D) Гольбах, Дидро, Ламетри 
6. Жаңа заман материалистлери, әсиресе қайсы методологияны раўажландырды? 
А) стихиялық диалектиканы 
В) схоластиканы 
С) метафизикалық методты 
D) диалектикалық методты 
7. Жаңа заман дәўириниң философиялық ағымлары ҳәм олардың көрнекли ўәкиллери 
XVШ-әсирдиң француз материалистлери. 
А) Кант, Гегель, Фейербах 
В) Декарт, Спиноза 
С) Бэкон, Гоббс, Локк 
D) Гольбах, Дидро, Ламетри 
8. Адамзат билиўиниң ҳақыйқатлығына исенбейтуғын ҳәм оны бийкарлайтуғын 
философлар 
А) Бэкон ҳәм Гоббс 
В) Декарт ҳәм Дидро 
С) Декарт ҳәм Спиноза 
D) Юм ҳәм Кант 
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Қосымша №4 
Өз бетинше ислеў ушын тпасырма 

XX әсир философиясы 
Сценарий: Бул тема бойынша студентлердиң өз бетинше жумыс алып 
барыўы олардың тиккелей Интернет менен ислесиўин талап етеди. 
Студентлер үлкен үш группаға бөлинеди. Биринши группа студентлерине 
экзистенциализм, неокантшылық, екинши группа студентлерине 
постпозитивизм, прагматизм, үшинши группа студентлерине неотомизм, 
постмодернизм бағдарларының тийкарғы идеялары ҳаққында мағлыўмат 
жыйнаў ҳәм оларға өзлериниң түсиндирмелерин бериў тапсырылады 
(Тийкарғы шәрт: конкрет әдебият берилмейди).  Группаның ҳәр бир студенти 
көрсетилген бағдарлардың тийкарғы мазмунын ашатуғын жазба түриндеги 
конспектти ҳәм оларға берилген жеке  
өзиниң анализин таярлаўы шәрт (конспектке қойылатуғын талап 
шекленбеген, ал анализдиң берилиўи шекленеди - бес бетке шекем).  

Мақсет: бундай бағдардағы жумыс студентлерде интернет арқалы 
әдебиятларды излеў, керекли информацияны табыў уқыплылығын 
қәлиплестиреди, оларда белгили бир проблемаларға критикалық қатнас 
жасаў, еркин пикирлеў қәбилетин раўажландырады. 

Жумыстың орынланыў мүддети: 30 ноябрьге шекем студентлер 
жазба жумысларын тапсырыўы шәрт. 

Баҳаланыў критериясы: максимал балл – 7 балл. Бул балл философия 
пәни бойынша белгиленген шегаралық бақлаў рейтингисине қосылады.       

 
Жоқары балл берилген мәселе бойынша алынған билимлерди өзиниң 

позициясын түсиндириўге қоллана алатуғын, жаңа контексте 
улыўмаластырыў  
уқыплылығына, дәлиллеў қәбилетине ийе студентке қойылады (абстрактлик 
дәреже). Орташа балл берилген мәселе бойынша тийкарғы идеяларды анық 
түсинген ҳәм оларды қоллана билетуғын, жақсы аргументлестириў 
қәбилетине ийе студентке қойылады (реляцион дәреже). Қанаатландырарлы 
балл үйренилген концепциялардың белгили аспектин түсинген, бирақ оларды 
интеграциялаўы төмен дәрежеде болған студентке қойылады 
(мультиструктуралық ямаса униструктуралық дәреже). Төмен балл берилген 
мәселе бойынша билимге, түсиникке ийе емес студентке қойылады 
(предструктуралық дәреже). 
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№5 Тема: Болмыс ҳәм материя философияның тийкарғы категориялары 
Теамтикалық лекция  

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: II-дәреже(алгоритмлик) 

Оқытыỹ ỹақты: 80 минут 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Болмыс түсиниги ҳәм оның түрлери. 
2. Материя, оның мазмуны ҳәм материя 

түсинигиниң қәлиплесиў тарийхы. 
3. Ҳәрекет материяның тийкарғы өмир сүриў 

усылы. 
4. Кеңислик ҳәм ўақыт материяның өмир 

сүриўиниң тийкрағы формалары. 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Философияның тийкарғы категориялары болған 
болмыс ҳәм материя категориялары менен таныстырыў, олардың 
дүньяқараслық ҳәм методологилық әҳмийетин көрсетиў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Болмыс категориясының 
әҳмийетин түсиндириў. 
2.Болмыс формалары ҳәм олар 
арасындағы байланысты 
сыпатлайды. 
3.Материя түсинигиниң 
методологилық әҳмийетин 
айтады. 
4.Материя категориясының 
философияда жүзеге келиў 
процессин түсиндиреди.. 
5.Материяның тек ҳәрекет 
арқалы ғана өмир сүре 
алтуғынлығын түсиндиреди. 
6.Материя ҳәрекетиниң 
формалары ҳәм олар 
арасындағы байланысты 
анализлейди. 
7.Ўақыт ҳәм кеңислик 
категорияларының субъстональ 
ҳәм реаляцион концепцияларын 
түсиндиреди  . 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1.Болмыс, жоқлық, реаллық 
түсиниклериниң өз-ара байланысын 
көрсете алады..  
2.Материаллық ҳәм идеаллық, актуал ҳәм 
потенциаль, тәбият ҳәм жәмийет 
болмысларының өзгешеликлерин, өз-ара 
байланысын атап өте алады. 
3.Материя категориясын тәбият, дүнья 
түсиниклериненен парқын түсиндире 
алады. 
4.Материя категориясының пайда 
болыўы ҳәм тәбийий пәнлердиң 
раўажланыўы арасындағы байланысты 
көрсете алады.. 
5.Ҳәрекеттиң универсаль ҳарактерин 
түсиндире алады. 
6.Физикалық, химиялық, биолоигялық 
ҳәм жәмийетлик ҳәрекет формаларының 
өз-ара байланысын мысалларды көрсете 
алады. 
7.Лобачевский ҳәм Фриман геметриясы 
салыстырмалылық теорияларының 
дүньяны түсиндириўдеги әҳмийетин атап 
өте алады. 

Оқытыỹ усыллары Түсиндириў, лекция визуализация 



 65 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар, 

тақатпа материаллар. 

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Шынығыўлар шешиў  

 
 

Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(5 минут) 

1.Теманың атамасы, жобасы ҳәм 
әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №1). 

Тыңлайды,  
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(60 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №2). 
2.2.студентлердиң сораўларына 
жуўап береди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(15 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. Теманы беккемлеў ушын 
шынығыўлар тапсырады.
(Қосымша №3) 

Сораўлар береди. 
мәселерди шешеди. 
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Қосымшалар 
 

№1 Қосымша 

Болмыс 81м материя – философияны4 тийкар2ы
категориялары

• q. Болмыс т6синиги, оны4 тийкар2ы т6рлери.
• w. Материя, оны4 мазмуны 81м 31липлеси7ини4 

тийкар2ы бас3ышлары.
• e. *1рекет материяны4 5мир с6ри7 усылы

сыпатында. *1рекет ети7ши материяны4 тийкар2ы
формалары.

• r. Ке4ислик 81м 7а3ыт- материяны4 5мир с6ри7 
формалары.
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Теманы үйрениў ушын усыныс
етилетуғын әдебиятлар дизими:

• 1.Сейтов П.Д. Философияға киpисиў. H. 1992  
• 2. А.Л.Никифоров. Является ли философия наукой

//Философская наука 1989. № 6.
• 3..Ахундов.М.Д. Концепция пpостpанства и вpемени` 

поиски науки, эволюции,  пеpспективы. М.1989.  
• 4.Добpохотов.А.А. Категоpия бытия в классической

западно-евpопейской философии. М. 1986
• 5.К.Х.Момджян. Философия. М., 1998
• 6.Кучевский.В.В.  Анализ категоpии }Матеpия}. М. 

1983.
• 7.Бердимуратова А.К. Философия Тошент 2010.
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№2 Қосымша 

Болмыс 81м материя – философияны4 баслан2ыш
категориялары

• Болмыс – шексиз 81м м14ги
жасайту2ын барлы3 1лемди
(д6ньяны) а4латады.

• Болмыс 8а33ында т1лиймат –
онтология

• Болмыс т6рлери` 
• Актуаллы3 болмыс
• Потенциаллы3 болмыс
• Ба8алы3лар болмысы
• Идеаллы3 болмыс

• Материя – адамнан 21резсиз жасайту2ын
объектив реаллы3ты а4латады.

• Материя – латын с5зи, зат деген м1нисти
билдиреди.

• Бас3ышлар` 
• I-бас3ыш – материя 8а33ында

к5ргизбели-сези7лик к5з-3арасларды4 
пайда болы7ы

• II-бас3ыш – материя 8а33ында абстракт
т6синиклерди4 пайда болы7ы
(физикалистлик бас3ыш)

• III-бас3ыш – XIX-XX 1сирлердеги
т1бий2ый илимлерди4 кризиси менен
характерленеди. Материя 8а33ында
гносеологиялы3 т6синиклерди4 пайда
болы7ы

• IV бас3ыш-материя субстанция
сыпатында (материяны4 
субстанционаллы3 т6синиги)
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Материя 8а33ында философиялы3 81м т1бий2ый-
илимий к5з-3араслар.

материя

Философиялы3 3атнас

материя т6синиги

Жал2ыз 31сийет` обьектив
реаллы3 болы7

31сийетлери` е4 улы7малы3
абсолютлик, жо3 болма7…

Материя 8а33ында т1лиймат

Т1бийий илимий 3атнас

Гносеологиялы3 аспект Онтологиялы3 аспект
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•Материя философия-
лы3 категория болып, 
оны4 ж1рдеминде
философияны4 бас
м1селеси шешиледи. 
Бизи4 били7имизди4 
дереги ретинде
объективлик реаллы3 
алып 3аралады 81м оны
белгиле7 ушын
философия материя
т6синигин 3абыл етеди

•Материя илимий т6синик
болып, оны4 ж1рдеминде
болмысты4 
процесслерини4,  
3убылысларыны4 тий-
кар2ы сыпатламасы, 
31сийетлери конкрет
формалары изертлени-
леди. 
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Материяны4 тийкар2ы
31сийетлери

Материянын жасау усылы Материяны4 тийкар2ы
5мир с6ри7 формалары

*1рекет-улы7ма болату2ын
5згерислер-Е4 улы7малы3

-обьективлилик
-жо3 болма7
-шексизлик санлы сапалы

3айталанату2ын 3айталанбайту2ын

Ра7ажланы7

прогресс
регресс нейтрал

Ке4ислик ?а3ыт

Д6нья бул ке4исликте 81м 7а3ытта 81рекет
ети7ши материя

Материя

Материя обьектив реаллы3 сыпатында
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*1рекет 8а33ында2ы к5з-3арасларды4 
31липлеси7и

Илимде х1рекетти т6синдири7ши еки
концепция тарийхый жа3тан 31липлескен

метафизикалы3 
субстанциализм

Идеалистлик
релятивизм

-обьект 81рекетсиз 5з
бетинше 5мир с6реди

Улы7ма субстанцияны
бийкарла7

-81рекет-обьектке сырттан
бериледи

-таза 8алында2ы 81рекетти
(дерексиз) ал2а с6ри7

Субстанцияны4
абсолютлестирили7и 81рекетти абсолютлестири7

(метафизикалы3 
материализм) (идеализм)
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*1рекет формаларыны4 классификациясы
*1рекет (31леген 5згерис, улы7ма 5з-ара т1сир

етиси7 )

Материаллы3 форма

механикалы3

физикалы3

химиялы3

биологиялы3

социаллы3

Материаллы3 
процесслер

Материаллы3
5ндирис

Идеаллы3 форма

Идеаллы3 
процесслер

Ру7хый 5ндирис Ру7хый искерлик

Ру7хый м1деният Субьект ойла7ы
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Ке4ислик 8а33ында к5з-3арасларды4 
31липлеси7и

Илимде ке4ислик 81м 7а3ытты т6синдири7ши
тарийхый жа3тан еки концепция 31липлескен

Субстанциялы3 концепция Реляцион концепция

Ке4ислик 81м 7а3ыт-материя
менен 3атар 5з бетинше
жасайту2ын тийкар, оны4 
бос орынлы2ы (пустые
вместилища). Ке4ислик-таза
т6риндеги аралы3 (чистая
протяженность). ?а3ыт- таза
т6риндеги да7амлылы3 
(чистая длительность)
(Демокрит-Ньютон) 

Ке4ислик 81м 7а3ыт 5згеше
субстанциялы3 тийкарлар
емес, ал материаллы3 
обьектлерди4 жаса7 
формалары. Ке4ислик
обьектлерди4 бирге
жаса7ын а4латады. ?а3ыт-
оларды4 8алыны4 избе-
излигин а4латады.
(Аристотель-Лейбниц)

 
 

№3 Қосымша 
Әййемги грек философы Зенон өзиниң бир қарар апоиялары ( 

түсиндириў қыйын болған парадокслы мысаллар) менен белгили. Олардың 
бири төмендегише Зенонның көрсетиўинше жуғырғыш Ахилл ҳеш қашан  
тасбақаның изинен қуўып жетиўи мүмкин емес. Себеби Ахилл тасбақа басып 
өткен аралықты басып өткенде, тасбақа ҳеш болмаған сол аралықтың 10/1 
бөлегине тең жолды басып өтеди. Ахилл тасбақа басып өткен кейинги жолды 
басып өткенде, тасбақа сол кейинги аралықтың 10/1 бөлегине тең жолды 
басып өтеди ҳәм буны шексиз даўам еттириўге болады. Бул қубылысты 
қалай түсиндиресиз. 
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 №6 Тема: Философияда сана проблемасы. 
Лекция информация  

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: II-дәреже (алгоритмлик) 

Оқытыỹ ỹақты: 80 минут 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1.Сәўлелендириў ҳәм оның формалары. Сана 
обьектив дүньяның субьектив образы. 
2. Сананың жүзеге келиўи. (мийнет ҳәм тил) 
3. Сананың структурасы. 
4. Сананың дереклери 

Оқыỹ сабағының мақсети: Инсанның дүньяны сәўлелендириўиниң ең 
улыўмалық нызамлылықларын түсиндириў. Булл арқалы билиў процессиниң 
улыўмалық қәсийетлери ҳаққында билимлерди пайда етиў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Сәўлелендириў қубылысын 
түсиндириў . 
2.Сәўлелендириўдиң жансыз 
ҳәм жанлы дүньядағы 
формалары ҳәм олардың инсан 
санасы менен байланысын 
талықлаў. 
3.Сананың келип шығыўы 
ҳаққында көз қарасларға 
шолыў өткериў. 
4.Сананың пайда болыўында 
мийнет ҳәм тилдиң ролин 
ажыратып көрсетиў. 
5. Санада сезиўлик ҳәм 
рационаллық, баҳалықлық ҳәм 
эмоционаллық болеклери 
арасындағы байланысты 
көрсетиў 
6.Сананың санасызлық 
қубылыслары менен 
байланысын түсиндириў. 
7.Сананың тийкарғы дереклери 
менен таныстырыў 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1.Сәўлелендириў қубылысының 
универсал ҳарактерин айтып бере алады. 
2. Сәўлелендириў формаларының бир 
биринен ғәрезлилиги ҳәм қурамаласыў 
процесин анализ бере алады. 
3. Сананың келип шығы ўы ҳаққында 
концепциялар ҳаққында улыўма 
мағлыўмат бере алады. 
4. мийнет ҳәм тилдиң жүзеге 
келиўиндеги ролин мысаллар менен 
түиндире алады. 
5. билиўде сезиўлик ҳәм рационаллықың 
байланысын ҳәм олардың ролин көрсете 
алады. 
6. Дүньяны үйрениў процессинде 
интуицияның рол ҳәққында мысаллар 
келтиреди. 
7.  Сананың қәлиплесиўинде сыртқы 
орталық, инсанның жеке тәжрийбеси ҳәм 
жәмийет тәрепинен топланған руўхый 
мийрастың әҳмийетин көрсетеди. 

Оқытыỹ усыллары Лекция визуализация  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар 

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 
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аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Шынығыўлар   

 
 

Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 

ўақыт 
Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(5 минут) 

1.2.Теманың атамасы, жобасы 
ҳәм әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №1). 

Тыңлайды,  
Теманың атамасы, жобасы 
ҳәм айрым әдебиятлар 
атамаларын жазып алады 
сораўлар береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(65 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №2). 
2.2 Студентлердиң 
сораўларына жуўап береди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. Теманы беккемлеў ушын 
мәселелерди үйге тапсырма 
ретинде тарқатады. (Қосымша 
№3) 
3.3 Өэ бетинше ислеўге 
тапсырма береди. 

Сораўлар береди. Жазып 
алады 
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Қосымшалар 
 

№1 Қосымша 

Теманы үйрениў ушын усыныс
етилетуғын әдебиятлар дизими:

• 1.Библеp.В.С. Мышление как твоpчество. М. 
1975.  

• 2.Дубpовский.Д.И. Пpоблема идеального. М. 
1983  

• 3.Мамаpдашвили.М.К. Сознание как
философская пpоблема. }Вопpосы философии. 
1990 № 10 

• 4. Туленов.Ж. Ғафуpов З. Фалсафа. Т. 1997  
• 5.Спиpкин.А.Г. Сознание и самосознание. М1972.  
• 6.Леонтьев.А.H.  Деятельность, сознание, 

личность. М. 1983
• 7.Диалектика познания. Л., 1988
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№2 Қосымша 
 

Сәўлелендириў – еки предмет
өз-ара тәсир етискенде бир
предметтиң қәсийетлериниң
екиншисинде қайталаныўы
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Сәўлелендириў формалары

Жансыз тәбияттағы сәўлелендириў:
Механикалық.

Физикалық.
Химиялық.

Жанлы тәбияттағы сәўлелендириў:
Титиркендириў.

Сезиў.
Қабыл етиў.

Елеслеў.

Инсан сәўлелендириўи:
Түсиник.
Пикир.

Ой-жуўмақ.
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Тар мәнидеги сананың
компонентлери:

• I-сезиўлик
• II- логикалық
• III- эмоционаллық
• IV- баҳалықлық-мотивациялық
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№3 Қосымша. 
Философиялық шынығыўлар. 

№1 шынығыў 
Барлық материя сезеди.  
Барлық материя сәўлелендиреди.  
Булл  пикирлер бир-бирине  тең мәнилес деп атаўға болады ма? 

 
№2 шынығыў 

Төмендеги сәўлелендириў формаларын қурамалылық дәрежесине қарай 
дурыс ибе изликте жайластырың: 

Сана.  
Сезим. 
Сана. 
Титиркендириў. 
Ойлаў. 
Қабыл етиў. 
Психика. 
 

 
 

Қосымша №4 
Өз бетинше  ислеўге тапсырма 

 
Илимий билиў 

Сценарий: Илимий билиў методларына тийкарланған ҳалда,  1. Дүнья, 
бизлердиң оны бақлаўымыз қандай болса, ол ҳәм сондай (Мир таков, как мы 
его наблюдаем.), 2. Дүнья бизлерге көрингениндей емес (Мир не таков, как 
он нам кажется) түринде берилген еки принциптиң биреўиниң әдилликке ийе 
екенлигин дәлиллеўши пикириңизди академиялық хат формасында бериң (7 
бетке шекем). Академиялық хатқа қысқаша түсиник: Академиялық хатта 
студент, бириншиден, әдебиятлардан еки берилген принциптиң ҳәр бириниң 
дурыслығын дәлиллеўши пикирлерди келтиреди, екиншиден, әдебиятлардың 
силтеме жәрдеминде атларын келтирип өтеди, үшиншиден, олардың 
биреўиниң студент тәрепинен қоллап қуўатланатуғынлығын дәлиллейтуғын 
резюме (қысқаша тийкарғы мазмун) жазылады, төртиншиден, бул мазмунды 
студент қандай журналларда жәрия ететуғынлығын (журналлар илимий 
бағдарда болыўы ҳәм атамалары келтирилиўи шәрт) көрсетиўи тийис. 
Әдебиятлар менен ислескенде төмендеги көрсетилген әдебиятларға қосымша 
әдебиятларды студентке таңлаў еркинлиги бериледи.  

Әдебиятлар: Файзиев О. Ҳозирги замон илмий билишдаги 
комплекс §ндашишнинг урни. Т.1986. 

Хайдаров У. Новое мышление и новые объекты научного 
исследования. Т. 1990. 

Хожибаев А. Социал борлиқни билишнинг ўзига хос хусусиятлари. 
Т. 1991. 
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Спиркин А. Философия. М.2000. 
Кун Т. Структура научных революций. М. 1975. 
Полани М. Личностное знание. М. 1985. 
Поппер К. Логика и рост научного знания. М. 1983. 
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М. 1986. 
Мақсет: Бул жумыс студентлерде олардың әдебиятлар менен 

ислесиўинде илимий методлардан пайдаланыў әлипбесин саналы түрде 
қәлиплестириўге, критикалық ойлаўды раўажландырыўға, шекленген 
көлемде өзлериниң пикирлерин жеткиликли тийкарда дәлиллеў 
уқыплылығын байытыўға тәсир етеди. 

Жумыстың орынланыў мүддети30 ׃ декабрьге шекем баянатлар 
тапсырылыўы тийис. 

Баҳаланыў критериясы: максимал балл – ў балл. Бул балл философия 
пәни бойынша белгиленген шегаралық бақлаў рейтингисине қосылады.      
Жоқары балл берилген мәселе бойынша алынған билимлерди өзиниң 
позициясын түсиндириўге қоллана алатуғын, жаңа контексте 
улыўмаластырыў уқыплылығына, дәлиллеў қәбилетине ийе студентке 
қойылады (абстрактлик дәреже). Орташа балл берилген мәселе бойынша 
тийкарғы идеяларды анық түсинген ҳәм оларды қоллана билетуғын, жақсы 
аргументлестириў қәбилетине ийе студентке қойылады (реляцион дәреже). 
Қанаатландырарлы балл үйренилген концепциялардың белгили аспектин 
түсинген, бирақ оларды интеграциялаўы төмен дәрежеде болған студентке 
қойылады (мультиструктуралық ямаса униструктуралық дәреже). Төмен балл 
берилген мәселе бойынша билимге, түсиникке ийе емес студентке қойылады 
(предструктуралық дәреже). 
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№7 Тема: Философияда  диалектика  мәселеси(дүньяны үйрениўдиң 
метолары ҳәм олардың өзгешеликлери).. 

Обзорлық лекция 
Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 

Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже (Эвристикалық) 
Оқытыỹ ỹақты: 80 минут 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Дүңьяны үйрениўдиң еки концепциясы. 
2. Диалектика-универсаллық байланыслар  
ҳәм раўажланыў ҳаққында тәлиймат.  
3. Диалектиканың тийкарғы нызамлары. 

Оқыỹ сабағының мақсети: Дүньяны үйрениўдиң методологиялық тийкары 
болып ҳызмет ететуғын диалектика нызамлары ҳәм категориялары ҳаққында 
билимди қәлиплестириў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Дүньяны үйрениўдиң 
метафизикалық усылы ҳәм 
оның өзгешеликлери менен 
таныстырыў . 
2. Диалектикалық методтың 
қәлиплесиў тарийхы ҳаққында 
түсиник бериў. 
3.Диалектиканың тийкарғы 
принциплерин түсиндириў. 
4.Раўажланыў түсиниги ҳәм 
оның ҳәрекеттиң басқа 
түрлеринен парқын көрсетиў. 
5. Сан өзгерисинен сапа 
өзгерисине өтиў ҳәм керисинше 
нызамын сыпатлаў. 
6.Қарама-қарсылықлардың 
бирлиги ҳәм гүреси 
нызамының ҳәрекет етиў 
механизими менен 
таныстырыў. 
7.Бийкарлаўды бийкарлаў 
нызамының методиологиялық 
әҳмийетин тунистириў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Метафизикалық усылдың тийкарларын 
түсиндире алады. 
2. Гераклид, Сократ, Гегель 
тәлийматларының диалектикалық 
методтың қәлиплесиўиндеги ролин 
көсете алады. 
3. диалектиканың метафизикалық 
методтан тийкарғын парқын түсиндире 
алады. 
4. Өзгерис ҳәм раўажланыў 
түсиниклериниң өзгешеликлерин айтып 
береди. 
5. Сан өзгерисинен сапа өзгерисине өтиў 
ҳәм керисинше нызамын қәнийгелиги 
мысалында түсиндиреди. 
6. Қарама-қарсылықлардың бирлиги ҳәм 
гүреси нызамын қәнийгелиги мысалында 
түсиндиреди. 
7. Бийкарлаўды бийкарлаў нызамын 
қәнийгелиги мысалында түсиндиреди. 

Оқытыỹ усыллары Лекция визуализация, түсиндириў, сораў- 

жуўап.  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар,  



 86 

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Сораў-жуўап, үйге тапсырма бериў. 

 
 

Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 

ўақыт 
Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(5 минут) 

1.Теманың атамасы, жобасы ҳәм 
әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №1). 

Тыңлайды,  
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(55 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №2). 
2.2 Студентлердиң сораўларына 
жуўап береди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. Теманы беккемлеў ушын 
мәселелерди үйге тапсырма 
ретинде тарқатады.  
(Қосымша №3) 
 

Сораўлар береди, жазып 
алады сораўлар береди. 
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Қосымшалар 
 

№1 Қосымша 
 

Философияда диалектика
мәселеси

Жобасы:
1. Дүньяны үйрениўдиң еки

концепциясы.
2. Диалектика-универсаллық

байланыслар
ҳам раўажланыў ҳаққында

тәлиймат. 
3. Диалектиканың тийкарғы

нызамлары. 
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Теманы үйрениў ушын усыныс
етилетуғын әдебиятлар дизими:

• 1.Сейтов П.Д. Философияға киpисиў. H. 1992  
• 2. Бердимуратова А.К. Философия. Тошент

2010
• 3. Диалектика материального мира. Л. 1985.
• 4. Философский энциклопедический словарь. 

М., 1999.
• 5. Спиркин А.Г. Философия. Москва 2000. 

 
 



 89 

 
 



 90 

 



 91 

 
 
 



 92 

 
 



 93 

 
 



 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

№8 Тема: Философияда  диалектика  мәселеси 
(Диалетика категориялары).. 

Обзорлық лекция 
Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 

Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже (Эвристикалық) 
Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Тийкар ҳәм қүбылыс, жекелик ҳәм 
улыўмалық категориясы.  

2. Форма ҳәм мазмун, система,элемент,  
структура категориялары. 

3. Себеп ҳәм нәтийже, тосынанлық ҳәм 
зәрүрлилик категориясы. 

4. Синергетика диалектиканың даўамшысы. 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Диалектиканың тийкарғы категориялары ҳәм 
олардың билиў процессиндеги әҳмийети ҳәққында билимлерди 
қәлиплестириў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Тийкар ҳәм қүбылыс 
категориясын түсиндириў. 
2. Жекелик ҳәм улыўмалық 
категориясы ҳаққында айтыў.  
3. Форма ҳәм мазмун 
категориясын түсиндириў. 
4. Система,элемент,  структура 
категорияларын сыпатлап бериў. 
 5. Себеп ҳәм нәтийже 
категориялары ҳаққында түсиник 
бериў. 
6.Тосынанлық ҳәм зәрүрлик 
категорияларының өз-ара 
байланысын көрсетиў. 
7.Синергетика теориясы ҳәм 
оның диалектика менен өзара 
байланысын түсиндириў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Тийкар ҳәм қүбылыс категориясына 
қәнийгелиги бойынша мысаллар 
келтирире алады.  
2. Жекелик ҳәм улыўмалық 
категориясын қәнийгелигине қолланып 
түсиндиреди. 
3. Форма ҳәм мазмун категориясын 
қоллана алады. 
4. дүньяны системалы анализлеў 
көнликпелерине ийе болады. 
 5. Себеп - нәтийжели байланыслардың 
көп түрлилигин мысаллар менен 
түсиндире алады. 
6.Дүньяда тосынанлық ҳәм зәрүрликтиң 
өз-ара байланысын түсиндире алады. 
7.Хаос. тәртип, энтропия, 
түсиниклериниң мазмунын айтып 
береди. 

Оқытыỹ усыллары  Түсиндириў, шынығыўлар шешиў. 

лекция визуализация,  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар,  
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Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Шынығыўлар тапсырыў 

 
 

Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 

ўақыт 
Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(5 минут) 

1.Теманың атамасы, жобасы ҳәм 
әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №1). 

Тыңлайды,  
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(55 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №2). 
2.2 Студентлердиң сораўларына 
жуўап береди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. Теманы беккемлеў ушын 
мәселелерди үйге тапсырма 
ретинде тарқатады.  
(Қосымша №3) 
 

Сораўлар береди, жазып 
алады сораўлар береди. 
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Қосымшалар 

 
№1 Қосымша 

 

Тема:Диалектиканың тийкарғы
категориялары.

Жобасы:
• Тийкар ҳәм қүбылыс, жекелик ҳәм

улыўмалық категориясы. 
• Форма ҳәм мазмун, система,элемент,  

структура категориялары.
• Себеп ҳәм нәтийже, тосынанлық ҳәм

зәрүрлилик категориясы.
• Синергетика диалектиканың

даўамшысы.
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Теманы үйрениў ушын усыныс
етилетуғын әдебиятлар дизими:

• 1.Сейтов П.Д. Философияға киpисиў. H. 1992  
• 2. Бердимуратова А.К. Философия. Тошент

2010
• 3. Диалектика материального мира. Л. 1985.
• 4. Философский энциклопедический словарь. 

М., 1999.
• 5. Спиркин А.Г. Философия. Москва 2000. 
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№2 Қосымша 
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№3 Қосымша 
Диалектика категориялары бойынша шынығыўлар. 

 
№1-шынығыў 

Төмендеги мысаллардан қубылыс ҳам тийкарды ажыратып көрсетиң: 
Электр лампасының жаныўы; 
Адамның грипп пенен аўрыўы; 
Ерназар алакөз көтерилиси; 
Инфляция; 
Атомлық жарылыў. 

№2-шынығыў 
«сизиң имтиханнан төмен баха алыўыңыз тосынанлық емес, буның да өз 
себеплери бар……..» 
Бундай пикир себеп ҳәм нәтийже, тосынанлылық ҳәм зәрүрлилик 
категорияларын есапқа алатуғын болсақ дурыс деп айтыўға болады ма? 
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№9 Тема: Социаллық философияның пәни.  Жәмийетти философиялық 
анализлеў. 

Оборлық лекция 
Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 

Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвистикалық) 
Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1.Тәбият ҳәм жәмийет нызамларының бирлиги ҳәм 
өзгешелиги. 
2. Жәмийетлик қатнасықлар ҳәм жәмийеттиң 
системалық шөлкемлесиўи. 
3. Жәмийетлик өндирис түсиниги. Материаллық 
байлықларды өндириў усылы. Өндириўши күшлер 
ҳәм өндирис қатнасықлары. 
4. Жәмийетти үйрениўдиң формациялық ҳәм 
цивилизациялық изертлеў усыллары 

Оқыỹ сабағының мақсети: Жәмийеттиң ең улыўмалық нызамлықлары 
ҳаққында билимлерди қәлиплестириў. 

Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Жәмийет нызамлықларының 
озгешеликлерин түсиндириў. 
2. Жәмийетлик болмыс ҳәм 
жәмийетлик сананың өз-ара 
байланысын талықлаў. . 
3.Жәмийетти анализлеўдиң 
усыллары ҳаққында мағлыўмат 
бериў. 
4.Жәмийетлик қатнасықлардың 
жәмийеттиң тийкары 
екенлигин түсиндириў. 
5.Жәмийетлик өмирди өндириў 
усылы, оның қурамына 
кириўши материаллық 
байлықларды өндириў усылы 
дузилисин сыпатлаў. 
5.Өндириўши күшлер ҳәм 
өндирис қатнасықларының 
қрама-қарсылығын түсиндириў. 
6.Жәмийетти анализлеўдиң 
формациялық усылының 
жетискенликлери ҳәм 
кемшиликлерин биргеликте 
анализлеў. 
7.Цивилизациялық усылдың 
жәмийетти үйрениўде 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1.Тәбият нызамлары менен жәмийет 
нызамлықларының улыўмалығы ҳәм 
өзгешеликлери. 
2. Жәмийетлик болмыстың жәмийетлик 
сананы белгилеп бериўи ҳәм жәмийетлик 
сананың жәмийетлик болмысқа кери 
тәсири ҳаққында пикирлер билдирие 
алады. 
3.Жәмийеттиң функционаллық, 
структуралық дүзилиси ҳақкында 
түсиникке ийе болады. 
4. Жәмийетте инсанларды бир бирине 
байланыстырып турыўшы тийкарын 
анықлай алады. 
5.Материаллық байлықларды өндириў 
усылы дузилисин сыпатлаў. 
5.Жәмийет раўажланыўын келтирип 
шығарыўшы тийкарғы факторларды 
анықлай алады.. 
6.Формациялық усыл бойынша жәмийет 
раўажланыўының басқышлары ҳәм 
олардың өзгешеликлерин түсиндире 
алыў. 
7.Цивилизациялық усылдың 
өзгешеликлерин талықлап көрсетеди.  
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артықмашылықларын көрсетиў. 
Оқытыỹ усыллары Лекция визуализация, «Шығыс картасы» 

усылы 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар,  

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ «Шығыс картасы» усылы 

 
 

Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(5 минут) 

1.Теманың атамасы, жобасы ҳәм 
әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №1). 

Тыңлайды,  
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(55 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №2). 
2.2 Студентлердиң сораўларына 
жуўап береди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. «Шығыс картасын » 
толтырыўды тапсырма ети 
береди.(Қосымша №3) 
 

Сораўлар береди, жазып 
алады сораўлар береди. 
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Қосымшалар 
 

№1 Қосымша 
 

Тема: Социаллық философияның
пәни.  Жәмийетти философиялық

анализлеў.
Жобасы:
» 1.Тәбият ҳәм жәмийет

нызамларының бирлиги ҳәм
өзгешелиги.

» 2. Жәмийетлик қатнасықлар ҳәм
жәмийеттиң системалық
шөлкемлесиўи.

» 3. Жәмийетлик өндирис түсиниги.
Материаллық байлықларды өндириў
усылы. Өндириўши күшлер ҳәм
өндирис қатнасықлары.

» 4. Жәмийетти үйрениўдиң
формациялық ҳәм цивилизациялық
изертлеў усыллары
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Теманы үйрениў ушын усыныс етилетуғын
әдебиятлар дизими:

• А.Хожибаев. Социал борлиқни билишнинг узига хос
хусусиятлари. Т., 1998

• Производства как общественный процесс. М.,1986
• Духовное производства. М.,1981
• Бизнес ва Өзбекистонда янги мулкдорлар синфининг

шаклланишининг назарий ва амалий муаммолари. 
Т.,1996

• С.Э.Крапивенский. Социальная философия. М.,1998
• Г.С.Арефьева. Общество. Познание. Практика. 

М.,1988
• В.А.Вазюлин. Логика истории. М., 1988
• Духовное производства. М.,1981
• Бизнес ва Өзбекистонда янги мулкдорлар синфининг

шаклланишининг назарий ва амалий муаммолари. 
Т.,1996

• .С.Э.Крапивенский. Социальная философия. М.1998
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№2 Қосымша 
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Қосымша №3 
 

«Шығыс картасы» усылы 
 Студентлер жазба түринде, лекцияның соңында өтилген материаллар 
бойынша «шығыс картасын» ислеп шығыўы тийис. Бир бет қағазға 
студентлер төмендеги үш пункт бойынша өзлериниң пикирлерин 
жазыўы тийис. 

 1.Лекцияның ең әҳмийетли бөлегин бөлип көрсетиўи тийис. 
 2.Лекцияның темасы бойынша бир сораўды түсиндириўи тийис. 
 3.Лекция материаллары бойынша улыўма түсиндирме бериўи тийис 

 
 
 

Философияда адам проблемасы 
 
Сценарий: Бул тема бойынша студентлерге өз бетинше жумыс 

ретинде аргументлестирилген эссе жазыў тапсырылады (көлем шекленбеген). 
Бундай эссениң жазылыў тәртиби ҳаққында мағлыўмат оларға тарқатпа 
материал түринде бериледи (тарқатпа материал қосып тигиледи).  

Студентлерге қойылатуғын талап (шәртли түрде): эссени жазыўда 
студентлер төмендеги берилген бағдарларды ҳәм ҳәр бир бағдар 
шегарасында көтерилген мәселелер бойынша пикирлесиўге шақыратуғын 
сораўларды, практикалық тапсырмаларды, дискуссия ушын берилген 
проблемаларды басшылыққа алыўы тийис (Студентке өзине унаған бағдарды 
таңлаў еркинлиги бериледи). 

I.Жәмийетлик ой-пикирдиң раўажланыўында адам проблемасы: 
тарийх ҳәм ҳәзирги дәўир. 

Пикирлесиўге шақыратуғын сораўлар: 
1. Жигирмаланшы әсирге шекемги дәўирде философия тарийхында 

адамның тийкарын түсиндириўши негизги идеяларды көрсетиң. 
2. Адамның раўажланыўында социаллық ҳәм биологиялық 

факторлардың өз-ара қатнас мәселесин қалай түсинесизЎ 
3. Адамның раўажланыўында индивидуаллық ҳәм жәмийетлик-

тарийхыйлықтың диалектикасын қалай түсинесизЎ 
Дискуссия ушын берилетуғын проблема: 
Ҳәр бир адамды инсан деп алып қараўға болады маЎ 
Бул мәселе бойынша әдебиятларда ҳәр қыйлы пикирлерди ушыратыўға 

болады. Бир группа алымлардың пикири бойынша, тек ғана унамлы 
қәсийетлерге ийе адам инсан бола алады. (ҒЛичность – это человек, 
обладающий самосознанием и мировоззрением, достигший понимания своих 
социальных функций, своего места в мире, осмысления себя как субъекта 
исторического творчества, своих прав и обязанностей, эстетических и 
этических норм познания и преобразования мираҒ. См. : А.Спиркин, Ефимов 
В. Новое общество – новый человек. М., 1999. С.10). 
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Екинши бир группа алымлардың пикири бойынша, «инсан» түсинигин 
тек ғана унамлы қәсийетлер менен байланыстырыў орынсыз болады. Себеби  
ҳәр бир адамды инсан деп қабыллаўымыз тийис. ҒВсякий человек 
являетсяличностью, но не у всякого человека черты, на основании которых 
мы судим о нем как о личности, развиты одинаковоҒ (Ануфриев Е. 
Социальный статус и активность личности. М. 1990. С. 83). 

II. Жәмийет ҳәм инсан. Адам демократиялық жәмийеттиң ең жоқарғы 
мақсети сыпатында 

Пикирлесиўге шақыратуғын сораўлар: 
1. Жетик инсанды қәлиплестииўдиң ҳәм раўажландырыўдың тийкарғы 

жағдайлары ҳәм факторлары қандайЎ 
2. Инсанның еркинлиги ҳәм жуўапкершилиги, ҳуқықлары ҳәм 

миннетелери мәселеси. 
3. Ҳәзирги дәўирдеги инсанның, коллективтиң ҳәм жәмийеттиң өз-ара 

қатнас мәселесине улыўма сыпатлама бериң. 
4. Инсанның ҳәм жәмийеттиң мәплери арасында гармонияның болыўы 

мүмкин беЎ 
Дискуссия ушын берилген проблема: Тубалаўшылық дәўиринде 

қәлиплескен өзгеше типтеги инсан ҳаққында айтыўға болады маЎ (Можно ли 
говорить о особом типе личности застойного периода.) Тубалаўшылық 
дәўиринде жуўапкершиликти өз мойнына алмайтуғын, жәмийетке 
немқурайды қатнас жасаўшы, пассивлиликти көрсетиўши ҳ.т.б. қәсийетлерге 
ийе адамлар    қәлиплескен дейтуғын пикирлерди ғалаба хабар қуралларында 
көриўге болады. Усы пикирлерге тийкарланған ҳалда тубалаўшылық 
дәўириндеги инсанның типи ҳаққында айтыўға болады ма. Жуўабыңызды 
кең түрде сыпатлаўға ҳәрекет етиң. Сизлердиң пикириңизше, ҳәзирги заман 
жаслары санасында бундай типтеги адамның белгилерин көриўге болады 
маЎ  

Жәмийетимизде болып атырған өзгерислердиң тамашагөйи ямаса актив 
қатнасыўшысы  болыў мәселеси бизлердиң ҳәр биримиздиң санамызда 
қандай дәрежеде орын алғанЎ 

III. Руўҳый мәденият ҳәм адам 
Пикирлесиўге шақыратуғын сораўлар: 
1.Не ушын идеология руўҳый мәденияттың ядросы сыпатында алып 

қараладыЎ Сиясий мәденият дегенимиз неЎ 
2. Бизиң жәмийетимизде руўҳый мәденияттың раўажланыў 

тенденцияларын анализлең. 
3. Сизлердиң пикириңизше, сизлердиң коллективиңиздиң руўҳый 

өмирин жетилистириў мәселелерин шешиўде жаслардың роли неден ибаратЎ 
Практикалық тапсырмалар: 
Сизлердиң районларыңыздың территориясында жайласқан 

клублардың, стадионлардың, мәденият үйлериниң  қолланылыўын 
анализлең. Олардың искерлигин активлестириўши, оларды қолланыўдың 
эффективлилигин асырыўшы усынысларды ислеп шығың. 
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Студент группасының ағзаларының бос ўақытының структурасын 
анализлең.  Бос ўақытты  мазмунлы қолланыў мүмкиншиликлерин 
анализлең. 

Өзлериңиздиң районларыңыздағы жайласқан тарийхый-мәдений 
естеликлердиң жағдайын анализлең. 

Дискуссия ушын берилетуғын проблема: Ҳәзирги күни адамлар 
арасында төмендегише пикир кең тарқалған: Жаслар арасында өмирдиң 
мақсети ретинде тек ғана материаллық байлыққа умтылыў алып қаралатуғын 
адамлар қатламы бар. Руўхый жақтан бай, мазмунлы өмирге умтылып жасаў 
ушын, сизлердиң пикириңизше, жасларға не кесент береди. Руўҳый жақтан 
бай өмир дегенимиз неЎ 

Келешек әўладты тәрбиялаўда тарийхый сананы қәлиплестириў үлкен 
әҳмийетке ийе. Ҳәзирги күни адамларды бурын еситпеген материаллар менен 
таныстырыўшы ҳәр қыйлы дөретпелерди көриўге болады. Олардың 
айрымлары бурынғы дәўирдиң унамсыз бетлерин ашып бериў менен де 
байланыслы. Бул ҳаққында пикир жүргизгенде айрым адамлар бундай 
материаллардың келешек әўладты тәрбиялаў процессине пайда алып 
келмейтуғынлығын, олардың ўақыттың өтиўи менен унамсыз ақыбетлерге 
алып келетуғынлығын айтады. Ал айрымлары болса, бизиң тарийхымыз 
ҳаққында бар ҳақыйқаттың ашық айдын сәўлелениўин талап етеди ҳәм 
олардың пикиринше. тарийхқа бундай түрдеги қатнас тарийхый процесстиң 
дурыс түсинилиўине алып келеди. Сизлердиң пикириңизше, жасларда 
тарийхый сананы қәлиплестириўде бизиң тарийхымыздың Ғақ бетлеринҒ 
ашыўшы материаллардың ролин қалай баҳалаўымыз тийис. Ҳәр қыйлы 
тәреплердиң аргументлерин көрип шығың. 

Соның менен бирге өз бетинше жумысқа бекитилген тема бойынша 
реферат жумысын таярлаў менен де әмелге асырылыў мүмкин. 

Реферат ушын темалар төмендегише белгиленедиҮ 

     ә. Адам ҳәм жәмийет. 
ғ.  Адамның руўҳый турмысы. 
қ. Адамның жәмийеттеги орны. 
ң. Философияда адам, индивид ҳәм жеке адам түсиниклери. 
ө.  Антропология. (инсон ҳаққындағи илим). 
ү. Адам жәмийет раўажланыўының мақсети сыпатында. 
ў. Адам өндириўши күш сыпатында. 
ҳ. Адам цивилизациялық раўажланыўдың критериясы сыпатында. 
9. Адам ҳәм толерантлық. 
ә0. Жәмийет раўажланыўында адам факторы. ҳ.т.б.    

 Реферат таярлаўдың тийкарғы қағыйдасы төмендегише:  
Тема белгиленгеннен соң,  
- план дүзиў; 
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- темаға байланыслы әдебиятларды изертлеў, зәрүрли режелерди конспект 
етиў, керек қағазларға түсириў;  
- бул қағазларды план бойынша группаларға бөлиў ҳәм оларды бөлек 
папкаларға жыйнаў; 

 
Әдебиятлар: Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М. 1987. 
Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. М. 1992. 
Крапивенский С. Социальная философия. М. 1998. 
Кабулова М., Искандарова Б. Фалсафада инсон муаммоси. Т. 1995. 
Очилов С. Мустақиллик маънавияти ва тарбия масалалари. Т. 

1995. 
 
Туленов Ж., Гафуров З. Мустақиллик ва миллий тикланиш. Т. 

1996.    
Мақсет: бундай бағдардағы жумыс студентлерде ҳәр қыйлы 

әдебиятларды берилген тапсырмалар тийкарында анализлеў қәбилетин, 
критикалық еркин ойлаўды пайда етеди ҳәм раўажландырады, берилген 
проблема бойынша бар пикирлерди аргументлестирилген тийкарда дәлиллеў 
уқыплылығын, тәжирийбесин қәлиплестиреди.  

 
 Жумыстың орынланыў мүддети: 30 январьға шекем студентлер эссе 

жумысларын тапсырыўы шәрт. 
Баҳаланыў критериясы: максимал балл – ү балл. Бул балл философия 

пәни бойынша белгиленген шегаралық бақлаў рейтингисине қосылады.      
Жоқары балл берилген мәселе бойынша алынған билимлерди өзиниң 
позициясын түсиндириўге қоллана алатуғын, жаңа контексте 
улыўмаластырыў уқыплылығына, дәлиллеў қәбилетине ийе студентке 
қойылады (абстрактлик дәреже). Орташа балл берилген мәселе бойынша 
тийкарғы идеяларды анық түсинген ҳәм оларды қоллана билетуғын, жақсы 
аргументлестириў қәбилетине ийе студентке қойылады (реляцион дәреже). 
Қанаатландырарлы балл үйренилген концепциялардың белгили аспектин 
түсинген, бирақ оларды интеграциялаўы төмен дәрежеде болған студентке 
қойылады (мультиструктуралық ямаса униструктуралық дәреже). Төмен балл 
берилген мәселе бойынша билимге, түсиникке ийе емес студентке қойылады 
(предструктуралық дәреже). 
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№10 Тема: Ҳәзирги заманның  ғалабалық проблемалары   ҳәм   оларға   
философиялық  анализ.. 

Тематикалық лекция 
Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 

Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 
Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. XXI әсирдиң басындағы жер жүзлик жағдай. 
Адамзат глобал проблемалар алдында. 
2 Глобаллық проблемалар түсиниги. Глобаллық 
проблемалардың классификациясы. 
3. Арал апатшылығы глобаллық проблема 
сыпатында. 
4. Глобаллық проблемаларды шешиў жолында 
алып барылып атырған ислер ҳәм онда Өзбекстан 
Республикасының позициясы.  
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Глобаллық проблемалар ҳаққында билимлерди 
жетилистириў. 

Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. XXI әсир басында адамзат 
жетискенликлери ҳәм 
проблемаларына улыўма шолыў 
өткериў. 
2.Глобаллық проблемасына 
анықлама бериў ҳәм оны 
түсиндириў. 
3.Глобаллық поблемалардың 
классификациясын усыныў. 
4.Арал апатшылығының 
ақыбетлери ҳаққында билимлерди 
тереңлестириў. 
5.Арал апатшылығының келип 
шығыў себеплериниң анализин 
көрсетиў. 
6. Глобаллық проблемалардың 
шешеми бойынша улыўмалық 
жуўмақлар. 
7. Арал апатшылығын шешиў 
бойынша усынылып атырған 
усыныслар ҳақкында мағлыўмат 
бериў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. XXI әсир басында адамзат 
жетискенликлери ҳәм проблемалары 
ҳаққында маглыўмат бере алады. 
2.Глобаллық проблемасына 
анықламаның мазмунын анализлей 
алады. 
3.Глобаллық поблемалардың 
классификациясын түсиндирип береди. 
4.Арал апатшылығының глобаль 
проблема екенлигин дәлийлей алады. 
5.Арал апатшылығының келип шығыў 
себеплерин санап береди. 
6. Глобаллық проблемалардың шешеми 
бойынша пикирлерди көрсете алады. 
7. Арал апатшылығын шешиў бойынша 
усынылып атырған усыныслар 
ҳақкында мағлыўмат бериў. 

Оқытыỹ усыллары Тематикалық лекция,                       
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лекция визуализация   

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар,  

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Тест тапсырмалары. 

 
 

Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(5 минут) 

1.Теманың атамасы, жобасы ҳәм 
әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №1). 

Тыңлайды,  
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(55 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №2). 
2.2 Студентлердиң сораўларына 
жуўап береди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. Теманы беккемлеў ушын 
тестлер тарқатады.  
(Қосымша №3) 
 

Сораўлар береди, жазып 
алады сораўлар береди. 
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Қосымшалар 
 

№1 Қосымша 

Тема:.Ҳәзирги заманның ғалабалық
проблемалары ҳәм оларға

философиялық анализ.
Жобасы:
» 1. XXI әсирдиң басындағы жер жүзлик жағдай. 

Адамзат глобал проблемалар алдында.
» 2 Глобаллық проблемалар түсиниги.

Глобаллық проблемалардың
классификациясы.

» 3. Арал апатшылығы глобаллық проблема
сыпатында.

» 4. Глобаллық проблемаларды шешиў
жолында алып барылып атырған ислер ҳәм
онда Өзбекстан Республикасының
позициясы.
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Теманы үйрениў ушын усыныс
етилетуғын әдебиятлар дизими:

• 1. Каpимов.И.А. Өзбекстан XXI әсиp босағасында.... H. 1998  
• 2. Бердимуратова А.К. Философско-методологический анализ

экологического кризиса на пороге XXI века (на материалах
приаралья). Ташкент. Фан. 1999.

• 3.Аpаб-Оглы.Э.А. Обозpимое будущее. Социальные
последствия HТP`год 2000. М1986

• 4.Абдиpахманов.О. Аpал мой- совесть моя. H 1991
• 5.Каpимов.Т.К.  Ижтимоий таpаққиет ва давpимизнинг

жаҳоншумул муаммолаpи. Т. 1997.  
• 6.Шодиметов.Ю. Ижтимоий экологияга киpиш. Т. 1994.  
• 7. Отабаев.П.Т. Hабиев.М. Инсон ва биосфеpа. Т. 1995
• 8. М.С.Салахитдинов. Арал ҳам Арал бойларының

машқалалары. //Еркин Қарақалпақстан. 1992ж.
• 9. А.Глазовский. Аральский кризис: причины возникновения и

пути выхода. М.,1990
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№2 Қосымша 
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№3 Қосымша 
1.Арал апатшылығының пайда болыўының социаллық себеплери ҳәм оннан шығыў 

жолла 
ры 
А) Әмиўдәрьяның ҳәм Аралдың суўының бузылыўы ҳәм азайыўы-регионның 

суўларының бөлистириўин тәртипке келтириў ҳәм арқа дәрьяларынан айырым шақабын 
қублаға қарай бөлиў 

В) пахта егисин улыўма алғанда суўғарылатуғын жерлердиң көбейиўи. 
Суўғарылатуғын дийханшылықтың суўда аз талап ететуғын интенсив усылға өтиў 

С) Арал бойындағы регионына миллий социаллық экономикалық сиясатында. 
{Жәмийет-тәбият} экологиялық системасына жеткиликли түрде итибар бермеўинде 
Қарақалпақстан Республикасы өз күшине тийкарланып территорияның мәселелерин 
шешиўде көбирек ҳуқық алыў, регионның мәмлекетлери ҳәм халық аралық жәмийетлик 
бирликте көмек бериў 

D) жекке адамлардың мәпи. Изейкешлерди тиккелей Әмиўдәрьяға бурыў 
 
2. Экологиялық қатнаслар 
А) көгалландырыў ҳәрекети 
В) географиялық ортаға қатнас пенен бара-бар 
С) адамлардың тәбиятқа дурысырағы, адамлардың тәбиятқа байланыслы өз-ара 

қатнаслары 
D) флора ҳәм фаўнаны сақлап қалыўға бағдарланған қатнаслар 
 
3. Глобаллық проблемалар... 
А) ХIX-әсирдиң продукты 
В) XX-әсирдиң продукты 
С) ҳәмме ўақыт бар 

D) XX-әсирдиң ақырында XXI-әсирдиң басында пайда болды 
4.Ноосфера дегенимиз не? 
А. Мораль сферасы 
В. Тиришилик сферасы 
С. Ақыл сферасы 
D. Дурыс жуўап жоқ 
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№11 Тема: Өзбекстан  Республикасының   ғәресизлигиниң  философиялық  
проблемалары. 

Тематикалық лекция 
Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 

Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвистикалық) 
Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Ғәрезсизлик түсиниги. Бурыңғы аўқамлас 
республикаларының өз ғәрезсизлигине 
ерискенлигиниң тарийхый нызамлылығы ҳәм 
зәрүрлилиги. 
2.Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлиги ҳәм оны 
иске асырыў бойынша машқалалар. 
3.Қарақалпақстан Республикасының 
экономикасын ҳәм халқының абаданлығын 
раўажландырыўда ғәрезсизликтиң тарийхый 
әҳмийети. 

Оқыỹ сабағының мақсети: Мәмлекет ғәрезсизлиги, ғәрезсизликти 
беккемлеў жолындағы ўазыйпалар ҳаққында билимлерди тереңлестириў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Ғәрезсизлик түсинигиниң 
мәнисин анализлеў. 
2.Өзбекстан республикасы 
ғәрезсизлигиниң объектив ҳәм 
субъектив себеплери 
түсиндириў. 
3.Раўажланыўдың «өзбек 
модели» ҳәм оның тийкарғы 
принциплерин талықлаў. 
4. Күшли мәмлекеттен күшли 
жәмийетке принципин 
түсиндириў. 
5.Миллий ғәрезсизлик 
идеясының философиялық 
негизлерин түсиндириў. 
 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1.Ғәрезсизлик түсинигиниң мәнисин терең 
тәрийплеп береди. 
2.Өзбекстан республикасы 
ғәрезсизлигиниң объектив ҳәм субъектив 
себеплерин айтып бере алады. 
3.Раўажланыўдың «өзбек модели» ҳәм 
оның елимиз раўажланыўындағ 
әҳмийетин көрсете алады. 
4. Елимизде алып барылып атырған 
демократияластырыў процесслеринне өз 
пикирин билдире алады. 
5.Миллий ғәрезсизлик идеясының бас 
идеяларын талықлап бере алады. 

 

Оқытыỹ усыллары Лекция визуализация, «Еки бөлимли 

күнделик» 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар,  
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Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Сораў-жуўап. 

 
 

Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(10 минут) 

1.1. «Еки бөлимли күнделик» 
усылы қағыйдалары менен 
таныстырады 
 1.2.Теманың атамасы, жобасы 
ҳәм әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №1). 

Тыңлайды,  
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар 
атамаларын жазып 
алады сораўлар 
береди. 

Екинши 
басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(55 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №2). 
2.2 Студентлердиң сораўларына 
жуўап береди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(15 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. «Еки бөлимли күнделик» т 
 

Сораўлар береди, 
жазып алады сораўлар 
береди.даптердиң 
екинши бетин 
толтырады 
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Қосымшалар 
 

№1 Қосымша 
 

«Еки бөлимли күнделик» усылы 
 «Еки бөлимли күнделик» усылын қолланыў сабақ соңында он бес 
минут даўамында студентлерден өтилген материал бойынша өзлериниң 
пикирлерин жазыў талап етиледи. «Еки бөлимли күнделик» усылы 
студентлерде информациялық, операциялық қәсийетлерди 
раўажландырады.  

 Бул усылды қолланыў бойынша методикалық көрсетпелер: 
 Биринши адым- дәптер бети екиге бөлинеди. 
 Екинши адым- студент лекцияда өзине анағурлым  дәрежеде тәсир 
еткен (унаған яки белгили бир дәрежеде сораў туўдырған) пикирлерди, 
оқытыўшының идеяларын дәптердиң шеп тәрепине жазады. 

 Үшинши адым- дәптердиң оң тәрепине студент берилген пикирлерге 
өзиниң түсиндирмелерин жазады. 

 Төртинши  адым- текстти оқып көрип, студентлер дәптерге өзлериниң 
көз-қарасларын жазады. 

 Бесинши адым-жумыстың соңында студентлердиң ҳәр бири өзлериниң 
пикирлери менен басқа студентлерди таныстырыўға ҳақылы, олардағы 
өзлерине унаған идеяларды атап көрсетиўине болады 
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№2Қосымша 

 

Тема: Өзбекстан Республикасының
ғәресизлигиниң философиялық

проблемалары .
Жобасы:
» 1. Ғәрезсизлик түсиниги. Бурыңғы

аўқамлас республикаларының өз
ғәрезсизлигине ерискенлигиниң
тарийхый нызамлылығы ҳәм
зәрүрлилиги.

» 2.Өзбекстан Республикасы
ғәрезсизлиги ҳәм оны иске асырыў
бойынша машқалалар.

» 3.Қарақалпақстан Республикасының
экономикасын ҳәм халқының
абаданлығын раўажландырыўда
ғәрезсизликтиң тарийхый әҳмийети.
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Теманы үйрениў ушын усыныс
етилетуғын әдебиятлар дизими:

• 1. Каpимов.И.А. Өзбекстанның өзиниң жаңаланыў
ҳәм pаўажланыў жолы. H.1993.  

• 2 Каpимов.И.А. Өзбекстанда жәмийетлик-сиясий ҳәм
экономикалық pаўажланыўдың тийкаpғы
пpинциплеpи. H. 1995ж.  

• 3. Каpимов.И.А. Өзбекстан XXI әсиp босағасында.... 
H. 1998  

• 4 Каpимов.И.А. Өзбекстан XXI әсиpге умтылмақта. H. 
2000. Еркин Қарақалпақстан 17 апрель.

• 5.Л.Левитин Карлаил Дональд. Ислам Каримов янги
?збекистон Президенти. Т.,1996

• 6. С.А.Жураев. Переходный период` идеология
национальной независимости. 

• Т.,1994
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№3Қосымша 

Азат ҳәм абат
ўатан, еркин
ҳәм пәрәўан
турмыс

Өтиў дәўири
«өзбек
модели»
Күшли
мәмлекеттен
күшли
жәмийетке
қарай

Ески
жәмийет

 
 



 139 

Жаңа үйди қурмай турып
ескисин бузбаў

Мәмлекет
бас

реформатор.

Нызам
үстинлиги.

Эконмика
сиясаттан

үстин.

Күшли
социаллық

сиясат.

Базар

Қатнасық
ларына

басқышпа-
басқыш

өтиў
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XXI ӘСИР БАСЫНДА МӘМЛЕКЕТИМИЗДИҢ РАЎАЖЛАНЫЎ 
СТРАТЕГИЯСЫ 

БИРИНШИ 
ҮСТЕМ 

БЕСИНШИ 
ҮСТЕМ 

ТӨРТИНШИ 
ҮСТЕМ 

ҮШИНШИ 
ҮСТЕМ 

ЕКИНШИ 
ҮСТЕМ 

АЛТЫНШЫ 
ҮСТЕМ 

Мәмлекет 
сиясий, 
экономика
лық 
турмысын, 
мәмлекет 
ҳәм 
жәмийет 
қурылысын 
жәнеде 
еркинлест
ириў; 
-сиясий 
тараўды 
еркинлест
ириў; 
мәмлекет 
қурылысы 
ҳәм 
пуқаралық 
жәмийети
н 
қәлиплести
риў 
процесслер
ин 
еркинлест
ириў; 
экономика 
тараўын 
және де 
еркинлест
ириў 

Жәмийет 
маьнаўият
ын жәнеде  
жетилист
ириў; 
-еркин 
пуқара 
маьнаўият
ын, азат 
шахсты 
қәлиплести
риў; 
-халық 
маьнаўият
ының 
тиклениўи;  
-бай 
тарийхый 
мийрасты
ң кең 
үйренилиўи
;  
дәстүрлер
имиздиң 
сақланыўы
; 
-мәденият, 
илим ҳәм 
тәлим 
раўажлан
ыўы 
 

Кадрлар 
мәселеси;-
кадрлар 
таярлаў 
бойынша 
Миллий 
дәстүрди 
әмелге 
асырыў 
 

Халық 
турмыс 
дәрежесин
иң избе из 
ҳәм 
турақлы 
өсиўин 
тәмийнлеў
; 
Күшли 
жәмийетл
ик 
қорғаныс 
 

Экономика
да 
қурамлық 
өзгерислерд
и 
тәмийнлеў; 
-
кәрханалар
ды 
жаңалаў 
ҳәм 
техникалық 
қайта 
тәмийнлеў; 
-тәбийий 
ҳәм 
минерал 
шийки зат 
ресурслары
нан толық 
ҳәм 
нәтийжели 
пайдаланыў
; 
Экспортқа 
масласқан 
ҳәм импорт 
орнын 
басыўшы 
өнимлерди 
ислеп 
шығаратуғ
ын 
күшлерди 
пайда етиў 

Жамийетте 
турақлылық, 
тынышлық, 
миллетлер 
ҳәм 
пуқаралар 
аралық 
татыўлықт
ы. 
Шегералары
мызға кол 
қатылмаслығ
ын, 
мәмлекетими
з аймаклық 
бирлигин 
тәмийнлеў 
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МИЛЛИЙ ИДЕЯ: ЗӘРҮРЛИГИ, МӘНИ-МАЗМУНЫ 

МИЛЛИЙ ИДЕЯ- инсан ҳәм 
жәмийет турмысына мәни 
мазмун бағышлайтуғын, оны 
уллы мақсетлерге қарай 
жетеклейтуғын пикирлер 
жыйындысыдур 

ИДЕОЛОГИЯ-белгили 
жәмийетлик топар, 
жәмийетлик қатлам, миллет, 
мәмлекет, халық, жәмийеттиң 
итияжлары, мақсет ҳәм 
мәплери, арзыў-
талпыныслары ҳәм де оларды 
әмелге асырыў принцилерин 
өзинде жыйнақластырған 
идеялар дизимидур 

ӨЗБЕКСТАННЫҢ РАЎАЖЛАНЫЎ ЖОЛЫ 

МӘМЛЕКЕТ АЛДЫНДА ТУРҒАН МАҚСЕТЛЕР 

РАЎАЖЛАНЫЎ СТРАТЕГИЯСЫ 
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Этика пәни бойынша 
 леция сабақлар  

технологиялық картасы 
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Этиканың пәни 
Лекция кирисиў 

Топары: 2-курс Юридика факультети. 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: I-дәреже(оқыўшылық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Студентлер саны: 60 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Этиканың қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўы 
«Этика», «Мораль», «Әдеп-икрамлылық» 
терминлериниң келип шығыўы. 
2. Этика пәниниң қурылысы. 
3.Этиканың илимлер системасындағы орны, этика 
ҳәм психология. Этика ҳәм эстетика. Этика ҳәм 
экология. 
4.Этика пәниниң ўазыйпалары ҳәм әҳмийети. 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Этика илиминиң предмети, мақсети ҳәм 
ўазыйпалары ҳаққында билимлерди  қалиплестириў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Этика, этос, мораль, әдеп-
икрамлылық, үрп-әдет, дәстүр  
түсиниклериниң мазмун ҳәм 
мәниси түсиндириў; 
2.Этиканың философиялық 
илим сыпатындағы өзгешелиги 
көсетиў; 
3.Моральдың тийкарғы 
белгилери ҳәм функциялары 
хабарлаў; 
4.Этиканың илимлер 
системасындағы тутқан орнын 
түсиндириў; 
5.Этика илиминиң 
ўазыйпалары ҳаққында хабар 
бериў 
6.Инсанның структураға 
қаратылған баханың 
бағдарланыў спекторларын 
раўажландырыўға 
(информациялық, операциялық, 
өзин раўажландырыў) жәрдем 
бериў. 
 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Этика, этос, мораль, әдеп-икрамлылық, 
үрп-әдет, дәстүр  түсиниклериниң мазмун 
ҳәм мәниси айтып бере алады; 
2.Этиканың философиялық илим 
сыпатындағы өзгешелигин мысаллар менен 
дәлийллей  алады; 
3.Моральдың тийкарғы белгилери ҳәм 
функциялары ажратып көрсете алады.; 
4.Этиканың илимлер системасындағы 
тутқан орнын түсиндире алады; 
5.Этика илиминиң ўазыйпалары ҳаққында 
айтып береди 
6.Бахалаў көнликпеси раўажланған;  
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Оқытыỹ усыллары  Түсиндириў, лекция визуализация,  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар 

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Тез түрде сораỹ(блиц-опрос),  

 
Технологиялық карта 

 
Искерликтиң мазмуны Жумыс 

басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(15 минут) 

1.1.Пәнниң атамасы, аудиториялық 
саатлар, өз-бетиншеге 
ажыратылған сааатлар саны ҳәм 
баҳалаў критерийлери менен 
таныстырыў(Қосымша №1). 
1.2.Теманың атамасы, жобасы ҳәм 
әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №2). 

Тыңлайды, пәнниң 
атамасы саатлар санын 
жазып алады. 
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(55 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №3). 
2.2.Жобадағы ҳәр-бир мәселеден 
кейин сораў-жуўап өткереди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. Б.Б.Б. таблицасы менен 
таныстырып, студентлерге 
толтыртады. (Қосымша №4). 
3.3. Келеси сабақ темасы менен 
таныстырады. 

Сораўлар береди. 
. 
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Қосымшалар 
 

№1 Қосымша 

ТемаТема::ЭтиканыңЭтиканың пәнипәни. . МоральдыңМоральдың мәнисимәниси, , 
функцияларыфункциялары ҳәмҳәм принциплерипринциплери

 ЖобасыЖобасы::
1.1. ЭтикаЭтика моральмораль философиясыфилософиясы, , моральдыңморальдың

раўажланыўраўажланыў нызамларыннызамларын изертлейтуғынизертлейтуғын илимилим
сыпатындасыпатында. . 

2.2. ЭтиканыңЭтиканың илимлерилимлер системасындағысистемасындағы орныорны. . 

3.3. МоральдыңМоральдың негизинегизи, , оныңоның айырмашылықларыайырмашылықлары. . 
4.4. МоральдыңМоральдың жәмийетликжәмийетлик сананыңсананың басқабасқа

формаларыформалары мененменен байланысыбайланысы. . 
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ӘдебиятларӘдебиятлар::
1. 1. КаримовКаримов ИИ..АА. . ӨзбекстанныңӨзбекстанның өзиниңөзиниң жаңаланыўжаңаланыў ҳәмҳәм раўажланыўраўажланыў

жолыжолы. . НН., 1993. ., 1993. 
2. 2. КаримовКаримов ИИ..АА. . ӨзбекстанӨзбекстан XXI XXI әсирәсир босағасындабосағасында: : қәўипсизликкеқәўипсизликке
қәўиплерқәўиплер, , турақлылықтурақлылық шәртлеришәртлери, , раўажланыўраўажланыў кепилликлерикепилликлери. . НН., ., 

1998 1998 
3. 3. ГусейновГусейнов АА..АА., ., АпресянАпресян РР..ГГ. . ЭтикаЭтика. . ММ., 1999 ., 1999 

4. 4. АнисимовАнисимов СС..ФФ. . МоральМораль ии поведенияповедения. . ММ., 1986 ., 1986 
5. 5. АхлоқшуносликАхлоқшунослик. (. (МаърузаМаъруза матниматни). ). ТТ., 2000 ., 2000 

6. 6. БазарбаевБазарбаев ЖЖ., ., ДаўлетоваДаўлетова ҚҚ. . ӘдепнамаӘдепнама. . НН., 1993 ., 1993 
7. 7. CCловарьловарь попо этикеэтике. . ММ., 1989 ., 1989 

8. 8. ЖумабоевЖумабоев ЙЙ. . ЎртаЎрта ОсиеОсие этикасиэтикаси тарихитарихи очерклариочерклари. . ТТ., 1980 ., 1980 

9. 9. ЖумабоевЖумабоев ЙЙ. . ЎзбекистондаЎзбекистонда фалсафафалсафа вава ахлоқийахлоқий фикрларфикрлар

тараққиетитараққиети тарихидантарихидан. . ТТ. 1995. 1995
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ЭтикаЭтика ттүсинигиниңүсинигиниң келипкелип
шығыўышығыўы..

 ""ЭтикаЭтика" " дегендеген атамаатама еңең
дәслепдәслеп илимгеилимге киргизгенкиргизген
әййемгиәййемги грекгрек философыфилософы
АристотельАристотель болыпболып
есапланадыесапланады. . 

 ЭтикаЭтика терминитермини шығысышығысы
бойыншабойынша әййемгиәййемги грекгрек сөзисөзи
ееththооss сөзисөзи болыпболып, , олол дәслепдәслеп
адамныңадамның жасайтуғынжасайтуғын орныорны, , 
мәканынмәканын билдиретуғынбилдиретуғын
болғанболған, , соңынсоңын алаала булбул
терминтермин үрпүрп--әдетәдет, , йошйош, , 
характерхарактер дегендеген мәнислергемәнислерге
ийеийе болғанболған. . 

 АристотельАристотель ethikaethika ((этикаэтика) ) 
сөзинсөзин әдепәдеп икрамлылықикрамлылық
ҳаққындағыҳаққындағы илимилим атамасыатамасы
сыпатындасыпатында пайдаланадыпайдаланады. . 
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МоральМораль ттүсинигиниңүсинигиниң келипкелип
шығыўышығыўы

 МоральМораль термининтерминин ((moralismoralis) ) 
илимийилимий айналысқаайналысқа бириншибиринши
мәртебемәртебе әййемгиәййемги римрим ойшылыойшылы
ЦицеронЦицерон тәрепинентәрепинен бб..ээ..шш. IV . IV 
әсирдеәсирде киргизилипкиргизилип, , олол дәстүрдәстүр, , 
минезминез--қулққулқ, , минезминез дегендеген
тусиниклердитусиниклерди аңлатадыаңлатады. . 

 МоралМорал терминитермини арабараб тилиндетилинде
""АҳлоқАҳлоқ" " яғныйяғный минезминез--қулққулқ
дегендеген түсиниккетүсиникке сәйкессәйкес келедикеледи. . 
""АҳлоқАҳлоқ" " сөзисөзи екиеки турлитурли
мазмунғамазмунға ийеийе болыпболып, , улыўмаулыўма
тусиниктусиник сыпатындасыпатында пәнниңпәнниң
изертлеўизертлеў обьектинобьектин аңлатсааңлатса, , 
конкретконкрет түсиниктүсиник сыпатындасыпатында
адамныңадамның минезминез--қулқықулқы, , 
характерихарактери, , исис ҳәрекетинҳәрекетин өзөз
ишинеишине қамтыйтуғынқамтыйтуғын әдепәдеп--
икрамлылықикрамлылық ҳаққындағыҳаққындағы
түсиниклертүсиниклер системасынансистемасынан
ибаратибарат
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ЭтикаЭтика--моральдыморальды үйрениўшиүйрениўши пәнпән..
МоральМораль--инсанлардыңинсанлардың жәмийеттегижәмийеттеги искерлигинискерлигин

ретлестириўширетлестириўши жәмийетликжәмийетлик сананыңсананың бирбир формасыформасы
әдепәдеп--икрамлылықикрамлылық –– мораллықмораллық нормалардыңнормалардың инсанинсан

искерлигиндегиискерлигиндеги реалреал қантнасықларқантнасықлар түриндетүринде
көриниўикөриниўи..

ЭтикаЭтика моральмораль ҳаққындағыҳаққындағы бирбир путинпутин, , ҳәрҳәр
тәреплеметәреплеме илимийилимий теориятеория болыпболып, , олол өзөз

предметинпредметин социаллықсоциаллық қатнасықларқатнасықлар мененменен
байланыстырадыбайланыстырады, , тектек ғанағана моральдиңморальдиң

пайдапайда болыўыболыўы ҳәмҳәм тарийхыйтарийхый раўажланыўраўажланыў
нызамларыннызамларын, , оныңоның функцияларынфункцияларын анықлаўанықлаў

мененменен шекленипшекленип қоймайқоймай, , олол моральдиңморальдиң
социаллықсоциаллық мазмунымазмуны, , адамлардыңадамлардың журисжурис--
турысынтурысын, , минезминез қулқынқулқын тәртипкетәртипке салыўсалыў

нызамларыннызамларын жәнедежәнеде олол арқалыарқалы социаллықсоциаллық
мазмунынмазмунын уйрениўуйрениў мененменен шуғылланадышуғылланады. . 
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ЭтикаЭтика-- философиялыфилософиялыққ пәнпән

 ЭтикалыЭтикалыққ мәселелердиңмәселелердиң шешилиўишешилиўи
тиккелейтиккелей философияныңфилософияның басбас
мәселесиниңмәселесиниң қандайқандай шешилиўиненшешилиўинен
ғәрезлиғәрезли..

 ҲәрҲәр қандайқандай философиялықфилософиялық мәселениңмәселениң
шешилиўиниңшешилиўиниң этикалықэтикалық гилтигилти боладыболады
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ЭтикаЭтика әййемгиәййемги дәўирлердендәўирлерден баслапбаслап--ақақ эстетикаэстетика илимиилими
мененменен өзөз--араара байланысқабайланысқа ийеийе. . ЕңЕң дәслепдәслеп адамныңадамның ҳәрҳәр

бирбир исис ҳәрекетиҳәрекети, , мақсетмақсет нийетиниңнийетиниң өзиөзи әдепәдеп--
икрамлылыққаикрамлылыққа ((этикағаэтикаға) ) ҳәмҳәм гөззаллыққагөззаллыққа ((эстетикағаэстетикаға) ) 

бағдарланғанбағдарланған боладыболады, , яғныйяғный конкретконкрет алынғаналынған қандайқандай дада
бирбир унамлыунамлы искерликискерлик, , ҳәрекетҳәрекет өзиндеөзинде ҳәмҳәм ишкиишки

гөззаллықгөззаллық, , ҳәмҳәм сыртқысыртқы гөззаллықгөззаллық белгилеринбелгилерин өзиөзи ишинеишине
қамтыйдықамтыйды

 ЭтикаЭтика инсанларинсанлар арасындағыарасындағы
қатнасықлардағықатнасықлардағы әдепәдеп--
икрамлылыққаикрамлылыққа тәрепинтәрепин
үүйненедийненеди

 ЭстетикаЭстетика инсанларинсанлар
арасындағыарасындағы
қатнасықлардағықатнасықлардағы
көркемкөркем образлықобразлық
тәрепинтәрепин үүйненедийненеди
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МоральМораль--инсанлардыңинсанлардың жәмийеттегижәмийеттеги искерлигинискерлигин
ретлестириўширетлестириўши жәмийетликжәмийетлик сананыңсананың бирбир формасыформасы

 МоральдыңМоральдың адамадам минезминез қулқынқулқын ретлестириўширетлестириўши усылусыл
ретиндегиретиндеги айрықшалығыайрықшалығы соннансоннан ибаратибарат, , олол мораллықмораллық
нормалардынормаларды сақлаўдысақлаўды мәжбүрлеўшимәжбүрлеўши арнаўлыарнаўлы мекемелергемекемелерге
тиккелейтиккелей сүйенбейдисүйенбейди

 МоральдыңМоральдың адамадам минезминез қулқынқулқын ретлестириўширетлестириўши усылусыл
ретиндегиретиндеги айрықшалығыайрықшалығы соннансоннан ибаратибарат, , олол мораллықмораллық
нормалардынормаларды сақлаўдысақлаўды мәжбүрлеўшимәжбүрлеўши арнаўлыарнаўлы мекемелергемекемелерге
тиккелейтиккелей сүйенбейдисүйенбейди

 моральмораль қандайқандай дада бирбир адамадам ҳәрекетиҳәрекети сферасысферасы мененменен
шекленбегеншекленбеген

 МоральМораль көпкөп функциялылықфункциялылық ўазыйпасыўазыйпасы тәнтән. . 
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МоральМораль ҳәмҳәм ҲуқуқҲуқуқ

 ҲуқуқыйҲуқуқый нормаларнормалар мәжбүрлеўмәжбүрлеў
қуралларықураллары жжәәрдеминдердеминде
арнаўлыарнаўлы мекемелергемекемелерге
ттәәрепиненрепинен әәмелгемелге асырыладыасырылады..

 ҲуқуқҲуқуқ мәмлекеттиңмәмлекеттиң пайдапайда
болыўыболыўы мененменен жүзегежүзеге келедикеледи..

 ҲуқуқыйҲуқуқый нормаларнормалар жазылғанжазылған
формадаформада өмирөмир сүредисүреди

 ҲуқуқҲуқуқ категорияларыкатегориялары: : 
нызамлынызамлы,,нызамсызнызамсыз ҳҳ..тт..бб..

 ММораллықораллық нормалардынормаларды
сақлаўдысақлаўды мәжбүрлеўшимәжбүрлеўши
арнаўлыарнаўлы мекемелергемекемелерге тиккелейтиккелей
сүйенбейдисүйенбейди. . МоральдаМоральда
қадағалаўқадағалаў жәмийетликжәмийетлик санасана
тәрепинентәрепинен әмелгеәмелге асырыладыасырылады

 МоральМораль ммәмлекетәмлекет пайдапайда
болмастанболмастан бурынбурын дада өмирөмир
сүредисүреди

 ММораллықораллық нормаларнормалар жазылжазылғанған
формадаформада болмайдыболмайды..

 МоральМораль категорияларыкатегориялары: : 
жаксылықжаксылық, , жаманлықжаманлық. . ҳҳ..тт..бб..
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СиясатСиясат ҳәмҳәм моральмораль

 МоральМораль социаллықсоциаллық қатламлардыңқатламлардың
сиясийсиясий идеалларынанидеалларынан ғәрезсизғәрезсиз жасайжасай
алмайдыалмайды, , ccиясатиясат тата солсол жәмийеттегижәмийеттеги
социаллықсоциаллық қатламлардыңқатламлардың ((класстыңкласстың) ) 
идеалларынидеалларын беккемлеўбеккемлеў, , жәмийеттегижәмийеттеги
тийкарғытийкарғы кушлердиңкушлердиң моральлықморальлық қоллапқоллап--
қуўатлаўынақуўатлаўына мутәжмутәж боладыболады. . 

 
 



 155 

МоральМораль ҳәмҳәм искусствоискусство
 МоральМораль ҳәмҳәм искусствоискусство жәмийетликжәмийетлик сананыңсананың

ҳәмҳәм адамныңадамның руўхыйруўхый--практикалықпрактикалық
ҳәрекетиниңҳәрекетиниң бирбир--бирибири мененменен тығызтығыз
байланыслыбайланыслы екиеки формасыформасы. . МоральМораль сыяқлысыяқлы
искусстводаискусствода адамныңадамның өзинөзин--өзиөзи түсиниўинетүсиниўине, , 
өмирдегиөмирдеги өзөз орнынорнын табыўғатабыўға жәрдемжәрдем бередибереди. . 

 ИскусствоныңИскусствоның көпшиликкөпшилик мазмунынмазмунын моральмораль
проблемаларыпроблемалары қурайдықурайды, , себебисебеби искусствоискусство
шынлығындашынлығында жақсылықжақсылық ҳәмҳәм жаманлықжаманлық, , 
бахытбахыт, , өмирдиңөмирдиң мақсетинмақсетин мазмунынмазмунын
сәўлелендиредисәўлелендиреди. . 

 
 



 156 

МоралдыңМоралдың тийкарғытийкарғы
функцияларыфункциялары

РегулятивРегулятив..
 тәрбиялықтәрбиялық
гносеологиялықгносеологиялық
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ЭтикаЭтика әййемгиәййемги дәўирлердендәўирлерден баслапбаслап--ақақ эстетикаэстетика илимиилими
мененменен өзөз--араара байланысқабайланысқа ийеийе. . ЕңЕң дәслепдәслеп адамныңадамның ҳәрҳәр

бирбир исис ҳәрекетиҳәрекети, , мақсетмақсет нийетиниңнийетиниң өзиөзи әдепәдеп--
икрамлылыққаикрамлылыққа ((этикағаэтикаға) ) ҳәмҳәм гөззаллыққагөззаллыққа ((эстетикағаэстетикаға) ) 

бағдарланғанбағдарланған боладыболады, , яғныйяғный конкретконкрет алынғаналынған қандайқандай дада
бирбир унамлыунамлы искерликискерлик, , ҳәрекетҳәрекет өзиндеөзинде ҳәмҳәм ишкиишки

гөззаллықгөззаллық, , ҳәмҳәм сыртқысыртқы гөззаллықгөззаллық белгилеринбелгилерин өзиөзи ишинеишине
қамтыйдықамтыйды

 ЭтикаЭтика инсанларинсанлар арасындағыарасындағы
қатнасықлардағықатнасықлардағы әдепәдеп--
икрамлылыққаикрамлылыққа тәрепинтәрепин
үүйненедийненеди

 ЭстетикаЭстетика инсанларинсанлар
арасындағыарасындағы
қатнасықлардағықатнасықлардағы
көркемкөркем образлықобразлық
тәрепинтәрепин үүйненедийненеди
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МоральМораль--инсанлардыңинсанлардың жәмийеттегижәмийеттеги искерлигинискерлигин
ретлестириўширетлестириўши жәмийетликжәмийетлик сананыңсананың бирбир формасыформасы

 МоральдыңМоральдың адамадам минезминез қулқынқулқын ретлестириўширетлестириўши усылусыл
ретиндегиретиндеги айрықшалығыайрықшалығы соннансоннан ибаратибарат, , олол мораллықмораллық
нормалардынормаларды сақлаўдысақлаўды мәжбүрлеўшимәжбүрлеўши арнаўлыарнаўлы мекемелергемекемелерге
тиккелейтиккелей сүйенбейдисүйенбейди

 МоральдыңМоральдың адамадам минезминез қулқынқулқын ретлестириўширетлестириўши усылусыл
ретиндегиретиндеги айрықшалығыайрықшалығы соннансоннан ибаратибарат, , олол мораллықмораллық
нормалардынормаларды сақлаўдысақлаўды мәжбүрлеўшимәжбүрлеўши арнаўлыарнаўлы мекемелергемекемелерге
тиккелейтиккелей сүйенбейдисүйенбейди

 моральмораль қандайқандай дада бирбир адамадам ҳәрекетиҳәрекети сферасысферасы мененменен
шекленбегеншекленбеген

 МоральМораль көпкөп функциялылықфункциялылық ўазыйпасыўазыйпасы тәнтән. . 
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№2 Тема Этикалық ой пикирлердиң раўажланыўынын тарийхый 
басқышлары. 

Топары: 2-курс Юридика факультети. 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: II-дәреже(алгоритмлик) 

Оқытыỹ ỹақты: саат 2 саат. 

Студентлер саны 60 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Семинардың жобасы 

1. Әйемги Шығыс еллери, Грецияда этикалық 
тәлийматлардың қәлиплесиўи. 
2. Орта әсирлердеги этикалық тәлийматлар. 
3. Жаңа дәўир этикалық көз-қараслары. 

Оқыỹ сабағының мақсети: Философиялық ойлардың пайда болыў ҳәм раўажланыў 
басқышлары, Әйемги Шығыс ҳәм Грек философиясы өзгешеликлери ҳаққында 
билимлерди қәлиплестириў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Әййемги Қытай этикалық 
тәлийматлары ҳаққында пикирди 
қәлиплестириў. 
2.Әййемги Хиндистан этикалық 
тәлийматлары ҳаққында пикирди 
қәлиплестириў. 
3.Әййемги Грециядағы этикалық 
тәлийматлар ҳаққында пикирди 
қәлиплестириў. 
4.Орта әсирлер этикасына улыўма 
сыпатлама бериў. 
5. Дин менен моралдың улыўмалық ҳәм 
өзгешеликлерин түсиндириў 
6. Жаңа дәўир ойшылларының этикалық 
көз-қарасларын анализлеў.

Оқытыỹ искерлигиниң нәтийжелери 
Студент: 
1.Әййемги Қытай этикалық 
тәлийматларын түсиндире алады. 
2.Әййемги Хиндистан этикалық 
тәлийматларының өзгешелигин айтып 
береди. 
3.Әййемги Грециядағы этикалық 
тәлийматларын түсиндире алады. 
4.Орта әсирлер этикасының 
өзгешелигин түсиндиреди. 
5. Дин менен моралдың өз-ара 
байланысына мысаллар менен тәрийп 
береди. 
6. Жаңа дәўир ойшылларының 
этикалық көз-қарасларының улыўмалық 
көз-қарасларын түсиндире алады. 

Оқытыỹ усыллары Түсиндириў, лекция визуализация. 

Оқытыỹ жумысын шөлкемлестириỹ 
формалары 

 Фронталь, индивидуаль  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар  

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

поточный аудитория. 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Тез түрде сораỹ(блиц-опрос),  
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Қосымшалар 
№1 қосымша 

 

Этикалық ой-пикирлердиң
раўажланыўының тарийхый

басқышлары
• Этикалық ой-пикирлердиң

раўажланыўының тарийхый басқышлары
• Әййемги дәўир этикасы: Әййемги

Шығыстағы этикалық көз-қааслар; 
Әййемги грециядағы этикалық ойлар.

• Орта әсирлер диний-этикалық көз-
қараслар

• Жаңа дәўир этикасы
• Классикалық емес этикалық ойлар
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№2 қосымша 
 
 

Әййемги Қытай этикалық
тәлийматлары

КофуцийликДаосизм

Легизм Моизм
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Орта әсирлер этикасы.
диний этика

Араб
дүньясында

мусулман
Этикасы

(тийкарғы дереклер: 
қуран, ҳадислер)

Европада
христианлық

этикасы
(тийкарғы дереклер: 

инжил, таўрат)
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Жаңа дәўир этикасы
(натуралистлик этика) 

Баслаўшысы Т.Гоббс
Даўамшылары: Д.Дидро, Вольтер, 

Ламетрий, Гельвеций.
Сентиментализм бағдары

(Ж.Ж.Руссо)
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Немец Классикалық философиясы
Тийкарғы ўәкиллери

И.Фихте Ф.Шеллинг

И.Кант
Миннет
морали

дөретиўшиси

Г.Гегель
Моральды

раўажланыўшы
қубылыс

сыпатында
изертлеўди

усынған
ойшыл.

Л.Фейербах
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Ф.Ницше.

Өмир философиясының
баслаўшысы.
Эткада иррационалистлик бағдары
раўажландырған ойшыл
Моралда ақыл емес ал сезимлерди
үстин қойыў
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Эстетика пәнинен лекция 
сабақларының технологиялық 

карталары. 
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Эстетика пәни. Тийкарғы эстетикалық категориялар 
Лекция кирисиў 

Топары: 2-курс Юридика факультети. 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: I-дәреже(оқыўшылық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Студентлер саны: 110 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ Лекцияның 

жобасы 

1.Эстетиканың предмети. Искусство ҳәм 
гөззаллық.  
2. Эстетика  ҳәзирги илимий билимлер 
системасында тутқан орны. 
3.Эстетикалық теорияның жәмийетлик 
өмирдеги роли. 

   4. Тийкарғы эстетикалық категориялар. 

Оқыỹ сабағының мақсети: Эстетика илиминиң предмети, мақсети ҳәм 
ўазыйпалары ҳаққында билимлерди  қалиплестириў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Эстетика  термининиң мәниси 
ҳәм пайда болыўын түсиндириў; 
2.Эстетиканың философиялық 
илим сыпатындағы өзгешелиги 
көсетиў; 
3.Эстетиканың предмети 
ҳаққындағы көз-қараслар менен 
таныстырыў; 
4.Эстетиканың илимлер 
системасындағы тутқан орнын 
түсиндириў; 
5.Этика илиминиң ўазыйпалары 
ҳаққында хабар бериў 
6.Гөззаллық ҳаққындағы 
эстетика тарйхындағы көз-
қарасларды келтиреди. 
7. Трагедиялық категориясын 
түсиндиреди. 
8. Комедиялық категориясының 
мазмунын ашады. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Эстетика  термининиң мәниси ҳәм пайда 
болыўын айтып бере алады; 
2.Эстетиканың философиялық илим 
сыпатындағы өзгешелигин мысаллар 
менен дәлийллей  алады; 
3.Эстетканың предметин түсиндиреалады; 
4.Эстетиканың илимлер системасындағы 
тутқан орнын түсиндире алады; 
5.Эстетика илиминиң ўазыйпалары 
ҳаққында айтып береди 
6.Гөззаллық категориясын тәрийплеп 
береди;  
7. Трагедиялық категориясын мысаллар 
менен корсете алады. 
8. Комедиялық категориясын түсиндиреди. 

Оқытыỹ усыллары  Түсиндириў, лекция визуализация 
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Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар 

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ тест  

 
 Технологиялық карта  

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(15 минут) 

1.1.Пәнниң атамасы, аудиториялық 
саатлар, өз-бетиншеге 
ажыратылған сааатлар саны ҳәм 
баҳалаў критерийлери менен 
таныстырыў 
1.2.Теманың атамасы, жобасы ҳәм 
әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №1). 

Тыңлайды, пәнниң 
атамасы саатлар санын 
жазып алады. 
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(55 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №2). 
2.2.Жобадағы ҳәр-бир мәселеден 
кейин сораў-жуўап өткереди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. Тест тарқатады. 
(Қосымша №3). 
3.3. Келеси сабақ темасы менен 
таныстырады. 

Сораўлар береди. 
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№1 Қосымша 

Эстетика пәни

Жобасы:
• 1.Эстетиканың предмети. Искусство ҳәм

гөззаллық. 
• 2. Эстетика ҳәзирги илимий билимлер

системасында тутқан орны.
• 3.Эстетикалық теорияның жәмийетлик

өмирдеги роли.
• 4. Тийкарғы эстетикалық

категориялар. 
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Теманы үйрениў ушын усыныс
етилетуғын әдебиятлар дизими:

• 1. Барев.Ю. Эстетика.М.1989
• 2. Гульга.А. Принципы эстетики .М.1987
• 3. Г.Жаңабаева. Эстетика мәселелери. Н.1993.
• 4. Э.Умаров, А.С.Пал. Эстетика. Т.1992
• 5. Д.А.Наримов. Ўрта Осиё дизаини тарихидан.Т.1998
• 6. Т.Махмудов. Эстетика и духовные ценности. 

Т.1993
• 7.Умаров.Э.Пал. Эстетика. Т.1992
• 8.Эстетика словарь М.1989
• 9.Махмудов Т. Эстетика и духовные ценности Т. 1993
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№2 Қосымша 
 

Эстетика предмети
ҳаққында көз-қараслар

Эстетика
Искусствоны
үйрениўши пән

Эстетика
гөззаллықты
үйрениўши пән.
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Гөззаллық категориясы
• Эстетиканың тийкарғы категориясы. 
• Гөззаллық – бул, өмирди толық ҳәм

конкрет сәўлелендириўши,
қараңғылыққа қарсы түрып, 
жақтылыққа баслаўшы прогрессив
баслама

• Басқа эстетикалық категориялар
гөззаллықтың мазмунын ашыў ушын
қолланылады.
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Трагедиялық категориясы

• Инсанды қараңғылыққа баслаўшы
регрессив баслама менен инсанды
жақтылыққа баслаўшы прогрессив
баслама арасындағы шешилмеген
қарама-қарсылық
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Комедиялық категориясы

• Инсан өмиринде болыўы керек қүбылыс
пенен инсан өмиринде болып атырған
қубылыс арасындағы кескин
сәйкессизликти сәўлелендириўши
категория
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Көтериңкилик категориясы

• Инсан имканиятларының шексизлигин
сәўлелендириўши категория.

• Ол инсан өмириниң кең имканиятларға
ийе екенлигин ҳәм инсан өз өмирин
жетилистирип барыўы кереклигине
шақырып отырады
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 №3Қосымша  
1. Эстетика сөзи нени аңлатады? 
*1.сезиў, қабыллаў аркалы сезиў 
2.гөзаллық 
3.кахарманлық 
4. гармония 
5.комиклик 
2. Эстетиканың пәни 
1.гөзаллық 
2.искусство 
*3.хақыйкатлықты эстетикалық менгериў 
4.комиклик 
5.трагиклик 
3.Эстетика термини нешинши әсирде 
пайда болган? 
1.XV 
2.XVI-XVII 
*3.XVIII 
4.XIX 
5.XX 
4.Эстетика термининиң 1-рет илимий 
айналысқа түсирген алым 
1.Фарабий 
2.Демокрит 
3.Лукреция 
*4.Баумгартен 
5.Аристотель 
5. Эстетикалық идеялар дәсле пайдпа 
болған еллер 
*1.Египет, Вавилон, Индия, Китай 
2.Греция 
3.Италия 
4.Франция 
5.Германия 
6. Әййемги Грек эстетикалық ойынды 
материалистлик илимниң басламасы қайсы 
алымның аты менен байланыстырылды? 
*1.Гераклит 
2.Платон 
3.Аристотель 
4.Демокрит 
5.Сократ 
7. «Мимесис»-искусствоның 
хақыйқатлыққа еликлеў көз-карасын 
жетилдирилген ҳәм «катарсис»-қорқыныш, 
қәўетер, рехим келиў аркалыруўхтың 
тазаланыўын көз-карасына тийкарланған 
алым 
*1.Аристотель 
2.Авиценна 
3.Фома Аквинский 
4.Баумгартен 
5.Платон 
8. «Затлардың тәбияты ҳаққында» 
поэмасында искусствоның зәрүрликтен 
пайда болганлығын тасытйықлаған алым 
1.Гераклит 

21. Асан трагедиясы ҳәм Амангелдиниң 
қахарманлығы Бердақтың қайсы 
шығармасында сәўлеленген?  
1. «Ақмақ патша» 
2. «Ерназар бий» 
*3. «Амангелди» 
4. «Айдос баба» 
5. «Балам» 
22. Ояныў дәўири эстетикасынын 
характерли белгиси 
*1.инсанды улығлаў 
2. нормативизм 
3.диний бояў менен бүркелиў 
4. тәбиятқа табыныў 
5. қәлеген объектти улығлаў 
23.Ояныў дәўриниң белгили көркем өнер 
ийелери 
1.Кант, Гегель, Фейрбах 
2. Леонардо ДА Винчи, Дидро, Гилвеций 
*3.телезио, Микеланжело, Дюрер, шекспир 
4. Гелвеций, Дидро 
5.Лукреций, Демокрит 
24.Классицизм эстетикасының характерли 
белгиси 
*1. нормативлик 
2.Жанрлар менен тил  стилиндеги 
еркинлик 
3. «үшинши қатламының» мәпин қорғаў 
4.ҳақыйқатлыққа ериклеў 
5. реализм 
25.Кант эстетикасының тийкарғы 
кемшиликлери 
*1.абстрактлық ҳәм тарийхыйсызлық 
2. Формализм 
3. сенсуализм 
4. илим менен искусствоны шатастырыў 
5. мораль ҳәм искусствоны бара-бар деп 
қараў 
26.Гегель эстетикасындағы искусствоның 
үш басқышқа бөлиниўи 
*1.символикалық, классикалық, 
романтикалық 
2.тас, кола, темир 
3.қулшылық, феодаллық, буржуазиялық 
4.басланғыш, орта жокарғы 
5.ўақытлық, кеңислилик,ўақытлық-
кеңислилик 
27.Дизайн деген не? 
*1.предметлик, ортаны қәлиплестириўдеги 
көркем техникалық искерликтиң түри 
2.көркем өнер ийесиниң қыялы, ойы 
3. йош 
4. искусствоның материалы 
5.эстетикалық сезим 
28. Мийнеттеги эстетикалық басламаның 
ашық-айдынлығы тийкарынан қайсы 
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2.Демокрит 
*3.Лукреций 
4.аристотель 
5.Платон 
9.Аристотельдиң эстетикалық 
тәлийматының элементлери католик 
ширкеядиң догмаларына байланыстырыўға 
умтылган орта әсир тусындағы ири 
руўханий 
1.Николай Кузанский 
2.Август Блаженный 
3.Желевио 
*4.Фома Аквинский 
5.Шекспир 
10.Батыс Европаның орта әсирлик 
искусствосының жетекши түри 
1.Скульптура 
2.Музыка 
3.әдебият 
*4.архитектура 
5.живопись 
11. Орта асирде шығыс еллеринин 
искусствосында кең таркалган нағыслар 
1.қошкар шақлы нағыслар 
2.әпиўайы нағыслар 
*3.өрме нағыслар (арабески) 
4.тырнақша мүйиз нағыслар 
5.ийрек нағыслар 
12.Орта аср орайлық азия еллеринде китап 
безеў өнери қайсы ойшыллардың 
китапларынан көремиз 
1.Фердаусий 
2.Наўайы 
*3.1 ҳәм 2 
13. Араблар Орайлық азияны басып 
алганнан кейин кандай сүўретлерди салыя 
кадаған етилди. 
*1.адамлардың ҳәм жәниўарлардың 
2.дараклардың 
3.аспаннан 
4.жердиң 
5.суўдың 
14. Орта әсирлердеги орайлық азиядағы 
эстетикалық ойдың ўәкиллери 
*1.Фердаусий, Хорезмий, 
Фарабий,Беруний 
2.Абай 
3.А.Донш 
4.Бердак 
5.Токтасыл 
15. «Китап-аш-шифа» (шыпа табыў 
китабы) атлы китабында музыканы ден 
саўлыққа пайдаланыўды тийкарлаған алым 
1.Фарабий 
2.Хорезмий 
3.Фердаусий 
*4.Ибн Сино 

фактордан ғәрезли? 
1.географиялық орталықтан 
2.психологиялық орталықтан 
*3.социаллық фактордан 
4. адамлардың келисиминен 
5. демографиялық фактордан 
 
29.Алымның эстетикалық мәдениятына 
тийисли элементлер 
1.фантазия 
2.фантазия, интуиция 
*3.фантазия, интуиция, йош 
4.йош 
 
30.Көркем (художественное сознание) ҳәм 
эстетикалық сананың ара қатнасы 
1.бара-бар қубылыслар 
2.бирин-бири қамтый алмайтуғын 
қубылыслар 
*3.эстетикалық сана көркем санадан кең 
4.көркем сана эстетикалық санадан кен 
 
31. Эстетикалық сананың тийкарғы 
элементлери 
1.эстетикалық сезимлер 
2.эстетикалық сезимлер, идеаллар 
*3.эстетикалық сезимлер, көз-қараслар, 
теориялар 
4. эстетикалық теориялар 
5.эстетикалық пикир 
 
32.Гөззаллықты космосқа тән объектив 
нәрсе деген антиклик дәўирдиң 
ойшыллары. 
1.Платон, Аристотель 
*2.Гераклит, Пифагоршы, Эмпедокл, 
Демокрит 
3.гельвеций 
4.Декарт 
5.Лессинк 
 
33. Ояныў дәўири тусындағы 
искусствоның жетекши түри 
1.Архитектура 
2. Скульптура 
3. музыка 
*4. живопись 
5. әдебият 
 
34.Гөззаллықтың тийкары 
1.гармония, симметрия, өлшем 
2.өмир 
3.улыўма тәртипке түскенлик 
*4. 1,2 ҳәм 3  
5. әпиўайы еликлеў 
 
35.Гөззалллықтың жәмленген көриниси 
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5. Беруний 
 
16.Бийбиханым собор-мешити қаашан 
салынды. 
1.1316 
2.1415 
*3.1399-1404 
4.1405 
5.1501 
 
17. Қарақалпақстанның  Хожелиде 
жайласқан Гауир кала (Михдакхан) 
бастырма айуанын дийўалларындағы ҳәм 
ылайға жазылған жазыўлар ҳәм оргаментал 
ойма нағыслыр қайсы әсирге тийисли? 
1. XV 
2.XIV 
3.IX-X 
4. VII-VIII 
5.XVI 
 
18.Түслик Арал бойы ҳалықларының 
эстетикалық искерлиги ҳәм сана сезими 
туўралы мағлыўматлардың дәслепки 
деркелери 
1.Жанбас қала (б.э.ш.IV а) 
2. Топырақ  қала (б.э.ш. III а) 
3.Қой қырылған қала (б.э.ш.I а) 
4. барлығы дурыс 
 
19. «Халық ушын» қосығының авторы 
1.Ажинияз 
2. Отеш 
*3. Бердак 
4.Омар 
5. Аяпберген 
 
20. Изертлеўшилердиң пикиринше 
«Алпамыс», «Коблан» «Курбанбек» ҳәм  
басқа қахарманлық дәстанлардың 
тийкарғы мотиви не болып табылады? 
1.жаўлап алыў 
2.ош алыў 
*3.шаңарақ ушын гүрес идеясы 
4. қара бастың ғамы 

 

1.әдеябият 
2. живопись 
*3.искусство 
4. музыка 
5. архитектура 
 
36.Гармония дегенимиз не? 
1.симметрия 
2. сәйкеслик 
*3.тәртипке түскенлик, симметрия, 
пропорция, ҳәрекет, раўажланыўдағы 
қарама-карсылықлардың гүреси 
4.пропорция 
5.эмоция 
 
37.Гөззаллықтың биринши мәртебе көзге 
тасланатуғын белгиси 
*1.рең, сес, келбет, форма, сынбат 
2.тәртипке түскенлик 
3.ўақыт 
4.кеңислик 
5.еркинлик 
 
38. «Көтериңкиик ҳаққында» трактатының 
авторы 
1.Гераклит 
2.Демокрит 
3.Платон 
*4.Лонгин 
5.Сократ 
 
39.Көтериңкилик мәниси 
1.гөззаллықтың айырмашылығы жоқ 
2. гөззалллықтың тийкарында сапалық, 
көтериңкиликтиң тийкарында санлық 
түсиниклер бар 
3. гөззаллық мудамы өзине тартады, 
көтериңкилик өзине  
*4. гуманистлик идеалларды 
тастыйықлаўда консервативлик күшлердиң 
қорқынышын жеңиў, қахарманлық  
 
40. Қахарманлықтың көтериңкилик пенен 
байланысы 
1.қахарманлық көтериңкиликтиң пенен 
байланысы 
2. қахарманлықтың көтериңкиликке 
қатнасы жоқ 
*3.көтериңкилик-қахарманлық 
4.көтериңкилик-трагиклик 
5.көтериңкилик-комиклик 
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№2 Тема: Искусствоның мазмуны, жәмийеттеги тутқан орны. 
Тематикалық лекция. 

Топары: 2-курс Юридика факультети. 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристиклық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Студентлер саны: 110 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ Лекцияның 

жобасы 

1. Искусствоның мазмуны ҳәм мәниси 
2. Искусствоның атқаратуғын ўазыйпалары. 
3. Искусствоны классификациялаў негизлери 

 

Оқыỹ сабағының мақсети: искусствоның жәмийетлик өмирдиң басқа 
тараўларынан өзгешелигин, жәмийет өмири ушын әҳмийети ҳәққында 
билимлерди қәлиплестириў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Искусствоның жәмийетлик 
сананың бир формасы сыпатындағы 
өзгешеликлерин түсиндириў. 
2.Искусствоның руўхый системадағы 
басқа тараўлар менен байланысын 
түсиндириў. 
3.Искусствоның билиўлик ҳәм 
тәрбиялық ўазыйпаларын түсиндириў. 
4. Искусствоның гедонистлик 
ўазыйпасын түсиндириў. 
4.Искусствоны классификациялаў 
негизлери менен таныстырыў. 
5. Сүўретлеў искусствосы жанрлары 
ҳаққында хабар бериў. 
6. Искусствоның жанрлары арасында 
дифференциация ҳәм интеграция 
қубылысын түсиндириў. 
 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Искусствоның жәмийетлик 
сананың бир формасы сыпатындағы 
өзгешеликлерине сыпатлама береди.. 
2.Искусствоның руўхый системадағы 
басқа тараўлар менен байланысына 
мысаллар келтиреди. 
3.Искусствоның билиўлик ҳәм 
тәрбиялық ўазыйпаларына мысаллар 
келтиреди. 
4. Искусствоның гедонистлик 
ўазыйпасының әҳмийетин көрсетеди. 
. 
4.Искусствоны түрлерин көрсетеди.. 
5. Живопись, графика, скулптура, 
әмелий безеў өнерлерин түсинеди. 
6. синтетикалық искусство түрлерине 
мысаллар келтиреди.. 
 

Оқытыỹ усыллары  Түсиндириў, лекция визуализация,  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар 

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ тест  
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Технологиялық карта  

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(15 минут) 

1.1.Пәнниң атамасы, аудиториялық 
саатлар, өз-бетиншеге 
ажыратылған сааатлар саны ҳәм 
баҳалаў критерийлери менен 
таныстырыў 
1.2.Теманың атамасы, жобасы ҳәм 
әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №1). 

Тыңлайды, пәнниң 
атамасы саатлар санын 
жазып алады. 
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(55 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №2). 
2.2.Жобадағы ҳәр-бир мәселеден 
кейин сораў-жуўап өткереди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. Тест тарқатады. 
(Қосымша №3). 
3.3. Келеси сабақ темасы менен 
таныстырады. 

Сораўлар береди. 
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Қосымша №1 

31.12.201031.12.2010
таярлагантаярлаган: : фф..ии..дд
АА..БердимуратоваБердимуратова 11

ИскусствоныңИскусствоның мазмунымазмуны
ҳәмҳәм жәмийеттегижәмийеттеги орныорны

ТаярлаТаярлағғанан` ` фф..ии..дд АА..БердимуратоваБердимуратова
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28.12.2010 таярлаган: ф.и.д А.Бердимуратова 2

ИскусствоныИскусствоныңң мазмунымазмуны ҳәҳәмм
жж11мийеттегимийеттеги орныорны

 q) Искусство эстетиканы4 предмети сыпатында
 А) Искусствоны4 ж1мийетлик сананы4 

формасы сыпатында2ы 5згешелиги
 Б) Искусство ж1мийетти4 ру7хый турмысы

системасында
 В) Искусствоны4 социаллы3 функциялары

 w) Искусствоны4 тийкар2ы т6рлери
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28.12.2010 таярлаган: ф.и.д А.Бердимуратова 16

ТеманыТеманы үйрениўүйрениў ушынушын усынысусыныс етилетуғынетилетуғын
әдебиятларәдебиятлар дизимидизими::

 1. Барев.Ю. Эстетика.М.1989
 2. Гульга.А. Принципы эстетики .М.1987
 3. Г.Жаңабаева. Эстетика мәселелери. Н.1993.
 4. Э.Умаров, А.С.Пал. Эстетика. Т.1992
 5. Д.А.Наримов. Ўрта Осиё дизаини

тарихидан.Т.1998
 6. Т.Махмудов. Эстетика и духовные ценности. 

Т.1993
 7.Умаров.Э.Пал. Эстетика. Т.1992
 8.Эстетика словарь М.1989
 9.Махмудов Т. Эстетика и духовные ценности

Т. 1993
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Қосымша №2 

31.12.201031.12.2010
таярлагантаярлаган: : фф..ии..дд
АА..БердимуратоваБердимуратова 33

ИскусствоИскусство дегенимиздегенимиз нене??

 ИскусствоныңИскусствоның адамадам ушынушын негенеге керегикереги
барбар ??
 НеНе ушынушын искусствоискусство пайдапайда болдыболды ҳәмҳәм нене
ушынушын олол жоқжоқ болыпболып кетпейдикетпейди ??
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31.12.201031.12.2010
таярлагантаярлаган: : фф..ии..дд
АА..БердимуратоваБердимуратова 44

ИскусствоныңИскусствоның келипкелип шығыўшығыў
себеплеринсебеплерин түсиндириўшитүсиндириўши

теориялартеориялар??
 1.1. ИскусствоныңИскусствоның ««магиялықмагиялық»» теориясытеориясы. . ИскусствоИскусство

алғашқыалғашқы магияданмагиядан келипкелип шыққаншыққан..
 2.2.ИскусствоныңИскусствоның ««ойынлықойынлық»» ((игроваяигровая) ) теориясытеориясы. . 

ИскусствоИскусство = = ойынойын ((ШиллерШиллер,, ПлехановПлеханов ҳҳ..тт..бб))
 3.3. ИскусствоныңИскусствоның ««мийнетликмийнетлик»» ((трудоваятрудовая) ) теориясытеориясы..

ИскусствоИскусство мененменен өндиристиңөндиристиң байланысыбайланысы..
 КемшиликКемшилик? ? ««ИскусствоныңИскусствоның жәмийетликжәмийетлик зәрүрлигизәрүрлиги

неденеде??»» дегендеген тийкарғытийкарғы сораўғасораўға жуўапжуўап беребере алмайдыалмайды
 ИскусстводағыИскусстводағы еңең қурамалықурамалы, , баслыбаслы мазмунмазмун?? адамадам ҳәмҳәм

адамдыадамды қоршағанқоршаған ҳақыйқатлықҳақыйқатлық ҳаққындаҳаққында билимбилим бериўбериў..
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31.12.201031.12.2010
таярлагантаярлаган: : фф..ии..дд
АА..БердимуратоваБердимуратова 55

ИскусствоныңИскусствоның жәмийетликжәмийетлик сананыңсананың
формасыформасы сыпатындағысыпатындағы өзгешелигиөзгешелиги үшүш
тийкарғытийкарғы белгибелги мененменен анықланадыанықланады..
11. . СәўелелендириўСәўелелендириў предметинепредметине қарайқарай..
22..СәўлелендириўСәўлелендириў усылынаусылына қарайқарай..
33..ФункцияларынаФункцияларына қарайқарай..
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31.12.201031.12.2010
таярлагантаярлаган: : фф..ии..дд
АА..БердимуратоваБердимуратова 66

 ИскусствоныңИскусствоның предметипредмети –– адамадам,, оныңоның социаллықсоциаллық,, руўхыйруўхый
ҳәмҳәм эмоционаллықэмоционаллық қатнасықларықатнасықлары, , адамныңадамның эмоционаллықэмоционаллық
руўхыйруўхый социаллықсоциаллық өмириөмири. . 

 ӨзгешелигиӨзгешелиги?  ?  адамадам бирбир пүтинпүтин сыпатындасыпатында сәўлеленедисәўлеленеди..
 ИскусствоныңИскусствоның сәўлелендириўсәўлелендириў усылыусылы –– көркемкөркем образобраз..
 ШәртлериШәртлери? ? адамныңадамның санасындасанасында болыпболып атырғанатырған ўақыяныңўақыяның

көринисинкөринисин қалдырыўқалдырыў;;
 КөркемКөркем образдыңобраздың картинакартина,, гүрриңдегигүрриңдеги тиккелейтиккелей берилгенберилген

мазмунғамазмунға салыстырғандасалыстырғанда кеңкең ((үлкенүлкен)) мазмундымазмунды қамтыўықамтыўы. . ОлОл
бизлердебизлерде салыстырыўдысалыстырыўды,, ядқаядқа түсириўдитүсириўди ((ассоциацияныассоциацияны))
пайдапайда ететуғынететуғын бизлергебизлерге дүньяныңдүньяның картинасынкартинасын бередибереди. . 
ҚыялланыўҚыялланыў жумысынажумысына түрткитүртки боладыболады, , тематема бередибереди;;

 ГегельГегель? ? сутьсуть художественногохудожественного образаобраза вв томтом, , чточто онон черезчерез
««одноодно состояниесостояние представляетпредставляет собойсобой смыслсмысл, , постигаемыйпостигаемый
посредствомпосредством образаобраза другогодругого состояниясостояния»»..
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31.12.201031.12.2010
таярлагантаярлаган: : фф..ии..дд
АА..БердимуратоваБердимуратова 77

ИскусствоныңИскусствоның функцияларыфункциялары

 АдамныңАдамның руўхыйруўхый турмысыныңтурмысының байлығынбайлығын, , 
оныңоның универсаллығынуниверсаллығын қәлиплестириўқәлиплестириў
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31.12.201031.12.2010
таярлагантаярлаган: : фф ..ии..дд
АА..БердимуратоваБердимуратова 88

ИскусствоныңИскусствоның түрлеритүрлери
 ИскусствоныңИскусствоның түрлеритүрлери искусствоныңискусствоның тарийхыйтарийхый жақтанжақтан

қәлиплескенқәлиплескен, , турақлытурақлы өмирөмир сүриўсүриў формаларынформаларын аңлатадыаңлатады..
искусство

Кеңлик
Скульптура, живопись,

архитектура

Кеңлик-ўақытлық
Кино-театр ҳ.т.б

Ўақытлық
Музыка, әдебият
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31.12.201031.12.2010
таярлагантаярлаган: : фф..ии..дд
АА..БердимуратоваБердимуратова 99

ИскусствоныңИскусствоның түрлеритүрлери

Искусство

Сүўретлеў өнери Архитектура Көркем әдебият

Музыка Театр Кино
Танец

Хореография
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31.12.201031.12.2010
таярлагантаярлаган: : фф..ии..дд
АА..БердимуратоваБердимуратова 1010

СүўретлеўСүўретлеў өнериөнери

 1.1.ЖивописьЖивопись. . ТийкарғыТийкарғы сүўретлеўсүўретлеў усылыусылы-- реңрең. . 
 СтаноклықСтаноклық ҳәмҳәм монументальлықмонументальлық түрлеритүрлери барбар..

СтаноклықСтаноклық живопистиңживопистиң жанрларыжанрлары сыпатындасыпатында
тематикалықтематикалық картинакартина, , портретпортрет, , пейзажпейзаж,, натюрмортнатюрморт
ҳҳ..тт..бб алыпалып қараладықаралады.. МонументальлықтыңМонументальлықтың
жанрларыжанрлары сыпатындасыпатында росписьроспись, , фрескафреска, , мозаикамозаика, , 
паннопанно, , витражвитраж,, сграффитосграффито ҳҳ..тт..бб алыпалып қараладықаралады
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СүўретлеўСүўретлеў өнериөнери
 2. 2. СкульптураСкульптура.. ТийкарғыТийкарғы сүретлеўсүретлеў усылыусылы

–– лепкалепка характерихарактери, , көлемкөлем, , материалматериал, , 
силуэтсилуэт, , светсвет..
 ӘҳмийетиӘҳмийети бойыншабойынша станоклықстаноклық ((бюстбюст,, көпкөп

фигуралыфигуралы композициякомпозиция ҳҳ..тт..бб),),
монументаллықмонументаллық ((естеликестелик)) түрлергетүрлерге
бөлинедибөлинеди.. КөлемиКөлеми бойыншабойынша дөңгелекдөңгелек
скульптураскульптура ҳәмҳәм рельефрельеф ((рельефрельеф, , 
барельефбарельеф, , горельефгорельеф) ) түрлеритүрлери барбар. . 
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СүўретлеўСүўретлеў өнериөнери

 ГрафикаГрафика.. ТийкарғыТийкарғы сүўретлеўсүўретлеў усылыусылы –– сызықсызық,, дақдақ, , тонтон..
ТүрлериТүрлери –– станоклықстаноклық ((сүўретсүўрет ҳәмҳәм эстампэстамп якияки гравюрагравюра..
ГравюраныңГравюраның түрлеритүрлери –– ксилографияксилография ((ағаштаағашта), ), офортофорт
((металлдаметаллда), ), литографиялитография ((тастатаста), ), линогравюралиногравюра
((линолеумдалинолеумда))ҢҢ

 КитаплықКитаплық; ; 
 ПлакатПлакат;;
 өндирисликөндирислик графикаграфика..
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СүўретлеўСүўретлеў өнериөнери
 ӘмелийӘмелий--декоративликдекоративлик искусствоискусство.. ТүрлериТүрлери ––

практикалықпрактикалық әҳмийетиәҳмийети бойыншабойынша ((мебельмебель, , посудапосуда, , 
ювелирювелир буйымларыбуйымлары); ); 

 ОрынланыўОрынланыў характерихарактери бойыншабойынша ((көркемкөркем нағыслынағыслы
тигистигис, , ағашқаағашқа ойыўойыў, , росписьроспись) ;) ;

 ДөретилиўДөретилиў материалынаматериалына қарайқарай ((металлметалл, , сүйексүйек, , 
керамикакерамика ҳҳ..тт..бб) ;) ;

 ТийкарғыТийкарғы өлшемҮөлшемҮ пайдапайда ҳәмҳәм сулыўлықтыңсулыўлықтың бирлигибирлиги
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Қосымша №3 
 

41. Келбетсизликтиң көринислери неден 
ибарат? 
1.симметрианың бузылыўынан 
2. рең ҳәм сеслердиң бузылыўынан  
*3.гармонияга жат образ ҳәм формалардың 
келип шығыўынан (саткынлық. Бузықлық, 
келбетсизлик) 
4.тек абешийлик 
5. комиклик Гана 
 
42.Орта әсирдеги Шығыстың уллы 
шайырлары 
1.Фердаусий 
2.Фуркат 
*3.Наўайы,Низамий, Фердаусий  
4.Хамза 
5.Абай 
 
43. Гөззаллық қандай формаларда 
көринеди? 
1.тәбият қубылыслары, 
материаллық,өндирис өнимлери, 
жәмийетлик қатнасықлар формалары 
2.адамлардың күн кешириўи тараўында, 
искусствода  
*3. 1 ҳәм 2 
4.музыкада,живописьте 
5. скульптурада 
 
44. Қайғылылық категориясы 
*1.гөззаллықтың өзине қарсы турған 
жаманлық күшлерине қарсы актив 
гүресиўдеги женилиўи, апатқа ушыраўы 
2.қайғы ҳәсирет 
3.қапа болыў 
4.иренжиў 
5.уайым ғана 
 
45.Қарақалпақ халкының тарийхындағы 
қайгылы ўақыялар қайсы әдебий 
шығармаларда сәўлеленген? 
*1. «Посқан ел», «Қарақалпақ дәстан», 
«Бозатаў» 
2. «Мугаллимге рахмет» 
3. «Актрисаның ығбалы» 
4. «Мәспанбеттиң түси» 
5. «Ығбал сокпақары» 
 
46.Күлкилиликтиң тийкарында не бар? 
*. жәмийетлик турмыстағы қурып 
баратырған хәрекетлер ҳәм раўажланып 
баратырған ҳақыйқатлықтың қарама-
қарсылық 
2.жағымсыз қылўалар 

 
57.Искусствоның ўақытлық топарына не не 
киреди? 
*1.әдебият, музыка 
2. архитектура, скульптура, живопись 
3. театр, кино 
4. скульптура 
5. живопись 
 
58.Искусствоның кеңислилик-ўақытлық 
топарына не киреди? 
1.әдебият, музыка 
2.архитектура, скульптура 
*3.театр, кино 
4. живопись 
 
59. «Ажинияз» операсының намасын 
жазған композитор 
1.Г.Аманиязов 
*2.Н.Мухаммединов 
3.Х.Турдықулов 
4.А.Султанов 
5. Г.Демесинов 
 
60.Живописьтиң акварельден айырмасы. 
1.бояў менен салынады 
*2.майлы бояў менен салынады 
3. суў бояў менен салынады 
4.қызыл бояў менен салынады 
5.көк ҳәм Сары бояў менен салынады 
 
61.Қарақалпақстанның жетекши 
скульпторлары 
1.Ж.Изентаев, Б.Жалалов 
2.А.Волков, И.Савицкий 
*3.Ж.Қуттымуратов, Д.Төрениязов, 
Х.Маткаримов 
4.А.Шпаде, Б.Эдилбеков 
 
62.Қарақалпақстанда республикалық 
әҳмийеттеги неше театр бар? 
1.бир 
2.еки 
*3.үш 
4.төрт 
5.бес 
 
63.Қарақалпакстанның мәмлекетлик 
гимниниң сөзин жазған шайыр 
1.Ж.Аймурзаев 
2.Т.Қайыпбергенов 
*3.И.Юсупов 
4. Т.Матмуратов 
5. К.Рахманов 
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3. кемситиў 
4.ойын 
5.тек ҳәзил 
 
47.Искусствоның түрлери 
1.архитектура, скульптура 
2. театр, кино 
3.әдебият, музыка, живопись 
*4 . 1,2,3 
5.Кино 
 
48. Талант 
1.адамның қолынан ҳәмме нәрсениң 
келиўи 
2.,бир касипти жаксы ийелеў 
*3.образлық ойлай алатуғын жоқары 
раўажланған уқып 
4.көз-карас 
 
49.Көркем өнер ийесиниң дөретиўшилик 
хызметинде нелер үлкен роль ойнайды? 
1.саўатлы болыў 
2.талантлы болыў 
3.тәжирийбели болыў 
*4.1,2,3 
 
50.Искусствоның жәмийетлик сананың 
формасы сыпатында өзгешелиги  
*1.хақыйқатлықты көркем образлы 
сәўлелендириў 
2.сиясий программалар түринде 
сәўлелендириў 
3.адамгершилик нормалары түринде 
сәўлелендириў 
4.ҳуқық нормалары түринде 
сәўлелендириў 
5. хақыйқатлықты түсиниклерде 
сәўлелендириў 
 
51.Искуссвто комуникативлик система 
сыпатында қандай буўынлардан турады? 
1.көркем-творчество 
2.көркем шығарма 
3.көркем түсиник 
*4.1,2,3 
5.1,2 
 
52.Искусствоның социаллық функциялары 
1.билиў, комуникативлик, (қарым-
қатнаслық) 
2.тәрбиялық 
*3. 1,2 
4. 2 
 
53.Искусствоның түрлерин 
классификациялаўдағы  белгили дәрежеде 
турақласкан принциплери 

 
64. Эстетикалық тәрбия 
1.билимлердиң, тәрбиялаў қураллары 
менен эстетикалык тәсир етиў 
қуралларының жыйынтығы 
2.адамлардың  ҳәр тәреплеме эстетикалық 
раўажланыўындағы тамийн ететуғын  
илажлардың жыйынтығы 
*3. 1,2 
4.Әдеп-икрамлыкқа тәрбиялаў менен 
шекленеди 
 
65.Эстетикалық бахалықлардағы улыўма 
адамзатлық 
*1.хәмме адамларға , пүткил адамзатқа 
тийисли бахалықлар 
2.миллетлер аралық рамкадан шекленген 
бахалықлар 
3. бир халыққа ғана тийисли бахалықлар 
4.бир регион халықларына тийисли 
бахалықлар 
 
66. Эстетикалық бахалықлардағы 
миллийликтиң элементлери  
1.миллий специфика, улыўма 
адамийзатлық бахалықлар 
2.миллетлер-аралық бахалықлар 
*3.1,2 
4. бир регионға тийисли бахалықлар 
 
67. Өзбекстанның Қарақалпақстанның 
бийғәрезлигин беккемлеўде руўхый 
мийрастың қатнасы 
1.бурынғы системаның бахалықларын 
қалай болса бийкарлаў солай бийкарлаў 
2. өтмиштиң бахалықларына стихиялы, 
алды-артына қарамастан қайтып келиў, 
заманагөйликти мақулламаў. 
*3.тарийхый тәжирийбе шын мәнисинде 
мийраслыққа тийкарланыў 
4. өтмишти улығлаў сана 
 
68. Базар қатнасықлары ҳәм эстетикалық 
бахалықлар 
*1.мийнетте ҳәм мийнеттен тысқары 
сферада дөретиўшилик  басламаның 
күшейиўи 
2. эстетикасызланыў 
3. тәбият пенен жәмийеттиң 
гармониясының бузылыўы 
 
69.Көркем метод 
*1.хақыйқатлықтың идеялық-эстетикалық 
бахалаў, көркем улыўмаластырыў 
принциплериниң жыйындысы 
2.дөретиўшилик 
3.көркем искерлик 
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1.кеңислик 
2.ўақытлық 
3.кеңислик-ўақытлық 
*4. 1,2,3 
5. сезиўлик 
 
54.Әдебияттың тийкарғы тараўлары 
1.лирика 
2.комедия, трагедия 
*3.лирика, дәстан, драма 
4.лирика, трагедия 
5.лирика, комедия 
 
55.Атқарылыў усылына қарай музыканың  
бөлиниўи 
*1.вокаллық, инструменталлық 
2.опера, симфония 
3.хореография 
4.баритон 
5.сопрано 
 
56.Искусствоның кеңислилик топарына 
нелер киреди? 
1.әдебият 
*2. архитектура, скульптура, живопись 
3.театр, кино 
4.театр 
5.музыка 

 

4.көркем ой 
 
70.Президент И.Каримовтың қайсы 
мийнетинде елимиздиң  XXI әсир 
босағасындағы турақлылық ҳәм 
прогрессиниң кепиллигиниң 
шараятларының бири сыпатында руўхый  
бахалықлардың ҳәм миллий өзин-өзи 
аңлаўдың тиклениўи айтылады? 
*1.Өзбекстан XXI әсир босағасында 
2.Өзбекстан экономикалық реформаларын 
тереңлестириў жолында 
3. Түркистан улыўма үйимиз 
4.Өзбекстаннның өзиниң жаңаланыў ҳәм 
раўажланыў жолы 
 
71.Музыкалық әспаплар тийкарынан неше 
группаға бөлинеди? 
1.қағып шертилетуғын әспаплар 
2. үплеп, урып шертилетуғын әспаплар  
3. клавишли әспаплар, тарлы аспаплар 
*4. 1,2 
5. 2, 3 
 
72.Қарақалпақларда тойларда айтылатуғын 
қосықлар? 
*1. «Той баслар», «айтым тал», «бет ашар» 
2. «уллы зибан» 
3. «арба айдасам алтақтаға минемен» 
4. «посқан ел» 
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Логика пәнинен  
лекция сабақларының  

технологиялық карталары. 
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№1 Тема: Логика пәни ҳәм оның әҳмийети 
Кирисиў лекциясы 

Топары: 2-курс Юридика факультети. 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже( эвристикалық ) 

 
Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Логиканың предмети ҳәм әҳмийети. 
2. Ойлаўдың формалары ҳәм нызамлары. 
3. Логиканың рәсмийлестирилген тили 

 

Оқыỹ сабағының мақсети: Дурыс ойлаў мәдениятын қәлиплестириў, ойлаў 
нызамлары ҳәм формаларын дурыс қолланыў көнликпесин, тәжирийбесин 
пайда етиў 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Логика пәниниң пайда болыўы 
хақкында хабар бериў. 
2. Логиканың изертлеў объектин 
түсиндириў. 
3. Абстрактлик ойлаўдың сезиўлик 
билиўден өзгешелигин 
түсиндириў. 
4. Ойлаўдың тийкарғы формалары 
түсиндириў. 
5. Олаўдың тийкаргы нызамларын 
түсиндириў 
6. Логика пәниниң әҳмиетин 
көрсетиў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Логика пәниниң пайда болыўы 
хақкында айтып бере алады.. 
2. Логиканың изертлеў объектин биледи. 
3. Абстрактлик ойлаўдың сезиўлик 
билиўден өзгешелигин биледи. 
4. Ойлаўдың тийкарғы формалары 
биледи. 
5. Олаўдың тийкаргы нызамларын 
биледи 
6. Логика пәниниң әҳмийетин түсинеди.. 

Оқытыỹ усыллары лекция, визуализация,  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар,  

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Тест . 

 
 

Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, Оқытыўшының  Студенттиң  
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ўақыт 

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(15 минут) 

1.1.Пәнниң атамасы, аудиториялық 
саатлар, өз-бетиншеге 
ажыратылған сааатлар саны ҳәм 
баҳалаў критерийлери менен 
таныстырыў. 
1.2.Теманың атамасы, жобасы ҳәм 
әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў (Қосымша №1). 

Тыңлайды, пәнниң 
атамасы саатлар санын 
жазып алады. 
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(55 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №2). 
2.2.Жобадағы ҳәр-бир мәселеден 
кейин сораў-жуўап өткереди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. тест тапсырмаларын береди 
3.2. Келеси сабақ темасы менен 
таныстырады. 

Сораўлар береди. 
Тести аўызеки 
додалайды. 
Келеси сабақ темасын 
жазып алады. 

 
Қосымша №1 

Логика пәни ҳәм оның
әҳмийети.

Жобасы:
• Логиканың предмети ҳәм

әҳмийети.
• Ойлаўдың формалары ҳәм

нызамлары.
• Логиканың рәсмийлестирилген

тили
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Теманы үйрениў ушын усыныс
етилетуғын әдебиятлар дизими:

• Хайруллаев М, Ханбердиев. Мантиқ. Т.1993
• Кириллов В., Старченко А. Логика. Высшая

школа.1987
• Ивлев Ю.Логика. МГУ 1992
• Иванов Е. Логика.М.1996
• Упражнение по логике.М.1992
• Алексеев

А..Аргументация.Познание.Общение.МГУ.1991
• Свинцов В.Логика М.1987
• Курбатов В.Логика М.  “Феникс” 1996
• Ивин А. Логика. М 1997
• Ивин А. Искусство правильно мыслить.М.1990 
• Бердимуратова А. Логика Н.2005.
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Қосымша №2 

 

Ойлаўдың тийкарғы формалары

Түсиник. Пикир Ой жуўмақ
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Ойлаўдың тийкарғы нызамлары

• Бирдейлик
• Қарсыласпаў
• Үшиншисин жибермеў
• Жеткиликли тийкар
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Қосымша №3 
 
 
1.Логика илими нени үйретеди? 
А. пикирлеўди үйрететуғын илим 
Б.дурыс ойлаўдың формаларын нызамларын изертлейтуғын илим 
В.диалектикуа нызамларын үйреттуғын илим 
Г.ақылда раўажландырыўға қаратылған илим 
 
2. Ойлаўдың нызамларын көрсетиң 
1.теңлик, қарсыласпаў, үшиншисин жибермеў, жеткиликли тийкар нызамлары 
2. карама-қарсылықлардың гүреси ҳәм бирлиги нызамы 
3.Түсиник, пикир, ой-жуўмағы 
4.ҳәммеси дуры 
 
3. белгилердиң предметлик мәниси дегенимиз нении аңлатады? 
1.тәбийий типлер 
2.жасалма типлер 
3.белги менен анықланатуғын объекттиң өзи 
4.белги менен берилетуғын объекттиң сыпатламасы 
 
4. « Нөкис Қарақалпақстан Республикасы пайтахты» деген баянламада мазмунлық мәнили не 
береди? 
1.Нөкис 
2.пайтахт 
3.Қарақалпақстан республикасы 
4.Қарақалпақстан Республикасы пайтахты 
 
5. Түсиниклердиң пайда болыўының логикалық усылларын көрсетиң 
1. дедукция, индукция, анология 
2.ойлаў нызамлары 
3.түсиниклердиң мазмуны ҳәм көлеми 
4.салыстырыў, анализ, синтез, абстракциялаў, улыўмаластырыў 
 
6. Түсиниклердиң көлеми дегенимиз не? 
а) түсиникте өз сәўлессин тапқан предметилердиң көплигине айтамыз. 
б).берилген түсиникти аңлататуғын предметтиң ең әҳмийетли белгилердин жыйынтығына 
айтамыз 
в).түсиниклердиң логикалық сыпатламасы.  
г) барлық жуўаплар дурыс. 
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№2 Тема: Түсиник ҳәм пикир ойлаўдың формалары сыпатында. 
Тематикалық  лекция 

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы факультети. 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже( эвристикалық ) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Түсиникти қәлиплестириў усыллары 
2. Түсиниклердиң түрлери, түсиниклер 

арасындағы қатнасықлар. 
3. түсиниклер менен логикалық 

операциялар. 
4. Пикирлердиң түрлери ҳәм олар 

арасындағы қатнасықлар. 
Оқыỹ сабағының мақсети: Дурыс ойлаў мәдениятын қәлиплестириў, ойлаў 
нызамлары ҳәм формаларын дурыс қолланыў көнликпесин, тәжирийбесин 
пайда етиў 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Салыстырыў, абстракция, 
анализ, синтез, улыўмаластырыў 
усылларының билиўдеги орның 
көрсетиў. 
2. Түсиниклердиң көлеми ҳәм 
мазмунын түсиндириў. 
3. Түсиниклердиң түрлерин 
түсиндириў. 
4. Түсиниклер арасындағы 
қатнасықларды түсиндириў. 
5. Түсиниклерге анықлама бериў 
ҳәм түсиниклерди бөлиўди 
түсиндириў. 
6. Пикирлердиң түрлерин 
түсиндириў. 
7. Пикирлер арасындағы 
қатнасықлар. Логикалық квадраты 
түсиндириў. 
 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Салыстырыў, абстракция, анализ, 
синтез, улыўмаластырыў усылларының 
билиўдеги орнын көрсете алады. 
2. Түсиниклердиң көлеми ҳәм мазмунын 
биледи. 
3. Түсиниклердиң түрлерин биледи. 
4. Түсиниклер арасындағы 
қатнасықларды биледи. 
5. Түсиниклерге анықлама бериўдиң 
қағыйдаларын ҳәм түсиниклерди 
бөлиўдиң қағыйдаларын биледи. 
6. Пикирлердиң түрлерин биледи. 
7. пикирлерлер арасындағы 
қатнасықлар. Логикалық квадраты 
қоллана алады. 
 

Оқытыỹ усыллары лекция, визуализация,  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Фронтал, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар,  

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 
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аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Шынығыўлар ислетиў. 

 
Технологиялық карта 

 
Искерликтиң мазмуны Жумыс 

басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(5 минут) 

1.Теманың атамасы, жобасы ҳәм 
әдебиятлар дизими менен 
таныстырыў. 

Тыңлайды, пәнниң 
атамасы саатлар санын 
жазып алады. 
Теманың атамасы, 
жобасы ҳәм айрым 
әдебиятлар атамаларын 
жазып алады сораўлар 
береди. 

Екинши 
басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(65 минут) 

2.1.Жобада белгиленген 
мәселелерди избе-из 
түсиндиреди. (Қосымша №2). 
2.2.Жобадағы ҳәр-бир мәселеден 
кейин сораў-жуўап өткереди. 

Тыңлап, әҳмийетли 
түсиник ҳәм 
анықламаларды 
конспектлеп барады, 
сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, ең 
тийкарғы түсиник ҳәм 
проблемаларға дыққатты 
қаратады.  
3.2. Курсты жуўмақлайды. пәнди 
өз бетинше үйрениў бойынша 
усыныслар береди.. 

Сораўлар береди. 
Келеси сабақ темасын 
жазып алады. 
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Қосымша №1 
 
 

Til bayanlamalarının’ semantikalıq kategoriyaları

Deskriptivlik terminler:
(sıpatlawshı, su’wretlewshi)

-predmetlerdin’ atları

jekke at                        ulıwma at

qatnasıq h’a’m qa’siyetlerdi
an’latatug’ın bayanlamalar-
predikatorlar

ga’pler

Logikalıq terminler:
logikalıq da’nekerler (bolıp tabı ladı, 
h’a’m, yaki, eger.., onda..)
logikalıq kvantorlar
- ulıwma kvantor (h’a’mme, barlıq, 
h’a’r birimiz)
- jasaw kvantorı (ayrım, geypara)
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Tu’sinikler
(mazmunı boyınsha)

Salistirilatugin
(ко‘lемi bоyiнshа)

Sаlistirilmaytugin
(ко‘lемi bоyinsha)

U‘уlesetugin
(uliwма ко‘lемgге iyе емеs)

^уlespeytug'in
(uliwma ко‘lемge iyе емеs)

А В

Кеsilisетug
‘in

A

Теn'
ма‘nilеs

Bаg‘iniw

А С
В

А
Á

Birge
bаg‘iniw(к
оордinаts
yaliq)

Qаrsiliq
(контrадiкто
rliq)

Qаrама-qаrsiliq
(конtrаrliк')

С
A BВ

AB
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Tu’siniklerdin’ tu’rleri

У1

…

Jıynaqlawshı (predmet real pu’tinlikti quraytug’ın bir tekles
predmetlerdin’ ko’pligin an’latadı. Mısalı, kollektiv, polk) 

U1  V Un=V 
U1  V

-jıynaqlawshı emes tu’sinik (elementi retinde dara
predmetler alıp qaraladı, element bo’leklenbeydi, mısalı
student)

4)elementlerdin’
quramına qaray

-maqul (predmetlerge belgilerdin’ tiyis liligi sa’wlelenedi. 
Mısalı; bilimli)
-teris (predmetlerdin’ mazmunına belgilerdin’ tiyis li emes
ekenligi sa’wlelenedi. Mısalı; bilimsiz)
-qatnaslı (predmetlerdin’ basqa predmetlerge qatnasta o’mir
su’retug’ınlıg’ın sa’wlelendiredi. Mısalı, jiyen)
-qatnassız (predmetlerdin’ o’z betinshe o’mir
su’retug’ınlıg’ın sa’wlelendiredi. Mısalı, xalıq sudı)

3) belgilerge qaray. 
Belgilerdin’ xarakterine
qaray

-konkret (predmet yamasa predmetler klası sa’wlelenedi. 
Mısalı, kitap, ma’mleket)
-abstrakt (predmeterdin’ qa’siyetleri, olar arasındag’ı qatnas
sa’wlelenedi. Mısalı, juwapkershilik)

2) obekti boyınsha

-jekke (ko’plik bir elementten turadı, mısalı : No’kis, 
Frantsiya)
-ulıwma (ko’plik bir neshe elementten turadı. Mısalı: 
paytaxt, tariyx)

1) ko’lemi boyınsha

Tu’rleriO’lshem
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Anıqlama (Dfd=dfn)

anıq anıq emes

Kontekstuallıq anıqlama

İnduktivlik anıqlama

Qarama qarsılıqqa qatnası
boyınsha anıqlama

Tek ha'm tu'r o'zgesheligi boyınsha
anıqlama (A=Vs)

Atributivlik-relyatsion anıqlama
(tu’rlik o’zgesheligi: 
sapa, qa’siyet)

Operatsional anıqlama
(operatsiyanı ko’rsetiw)

Genetikalıq anıqlama (predmettin’
kelip shıg’ıwı, payda bolıwı)
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Tu’siniklerdi bo’liw

taksonomiyalıq Mereologiyalıq (pu’tin-bo’lek)

Belgis inin’ tu’rin o’zgertiw arqalı
bo’liw (tiykar: belgige negizlenip
bo’liw)

Dixotomiyalıq
(eki bo’lekke bo’liw)

А

В С Д

А

В В
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PİKİR

A’PİWAYI QURAMALI

Du’zilisi: baylanıs, S,P

Atributivlik (predmettin’ belgisi
h’aqqında)

Qatnas (relyatsiyalıq),
(predmetler arsında qatnaslar)

o’mir su’riwshi (ekzisten-tsial),
(predmettin’ jasaw yaki o’mir
su’riw faktı)

Sapasına qaray

Maqullawshı
(SP boladı)

biykarlawshı
(SP bolmaydı)

Sanına qaray

Jekke (S-jekke tu’s inik). 
Bul S P boladı. Bul S P bolmaydı

Ko’plik (S-ulıwma tu’sinik). 
Barlıq S P boladı. Birde S P bolmaydı

Dara. Ayrım S P boladı. 
Ayrım S P bolmaydı
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 Философия пәнинен  
семинар сабақлары 

 тәлим технологиялары 
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№1 Тема: Философия, оның предмети ҳәм жәмийеттеги роли. 
Семинар 

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: I-дәреже(оқыўшылық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Семинардың жобасы 

4. Философия пәниниң предмети. 
5. Философияның бас мәселеси. 
6. Философияның функциялары. 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Философия пәни предмети ҳәм философиялық 
проблемалардың өзгешеликлери ҳаққында дәслепки билимлерди 
қәлиплестириў. 

Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Дүньяға көз-қарас, оның 
дәрежелер ҳәм формалары 
ҳаққында мағлыўмат бериў. 
2,Философиялық дүньяға көз-
қарас өзгешеликлерин көрсетип 
өтиў. 
3.Пәнниң обьекти ҳәм 
предметин түсиндириў. 
4.Философиялық мәселелердиң 
өзгешеликлери менен 
таныстырыў. 
5.Философияның бас 
мәселениң әҳмийетин көрсетиў. 
6.Философиялық бағдарларды 
талықлаў. 
7.Философияның илимлер 
системасында тутқан орнын 
көрсетип өтиў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1.1 Дүньяға көз-қарастың не екенлигин 
айтып бере алады.  
1.2.Дүньяға көз-қарастың дәрежелерин 
ҳәм формаларын ажырата алады. 
2.Философиялық көз-қарастың 
өзгешеликлерин түсиндирип береди. 
3.Философия пәни предмети ҳаққында 
мағлыўматқа ийе болады. 
4.Философияның тармақларын санап 
береди. 
5.Философияның бас мәселеси ҳәм оның 
тәреплерин ажыратып көрсете алады. 
6.Философияның бас мәселесинен келип 
шыққан ҳалда оның бағдарларға бөледи. 
7.1.Философияның дүньяға көз-қараслық  
функциясын түсиндиреди. 
7.2.Философияның методологиялық 
функциясын анализлейди. 

Оқытыỹ усыллары Дискуссия  усылы, мәселелер шешиў 

усылы  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Тарқатпа материаллар  

Оқытыỹ шараятлары Топарларға бөлип ислесиўге 

қолайластырылған аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ  
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Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Таярлық 

Студент қәнийгелигин үйренғен 
ҳалда сабаққа байланыслы 
студентлерге сораўлар ҳәм 
мәселелр таярлайды 

Сабақ жобасында 
белгиленген сораўларға 
таярланады 

Екнши басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(10 минут) 

1.Сабақты өтиў қағыйдалары ҳәм 
баҳалаў критерийлери менен  
таныстырады. 

Тыңлайды, сораўлар 
береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Сораў жуўап 
(30 минут) 

2.1.Студентлерге алдыннан 
таярланған сораўларды усынады. 
2.2 Студентлердиң  жуўапларын 
еситеди. 
2.3.Анықлықлар киритип 
бағдарлап отырады.. 

Тыңлап, жазып алады, 
Жуўапларын айтады.. 

Төртинши 
басқыш. 
Мәселелер 
шешиў. 
(35 минут) 

3.1. Темаға байланыслы алдыннан 
таярланған мәселелрди 
тарқатады.  
3.2. Жуўапларды тыңлайды, 
бағдарлаўшы сораўлар береди. 

Мәселелерди үйренеди, 
жуўапларын айтады. 
Жуўапларды 
анализлеўге қатнасып 
отырады. 
 

Бесинши 
басқыш. 
Жуўапларды 
анализлеў.(15 
минут) 

Студентлердиң жуўапларын 
анализлейди. Жақсы жуўап 
берген студентлерди 
ҳошаметлейди, қәте кемшиликлер 
көрсетеди. Қәтеликлерди 
сапластырыў ушын мәсләҳатлар 
береди. 

Тыңлайды, анализ 
бойынша өз пикирлерин 
айтады. 
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№1 қосымша 

Дискуссия методының технологиялық картасы 
 

Искерлик Жумыс 
мазмуны ҳам 

баскышы 
Оқытыўшы Студент 

I басқыш 
таярлық 

Дискуссия темасын анықлайды, 
оның мақсети ҳәм нәтийжелерин 
белгилейди; дискуссия 
қатнасыўшыларының ерисиў и 
тийис болған нәтийжесин 
қәлиплестиреди; сораўлар 
таярлайды, дискуссияны керекли 
бағдарда услап туратуғын 
аралық жуўмақларды таярлайды 
оның өткерилиў тәр тибин ҳәм 
шөлкемлесиўин 
жобаластырады.: 
- дискуссияны қалай ҳәм неден 
баслаў керек.; 
- онда барлық студентлердиң 
қатнасын қалай тәмийинлеўге 
болады; 
-дискуссияны қалай жуў 
мақластырыў керек ҳам қалай ең 
кейиги жуўмақларды 
қәлиплестириў керек. 
 

 

II басқыш. 
Дискуссияға 

киргизиў 

Теманы анықлайды, оның 
структурасын баянлайды, 
өзлериниң пикри менен 
таныстырады, студент лерден өз 
пикрлери, коз-караслары 
баянлаўды талап 
етеди.Дискуссияны пайда етиў 
ушын өзи таярлап келген 
сораўларды бериўи мүмкин. 

 

III басқыш. Төмендеги ўазыйпаларды 
шешеди (иске асырады) 

-ўақытта үлгериў 

Өзлериниң көз-
карасын 
баянлайды, 
усыныслар 
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-егер студентлер қарама-карсы 
пикирлерди айтса, онда олар 
арасында  байланыстырыўшы 
болыўы тийис . 
-дискуссияға ийтермелеўи тийис. 
-ойларды бөлеклеў ҳам 
пикирлерди бөлистириў 
-қатнас мәдениятын үзликсиз 
түрде тәмийинлеў тийис. 

киргизеди, 
додалайды. 

IV-баскыш. 
Жуўмақлаў 

Қысқа түрде ҳәм бахасыз 
берилген аргументлердиң 
ишинен ең тийкарғыларын  атап 
өтеди. Студентлердиң 
көпшилигиниң пикирлери менен 
сәйкес келетуғын көз-карасты 
айырып көрсетиўи 
тийис.Шешилмеген сораўларды 
айтып өтеди, олардың ҳәр қыйлы 
көз-қарасларды тәриплеўдеги 
үлесин бахалайды. 

 

 
№2 қосымша 

Шынығыў 
 

Англичан философы, математиги  Б. Рассел философияның өзгешелиги 
ҳәм жәмийеттеги роли ҳаққында пикирлей отырып, төмендеги көз-қарасты 
билдиреди: «Философия мениң түсиниўимше теология менен илим 
ортасында турыўшы тараў. Теология сыяқлы ол илим тәрепинен еле анық 
шешими болмаған мәселелер ҳаққында пикир жүритеди, бирақ ол өз 
мәселелерин иләҳий күш қүдирет ямаса  дәстүрге тийкарланып емес, ал 
инсан ақылына тийкарланып шешиўге ҳәрекет етеди. Барлық анық билимлер 
илимга тийисли; барлық догмалар, олар анық билимлерден жоқары 
туратуғын болғанлығы ушын теологияға, яғный динге тийисли. Бирақ 
теология менен илим арасында Бос жер бар, ол дин тәрепинен де,  илим 
тәрепинен де ҳүжимге ушрап отырады; бул Бос жер философия болып 
табылады.» 

(Б. Рассел. История западной философии. М.1959. с 7.) 
Философияның предмети ҳәм жәмийеттеги орны хаққындағы бундай 

анықламаға сиз қосыласыз ба? Өз жуўабыңызды түсиндирип бериң. 
 

Теология ― қандай да бир динди тийкарлап бериўши тәлиймат. 
Догма ― Анық белгиленген, исенимге тийкарланыўшы дүньяға көз-

қарас.  
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Шынығыўларды шешиў технологиясы. 
 

Жумысты орынлаў 
басқышлары 

Искерлик 

I басқыш Шынығыўды жақсылап оқып алыў керек 

II басқыш Түсиниксиз сөзлерге анықлық киритип алыў 
керек 

III басқыш Шынығыўдың шешилиў жолы бойынша бир 
неше вариантларды көрип шығыў 
(ойларыңызды жазба формаға келтиргениңиз 
усыныс етиледи). 

IV басқыш Шынығыў шешими бойынша пикирлериңизди 
тексерип көриў, ойларыңызға анықлық 
киритиў 

V басқыш Дурыс деп есаплаған  вариантты аўызеки 
формада билдириў. 
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№2 Тема: Әйемги Шығыс хам Орайлық Азия еллеринде философиялық 
ойдың пайда болыўы ҳәм раўажланыўы. Әййемги грек философиясы. 

Семинар 
Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 

Студентлердиң қабилет дәрежеси: I-дәреже(оқыўшылық) 
Оқытыỹ ỹақты: саат 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Семинардың жобасы 

1. Әйемги Шығыс еллеринде философиялық 
ойдың қәлиплесиўи. 
2. Орайлық Азияда философиялық ойлардың 
жүзеге келе баслаўы. Авесто. 
3. Әййемги грек философиясы. 

Оқыỹ сабағының мақсети: Философиялық ойлардың пайда болыў ҳәм 
раўажланыў басқышлары, Әйемги Шығыс ҳәм Грек философиясы 
өзгешеликлери ҳаққында билимлерди қәлиплестириў. 

Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Философияның жүзеге келиўи 
мифолгия менен байланыслылығын 
Әйемги Вавилион ҳәм Мысрда 
философиялық ойлардың мысалында 
таныстырыў. 
2.Әййемги Қытай философиясы 
ҳаққында улыўма пикирди 
қәлиплестириў. 
3.Әййемги Ҳиндистан 
философиясының өзгешеликлерин 
түсиндириў. 
4.Әййемги дәўирде Орайлық 
Азиядағы диний-мифологиялық 
ойлар мысалында бизде 
философиялық көз-қараслардың 
қәлиплесиў өзгешеликлери ҳаққында 
билимлериди қәлиплестриў. 
5.Әййемги Грек философиясының 
классификациясын түсиндириў. 
6.Космологиялық дәўир грек 
философиясына сыпатлама бериў. 
7.Класссикалық дәўир философиясы 
ўәкиллери Сократ, Платон, 
Аристотель дөретиўшилиги ҳаққында 
билимлрди пайда етиў.

Оқытыỹ искерлигиниң нәтийжелери 
Студент: 

1.Әййемги Вавилион ҳәм Мысрдағы 
дәслепки философиялық ой-
пикирлер ҳаққында айтады. 
2.Конфуцийлик ҳәм даосизмниң 
тийкарғы идеяларын ҳәм олардың 
әҳмийетин түсиндиреип бериў. 
3. Әййемги Ҳиндистандағы 
философиялық бағдарларды санап 
берди. 
4. Авесто ҳәм Орайлық Азиядағы 
дәслепки әпсана ҳам диний 
түсиниклер мысалында бул жердеги 
философиялық ойдың 
раўажланыўының өзгешеликлерин 
анализлейди. 
5. Әййемги Грек философиясын 
дәўирлерге бөледи ҳәм 
классификациялаў өлшемин 
көрсетеди. 
6.Милет мектеби, Гераклид, 
Пифагор, Элей мектеби, 
Демокриттиң философиялық көз-
қарасларын түсиндирип береди. 
7. Сократ, Платон, Аристотель 
философиясын талықлайда ҳәм 
олардың өзгешеликлерин 
анализлейди. 

Оқытыỹ усыллары «Мийге хүжим»,топарлар менен 
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ислесиў  

Оқытыỹ жумысын шөлкемлестириỹ 
формалары 

 Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Тақатпа материаллар, плакат  

Оқытыỹ шараятлары Киши топарлар менен ислеўге 

қолайластырылған аудитория. 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Тез түрде сораỹ(блиц-опрос),  

 
Технологиялық карта 

 
Искерликтиң мазмуны Жумыс 

басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши 
басқыш.  
Таярлық 

Мийге ҳүжим методын пәнде 
қолланыў ушын технологиялық 
карта ислеп шығарады (Қосымша 
№1) 

Сабақ жобасында 
белгиленген сораўларға 
таярланады 

Екнши басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(10 минут) 

Сабақты өтиў қағыйдалары ҳәм 
баҳалаў критерийлери менен  
таныстырады. 
Студентлери үш топарға бөледи, 
ҳәр қайсысына өз  алдына 
тапсырмалар береди. 

Тыңлайды, сораўлар 
береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Тапсырмаға 
тарлық 
(20 минут) 

Студентлердиң топарлардағы 
исин бақлап отырады 
активлестиреди, жәрдем береди. 
 

Топарда өз пикирлерин 
айтып талықлайды 

Төртинши 
басқыш. 
Нәтийжелерди 
жазыў 
(5 минут) 

Тапсырмаға таярлықты 
жуўмақлайды. Жуўмақлардың 
тахтаға жазылыўын қадағалап 
барады 

Ҳәр бир топардан ўәки 
шығып өз топарының 
нәтийжелерин тахтаға 
жазады 
 

Бесинши 
басқыш. 
Жуўапларды 
анализлеў. 
(30 минут) 

Студентлердиң бир бириниң 
нәтийжелерин талықлаўын 
басқарып отырады. Айрым 
жерлерде анықлықлар киргизип 
барад. 

Топарлар өз 
нәтийжелерин 
қорғайды. 
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Оқытыўшы 
тәрепинен 
жуўмақларды 
анализлеў 

Студентлердиң жуўмақларын 
анализлейди. Жетискенликлер 
ҳәм кемшиликлерди көрсетеди.  
Келеси сабақты өтиў тәртиби 
менен таныстырады 

Тыңлайды, сораўлар 
береди, жазып алады. 

   
Қосымшалар 

 
№1 Қосымша 

«Мийге ҳүжим» методында студентлер дәслеп үш топарға бөлинеди. 
Ҳар бир топарға тапсырманың бир бөлеги бойынша иләжы барынша көп 
пикирлер жазыў тапсырылады. Топарларға пикирлерди топлаў ушын ўақыт 
бериледи. Аудитория тахтасы үш бөлекке бөлинип, ҳәр топар өзлериниң 
нәтийжелерин жазады. 

Дәслепки топардың нәтийжелерин кейинги еки топар анализлейди егер 
қәте пикир жазылған ямаса пикирлер қайталанған болса олар доскадағы 
пикирлерди өшириў ҳуқуқына ийе. Топар ағзалар өз пикирлерин қорғаўы 
тийис. Бул процесс кейинги топарлар нәтийжелери менен де қайталанады. 

Талықлаўдың соңында оқытыўшы нәтийжелерди талықлап жетискенлик 
ҳәм кемшиликлерди көрсетип өтеди. 

Бул усыл студентлерге  өз билимлерин ҳәм басқалардың көз-қарасларын 
анализлеў, өз көз-қарасларын қорғаў көнликпелерин пайда етеди.  

 
№2қосымша 

Студенттиң топарлық тапсырманы орынлаўы бойынша баҳаланыў 
критерийлери. 

 
Cтудент Шешимлерди 

дурыс 
көрсеткени 

ушын 
0,6 балл 

Теориялық 
дурыс 

тийкарлап 
бериў. 

0,6 балл 
 

Активлилик 
0,3 балл 

Улыўма 
1,5балл 

     
     
     

Еслетпе: Исши бағдарламада бул семинар сабағына 1,5 балл ажыратылған 
болып, ол 1 АҚ(ағымдағы қадағалаў) қурамына киритиледи. 
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№3 Тема: Орта әсир мусылман Шығысының диний  философиялык ойы 
ҳәм араб философиясы. Орайлық Азияда ерте ҳәм соңғы Ренесанс дәўири  

философиялық ойларды раўажланыўы (IX-XII ҳәм XV асирлер.). 
Семинар 

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: I-дәреже(оқыўшылық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Семинардың жобасы 

1. Философия пәниниң предмети. 
2. Философияның бас мәселеси. 
3. Философияның функциялары. 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Философия пәни предмети ҳәм философиялық 
проблемалардың өзгешеликлери ҳаққында дәслепки билимлерди 
қалиплестириў. 

Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Дүньяға көз-қарас, оның 
дәрежелер ҳәм формалары 
ҳаққында мағлыўмат бериў. 
2,Философиялық дүньяға көз-
қарас өзгешеликлерин көрсетип 
өтиў. 
3.Пәнниң обьекти ҳәм предметин 
түсиндириў. 
4.Философиялық мәселелердиң 
өзгешеликлери менен 
таныстырыў. 
5.Философияның бас мәселениң 
әҳмийетин көрсетиў. 
6.Философиялық бағдарларды 
талықлаў. 
7.Философияның илимлер 
системасында тутқан орнын 
көрсетип өтиў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1.1 Дүняға көз-қарастың не екенлигин 
айтып бере алады.  
1.2.Дүньяға көз-қарастың дәрежелерин 
ҳәм формаларын ажырата алады. 
2.Философиялық көз-қарастың 
өзгешеликлерин түсиндирип береди. 
3.Философия пәни предмети ҳаққында 
мағлыўматқа ийе болады. 
4.Философияның тармақларын санап 
береди. 
5.Философияның бас мәселеси ҳәм 
оның тәреплерин ажыратып көрсете 
алады. 
6.Философияның бас мәселесинен 
келип шыққан ҳалда оның бағдарларға 
бөледи. 
7.1.Философияның дүньяға көз-
қараслық  функциясын түсиндиреди. 
7.2.Философияның методологиялық 
функциясын анализлейди. 

Оқытыỹ усыллары Семинар конференция.  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Плакат, флипчарт. 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарлар менен ислеўге 

қолайластырылған аудитория 
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Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Нәтийжелерди анализлеў. 

 
Технологиялық карта 

 
Искерликтиң мазмуны Жумыс 

басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши 
басқыш.  
Таярлық 

Алдыннан докладшылар ҳәм 
оларға рәсмий оппонентлерди 
тайынлайды 

Сабақ жобасында 
белгиленген сораўларға 
таярланады 

Екнши басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(5 минут) 

Сабақты өтиў қағыйдалары, 
регламент ҳәм баҳалаў 
критерийлери менен  
таныстырады. 

Тыңлайды, сораўлар 
береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Докладлар 
презентациясы. 
(30 минут) 

Докладлардың қорғалыўын 
қадағалап отырады. Сораў 
жуўапларды тәртилестирип 
барады. 
 

Докладларды 
тыңлайды, сораўлар 
береди. 

Төртинши 
басқыш. 
Оппоненетлер 
шығып сөйлеўи. 
(30 минут) 

Оппонентлер докладын тыңлайды.  
Докладларды 
тыңлайды, сораўлар 
береди. 

Бесинши 
басқыш. 
Жуўапларды 
анализлеў. 
(15 минут) 

Студентлердиң бир бириниң 
нәтийжелерин талықлаўын 
басқарып отырады. Айрым 
жерлерде анықлықлар киргизип 
барады. 

Докладшы ҳәм 
оппонент докладлары 
бойынша өз пикирлерин 
айтады 

Алтыншы  
Баҳалаў  

Студентлердиң жуўмақларын 
анализлейди. Жетискенликлер 
ҳәм кемшиликлерди көрсетеди.  
Келеси сабақты өтиў тәртиби 
менен таныстырады 

Тыңлайды, сораўлар 
береди, жазып алады. 
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Қосымшалар 
 

№1 Қосымша 
Семинар конференция студентлерге арнаўлы тема бойынша терең 

таярланыў, ҳәм өз мийнетин кең аудиторияда қорғап шығыў конликпелерин 
пайда етиў ушын қолланылады. 

Алдыннан (алдынғы семинар соңында)докладшылар олардың темалары, 
оларға рәсмий оппонентлер белгиленеди. Студентлерге конференцияның 
регламенти ескертиледи. 

 
Студентлерге қойылатуғын талаплар: 

- Докладшы студент алдын ала тапсырылған тема бойынша таярланады; 

- докладшы өз шығып сөйлеўин 8-минут ишинде жуўмақлаўы керек; 

- рәсмий оппонентлер докладшының шығып сөйлеўин тыңлайды; 

- Рәсимй оппонент доклад анализи бойынша 5-минут көлеминде анализди 

аўзеки түрде билдириўи керек 

-Рәсмий емес оппонентлер доклашы ҳәм рәсмий оппонент баянатларын 

тыңлап түсиниксиз, айтылмай қалған мәселерди сораў етип бериўи, ҳәм 

жазба түрде баҳалаўды әмиелге асырады. 

 
 

№2қосымша 
Докладшы студентлерди баҳалаў критерийлери. 
Студентке қойылатуғын улыўма балл:1,5 балл 

Докладшы Докладтың 
теориялық 

тийкарланғанл
ығы 

0,4 балл 

Пикирлердиң 
логикалық 

избе-излиги. 
0,4 балл 

 

Пикирлерин 
қорғап, 

дәлийллей 
алыўы. 

0,5 балл 
 

Регламентке 
сәйкеслиги. 

0,2балл 
 

Улыўма
1,5 

балл 

      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 226 

№3қосымша 
 

Рәсмий оппонент студентлерди баҳалаў критерийлери. 
Студентке қойылатуғын улыўма балл:1,5 балл 

Докладшы Доклад 
анализиниң  
теориялық 

тийкарланғанл
ығы 

0,4 балл 

Анализдиң 
толықлығы 

0,4 балл 
 

Жуўмақларды
ң логикалығы 

0,5 балл 
 

Регламентке 
сәйкеслиги. 

0,2 балл 
 

Улыўма
1,5 

балл 

      
      
      

 
№4қосымша 

 
Рәсмий емес оппонент студентлерди баҳалаў критерийлери. 

Студентке қойылатуғын улыўма балл:1,5 балл 
Докладшы Баянатларды 

анализлеўи 
0,4 балл 

Сораўлардың 
теориялық 
дәрежеси. 
0,4 балл 

 

Сораўлардың 
логикалық 
дурыслығы 

0,5 балл 
 

Активлиги. 
0,2 балл 

 

Улыўма
1,5 

балл 
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№4 Тема: Европада орта әсирлер философиясы.   Жаңа дәўир 
философиясы. Немец классик философиясы 

Семинар 
Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 

Студентлердиң қабилет дәрежеси: I-дәреже(оқыўшылық) 
Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Семинардың жобасы 

1.Европада орта әсирлер философиясы. 
2.Жаңа дәўир философиясы. 
3.Немец классик философиясы 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Философия тарийхында үлкен әҳмийетке ийе 
болған батыстағы тәлийматлар жетискенликлери менен танысыўға баслаў 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Орта әсирлер 
философиясының 
өзгешеликлерин сыпатлап 
бериў. 
2. Патристика ҳәм схоластика 
тәлийматларының 
жетискенликлерин ажратып 
көрсетиў. 
3.Жаңа дәўир философиясының 
өзгешеликлерин түсиндириў. 
4.Рационализм ҳәм эмпиризм 
бағдарларының илмий билиў 
методының раўажланыўына 
тәсирин тәрийплеў. 
5. И.Канттың философиялық 
системасы менен таныстырыў. 
6.Г.Гегелдиң философиялық 
системасы менен таныстрыў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Орта әсирлер философиясын басқа 
дәўирлердеги философиялық 
системалардан парқын көрсете алады. 
2.Августин ҳәм Ф.Аквинсийдиң 
философиялық системаларының 
әҳмийетин түсиндире алады.. 
3.Жаңа дәўир философиясын сыпатлай 
алады. 
4.Ф.Бекон ҳәм Р.Декарт тәлийматларын 
илмий билиў 
5. И.Канттың философиялық системасын 
түсиндире алады. 
6. Г.Гегелдиң философиялық системасын 
түсиндире алады.. 
 

Оқытыỹ усыллары Топарлар менен ислеў, кластер ислеў 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Плакат, флипчарт  

Оқытыỹ шараятлары Киши топарлар менен ислеўге 

қолайластырылған аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Презентация   
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Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 

ўақыт 
Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши 
басқыш.  
Таярлық 

Алдыннан семиар жумысының 
технологиялык картасын дүзеди.  

Сабақ жобасында 
белгиленген сораўларға 
таярланады 

Екнши басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(10 минут) 

Сабақты өтиў қағыйдалары ҳәм 
баҳалаў критерийлери менен  
таныстырады. 
Кластер дүзиў талапларын еске 
салады. 
Студентлерди топарларға бөледи. 

Тыңлайды, сораўлар 
береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Топарларда 
ислеў. 
(30 минут) 

Топарларда кластер ислениў 
процессин қадағалап барады. 
Айрым кеңеслерин берип исти 
бағдарлап отырады. 
 

Топарларда кластер 
ислеўге қатнасады 

Төртинши 
басқыш. 
Класлерлер 
презентациясы. 
(30 минут) 

Тыңлайды.Топарлар 
презентациясын қадағалап 
отырады  

Өз кластерлерин 
презентациялайды 
тыңлап сораўлар 
береди. 

Алтыншы  
Баҳалаў. 
(15 минут)  

Студентлердиң жуўмақларын 
анализлейди. Жетискенликлер 
ҳәм кемшиликлерди көрсетеди.  
Келеси сабақты өтиў тәртиби 
менен таныстырады 

Тыңлайды, сораўлар 
береди, жазып алады. 
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Қосымшалар 
 

№1 Қосымша  
«Кластер» методы 

 «Кластер» методы ҳаққында мағлыўмат 
 Берилген тема бойынша студентлерге еркин ҳәм ашық түрде 
пикирлеўге жәрдем бериўши педагогикалық стратегия. Ол ойлаў 
искерлигин стимулластырыў ушын қолланылады. Белгили тема 
бойынша түсиникке ийе болыў ушын, студентлердиң өзлериниң жеке 
билимлерине қатнасын көрсетиўши стратегия.  

 Кластерди дүзиўге қойылатуғын талаплар : 
 -берилген теманың мазмунына байланыслы түсиник ҳаққында 
ойымызға келген барлық мағлыўматты жазамыз (олардың сапасын 
есапқа алмаған ҳалда). 

 -мағлыўматлар арасында илажы барынша көп байланысты көрсетиўге 
ҳәрекет етиў керек. 

№2 Қосымша  
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№5 Тема: Бердақтың дүньяға көз-қарасы. 
Семинар 

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: I-дәреже(оқыўшылық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/  

Семинардың жобасы 

1. Бердақтың дүньяға көз-қарасының 
қәлиплесиўинде Қарақалпақстандағы XIX әсирдеги 
тарийхый жағдайлардың ҳәм Шығыс 
ойшылларының идеяларының әҳмийети.  
2. Бердақтың дүнья, өмир, адам хаққында ой 
пикирлери. Оның динге ҳәм руўханийлерге көз-
қарасы. 
3. Бердақтың социаллық теңсизликти ҳәм халықты 
езиўши қатламлардың әдеп-икрамсызлығын сынға 
алыўы. 
4. Қарақалпақ халқының руўхый раўажланыўында 
Бердақтың шығармаларының тарийхый әҳмийети.  
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Қарақалпақстанда философиялық ойлардың 
қәлиплесиўи ҳәм өзгешеликлери ҳаққында билимлерди қәлиплестириў. 

Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. XIX әсирдеги тарийхый 
жағдайлардың Берақ 
шығармаларында сәўлелениўин 
үйрениўге баслаў. 
2. Бердақтың көз-қарасларында 
Мақтумқулы, Наўайы, ҳәм басқа да 
Шығыс ойшылларының  тәсири 
ҳаққында түсиник бериў. 
3. Бердақ көз-қарасларының 
өзгешеликлерин түсиниўге 
бағдарлаў. 
4. Бердақтың тартысларға себепши 
болған дин ҳаққындағы ойлары 
мәселесине дыққатты қаратыў. 
5. Бердақтың жәмийетлик-сиясий 
көз-қарасларын талықлаўға баслаў. 
6. Бердақ шығармаларының 
Қарақалпақ халқы дүньяқарасына 
тәсирине дыққатты қаратыў.  

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. XIX әсирдеги тарийхый 
жағдайлардың Берақ шығармаларында 
сәўлелениўин көрсетиў. 
2. Бердақтың көз-қарасларында 
Мақтумқулы, Наўайы, ҳәм басқа да 
Шығыс ойшылларының  тәсирин 
мысаллар жәрдеминде түсиндире алады. 
3. Қарақалпақстандағы философиялық 
көз-қарасларының өзгешеликлери 
себеплерин көрсете алыў. 
4. Бердақтың тартысларға себепши 
болған дин ҳаққындағы ойлары 
мәселесине пикир билдире алады. 
5. Бердақтың жәмийетлик-сиясий көз-
қарасларына мысаллар келтие алады. 
6. Бердақ мәдений мийрасына дурыс 
баҳа бере алыў. 

Оқытыỹ усыллары Дискуссия методы  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Коллектив, индивидуал  
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Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, әдебиятлар, плакат, 

флипчарт 

Оқытыỹ шараятлары Видео проектор менен тәмийнленген 

аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ  

 
Технологиялық карта 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 

ўақыт 
Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши 
басқыш.  
Таярлық 

Алдыннан семиар жумысының 
технологиялык картасын дүзеди.  

Сабақ жобасында 
белгиленген сораўларға 
таярланады 

Екнши басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(10 минут) 

Сабақты өтиў қағыйдалары ҳәм 
баҳалаў критерийлери менен  
таныстырады. 
Дискуссия өткериў тәртиплери 
менен таныстырады. 
Студентлерди топарларға бөледи. 

Тыңлайды, сораўлар 
береди. 

Үшинши 
басқыш. 
Топарларда 
ислеў. 
(30 минут) 

Топарлардың дискуссияға 
таярлық процессин қадағалап 
барады. Айрым кеңеслерин берип 
исти бағдарлап отырады. 
 

Топарларда дискуссия 
алып барыўға 
тярланады ислеўге 
қатнасады 

Төртинши 
басқыш. 
Класлерлер 
презентациясы. 
(30 минут) 

Тыңлайды.Топарлар 
презентациясын қадағалап 
отырады  

Өз кластерлерин 
презентациялайды 
тыңлап сораўлар 
береди. 

Алтыншы  
Баҳалаў. 
(15 минут)  

Студентлердиң жуўмақларын 
анализлейди. Жетискенликлер 
ҳәм кемшиликлерди көрсетеди.  
Келеси сабақты өтиў тәртиби 
менен таныстырады 

Тыңлайды, сораўлар 
береди, жазып алады. 
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№1 қосымша 
 

Дискуссия методының технологиялық картасы 
 

Искерлик Жумыс 
мазмуны ҳам 

баскышы 
Окытыўшы Студент 

I басқыш 
таярлық 

Дискуссия темасын анықлайды, 
оның мақсети ҳәм нәтийжелерин 
белгилейди; дискуссия 
қатнасыўшыларының ерисиўи 
тийис болған нәтийжесин 
қәлиплестиреди; сораўлар 
таярлайды, дискуссияны керекли 
бағдарда услап туратуғын аралық 
жуўмақларды таярлайды оның 
өткерилиў тәр тибин ҳәм 
шөлкемлесиўин жобаластырады.: 
- дискуссияны қалай ҳәм неден 
баслаў керек.; 
- онда барлық студентлердиң 
қатнасын қалай тәмийинлеўге 
болады; 
-дискуссияны қалай жуў 
мақластырыў керек ҳам қалай ең 
кейиги жуўмақларды 
қәлиплестириў керек. 

 

II 
басқыш.Диску
ссияға 
киргизиў 

Теманы анықлайды, оның 
структурасын баянлайды, 
өзлериниң пикри менен 
таныстырады, студент лерден өз 
пикрлери, коз-караслары баянлаўды 
талап етеди.Дискуссияны пайда 
етиў ушын өзи таярлап келген 
сораўларды бериўи мүмкин. 

 

III басқыш.  Төмендеги ўазыйпаларды шешеди 
(иске асырады)  
-ўақытта үлгериў 
-егер студентлер қарама-карсы 
пикирлерди айтса, онда олар 
арасында  байланыстырыўшы 

Өзлериниң көз-
карасын баянлайды, 
усыныслар 
киргизеди, 
додалайды. 



 233 

болыўы тийис . 
-дискуссияға ийтермелеўи тийис. 
-ойларды бөлеклеў ҳам пикирлерди 
бөлистириў 
-қатнас мәдениятын үзликсиз түрде 
тәмийинлеў тийис. 

IV-баскыш. 
Жуўмақлаў 

Қысқа түрде ҳәм бахасыз берилген 
аргументлердиң ишинен ең 
тийкарғыларын  атап өтеди. 
Студентлердиң көпшилигиниң 
пикирлери менен сәйкес келетуғын 
көз-карасты айырып көрсетиўи 
тийис. Шешилмеген сораўларды 
айтып өтеди, олардың ҳәр қыйлы 
көз-қарасларды тәриплеўдеги 
үлесин бахалайды. 

 

  
 
 

№1 қосымша 
Категориаллық анализ методын орынлаў қағыйдалары. 

Топар еки киши топарға бөлинеди. Ҳәр бир топарға жобада көрсетилген 
сораўлардың категориялық аппаратын ислеп шығыў тапсырылады( мазмун 
тийкарғы деп табылған төрт категорияға келтириледи). Келтирилген 
категорияларды киши топарлар тахтаны  екиге бөлип жазады. Ҳәр бир топар 
категорияларға анализ бериўи шәрт.  

Биринши топар тахтада жазылған биринши категорияға түсиндирме 
береди. Екинши топар берилген түсиндирмелер бойынша пикир билдиреди, 
биринши топарды дискуссияға тартады. Егерде екинши топарды биринши 
топардың берген анализи қанаатландырса, онда биринши топар екинши 
категорияны түсиндириў хуқуқына ийе болады.  

Усыдан кейин екинши топар тахтада жазылған өзиниң топарының 
биринши категориясын дәлийллеўге өтеди. Олардың да дәлийли биринши 
топарды қанаатландырса, олар ҳәм екинши категорияны дәлийллеў хуқуқына 
ийе болады. Егерде еки топардың да берген жуўаплары бир-бирин 
қанаатландырмаса, онда олардың ҳеш қайсысы өз топарының жазған екинши 
категориясын дәлийллеў хуқықына ийе болмайды. Гезеги келгенде қайтадан 
өзлериниң топарларының тахтаға жазыўға ҳәрекет етеди. 
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6 Тема: Болмыс ҳәм материя философиясының тийкарғы 

категориялары. 
Семинар 

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: II-дәреже(алгоритмлик) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Семинардың жобасы 

1. Болмыс түсиниги ҳәм оның түрлери. 
2. Материя, оның мазмуны ҳәм материя 

түсинигиниң қәлиплесиў тарийхы. 
3. Ҳәрекет материяның тийкарғы өмир сүриў 

усылы. 
4. Кеңислик ҳәм ўақыт материяның өмир 

сүриўиниң тийкрағы формалары. 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Философияның тийкарғы категориялары болған 
болмыс ҳәм материя категориялары менен таныстырыў, олардың 
дүньяқараслық ҳәм методологилық әҳмийетин көрсетиў. 

Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Болмыс категориясының 
әҳмийетин түсиндириў. 
2.Болмыс формалары ҳәм олар 
арасындағы байланысты 
сыпатлайды. 
3.Материя түсинигиниң 
методологилық әҳмийетин 
айтады. 
4.Материя категориясының 
философияда жүзеге келиў 
процессин түсиндиреди.. 
5.Материяның тек ҳәрекет 
арқалы ғана өмир сүре 
алтуғынлығын түсиндиреди. 
6.Материя ҳәрекетиниң 
формалары ҳәм олар 
арасындағы байланысты 
анализлейди. 
7.Ўақыт ҳәм кеңислик 
категорияларының субъстональ 
ҳәм реаляцион концепцияларын 
түсиндиреди  . 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1.Болмыс, жоқлық, реаллық 
түсиниклериниң өз-ара байланысын 
көрсете алады..  
2.Материаллық ҳәм идеаллық, актуал ҳәм 
потенциаль, тәбият ҳәм жәмийет 
болмысларының өзгешеликлерин, өз-ара 
байланысын атап өте алады. 
3.Материя категориясын тәбият, дүнья 
түсиниклериненен парқын түсиндире 
алады. 
4.Материя категориясының пайда 
болыўы ҳәм тәбийий пәнлердиң 
раўажланыўы арасындағы байланысты 
көрсете алады.. 
5.Ҳәрекеттиң универсаль ҳарактерин 
түсиндире алады. 
6.Физикалық, химиялық, биолоигялық 
ҳәм жәмийетлик ҳәрекет формаларының 
өз-ара байланысын мысалларды көрсете 
алады. 
7.Лобачевский ҳәм Фриман геметриясы 
салыстырмалылық теорияларының 
дүньяны түсиндириўдеги әҳмийетин атап 
өте алады. 
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Оқытыỹ усыллары Топарларда ислесиў.  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, визуал материаллар, 

тақатпа материаллар. 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарлар менен ис алып барыўға 

қолайлы аудитория.  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Плакатлық  презентация   

 
Технологиялық карта 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 

ўақыт 
Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши 
басқыш.  
Таярлық 

Теманы, проблемалық 
ситуацияны таңлайды, 
мақсетти, нәтийжелерди ҳәм 
баҳалаў критерийсин 
формулировкалайды, 
проблемалық жағдайдың 
студентлер тәрепинен 
қойылыўының ҳәм 
шешилиўиниң технологиялың 
картасын ислеп шығады. 
 

Сабақ жобасында 
белгиленген сораўларға 
таярланады 

Екинши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(10 минут) 

Проблемалық жағдайды пайда 
етеди, оқыўшыларды оны 
шешиўге бағдарлайды, 
жумыстың нәтийжелерин 
баҳалаў критерийлери менен 
оларды таныстырады.  

Группаларға бөлинеди. 
Проблемалық жағдай  ҳәм 
сәйкес проблема 
баянланған материал 
менен танысады. 
 

Үшинши 
басқыш. 
Топарларда 
ислеў. 
(30 минут) 

Бир группадан екинши 
группаға олардың проблеманы 
түсингенлигин анықлап,  
дискуссияны активлестириў 
ҳәм зәрүр болса оларды 
мақсетке бағдарлаў ушын 
өтеди. 
 

Бул проблеманың 
шешилиўиниң ҳәр қыйлы 
мўмкиншиликлерин 
группаларда додалайды, 
оларды анализлейди, 
оптимал шешимлерди 
табады, бир пикирди 
формулировкалайды. 
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Төртинши 
басқыш. 
Класлерлер 
презентациясы. 
(30 минут) 

Тыңлайды. Топарлар 
презентациясын қадағалап 
отырады  

Нәтийжелерди 
баянлайды, басқа 
группалар тәрепинен 
усынылған вариантларды 
додалайды. 

Алтыншы  
Баҳалаў. 
(15 минут)  

Қысқа түрде, баҳаламай 
проблеманы шешиўдиң 
берилген жолларынан ҳәм 
усылларынан  ең 
тийкарғыларын айырып 
көрсетеди, әсиресе 
көпшиликтиң пикири менен 
сәйкес болғанларын бөлип 
айтады. Проблеманың бир 
пүтин түрде шешилиў 
дәрежесин ҳәм оқыўшылардың 
ҳәрекетлериниң стратегиясын 
баҳалайды. 

Тыңлайды, сораўлар 
береди, жазып алады. 

   
№1 қосымша  

Топарлық презентация өткериў талаплары 
Биринши топар сабақ жобасында көрсетилген сораў бойынша плакатлық 

презентация таярлайды. Плакатта берилген тапсырманың мазмуны толық 
көрсетилген болыўы шәрт. Топар ағзалары плаккаттағы мазмунды екинши 
топар студентлерине түсиндириўлери, олардың сораўларына жуўаплар 
бериўлери талап етиледи. 

Екинши топар усы платкатлық презентацияны үйренип өз қәнийгелиги 
менен байланыстырып, усы плакаттаға мазмунды даўам еттириўши 
презентация тарлайды. Презентация биринши топар тәрепинен анализленеди.  

 
№2 қосымша  

Студентлердиң плакатлық презентация ислеп шығыў басқышлары 
Жумысты орынлаў 

басқышлары 
Искерлик 

I басқыш Биринши топар плакатлық презентация етиўге 
тарланады 

II басқыш Биринши топардың презентациясы қорғалады. 
III басқыш Пезентация екинши топар тәрепинен 

анализленеди 
IV басқыш Екинши топар пезентацияға таярланады 

V басқыш Екинши топардың презентациясы қорғалады. 
VI басқыш Екинши топар презентациясы биринши топар 

тәрепинен анализленеди 



 237 

№7 Тема: Философияда сана проблемасы. 
Семинар  

Топары: а 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Семинардың жобасы 

1.Сәўлелендириў ҳәм оның формалары. Сана 
обьектив дүньяның субьектив образы. 
2. Сананың жүзеге келиўи. (мийнет ҳәм тил) 
3. Сананың структурасы. 
4. Сананың дереклери 

Оқыỹ сабағының мақсети: Инсанның дүньяны сәўлелендириўиниң ең 
улыўмалық нызамлылықларын түсиндириў. Булл арқалы билиў процессиниң 
улыўмалық қәсийетлери ҳаққында билимлерди пайда етиў. 

Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Сәўлелендириў қубылысын 
түсиндириў . 
2.сәўлелендириўдиң жансыз 
ҳәм жанлы дүньядағы 
формалары ҳәм олардың инсан 
санасы менен байланысын 
талықлаў. 
3.Сананың келип шығыўы 
ҳаққында көз қарасларға 
шолыў өткериў. 
4.Сананың пайда болыўында 
мийнет ҳәм тилдиң ролин 
ажыратып көрсетиў. 
5. Санада сезиўлик ҳәм 
рационаллық, баҳалықлық ҳәм 
эмоционаллық болеклери 
арасындағы байланысты 
көрсетиў 
6.Сананың санасызлық 
қубылыслары менен 
байланысын түсиндириў. 
7.Сананың тийкарғы дереклери 
менен таныстырыў 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1.Сәўлелендириў қубылысының 
универсал ҳарактерин айтып бере алады. 
2. Сәўлелендириў формаларының бир 
биринен ғәрезлилиги ҳәм қурамаласыў 
процесин анализ бере алады. 
3. Сананың келип шығы ўы ҳаққында 
концепциялар ҳаққында улыўма 
мағлыўмат бере алады. 
4. мийнет ҳәм тилдиң жүзеге 
келиўиндеги ролин мысаллар менен 
түиндире алады. 
5. билиўде сезиўлик ҳәм рационаллықың 
байланысын ҳәм олардың ролин көрсете 
алады. 
6. Дүньяны үйрениў процессинде 
интуицияның рол ҳәққында мысаллар 
келтиреди. 
7.  Сананың қәлиплесиўинде сыртқы 
орталық, инсанның жеке тәжрийбеси ҳәм 
жәмийет тәрепинен топланған руўхый 
мийрастың әҳмийетин көрсетеди. 

Оқытыỹ усыллары Сораў жуўап, шынығыўлар шешиў  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары  тарқатпа материаллар, плакат. 
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Оқытыỹ шараятлары Киши топарларда ислесиўге 

қолайластырылған аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Шынығыўлар   

 
Технологиялық карта 

  
Искерликтиң мазмуны Жумыс 

басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши басқыш.  
Таярлық 

Темаға байланыслы 
шынығыўларды таңлап, 
тарқатпа материаллар 
таярлайды.  

Сабақ жобасында 
белгиленген сораўларға 
таярланады 

Екнши басқыш.  
Кирисиў бөлими. 
(10 минут) 

Сабақтың өтиў тәртиби баҳалаў 
критерийлери менен 
таныстырады, тарқатпа 
материаллар тарқатады. 

Тыңлайды, жазып алады. 
 

Үшинши басқыш. 
Топарларда ислеў. 
(30 минут) 

Сораўлар береди, жуўапларды 
тыңлайды  

Сораўларға жуўапбереди. 

Төртинши 
басқыш. 
Класлерлер 
презентациясы. 
(30 минут) 

Шынығыўлардағы түсиниксиз 
жерлерге анықлық киритеди. 

Шынығыўларды 
додалайды. 

Алтыншы  
Баҳалаў. 
(15 минут)  

Жуўапларды анализлейди 
кемшиликлердиң келип шығыў 
себеплерине пикирин 
билдиреди. 

Тыңлайды, сораўлар 
береди, жазып алады. 
Жуўапларды анализлеўге 
қатнасыўы мүмкин. 

 
 
 

№1 Қосымша 
Л.Кэрролдың «Алиса айна артында» китабында төмендеги үзинди бар: 
Король алисаға айтады: 
- Жолға қарап жибер, ол жерде кимди көрип турып турыпсаң? 
Алиса жуўап береди: 
- Ҳеш кимди. 
Король ҳайран қалып: 
- Менде де сеникиндей ҳеш кимди көре алатуғын көриў қабилети болғанда 
ма? 
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Алисаның жуўабы дурыс па? Жоқ нәрсени көриўге болады ма ? Егер көриўге 
болатуғын болса бизиң сезиўлеримиз, кабыл етиўлеримиз ҳақыйқатлықтың 
сәўлелениўи деп көрсетиўши анықлама менен қалай келистиресиз?  
Булл жерде көтерилген мәселени сиз қандай түсиндирген болар едиңиз? 
 
Бразилия тоғайларында жасаўшы Камайура индеецлери көк ҳәм жасыл 
реңлерди ажыратпайды; Булл еки рең дақларын да олар бир сөз бенен «Тоты 
қус реңи » деп атайды. 
Реңлерди аңлатыўшы сөзлердеги парққа қарай отырыпҳәр түрли мәдениятқа 
тийисли адамлардың дүньяны сәўлелендириўде өзгешелик болады деп 
көрсетиўге болады ма? 

 
 

Шынығыўларды шешиў технологиясы. 
 

Жумысты орынлаў 
басқышлары 

Искерлик 

I басқыш Шынығыўды жақсылап оқып алыў керек 

II басқыш Түсиниксиз сөзлерге анықлық киритип алыў 
керек 

III басқыш Шынығыўдың шешилиў жолы бойынша бир 
ненеше вариантларды көрип шығыў. 
(ойларыңызды жазба формаға келтиргениңиз 
усыныс етиледи) 

IV басқыш Шынығыў шешими бойынша пикирлериңизди 
тексерип көриў, ойларыңызға анықлық 
киритиў 

V басқыш Дерыс деп есаплаған  варианты аўызеки 
формада билдириў. 
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№8 Тема: Философияда  диалектика  мәселеси. 
Семинар  

Топары: 2 а юридика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Диалектика-универсаллық байланыслар ҳәм 
раўажланыў ҳаққында тәлиймат.  
2. Диалектиканың тийкарғы нызамлары. 
3. Диалектиканың категориялары. 
4. Синергетика диалектиканың 
толықтырыўшы тәлиймат сыпатында. 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Диалектика тәлийматы ҳаққында билимлер, 
диалектиканың нызам ҳәм категорияларын өз қәнийгелиги мәселелерин 
үйрениўде қолланыў көнликпелерин қәлиплестириў.  
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Раўажланыў  түсинигиниң 
мазмунын ашып бериў. 
2. Диалектиа тәлийматының 
тийкарғы принциплерин 
түсиндириў. 
3. Диалектиканың ҳәр үш нызамын 
анализлеп көрсетиў. 
4. Диалектиканың баслы 
категорияларын ҳаққында айтыў. 
5. Диалектиканың нызам ҳәм 
категорияларының илмий 
билиўдеги әҳмийетин корсетип 
өтиў. 
6. Синергетика тәлийматы ҳаққында 
улыўма мағлыўмат бериў. 
7. Синергетиканың категориялары 
ҳәм нызамлықларын түсиндириў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси 
Студент: 
1. Раўажланыўдың тийкарғы 
сыпатламаларын көрсете алады. 
2. Диалектиканың тийкарғы 
принциплерин атап береди. 
3. Диалектиканың тийкарғы 
нызамларын тийкарлап көрсетеди. 
4. Диалектиканың категорияларын 
түсиндиреди. 
5. Өз қанийгелиги мысалында 
диалектиканың нызам ҳәм 
категорияларын қолланады. 
6. Синергетиканың диалектика 
менен байланысын түсиндире алады. 
7. Синергетиканың тийкарғы 
категорияларын анализлейди. 

Оқытыỹ усыллары Раўажландырыўшы семинар, 

Дискуссия, Мийге ҳүжим методы. 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары  Лекция текстлери, тарқатпа 

материаллар. Категориал таблица  
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Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Арнаўлы шынығыўларды шешиў. 

 
Технологиялық карта 

 
Искерликтиң мазмуны Жумыс 

басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши 
басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(10 минут) 

1.1. Теманың атамасы ҳәм жобасы  
менен таныстырыў (№1 қосымша). 
1.2. Алдыннан берилген 
тапсырманы қорғаў тәртиплери 
менен таныстырады .(№2 
қосымша) 

Тыңлайды, жазып алады 
сораўлар береди. 

Екинши басқыш. 
Тийкарғы 
бөлим. 
(60 минут) 

2.1.Баянатлардың барысын бақлап 
отырады, дискуссияны қадағалап 
отырады. 
2.2. Тема бойынша алдыннан 
таярланып қойылған 
шынығыўларды студентлерге 
тарқатады (№3 қосымша). 
2.3. Студентлердиң жуўапларын 
талықлап отырады. 

Тапсырмаларды 
қорғаўшы студентлер өз 
жумыслары менен 
басқаларды 
таныстырады. Басқа 
студенлер баянатты 
тыңлап сораў-жуўапқа 
қатнасады. 
Шынығыўлар бойынша 
өз шешимлерин 
усынады. 

Үшинши 
басқыш. 
Жуўмақлаўшы 
бөлим. 
(10 минут) 

3.1. Теманы жуўмақлайды, 
баянатлардағы жетискенлик ҳәм 
кемшиликлерди көрсетип өтеди. 
3.2. Сораў-жуўапта басқалардан 
ажыралып турыўшы студентлерди 
көрсетип өтеди. (Қосымша №4). 
3.3. Келеси сабақ темасы менен 
таныстырады. 

Сораўлар береди. 
Келеси сабақ темасын 
жазып алады. 
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№1 Қосымша 

Мысаллар анализин орынлаў ушын қағыйдалар 
Студентлерге алдынғы сабақта өз қәнийгелигиндеги мәселелер 

тийкарында диалектика категорияларының қолланылыўын көрсетип бериў 
тапсырылды. Ҳәр бир студент диалектиканың үш нызамына үш мысал, ал 
категорияларына еки мысалдан таярлап келеди. 

Аудиторияда оқытыўшы үш студенттиң жумысларын қорғап шығыўына 
имканият береди. Ҳәр бир қорғаў 5 минут даўам етеди, ҳәр қорғаўдан соң 5-
минут мысалларды талықлаў бойынша дискуссияға рухсат етиледи. 

Сабақтың бул бөлими 30-минут даўам еттириледи. 
 

№2 Қосымша 
Үлги таблицалар 

 
№ Пән ямаса пән 

ишиндеги 
тармақ 

Сан өзгерисинен сапа 
өзгерисине өтиў ҳәм 
керисинше нызамы 

Қарама-
қарсылықлардың 

бирлиги ҳәм 
гүреси нызамы. 

Бийкарлаўды-
бийкарлаў 
нызамы. 

1     
2     
3     
4     
     

 
 

№ Пән 
ямаса 
пән 

ишиндег
и тармақ 

Жекелик 
даралық ҳәм 
улыўмалық 

Тийкар 
ҳәм 

қубылыс 

Мазмун 
ҳәм 

форма 

Себеп 
ҳәм 

нәтийже 

Тосынанл
ық ҳәм 

зәрүрлил
ик 

Мүмкиншилик 
ҳәм 

ҳақыйқатлық 

1        
2        
3        
4        
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№3 Қосымша 
Диалектика категориялары бойынша шынығыўлар. 

 
№1-шынығыў 

Төмендеги мысаллардан қубылыс ҳам тийкарды ажыратып көрсетиң: 
Электр лампасының жаныўы; 
Адамның грипп пенен аўрыўы; 
Ерназар алакөз көтерилиси; 
Инфляция; 
Атомлық жарылыў. 

№2-шынығыў 
АҚШ ҳүкимети жынаятшылық пенен гүресиў ушын полицияға 

ажыратылатуғын қаржыны көбейтиў ҳаққында қарар қабыл етти. Бир 
америкалы журналист ҳүкиметтиң бул шешимин критикалай отырып, бул ис 
тымаўды бет орамаллардың санын арттырыў арқалы шешиўге урыныўға 
уқсайтуғынлығын айтып өтти. 

Бул салыстырыўда ҳүкиметтиң жынаятшылық пенен гүресиндеги қайсы 
қатешилиги көрсетилип өтиледи. 
 

№3-шынығыў 
«сизиң имтиханнан төмен баха алыўыңыз тосынанлық емес, буның да өз 
себеплери бар……..» 
Бундай пикир себеп ҳәм нәтийже, тосынанлылық ҳәм зәрүрлилик 
категорияларын есапқа алатуғын болсақ дурыс деп айтыўға болады ма? 
 

№4-шынығыў 
«Өмирде тек ғана тосынанлылық өмир сүреди, ал зәрүрлилик жоқ» деп 
көрсетиўши пикир дурыс па? 
Бундай ойдан күнделикли өмирде қандай жуўмақлар шыққан болар еди. 
 

№5-шынығыў 
Россияда Озёрный деп аталыўшы бир кишкене қалада Хмиляк исимли 

шахс қызғаныш себепли өзиниң Рыжова исимли ҳаялына пышақ пенен дене 
жарақатын тийгизеди. Дене жарақаты аўыр болмаса да ҳаял көп қан 
жоғалтады, ҳаялды аўыллық шыпаханаға алып келгенде ол жерде наўқасқа 
сәйкес келетуғын қан группасы таўылмайды. 

Ҳаўа райының жаман болғанлығы ҳәм жолдың жақсы емеслигиненен 
үлкен қаладан ўақтында қан алып келинбейди ҳәм врачлардың 
урыныўларына қарамастан ҳаял өледи. 

Суд процессинде прокурор Хмилякты адам өлтириўде айыплы деп 
көрсетти. Адвокат болса айыпланыўшының ис-ҳәрекетлеринде Рыжованың 
өлиўине себеп болатуғын тийкар жоқлығын, егер хәўа райы жақсы болғанда 
ямаса шыпаханада тийисли қан группасы болғанда жәбирлениўши аман 
алған болартуғынлығын көрсетип өтти. 
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Жағдайға себеп ҳәм нәтийже категорияларынан келип шыққан ҳалда анализ 
бериң. Сизиң пикириңизше қайсы тәрептиң пикири ҳақыйқатқа жақын? 

 
 

№4Қосымша 
Шынығыўларды шешиў технологиясы. 

Жумысты орынлаў 
басқышлары 

Искерлик 

I басқыш Шынығыўды жақсылап оқып алыў керек 

II басқыш Түсиниксиз сөзлерге анықлық киритип алыў 
керек 

III басқыш Шынығыўдың шешилиў жолы бойынша бир 
неше вариантларды көрип шығыў. 
(ойларыңызды жазба формаға келтиргениңиз 
усыныс етиледи) 

IV басқыш Шынығыў шешими бойынша пикирлериңизди 
тексерип көриў, ойларыңызға анықлық 
киритиў 

V басқыш Дерыс деп есаплаған  варианты аўызеки 
формада билдириў. 
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№9 Тема: Табиятты философиялық  түсиниў. 
(2-саат) 

Семинар  
Топары: 2-курс журналистика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/  

1. Тәбият бир пүтин система сыпатында. 
2. Жерде тиришиликтиң пайда болыўы мәселеси. 
3. Тәбият ҳәм жамийеттиң өз-ара қатнасы 
мәселеси. 

 
Оқыỹ сабағының мақсети: Тәбият болмысының улыўмалық нызамлықларын 
түсиндириў арқалы инсан менен тәбият арасындағы мүнәсебет дүньяға көз- 
қарасын қәлиплестириў 

Педагогикалық ўазыйпалары: 
1. Тәбият болмыс материя 
түсиниклериниң улыўмалығы  ҳәм 
өзгешелигин үйрениўга баслаў. 
2. Материя ҳәрекетиниң физикалық, 
химиялық формалары арасындағы 
байланысты анализлеўге бағдарлаў. 
3. Органикалық дүньяның келип 
шығыўы ҳаққында көз-қарасларды 
үйрениўге бағдарлаў.  
4. Жәмийет пенен тәбият арасындағы 
мүнәсебет ҳаққындағы ойларды 
раўажландырыў. 
5. Ноосфера ҳаққындағы ойларға 
шолыў жасаўға баслаў. 
6. Регионымыздағы экологиялық 
проблемаларға мүнәсебетин 
қәлиплестириў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси 
Студент: 

1. Тәбият болмыс материя 
түсиниклериниң улыўмалығы  ҳәм 
өзгешелигин түсиндире алады. 
2. Материя ҳәрекетиниң физикалық, 
химиялық формалары арасындағы 
байланысты биледи. 
3. Органикалық дүньяның келип 
шығыўы ҳаққында көз-қарасларды 
сыпатлама береди.  
4. Экологиялық мәденият 
ҳаққындағы ойларын сыпатлап бере 
алады. 
5. Ноосфера тәлийматының 
әҳмийетин түсиндире алады. 
6. Орта Азиядағы экологиялық 
проблемалардың шешими 
мәселесине усыныслар береди. 

Оқытыỹ усыллары Семинар- дискуссия, киши топарларда 
жумыс ислеў методы. 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары  Лекция текстлери, плакат,   

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Сораў-жуўап . 
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Технологиялық карта 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 

ўақыт 
Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши 
басқыш. 
Таярлық 
басқышы. 

1.Оқыў сабағының темасын 
анықлайды, оқыў искерлигиниң 
мақсетин ҳәм нәтийжелерин, оны 
баҳалаў критерийлерин  
формулировкалайды.  

2.Зәрүрли болған оқыў 
материалларын таярлайды, 
группалардың қурамын 
жобаластырады. 
3. Сабақ басланбастан бурын 
группалық жумыслар ушын 
столларды қойып шығыўды 
шөлкемлестиреди. 

Сабаққа таярланады. 

Екинши басқыш. 
Кирисиў бөлими 
(10 минут) 

2.1. Сабақтың темасы ҳәм онда 
көрилетуғын мәселелер менен 
таныстырады. 
2.2. топарлаға берилетуғын 
 Тапсырмалар менен 
таныстырады. 
2.3. Күтилетуғын нәтийжелер ҳәм 
презинтациялаў тәтиплери менен 
таныстырады. 
2.4. Студентлерди топарларға 
бөледи. Жумыстың орынланыў 
тәртибин тақтаға жазады. 
Студентлердиң түсингенлигин 
билиў ушын сораўлар береди. 

Тапсырманы додалайды. 
 
Окыў материалы ҳәм 
инструкция менен 
танысады. 
 
 

Үшинши 
басқыш. 
 Тийкарғы 
бөлим. 
(20 минут) 

3.1. Жумысты координациялайды. 
комментарийлер береди. 
3.2. Аналитикалық характердеги 
сораўларды береди. Сораўларға 
жуўап береди. 
3.3. Зәрүр болған жағдайда 
группаға яки айрым оқыўшыларға 
жәрдем көрсетеди. 
 

Группадағы жумысты 
жобаластырады. 
Группаның ишинде 
тапсырмаларды 
бөлистиреди. 
Тапсырмаларды 
индивидуал түрде 
орынлайды.  
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Төртинши 
басқыш. 
Нәтийжелерди 
анализлеў, 
додалаў, өз-өзин 
баҳалаў 
(40 минут) 

 Группаларға жумыстың 
нәтийжелерин баянлаўды 
тапсырады, биргеликте оларды 
додалайды ҳәм баҳалайды.  
 
 

Индивидуал 
нәтийжелерди 
додалайды. Группалық 
тапсырмалардың 
орынланыў жағдайын 
жуўмақластырады. 
 

Жуўмақлаўшы 
бөлим.  
(10 минут) 

Группалардың жумысын 
анализлейди, тапсырманың 
орынланыўын жуўмақластырады, 
қойылған мақсеттиң ерисилиўи 
ҳаққында жуўмақ ислейди. 
 

Группалық жумыстың 
нәтийжелери ҳәм 
қойылған 
ўазыйпалардың иске 
асыўы ҳаққында улыўма 
жуўмақты 
формулировкалайды. 
Группалар алып барған 
жумысының 
нәтийжелерин 
баянлайды.  

  
 

№1 қосымша  
 

Киши топарларда ислеў басқышлары. 
 

Жумысты орынлаў 
басқышлары 

Искерлик 

I басқыш Тапсырма  ҳаққында көз-қарасларды келисип 
алыў. 

II басқыш Проблеманы шешиў ушын усыныс етилген 
пикирлерди анализлеп, ең мақул деп саналған 
усынысты таңлаң. 

III басқыш Проблеманың шешими деп табылған 
усынысты презентациялаўға таярлаў. Бунда 
аўызеки, плакат ямаса доскаға жазба түрде 
берилиўи мүмкин. 

IV басқыш Презентация етиўдиң жобасын ислеп шығыў 
топар ағзаларына киши докладларды 
бөлистириң 
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№2 қосымша  
Тәбияттың раўажланыўына унамлы ҳәм унамсыз тәсир етиўши 

факторларды келтириў, олардың ақыбетлерин анализлеў ҳәм шешилиў 
механизмлерин ислеп шығыў студентлердин талап етиледи. Бул тапсырманы 
орынлаўда студентлер «Т - схема»  графикалық шөлкемлестириўшисинен  
пайдаланады. 

№3 Қосымша 
+ -  

  

Студент таблицаның + белгтиленген тәрепине тәбиятқа унамлы тәсир 
көрсетиўши факторлар, ал – пенен белгиленген бөлегине унамсыз тәсир 
көрсетиўши факторларды көрсетиўлери шәрт. 
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№10 Тема: Социаллық философияның пәни.  Жәмийетти 
философиялық анализлеў 

(2-саат) 
Семинар  

Топары: 2-курс юридика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Семинардың жобасы 

1.Тәбият ҳәм жәмийет нызамларының бирлиги ҳәм 
өзгешелиги. 
2. Жәмийетлик қатнасықлар ҳәм жәмийеттиң 
системалық шөлкемлесиўи. 
3. Жәмийетлик өндирис түсиниги. Материаллық 
байлықларды өндириў усылы. Өндириўши күшлер 
ҳәм өндирис қатнасықлары. 
4. Жәмийетти үйрениўдиң формациялық ҳәм 
цивилизациялық изертлеў усыллары 

Оқыỹ сабағының мақсети: жәмийеттиң ең улыўмалық нызамлықлары 
ҳаққында билимлерди қәлиплестириў. 

Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Жәмийет нызамлықларының 
озгешеликлерин түсиндириў. 
2. Жәмийетлик болмыс ҳәм 
жәмийетлик сананың өз-ара 
байланысын талықлаў. . 
3.Жәмийетти анализлеўдиң 
усыллары ҳаққында мағлыўмат 
бериў. 
4.Жәмийетлик қатнасықлардың 
жәмийеттиң тийкары 
екенлигин түсиндириў. 
5.Жәмийетлик өмирди өндириў 
усылы, оның қурамына 
кириўши материаллық 
байлықларды өндириў усылы 
дузилисин сыпатлаў. 
5.Өндириўши күшлер ҳәм 
өндирис қатнасықларының 
қрама-қарсылығын түсиндириў. 
6.Жәмийетти анализлеўдиң 
формациялық усылының 
жетискенликлери ҳәм 
кемшиликлерин биргеликте 
анализлеў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1.Тәбият нызамлары менен жәмийет 
нызамлықларының улыўмалығы ҳәм 
өзгешеликлери. 
2. Жәмийетлик болмыстың жәмийетлик 
сананы белгилеп бериўи ҳәм жәмийетлик 
сананың жәмийетлик болмысқа кери 
тәсири ҳаққында пикирлер билдирие 
алады. 
3.Жәмийеттиң функционаллық, 
структуралық дүзилиси ҳақкында 
түсиникке ийе болады. 
4. Жәмийетте инсанларды бир бирине 
байланыстырып турыўшы тийкарын 
анықлай алады. 
5.Материаллық байлықларды өндириў 
усылы дузилисин сыпатлаў. 
5.Жәмийет раўажланыўын келтирип 
шығарыўшы тийкарғы факторларды 
анықлай алады.. 
6.Формациялық усыл бойынша жәмийет 
раўажланыўының басқышлары ҳәм 
олардың өзгешеликлерин түсиндире 
алыў. 
7.Цивилизациялық усылдың 
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7.Цивилизациялық усылдың 
жәмийетти үйрениўде 
артықмашылықларын көрсетиў. 

өзгешеликлерин талықлап көрсетеди.  

Оқытыỹ усыллары Семинар- дискуссия, киши топарларда 
жумыс ислеў методы. 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, плакат,   

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Сораў-жуўап . 

 
Технологиялық карта 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш. 
Таярлық 
басқышы. 

1.Оқыў сабағының темасын 
анықлайды, оқыў искерлигиниң 
мақсетин ҳәм нәтийжелерин, оны 
баҳалаў критерийлерин  
формулировкалайды.  

2.Зәрүрли болған оқыў 
материалларын таярлайды, 
группалардың қурамын 
жобаластырады. 
3. Сабақ басланбастан бурын 
группалық жумыслар ушын 
столларды қойып шығыўды 
шөлкемлестиреди. 

Сабаққа таярланады. 

Екинши басқыш. 
Кирисиў бөлими 
(10 минут) 

2.1. Сабақтың темасы ҳәм онда 
көрилетуғын мәселелер менен 
таныстырады. 
2.2. Топарлаға берилетуғын 
 Тапсырмалар менен 
таныстырады. 
2.3. Күтилетуғын нәтийжелер ҳәм 
презинтациялаў тәтиплери менен 
таныстырады. 
2.4. Студентлерди топарларға 
бөледи. Жумыстың орынланыў 
тәртибин тақтаға жазады. 
Студентлердиң түсингенлигин 
билиў ушын сораўлар береди. 

Тапсырманы додалайды. 
 
Окыў материалы ҳәм 
инструкция менен 
танысады. 
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Үшинши 
басқыш. 
 Тийкарғы 
бөлим. 
(20 минут) 

3.1. Жумысты координациялайды. 
комментарийлер береди. 
3.2. Аналитикалық характердеги 
сораўларды береди. Сораўларға 
жуўап береди. 
3.3. Зәрүр болған жағдайда 
группаға яки айрым оқыўшыларға 
жәрдем көрсетеди. 
 

Группадағы жумысты 
жобаластырады. 
Группаның ишинде 
тапсырмаларды 
бөлистиреди. 
Тапсырмаларды 
индивидуал түрде 
орынлайды.  

Төртинши 
басқыш. 
Нәтийжелерди 
анализлеў, 
додалаў, өз-өзин 
баҳалаў 
(40 минут) 

 Группаларға жумыстың 
нәтийжелерин баянлаўды 
тапсырады, биргеликте оларды 
додалайды ҳәм баҳалайды.  
 
 

Индивидуал 
нәтийжелерди 
додалайды. Группалық 
тапсырмалардың 
орынланыў жағдайын 
жуўмақластырады. 
 

Жуўмақлаўшы 
бөлим.  
(10 минут) 

 Группалардың жумысын 
анализлейди, тапсырманың 
орынланыўын жуўмақластырады, 
қойылған мақсеттиң ерисилиўи 
ҳаққында жуўмақ ислейди. 
 

Группалық жумыстың 
нәтийжелери ҳәм 
қойылған 
ўазыйпалардың иске 
асыўы ҳаққында улыўма 
жуўмақты 
формулировкалайды. 
Группалар алып барған 
жумысының 
нәтийжелерин 
баянлайды.  

  
 

№1 қосымша 
Дискуссия методының технологиялық картасы 

Искерлик Жумыс 
мазмуны ҳам 

баскышы 
Окытыўшы Студент 

I басқыш 
таярлық 

Дискуссия темасын 
анықлайды, оның мақсети ҳәм 
нәтийжелерин белгилейди; 
дискуссия 
қатнасыўшыларының ерисиў и 
тийис болған нәтийжесин 
қәлиплестиреди; сораўлар 
таярлайды, дискуссияны 
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керекли бағдарда услап 
туратуғын аралық 
жуўмақларды таярлайды оның 
өткерилиў тәр тибин ҳәм 
шөлкемлесиўин 
жобаластырады.: 
- дискуссияны қалай ҳәм неден 
баслаў керек.; 
- онда барлық студентлердиң 
қатнасын қалай тәмийинлеўге 
болады; 
-дискуссияны қалай жуў 
мақластырыў керек ҳам қалай 
ең кейиги жуўмақларды 
қәлиплестириў керек. 

II Басқыш. 
Дискуссияға 

киргизиў 

Теманы анықлайды, оның 
структурасын баянлайды, 
өзлериниң пикри менен 
таныстырады, студент лерден 
өз пикрлери, коз-караслары 
баянлаўды талап 
етеди.Дискуссияны пайда етиў 
ушын өзи таярлап келген 
сораўларды бериўи мүмкин. 

 

III басқыш.  Төмендеги ўазыйпаларды 
шешеди (иске асырады)  
-ўақытта үлгериў 
-егер студентлер қарама-карсы 
пикирлерди айтса, онда олар 
арасында  байланыстырыўшы 
болыўы тийис . 
-дискуссияға ийтермелеўи 
тийис. 
-ойларды бөлеклеў ҳам 
пикирлерди бөлистириў 
-қатнас мәдениятын үзликсиз 
түрде тәмийинлеў тийис. 

Өзлериниң көз-
карасын 

баянлайды, 
усыныслар 
киргизеди, 
додалайды. 

IV-баскыш. 
Жуўмақлаў 

Қысқа түрде ҳәм бахасыз 
берилген аргументлердиң 
ишинен ең тийкарғыларын  
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атап өтеди. Студентлердиң 
көпшилигиниң пикирлери 
менен сәйкес келетуғын көз-
карасты айырып көрсетиўи 
тийис.Шешилмеген 
сораўларды айтып өтеди, 
олардың ҳәр қыйлы көз-
қарасларды тәриплеўдеги 
үлесин бахалайды. 

 
 

№2 қосымша  
Дискуссия ушын берилетуғын сораўлар. 

1. Жәмийетте қандай да бир өзгеристи әмелге асырыў (реформа өткериў, 
революция ислеў, урыс ашыў) ушын дәслеп усы өзгерислерди әмелге 
асырыўға басайтуғын ой болыўы керек. Демек жәмийетте, тәбияттан парқлы 
түрде материя емес ал санабирлемши. 
Бул көз-қарасқа пикириңизди билдириң. 
2. Жәмийетти инсанлардың жыйнағы деп есапласақ туўры болады ма? 
3. Материаллық байлықларды өндириў усылында әҳмийетлиси қайсы 
өндириўши күшлер ме ямаса өндирис қатнасықлары ма? Пикириңизди 
тийкарлап бериң. 
3. Жәмийетти үйрениў ушын формациялық усыл мақулма ямаса 
цивилизациялық усыл ма? Пикириңизди түсиндирип бериң. 
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№11 Тема: Жәмийеттиң руўҳый турмысы 

(2-саат) 
Семинар  

Топары: 2-курс юридика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/  

1. Жәмийеттиң раўажланыўында материаллық ҳәм 
руўхыйлықтың ара-қатнасыўы. «Жамийетлик 
болмыс» ҳәм  «жәмийетлик сана», олардың 
диалектикалық өз-ара байланысы ҳәм 
айрымашылығы. Базис ҳәм надстройка. 
2. Жәмийетлик сана ҳәм оның структурасы.  
3. Руўхый мийрасымыз ҳәм ҳәзирги заман 
4. Ғәрезсизлик дәўириндеги жәмийет руўхый 
турмысындағы өзгерислер ҳәм жаңалықлар. 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Руўхыйлық, руўхый өндирис тараўы, 
идеологиялық процесслер ҳаққындағы билимлерди тереңлестириў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 
1. Жәмийетлик сана 
түсинигиниң мазмунын ашыў. 
2. Жәмийетлик сананың 
жәмийетлик болмысқа 
мүнәсебетин анализлеўге 
бағдарлаў. 
3. Жәмийетлик сананың 
дәрежелерин ажыратып 
көрсетиў. 
4. Жәмийетлик сананың 
формаларына сыпатлама бериў. 
5. Руўхыйлық түсиниги менен 
жәмийетлик сана түсиниги 
арасындағы өзгешеликти 
түсиндириў. 
6. Руўхый өндирис 
тараўларының озгешеликлери 
ҳәм бир-бирине тәсирин 
анализлеў. 
7. Миллий ғәрезсизлик 
идеясының тийкарғы 
принциплери ҳәм идеяларына 
шолыў жасаў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси 
Студент: 
1. Жәмийетлик  сана түсинигиниң 
мазмунын түсиндирип бере алады. 
2. Жәмийетлик сана менен жәмийетлик 
болмыстың қатнасын мысаллар менен 
көрсете алады.. 
3. Идеология менен жәмийетлик 
психологияның парқы хәм бир-бирине 
тәсирин түсиндире алады. 
4. Жәмийетлик сананың формаларына 
сыпатлама береди. 
5. Руўхыйлық түсинигиң мазмунын 
талықлап береди. 
6. Илим, көркем өнер ҳәм дин тараўының 
инсан руўхыйлығын қалиплестириўдеги 
орнын көрсетеди.. 
7. Миллий ғәрезсизлик идеясының  бас 
идеясы ҳәм тийкарғы принциплерин 
түсиндиреди 
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Оқытыỹ усыллары Синквейн, киши топарларда жумыс ислеў 
методы. 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары  Лекция текстлери, плакат   

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Сораў-жуўап  

 
Технологиялық карта 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш. 
Таярлық 
басқышы. 

1.Оқыў сабағының темасын 
анықлайды, оқыў 
искерлигиниң мақсетин ҳәм 
нәтийжелерин, оны баҳалаў 
критерийлерин  
формулировкалайды.  

2.Зәрүрли болған оқыў 
материалларын таярлайды, 
группалардың қурамын 
жобаластырады. 

Сабаққа таярланады. 

Екинши басқыш. 
Кирисиў бөлими 
(10 минут) 

2.1. Сабақтың темасы ҳәм 
онда көрилетуғын мәселелер, 
синквейн методының 
қағыйдалары менен 
таныстырады.(қосымша №1) 
 

Тапсырманы додалайды. 
Окыў материалы ҳәм 
инструкция менен 
танысады. 
 
 

Үшинши 
басқыш. 
 Тийкарғы 
бөлим. 
(20 минут) 

3.1. Жумысты 
координациялайды. 
комментарийлер береди. 
3.2. Аналитикалық 
характердеги сораўларды 
береди. Сораўларға жуўап 
береди. 
3.3. Зәрүр болған жағдайда 
группаға яки айрым 
оқыўшыларға жәрдем 
көрсетеди. 
 

Группадағы жумысты 
жобаластырады. 
Группаның ишинде 
тапсырмаларды 
бөлистиреди. 
Тапсырмаларды 
индивидуал түрде 
орынлайды.  
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Төртинши 
басқыш. 
Нәтийжелерди 
анализлеў, 
додалаў, өз-өзин 
баҳалаў 
(40 минут) 

 Группаларға жумыстың 
нәтийжелерин баянлаўды 
тапсырады, биргеликте 
оларды додалайды ҳәм 
баҳалайды.  
 
 

Индивидуал 
нәтийжелерди 
додалайды. Группалық 
тапсырмалардың 
орынланыў жағдайын 
жуўмақластырады. 
 

 
Жуўмақлаўшы 
бөлим.  
(10 минут) 

 
 Группалардың жумысын 
анализлейди, тапсырманың 
орынланыўын 
жуўмақластырады, қойылған 
мақсеттиң ерисилиўи 
ҳаққында жуўмақ ислейди. 
 

Группалық жумыстың 
нәтийжелери ҳәм 
қойылған 
ўазыйпалардың иске 
асыўы ҳаққында улыўма 
жуўмақты 
формулировкалайды. 
Группалар алып барған 
жумысының 
нәтийжелерин 
баянлайды.  

  
Қосымшалар  
№1 қосымша 

 «Синквейн» методы 
 Синквейн ҳаққында қысқаша мағлыўмат 
 - Синквейн бес қатарлы тақмақ дегенди аңлатады. Лекция  бойынша 
алынған билимди қысқаша резюме бериў түринде бериў уқыплылығын 
студентте  пайда етиўге жәрдем береди. Студенттен бай түсиниклерге 
тийкарланған ҳалда рефлексия жүргизилди  талап етеди. Синквейн 
материалды, мағлыўматты  қысқа пикирлерде синтезлеўди талап 
ететуғын тақмақ. 

 Синквейнди жазыўға қойылатуғын қәделер 
 1. Биринши қатарда тема бир атлық сөз жәрдеминде бериледи. 
 2. Екинши қатарда теманы еки келбетлик сөздиң жәрдеминде 
сүўретлеў. 

 3. үшинши қатарда берилген тема көлеминде ҳәрекетти үш сөз 
жәрдеминде сүўретлеў. 

 4. Төртинши қатарда темаға қатнасты көрсететуғын төрт сөзден 
қуралған гәпти келтириў керек. 

 5. Бесинши қатарда теманың мазмунын ашатуғын бир сөзден қуралған 
биринши атлық сөздиң синонимин келтириў керек. 

«Синквейн» методы 
 Қалай ислеў керек ?  
 Атама (әдетте атлық сөз)     _____________ 
 Сүретлеў (әдетте келбетлик еки сөз) ____      _______ 
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 Ҳәрекет (әдетте фейил үш сөз)    _____  ______  ______ 
 Сезиў (фраза)    _____     ______     ______    _________ 
 Тийкарды қайталаў        __________ 

 
 

Киши топарларда ислеў басқышлары. 
 

Жумысты орынлаў 
басқышлары 

Искерлик 

I басқыш Тапсырма  ҳаққында көз-қарасларды келисип 
алыў. 

II басқыш Проблеманы шешиў ушын усыныс етилген 
пикирлерди анализлеп, ең мақул деп саналған 
усынысты таңлаң. 

III басқыш Проблеманың шешими деп табылған 
усынысты презентациялаўға таярлаў. Бунда 
аўызеки, плакат ямаса доскаға жазба түрде 
берилиўи мүмкин. 

IV басқыш Презентация етиўдиң жобасын ислеп шығыў 
топар ағзаларына киши докладларды 
бөлистириң 
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№12 Тема: Ҳәзирги заманның глобаллық проблемалары ҳәм   оларға   
философиялық  анализ 

(2-саат) 
Семинар  

Топары: 2а юридика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/  

1. XX әсирдиң ақырындағы жер жүзлик 
жағдай. Қәўиплер ҳәм үмитлер. Адамзат 
талабалық машқалалар алдында. 

2 Глобаллық машқалалар түсиниги, 
олардың тийкарғы түрлери. 
3. Адамзаттың келешеги ҳәм реаль тарийхый 
процесс. 

Оқыỹ сабағының мақсети: Глобаллық проблемалар, олардың келип шығыў 
себеплери ҳәм келешекте шешилиў жоллары ҳаққында көз-қарасларды 
раўажландырыў.  

Педагогикалық ўазыйпалары: 
1. Глобаллық проблемалардың 
тийкарғы сыпатламалары 
менен таныстырыў . 
2. Адамзат алдында турған 
глобаллық машқалалардың 
әҳмийтин ашып бериў. 
3.Глобаллық поблемалар 
классификациясын түсиндириў. 
4. Интерсоциаллық  
проблемалардың келип шығыў 
себеплери ҳәм олардың 
қәўиплерин көрсетип өтиў. 
5.Социотәбийий проблемалар 
ҳаққында билимлерди жәнеде 
тереңлестириў. 
6. Антропосоциаллық 
проблемалар ҳаққында 
мағлыўмат бериў.   
7. Глобаллық проблемаларды 
шешилиў жолларры ҳаққында 
көз-қараслар менен 
таныстырыў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси 
Студент: 

1. Глобаллық проблемалар қандай 
проблемалар екенлигин айта алаўы 
керек  

2. Глобаллық проблемалардың қандай 
критериийлер тийкарында 
классификацияланыўын түсиндире 
алады. 

3. Критерийлерге тийкарланған ҳалда 
глобал проблемалардың топарларын 
ажыратып көрсете алады. 

4. Интерсоциаллық  деп аталыўшы 
топарға кириўши глобал пробемаларды 
санап бере алады ҳәм оларға сыпатлама 
бере алады. 

5. Социотәбийий проблемалар ҳәм 
олардың қәўипин түсиндире алады. 

6. Арал апатшылығы мысалында 
социотәбийий проблемалардың адамзат 
ушын қәўипин ҳәм шешеилиў 
долларына пикир билдире алады. 

7.  Антропосоциаллық проблемалар 
ҳаққында айтып бере алады. 

Оқытыỹ усыллары Проектлер ислеў, киши топарларда жумыс 
ислеў методы. 
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Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары  Лекция текстлери, плакат,   

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Пректлерди анализлеў . 

 
Технологиялық карта 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш. 
Таярлық 
басқышы. 

1.Проектлер таярлаў талаплары, 
презентациялаў қағыйдалары 
менен студенлерди таныстырады. 
Топарларға бөлип тапсырмалар 
береди.(буны оқытыўшы 
алдынғы сабақтың соңында 
ислеўи мүмкин) 
 

Сабаққа таярланады. 

Екинши басқыш. 
Кирисиў бөлими 
(10 минут) 

Сабақ темасы ҳәм тапсырманы 
додалаў тәртиплери менен 
таныстырады, регламентти 
сақлаўды еске салады 

Плакатлар ҳәм басқа да 
таярланылған 
материаллады 
презентацияға тярлайды 

Үшинши 
басқыш. 
 Тийкарғы 
бөлим. 
(60 минут) 

Презентациялаў барысын ҳәм 
додалаўды бағдарлап отырады. 
Студентлерди бағдарлаўшы 
сораўлар береди 
 

Топар болып исленген 
проектлерди 
презентациялайды(бунда 
ҳәр бир студент 
қатнасыўы шәрт) 

Төртинши 
басқыш. 
Анализлеў ҳәм 
баҳалаў. 
(10 минут)  

Группалардың жумысын 
анализлейди, тапсырманың 
орынланыўын жуўмақластырады, 
қойылған мақсеттиң ерисилиўи 
ҳаққында жуўмақ ислейди. 
 

Проектлерди баҳалаўда 
қатнасады.  
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Қосымшалар 

 
№1 Қосымша 

Киши топарларға берилетуғын тапсырма : 
Глобаллық проблемалардың биреўиниң келип шығыў себеплери ҳәм 
шешилиў жоллары бойынша проект таярлаў. Проекте проблеманын 
шешилиўи ушын кететуғын үскене ҳәм искерлик ушын кететуғын қаржы 
муғдары корсетилген смета болыўы керек. 
Проект плакат формасында сызылып топарда презентацияланады. 
Презентация таярлаў ҳәм топар ишинде додалаў ушын ўақыт 20 минут 
Презентацияның плакаттағы моделин ислеп шығыў ушын 10 минут. 
Сораў жуўап 10 минут. 
 

№2 Қосымша 
Усынылатуғын әдебиятлар дизими: 

 
1.И.А.Каримов Өзбекстан: миллий истиқлол, иқтисодиет, сиесат, мафкура.           
Т.,1993 
2.Қаpақалпақстан Pеспубликасы Конституциясы. H. 1993.   
3. Бердимуратова А.К. Философия Нөкис 2010 
4. Бердимуратова А.К Философско-методологический анализ экологического 
кризиса на пороге XXI века(на материалах приаралья) 
5.  С.Э.Крапивенский. Социальная философия. М.1998 
6. Аpаб-Оглы.Э.А. Обозpимое будущее. Социальные  последствия HТP`год 
2000. М1986 
7. Абдиpахманов.О. Аpал мой- совесть моя. H 1991 
8. Каpимов.Т.К.  Ижтимоий таpаққиет ва давpимизнинг жа8оншумул 
муаммолаpи. Т. 1997.   
9. Шодиметов.Ю. Ижтимоий экологияга киpиш. Т. 1994.   
10. Отабаев.П.Т. Hабиев.М. Инсон ва биосфеpа. Т. 1995 
11. М.С.Салахитдинов. Арал ҳам Арал бойларының машқалалары. //Еркин 
Қарақалпақстан. 1992ж. 
12. А.Глазовский. Аральский кризис: причины возникновения и пути выхода. 
М.,1990 
13.Өзбекстан Pеспубликасы Конституциясы. Т. 1992   
. 
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№13 Тема: Өзбекстан  Республикасының   ғәресизлигиниң  
философиялық  проблемалары 

(2-саат) 
Семинар  

Топары: 2-курс юридика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Семинардың жобасы 

1. Ғәрезсизлик түсиниги. Бурыңғы аўқамлас 
республикаларының өз ғәрезсизлигине 
ерискенлигиниң тарийхый нызамлылығы ҳәм 
зәрүрлилиги. 
2.Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлиги ҳәм оны 
иске асырыў бойынша машқалалар. 
3.Қарақалпақстан Республикасының 
экономикасын ҳәм халқының абаданлығын 
раўажландырыўда ғәрезсизликтиң тарийхый 
әҳмийети. 

Оқыỹ сабағының мақсети: Мәмлекет ғәрезсизлиги, ғәрезсизликти 
беккемлеў жолындағы ўазыйпалар ҳаққында билимлерди тереңлестириў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Ғәрезсизлик түсинигиниң 
мәнисин анализлеў. 
2.Өзбекстан республикасы 
ғәрезсизлигиниң объектив ҳәм 
субъектив себеплери 
түсиндириў. 
3.Раўажланыўдың «өзбек 
модели» ҳәм оның тийкарғы 
принциплерин талықлаў. 
4. Күшли мәмлекеттен күшли 
жәмийетке принципин 
түсиндириў. 
5.Миллий ғәрезсизлик 
идеясының философиялық 
негизлерин түсиндириў. 
 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1.Ғәрезсизлик түсинигиниң мәнисин терең 
тәрийплеп береди. 
2.Өзбекстан республикасы 
ғәрезсизлигиниң объектив ҳәм субъектив 
себеплерин айтып бере алады. 
3.Раўажланыўдың «өзбек модели» ҳәм 
оның елимиз раўажланыўындағ 
әҳмийетин көрсете алады. 
4. Елимизде алып барылып атырған 
демократияластырыў процесслеринне өз 
пикирин билдире алады. 
5.Миллий ғәрезсизлик идеясының бас 
идеяларын талықлап бере алады. 

 

Оқытыỹ усыллары Концептуал таблица усылы, топарлар 

менен ислесиў 
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Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Тарқатпа материаллар, плакат, пламастер.  

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 

қолайластырылған аудитория 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Презентацияны анализлеў 

 
Технологиялық карта 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш. 
Таярлық 
басқышы. 

1.Оқыў сабағының темасын 
анықлайды, оқыў искерлигиниң 
мақсетин ҳәм нәтийжелерин, оны 
баҳалаў критерийлерин  
формулировкалайды.  

2.Зәрүрли болған оқыў 
материалларын таярлайды, 
группалардың қурамын 
жобаластырады. 
 

Сабаққа таярланады. 

Екинши басқыш. 
Кирисиў бөлими 
(10 минут) 

2.1. Концептуал таблицаның 
қағыйдалары менен таныстырады. 
(№1 Қосымша) 
2.2. Топарлаға берилетуғын 
 тапсырмалар менен 
таныстырады. 
2.3. Күтилетуғын нәтийжелер ҳәм 
презинтациялаў тәтиплери менен 
таныстырады. 
2.4. Студентлерди топарларға 
бөледи. Жумыстың орынланыў 
тәртибин тақтаға жазады. 
Студентлердиң түсингенлигин 
билиў ушын сораўлар береди. 

Тапсырманы додалайды. 
 
Концептуал таблицаны 
дүзиў қағыйдалары 
менен танысады. 
 
 

Үшинши 
басқыш. 
 Тийкарғы 
бөлим. 
(20 минут) 

3.1. Жумысты координациялайды. 
комментарийлер береди. 
3.2. Аналитикалық характердеги 
сораўларды береди. Сораўларға 
жуўап береди. 

Группадағы жумысты 
жобаластырады. 
Группаның ишинде 
тапсырмаларды 
бөлистиреди. 
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3.3. Зәрүр болған жағдайда 
группаға яки айрым оқыўшыларға 
жәрдем көрсетеди. 
 

Тапсырмаларды 
индивидуал түрде 
орынлайды.  

Төртинши 
басқыш. 
Нәтийжелерди 
анализлеў, 
додалаў, өз-өзин 
баҳалаў 
(40 минут) 

 Группаларға жумыстың 
нәтийжелерин баянлаўды 
тапсырады, биргеликте оларды 
додалайды ҳәм баҳалайды.  
 
 

Индивидуал 
нәтийжелерди 
додалайды. Группалық 
тапсырмалардың 
орынланыў жағдайын 
жуўмақластырады. 
 

Жуўмақлаўшы 
бөлим.  
(10 минут) 

Группалардың жумысын 
анализлейди, тапсырманың 
орынланыўын жуўмақластырады, 
қойылған мақсеттиң ерисилиўи 
ҳаққында жуўмақ ислейди. 
 

Группалық жумыстың 
нәтийжелери ҳәм 
қойылған 
ўазыйпалардың иске 
асыўы ҳаққында улыўма 
жуўмақты 
формулировкалайды. 
Группалар алып барған 
жумысының 
нәтийжелерин 
баянлайды.  

  
Қосымшалар 

 
№1 Қосымша 

Концептуаль таблица үйренилип атырған қубылыс, түсиник, пикирлерди еки 
ҳәм оннан да артық қәсийетлери бойынша салыстырыўды тәмийнлейди. 
Системалы пикирлеў көнликпелерин раўажлантырады.     
Вертикал кетекшелерде саластырылатуғын қубылыслар жазылады, ал 
горизонталь кетекшелерде қандай тийкар бойынша салыстырыў алып 
барылыўы көрсетиледи  
 

                    Салыстырыў өлшемлери Салыстырылатуғын 
мәселелер 
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Этика пәни бойынша  
семинар  сабақларының  
тәлим технологиялары 
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Этиканың пәни 
Семинар  

Топары: 2а юридика. 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Студентлер саны 25 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Этиканың қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўы 
«Этика», «Мораль», «Әдеп-икрамлылық» 
терминлериниң келип шығыўы. 
2. Этика пәниниң қурылысы. 
3.Этиканың илимлер системасындағы орны, этика 
ҳәм психология. Этика ҳәм эстетика. Этика ҳәм 
экология. 
4.Этика пәниниң ўазыйпалары ҳәм әҳмийети. 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Этика илиминиң предмети, мақсети ҳәм 
ўазыйпалары ҳаққында билимлерди  қалиплестириў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Этика, этос, мораль, әдеп-
икрамлылық, үрп-әдет, дәстүр  
түсиниклериниң мазмун ҳәм 
мәниси түсиндириў; 
2.Этиканың философиялық илим 
сыпатындағы өзгешелиги көсетиў; 
3.Моральдың тийкарғы белгилери 
ҳәм функциялары хабарлаў; 
4.Этиканың илимлер 
системасындағы тутқан орнын 
түсиндириў; 
5.Этика илиминиң ўазыйпалары 
ҳаққында хабар бериў 
6.Инсанның структураға 
қаратылған баханың бағдарланыў 
спекторларын раўажландырыўға 
(информациялық, операциялық, 
өзин раўажландырыў) жәрдем 
бериў. 
 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Этика, этос, мораль, әдеп-
икрамлылық, үрп-әдет, дәстүр  
түсиниклериниң мазмун ҳәм мәниси 
айтып бере алады; 
2.Этиканың философиялық илим 
сыпатындағы өзгешелигин мысаллар 
менен дәлийллей  алады; 
3.Моральдың тийкарғы белгилери ҳәм 
функциялары ажратып көрсете алады.; 
4.Этиканың илимлер системасындағы 
тутқан орнын түсиндире алады; 
5.Этика илиминиң ўазыйпалары 
ҳаққында айтып береди 
6.Бахалаў көнликпеси раўажланған;  
 

Оқытыỹ усыллары  Киши группаларда ислеў, инсерт, 

сораў-жуўап, «Китап пенен жумыс 
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ислеў» методы. 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Лекция текстлери, тарқатпа материаллар 

материаллар 

Оқытыỹ шараятлары Топарларға бөлип ислесиўге 

қолайластырылған аудитория 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Презентация   

 Технологиялық карта 
Искерликтиң мазмуны Жумыс 

басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Таярлық 

Студент қәнийгелигин 
үйренғен ҳалда сабаққа 
байланыслы студентлерге 
сораўлар ҳәм мәселелр 
таярлайды 

Сабақ жобасында 
белгиленген сораўларға 
таярланады 

Екнши басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(5 минут) 

Сәлемлесиў, студентлердиң 
қатнасын анықлаў; 
- Әмелий сабақтың темасы, 
оның режелери, мақсет ҳәм 
ўазыйпалары менен 
таныстырыў ;  
- Группадағы барлық 
студентлер екиге бөлинеди. 

Тыңлайды, сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш 
Топаларда ислеў 
басқышы. 
 (10 минут) 

Студентлердиң 
топарлардағы исин бақлап 
отырады активлестиреди, 
жәрдем береди. 
 

Ҳәр киши группадан бир 
студенттен таңланады. Ол 
өзиниң группасы менен 
сораў-жуўап карточкаларын 
дүзеди 

Төртинши 
басқыш. 
Сораў-жуўап. 
(40 минут) 

Сораў-жуўапты бақлап 
отырады.сораўларға 
анықлық киритип бағдарлап 
отырады. 
 

Таңланған студент қарсылас 
группасы менен сораў-жуўап 
методы формасында жумыс 
алып барады 

Бесинши 
басқыш. 
Жуўапларды 
анализлеў.(15 
минут) 

Студентлердиң анализин 
бақлап, бағдарлап отырады. 

Ҳәр бир киши группа өзиниң 
киши группасының алып 
барған жумысын 
анализлейди ҳәм баҳа  
береди 

Алтыншы Студентлердиң Тыңлайды, сораўлар береди, 
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басқыш 
Студентлердиң 
билим 
дәрежелерин 
анализлеў.  
(10 минут) 

жуўмақларын анализлейди. 
Жетискенликлер ҳәм 
кемшиликлерди көрсетеди.  
Келеси сабақты өтиў 
тәртиби менен 
таныстырады 

жазып алады. 

 
№1 қосымша 

Оқыў процессинде китап пенен ислесиў методының  технологиялық 
картасы 

Искерлик Жумыс басқышы 
ҳәм мазмуны Оқытыўшы Студент 

I  Таярлық 
басқышы 

Студентлердиң өз бетинше 
ислеўи ушын оқыў 
материалын таңлайды. 
Оқыў искерлигиниң мақсетин, 
мәселелерин, нәтийжелерин 
қәлиплестиреди ҳәм оны 
бахалаў критерияны 
анықлайды.  

 

II Темаға кирисиў Бурын өзлестирилген қандай 
материал менен жаңа 
материалды байлланыстырыў, 
салыстырыў зәрүрлиги 
ҳаққында айтады. Жаңа 
материалдың тийкарғы 
сораўларына дыққат аўдарады. 
Китап менен өз бетинше 
ислесиўдиң тәртибин ҳәм 
мәселесин анықлайды. (оқыў, 
түсиниў, тийкарғысын бөлип 
көрсетиў, ядта сақлаў, 
салыстырыў х.б.) Китап менен 
ислесиўдиң критерийин 
анықлайды. 

Тыңлайды 

III Басқыш китап 
менен жумыс 

Бақлайды, индивидуал жәрдем 
көрсетеди 

Оқыйды, үйренилип 
атырған материалды 
ең тийкарғысын 
бөлип көрсетеди; 
жазады. Мәселеге 
байланыслы план яки 
конспект дүзеди, 
структуралық-
логикалық схемалар 
жаратады. ҳ.б 
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IV басқыш 
Тексериў, анализ 
ҳәм бахалаў 

Үйретилген материалдың 
өзлестирилиў дәрежесиниң 
сапасын тексереди, 
нәтийжжелерди анализлейди 
ҳәм бахалайды 

Сызылмаларды 
жаратады, көрсетеди 
ҳ.б. Өз-ара бақлаўды, 
бахалаўды өзин 
бахалаўды иске 
асырыўы мүмкин. 

 
№2 қосымша 

1. Этика илим сыпатында өмир сүриўи мүмкин бе? Жуўабыңызды 
тийкарлап бериң. 

2. Этиканың эстетика менен байланысы. 
3. Этика философиялық пән. 
4. Этика ҳәм мениң қәнийгелигим. 

 
№3 қосымша 

«Инсерт» стратегиясы 
 «Инсерт» стратегиясын қолланыў сабақ барысында берилип 

атырған материалды студентлердиң өзлестиргенлигин интерактив белгилер 
системасын пайдаланыў жәрдеминде анықлаў ушын қолланылады. Бул 
стратегияны қолланыў студентлерде текст пенен жумыс ислеўдиң 
эффективлилигин, ойланып оқыўды, гөне материал менен жаңаның 
байланысын көрсетиў уқыплылығын арттырады. 

 Инсерт стратегиясының белгилер системасы төмендегише 
көриниске ийе болыўы шәрт: «V» -белгиси студентлер бурын билген 
мазмунға қойылады. 

 «-« -(минус) белгиси студентлердиң алған мағлыўматы, алған 
билимлерине қарсы мазмунға қойылады. 

 «+»-(плюс) белгиси студентлер ушын жаңа болған мазмунға 
қойылады 

 «Ў»- (сораў) белги студентлер ушын түсиниксиз, қосымша 
мағлыўматты талап ететуғын мазмунға қойылады. 

«Инсерт» стратегиясы 
 Инсер стратегиясын қолланғанда биринши адым ретинде  

көрсетилген тема бойынша «Мийге ҳүжим» жүргизиледи, екинши адым 
ретинде бюерилген мазмунды белгилерди қолланыў жәрдеминде индивидуал 
оқыў талап етиледи, үшинши адым ретинде «мийге ҳүжим» тийкарында 
алынған нәтийжени оқыў тийкарында алынған мазмун менен байланыста 
анализлеў алып қаралады, төртинши адым ретинде алынған мағлыўматты  
«Инсерт» таблицасы түринде системаластырыў керек. 

 Таблица «Инсерт» 
 
V + - Ў 
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Тема: Моральдың мәниси, функциялары ҳәм принциплери 

 
Семинар 

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/  

семинар 

 жобасы 

1. Мораль түсиниги ҳәм оның мазмуны. 
2. Моральдың иснан өмирин тәртипке салып 

отырыўшы басқа усылларынан өзгешелиги. 
3. Моральдың атқаратуғын функциялары. 

 

Оқыỹ сабағының мақсети: Мораль ҳаққында билимлерди тәртиплестириў өз 
ой-пикирин аўызеки ҳәм жазба түрде баянлаў көнликпесин қәлиплестириў, 
логикалық  ҳәм системалық ойлаўды раўажландырыў. 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Мораль түсинигиниң мәниси ҳәм 
мазмунын түсиндириў. 
2. Моралдың дәстүр менен 
улыўмалығы ҳәм өзине тәнлигин 
анализлеў. 
3. Мораль менен ҳуқуқ, уқсаслық 
ҳәм парқын анализлеў. 
4.  Моралдың регуляторлық 
функциясы ҳаққында түсиник 
бериў. 
5. Моралдың билиўлик 
функциясының өзгешеликлерин 
сыпатап көрсетиў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Мораль түсинигиниң мәниси ҳәм 
мазмунын айтып бере алады. 
2. Моралдың дәстүр менен улыўмалығы 
ҳәм өзине тәнлигин ажыратып көрсете 
алады. 
3. Мораль менен ҳуқуқ, уқсаслық ҳәм 
парқын анализлейди. 
4.  Моралдың регуляторлық 
функциясына мысаллар келтиреди. 
5. Моралдың билиўлик функциясының 
өзгешеликлерин сыпатап береди. 
 

Оқытыỹ усыллары Интервью методы, жупларда жумыс 

ислеў, кластер. 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив , индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Көргизбели қураллар, Әдебиятлар, 
 интервью сораў - карточкалары 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 

қолайластырылған аудитория 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ  
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Технологиялық карта 
 

Искерликтиң мазмуны Жумыс 
басқышлары, 
ўақыт 

Оқытыўшының  Студенттиң  

Биринши 
басқыш.  
Таярлық 

Студент қәнийгелигин 
үйренғен ҳалда сабаққа 
байланыслы студентлерге 
сораўлар ҳәм мәселелр 
таярлайды 

Сабақ жобасында 
белгиленген сораўларға 
таярланады 

Екнши басқыш.  
Кирисиў 
бөлими. 
(5 минут) 

Сәлемлесиў, студентлердиң 
қатнасын анықлаў; 
- Әмелий сабақтың темасы, 
оның режелери, мақсет ҳәм 
ўазыйпалары менен 
таныстырыў ;  

Тыңлайды, сораўлар береди. 

Үшинши 
басқыш 
Топаларда ислеў 
басқышы. 
 (10 минут) 

Группадағы барлық 
студентлер ҳәр бири еки 
адамнан ибарат болған 
жупларға бөледи. Биринши 
алты жупқа режедеги 
биринши, екинши сораўлар 
бойынша, екинши алты 
жупқа үшинши-төртинши 
сораўлар бойынша төрт 
сораўдан ибарат болған 
интервью сораўларын 
ислеп шығыў тапсырады 

Киши топаларда интерьвю 
ушын сораўлар ислеп 
шығады. 

Төртинши 
басқыш. 
Сораў-жуўап. 
(10 минут) 

Сораў-жуўапты бақлап 
отырады.сораўларға 
анықлық киритип бағдарлап 
отырады. 
 

 Ислеп шығылған  сораўлар 
тийкарында жуплар бир-
биринен интервью алады 

Бесинши 
басқыш. 
Презентация  
 (30 минут) 

Студентлердиң 
презентациясын бағдарлап 
отырады. 

Ҳәр бир жуптағы студент 
касындағы студентке қандай 
сораўлар бергенлигин, алған 
жуўапларын 
презентациялайды 

Алтыншы 
басқыш 
Жуўапларды 
анализлеў. 
(15 минут) 
 

Студентлердиң 
анализлеўине қатнасып 
дүзетиўлер киритип 
отырады. 

Презентациядан кейин 
студентлер «Ең жақсы 
койылған сораўды», «Ең 
жақсы берилген жуўапты» 
анықлайды, оларға 
түсиндирме бериў талап 
етиледи 
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Алтыншы 
басқыш 
Студентлердиң 
билим 
дәрежелерин 
анализлеў.  
(10 минут) 

Студентлердиң 
жуўмақларын анализлейди. 
Жетискенликлер ҳәм 
кемшиликлерди көрсетеди.  
Келеси сабақты өтиў 
тәртиби менен 
таныстырады 

Тыңлайды, сораўлар береди, 
жазып алады. 

 
№1 қосымша 

Киши топарларда ислеў басқышлары. 
 

Жумысты орынлаў 
басқышлары 

Искерлик 

I басқыш Тапсырма  ҳаққында көз-қарасларды келисип 
алыў. 

II басқыш Проблеманы шешиў ушын усыныс етилген 
пикирлерди анализлеп, ең мақул деп саналған 
усынысты таңлаң. 

III басқыш Проблеманың шешими деп табылған 
усынысты презентациялаўға таярлаў. Бунда 
аўызеки, плакат ямаса доскаға жазба түрде 
берилиўи мүмкин. 

IV басқыш Презентация етиўдиң жобасын ислеп шығыў 
топар ағзаларына киши докладларды 
бөлистириң 

 
 

№2 қосымша  
Топарларға берилетуғын тапсырмалар. 

 
1. Моральдың дәстүр менен уқсаслығы ҳәм өзгешеликлери. 
2. Моралдың ҳуқуқ пенен уқсаслығы ҳәм өзгешелиги. 
3. Моральдың дин менен уқсаслығы ҳәм өзгешелиги. 
4. Моралдың регулятивлик функциясын мысаллар менен түсиндириў. 
5. Моральдың билиўлик функциясын мысаллар менен түсиндириў. 
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№3Тема. Моральдың негизги категориялары 
Семинар  

Топары: 2 а юридика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1.Моральдың тийкарғы принциплери. 
Жақсылық ҳәм жаманлық. 
2. Миннет категориясы. Ар-намыс 
категориясы. 
3.Бахыт ҳәм өмирдиң мәниси категориялары. 
4.Этикада дослық, жолдаслық, мухаббат 

проблемасы. 

Оқыỹ сабағының мақсети: Жаңа материал менен танысыў, оны 
түсиниў, озлестириў, билимлерди беккемлеў ҳәм кеңейтиў, өзин қадағалаў 
көнликпесин пайда етиў  
.  
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.Керекли әдебиятты таңлаў 
көнликпесин пайда етиў 
2.Конспектлеўге үйретиў 
3.Структуралық-логикалық 
схемаларды жаратыў уқыплылығын 
пайда етиў. 
4.Моралдың категорияларын 
түсиндириў. 
5.Мораллық категорияларды  
тарийхыйлық ҳәм логикалықтың 
бирлигинде алып караў 
укыплылығын өзлеринде пайда 
етиў. 
6. Моралдың категорияларын 
әмелде қолланыўға үйретиў. 
7. Моралдың категорияларын 
анализлеў көнликпелерин пайда 
етиў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси 
Студент: 
1.Керекли әдебиятты таңлаў 
көнликпесине ийе болады. 
2.Теманы конспектлейди. 
3.Структуралық-логикалық 
схемаларды жаратыў уқыплылығын 
ийе болады. 
4.Моралдың категорияларын 
түсиндире алады. 
5.Мораллық категорияларды  
тарийхыйлық ҳәм логикалықтың 
бирлигинде алып караў укыплылығына 
ийе болады. 
6. Моралдың категорияларын әмелде 
қоллана алады. 
7.Моралдың категорияларын 
анализлеў көнликпелерин ийе болады. 

Оқытыỹ усыллары Киши группаларда ислеў, роллик 

ойын, дөңгелек стол. 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  
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Оқытыỹ қураллары  Әдебиятлар,  «Дөңгелек стол» 

сораўлары,Таблицалар, сораўнамалар 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Презентация . 

 
«Дөңгелек стол» методының технологиялық картасы 

Искерлик Жумыс басқышы 
ҳәм мазмуны Оқытыўшы Студент 

I басқыш таярлық Оқыў жумысының мақсет 
нәтийжелерин 
қәлиплестириў оны 
басқарыў критерийсин 
анықлайды. Зәрүрли оқыў 
материалларын 
таярлайды. Группалардың 
қурамын 
жобаластырады.Схемалар
ды қойыстырыўды 
шөлкемлестиреди. 

Аудиторияны 
группадағы 
жумысқа 
таярлайды 

II басқыш 
кирисиў  
(10 минут) 

Оқыў тапсырмасын 
орынлаў қағыйдалары 
менен, оқыў жумысының 
мақсети ҳәм бахалаў 
критерийлери менен 
таныстырады. 
Студентлерди 2-3 
группаға бөледи. 
Аудиторияда сөйлеў 
тәртибин көрсетеди. 
Ўақытты анықлайды. 

Жумысты 
орынлаўға киреди. 

III басқыш 
Жумысты 
баслаўға 
таярлықты 
тексериў 
(15 минут) 

Теманы өзлестириў 
барысында қайта сораўға 
түсинбегенлигин 
сорайды. Ҳәр бир 
студенттен әҳмийетли 
болған бир сораў бериўди 
талап етеди. 
Студентлердиң 
биреўинен сораў бериўди, 

Студентлер 
сораўлар береди 
ҳәм оларға 
жуўаплар 
қайтарады. 
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ал басқалардың сол 
сораўға жуўап бериўин 
талап етеди. Сораў-
жуўапқа зәрүрлик болса 
өзгерис 
киргизеди.Студентлердиң 
тапсырманы 
түсингенлигин 
анықлағаннан кейин 
жумысты баслаўға рухсат 
береди. 

IV басқыш  
(40 минут) 

Жумысты басқарады, 
түсиндирме береди. 
Аналитикалық характерге 
ийе сораўлар береди. 
Сораўларға жуўаплар 
береди. Айтысларды 
ретлестиреди, жумысты 
тәртиплестиреди. Зәрүр 
болса группаға яки айрым 
студентлерге жәрдем 
береди.  

Өзлериниң 
эмблемасын 
соғады. 
Сораўлар береди 
Сораўды сол жакта 
отырған студентке 
береди. 
Студент сораўды 
алғаннан кейин 
жуўабын береди, өз 
гезегинде 
эстафетаны сол 
жакта отырған 
студентке өткереди. 
 

V-басқыш 
жумысты 
жуўмақлаў, 
жуўмақластырыў, 
группалардағы 
нәтийжелерди 
анализлеў, 
бахалаў 
(10 минут) 

Барлық студентлер 
өзлерниң сораўларына 
жуўап алып болған соң, 
жумысты 
тамамлайды.Баҳалайды.  

Жуўапкер менен 
танысады, 
қойылған сораўға 
берилген жуўаплар 
менен 
қанаатланғанлығын 
анықлайды. 
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№4 Тема. Әдеплилик тәрбиясы ҳәм инсаннын өзин-өзи тәрбиялаўы 

 
Топары: 2 а юридика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Әдеплилик тәрбиясы 
2. Инсан тәрбиясында үлкен роль атқаратуғын 
жәмийетлик институтлар ҳәм қураллар. 
3. Инсанның өзин-өзи тәрбиялаўы мәселеси. 
4. Инсанның өзин-өзи тәрбиялаўы жеке 
раўажланыўдың факторы сыпатында. 

 

Оқыỹ сабағының мақсети: Сораўларды қәлиплестириў (қоя билиў) 
жуўмақларды аргументлестириў көнликпелери пайда етиў: минез-қулықты 
коррекциялаў, жағдайды анализлеў ҳәм дурыс шешилиўин қабыл етиў.  
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1.тәрбия процесиниң теориялық 
негизлерин хабарлаў. 
2. Тәрбия процесинде инсанға тәсир 
көрсететуғын тийкарғы факторлаға 
дыққатты қаратыў. 
3.Инсан тәрбиясында жәмийетлик 
институтлардың ролин көрсетиў. 
4.Алынған балилерди әмелиятта 
қолланыў конликпеелрин  пайда 
етеди. 
  

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси 
Студент: 
1. Әдеплилик тәрбия, өзин-өзи 
тәрбиялаўдың теориялық-
методологиялық, практикалық 
тийкарларын биледи; 
2. Көрсетилген тема бойынша алған 
теориялық билимлерин практикада 
қолланыў көнликпелерине ийе болады 
3. Тәрбия процесине тәсир көрсетиўши 
факторларға мүнәсебети қәлиплеседи., 
оларды өзлериниң дүньяға көз-
карасының состав бөлегине 
айландырыў.  
4. Кәмил инсанды кәлиплестириўдиң 
реал тийкарларының бирин жаратыў.. 

Оқытыỹ усыллары Роллик ойын 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары  Әдебиятлар,  «Мини спектакль» 

сценарийлери 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория  

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Презентация . 
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Роллик ойынның технологиялық картасы 

  
Искерлик Жумыс 

басқышы 
ҳәм мазмуны 

Оқытыўшы Студент 

I басқыш 
таярлық 

Теманы таңлаў, мақсет, 
ўазыйпа ҳәм нәтийжелерди 
формулировкалаў, 
үйренилетуғын проблеманы 
сүўретлейди; қойылған 
мәселени дәлиллейди. 
Ойынның технологиялық 
картасын ислеп шығады; 
йын процедурасын, 
ситуацияның мазмунын ҳәм 
ҳәрекет етиўши 
студентлердиң 
минезлемесин түсиндиреди; 
қатнасыўшылар ушын 
инструкция таярлайды; 
нәтийжелерди баҳалаў 
критерийсин анықлайды. 

 

II басқыш 
кирисиў  
(10 минут) 

Қатнасыўшыларды ҳәм 
экспертлерди бағдарлайды. 
Жумыс режимин 
анықлайды, сабақтың ең 
баслы мақсетин айтады, 
проблеманың қойылыўын 
ҳәм ситуацияны таңлаўды 
дәлиллейди, нәтийжелерди 
баҳалаў критерийсин 
дағазалайды. 
Қатнасыўшыларға 
инструкциялар, 
установкалар пакетлерин 
бөлип береди. 
 

Биргеликте 
материалларды 
додалайды. Роллерди 
бөлистиреди. 
 

III басқыш 
спектакль  
(15 минут) 

Бақлайды, индивидуал 
консультациялар береди. 
 

Алдыннан 
белгиленген ўақыт 
ишинде қойылған 
мәселени түсиниў ҳәм 
рольге кириў: ҳәр бир 
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қатнасыўшы 
сценарийде 
көрсетилген өзиниң 
ролин қалай иске 
асыратуғынын 
жобаластырады. 
Зәрүр болса қосымша 
материал жыйнайды, 
алып барыўшыға 
консультация ушын 
хабарласады 
 

IV басқыш  
(30 минут) 

Ойын барысына тиккелей 
қатнаспай, өзгерис 
киргизбей оны бақлаў. 
Ойынның аралық 
нәтийжелерин баҳалаўды 
иске асырады 
(қатнасыўшылардың саналы 
искерлигин көтериў 
мақсетинде олардың 
ҳәрекетлерине қыя тәсир 
күрсетеди). 
 

Бир бири менен 
байланысқан, 
жазылмаған 
қағыйдаларға 
бойсынған (ойыннан 
шығып кетпеў, 
ойынға немқурайды 
қатнас жасаў, 
басқалардың 
активлилигин басыў, 
регламентти, минез-
қулық этикетин  
бузыў) ҳалда 
роллерди атқарады. 
 

V-басқыш  
жумысты 
студентлер 
тәрепинен 
анализлениў
и 
(10 минут) 

Ойынның жуўмақларын 
додалаў барысын 
бағдарлайды. Анализ 
алдыннан берилген баҳалаў 
критерийлери ҳәм 
көрсеткишлери менен 
шекленеди. Студентлердиң 
берилген тапсырманы қабыл 
етиўине, роллик 
мақсетлердиң жетискенлик 
дәрежесине қосымша 
қатнасыўшылардың өзлерин 
тутыўы, жестлери, тәлим 
қуралларына қатнасы 
критикалық бақлаўдың 
предмети бола алады 

Экспертлердиң 
шығып сөйлеўлерин 
тыңлайды, пикирлер 
менен алмасады, 
роллик мақсетлерге 
ерисиў бойынша 
өзлериниң 
шешимлерин 
жақлайды. 
Өзлериниң 
ҳәрекетлерин ҳәм 
жуўмақларын 
ойындағы 
персонажлардың 
ҳәрекетлери менен 
салыстырады, себеби 
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 ҳәр бир ойын билим 
беридиң социаллық 
фазасына өтиўи 
тийис. 

Алтыншы 
басқыш 
Жуўмақ 
ислеў, 
анализ ҳәм 
баҳалаў 
(5 минут) 

Ерисилген нәтийжелерди 
констатациялаў, қәтелерди 
көрсетиў, сабақтың ең 
кейинги жуўмағын 
формулировкалаў, ойынның 
оқыў предметиниң мазмуны 
менен байланысын 
көрсетеди 

 

 
 

№1 қосымша  
Бул сабақта студентлер еки топаға бөлинип ҳәзирги күнде әдеплилик 

проблемалары бойынша күнделикли турмыстан алынған сахналық көринисти 
жаратыўлары тийис. Бунда студентлер теориялық материалды проблемаларға 
қолланған ҳалда анализин көрсетиўлери талап етиледи. Саҳналық көринис 
екинши топар тәрепинен анализленеди. Ҳәр бир топарға саҳналық көринис 
ушын 15 минут ўақыт бериледи. 

Студентлардиң билимин баҳалаў критерийлери. Улыўма ажратылған 
балл: 1,5 балл 

Топар  Теориялық материалдың 
сценарийде сәўлелениўи.  
1 балл 

Артислик 
шеберлик.  
0,5 балл 

Жәми 
1,5 балл 
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Эстетика пәни бойынша  
семинар сабақларының 
 тәлим технологиялары 
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№1 Тема: Эстетиканың пәни. 
Семинар сабағы 

Топары: 2 а юридика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Эстетиканың предмети. 
2. Эстетика  ҳәзирги илимий билимлер 
системасында. 
3.Эстетикалық теорияның жәмийетлик өмирдеги 

роли. 

Оқыỹ сабағының мақсети: Критикалық ойлаўды раўажландырыў бирге 
ислеўге үйретиў, коммуникативликти қәлиплестириў..  
Педагогикалық ўазыйпалары: 

Сораў-жуўапларды бериў 
көнликпесин пайда етиў, 
 Еркин түрде өз пикирин айтыўға 
үйретиў, 
 Жағдайды анализлеўге үйретиў 
Өз пикирин басқалардың 
хуқықларын ҳүрметлеўге үйретиў 
Группада ислеўге үйретиў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси 
Студент: 
Сораў-жуўапларды бериў 
көнликпесине ийе болады 
 Еркин түрде өз пикирин айта алады 
Жағдайды анализлеў қабилети күшли 
Өз пикирин басқалардың хуқықларын 
ҳүрметлейди 
Группада ислеў шеберлигин 
жоқарылатады.. 

Оқытыỹ усыллары Группада ислеў, дискуссия, «мийге 

ҳүжим» методлары 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары  Әдебиятлар,  тестлер. 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Презентация . 

 
«Мийге ҳүжим» методикасының технологиялық картасы 

 
Искерлик Жумыс басқышы ҳәм 

мазмуны Оқытыўшы Студент 
I  Таярлық басқышы Теманы анықлайды, 

мақсетти 
қәлиплестиреди, 
нәтийжелерди ҳәм 
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бахалаў критерийин 
белгилейди. 
Проблеманы 
анықлайды. 

II Басқыш Кирисиў Теманы, мақсетти, 
нәтийжелерди, бахалаў 
критерийсин 
қадағалайды. Мийге 
ҳүжим мақсетти иске 
асырыў усылы 
сыпатында екенлигин 
түсиндиреди 
Проблеманы 
сыпатлайды ҳәм 
«Баслаң!» деген 
буйрықты береди.  

 

III Идеяларды 
киргизиў 

Идеялардың қағазға, 
тахтаға жазылыўын 
шөлкемлестиреди 

Проблеманы шешиў 
бойынша усыныслар 
ҳәм идеялар береди. 

IV басқыш Додалаў Айтылған идеяларды 
додалаўды 
шөлкемлестиреди 
(берилген бахалаў 
критерийлери менен 
сәйкесликте) 

Берилген идеяларды 
коллективлик түрде 
додалайды. Ең рационал 
ҳәм оптимал деп 
табылған усыныслырды 
анықлайды.  

V-басқыш 
Нәтийжелерди 
қабыллаў, анализлеў 
ҳәм бахалаў 

Студентлер тәрепинен 
алып барылған 
искерликтиң жуўмағын 
қабыллайды, 
анализлейди ҳәм 
бахалайды. 

Өзин бахалаўды иске 
асырыўы мүмкин. 

 
 №1 қосымша  

Студентлер еки топарға бөлинеди. Биринши топарға эстетика пәни 
гөззаллықты үйрениўш пән екенлигин тастыйқлаўшы аргументлер келтириў 
тапсырмасы бериледи. Екинши топарға эстетика искусствоны үйрениўши 
пән екенлигин тастыйқлаўшы аргументлер келтириў тапсырмасы  бериледи. 

Тахта екиге бөлинип еки гуппа өз аргументлерин тахтаға өз 
аргументлерин жазады. Оқытыўшы еки топарда да қайталанған 
аргументлерди  өширеди. Екинши топар биринши топардың аргументлерин 
тексереди, егер аргументтиң қәте екенлигин дәлийлей алса онда аргумент 
өшиириледи. Биринши  топар өз аргументин қорғаўға ҳақылы. Екинши топар 
аргументлери де усы тәртипте анализленеди.  

 
 



 282 

№ 2 Тема Эстетикалық сана менен эстетикалық искерликтиң негизи 
ҳәм мазмуны 

Семинар сабағы  
Топары: 2 а юридика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1.Эстетикалық сана түсиниги. 
2.Эстетикалық сананың тийкарғы түрлери. 
3.Эстетикалық искерлик, оның түрлери. 

 

Оқыỹ сабағының мақсети: Критикалық ойлаўды раўажландырыў бирге 
ислеўге үйретиў, коммуникативликти қәлиплестириў..  
Күтилетуғын нәтийжелер Жаңа билимлерди қәлиплестиреди, 

тереңнен ойлаў, мотивациясын пайда 
етеди, коммуникативлик 
көнликпелерди раўажландырады. 

Оқытыỹ усыллары Дискуссия методы 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары  Әдебиятлар,  тестлер. 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Презентация . 

 
Дискуссия методының технологиялық картасы 

 
Искерлик Жумыс мазмуны 

ҳам баскышы Окытыўшы Студент 
I басқыш 
таярлық 

Дискуссия темасын анықлайды, 
оның мақсети ҳәм 
нәтийжелерин белгилейди; 
дискуссия 
қатнасыўшыларының ерисиў и 
тийис болған нәтийжесин 
қәлиплестиреди; сораўлар 
таярлайды, дискуссияны 
керекли бағдарда услап 
туратуғын аралық 
жуўмақларды таярлайды оның 
өткерилиў тәр тибин ҳәм 
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шөлкемлесиўин 
жобаластырады.: 
- дискуссияны қалай ҳәм неден 
баслаў керек.; 
- онда барлық студентлердиң 
қатнасын қалай тәмийинлеўге 
болады; 
-дискуссияны қалай жуў 
мақластырыў керек ҳам қалай 
ең кейиги жуўмақларды 
қәлиплестириў керек. 

II 
басқыш.Дискусс

ияға киргизиў 

Теманы анықлайды, оның 
структурасын баянлайды, 
өзлериниң пикри менен 
таныстырады, студент лерден 
өз пикрлери, коз-караслары 
баянлаўды талап 
етеди.Дискуссияны пайда етиў 
ушын өзи таярлап келген 
сораўларды бериўи мүмкин. 

 

III басқыш.  Төмендеги ўазыйпаларды 
шешеди (иске асырады)  
-ўақытта үлгериў 
-егер студентлер қарама-карсы 
пикирлерди айтса, онда олар 
арасында  байланыстырыўшы 
болыўы тийис . 
-дискуссияға ийтермелеўи 
тийис. 
-ойларды бөлеклеў ҳам 
пикирлерди бөлистириў 
-қатнас мәдениятын үзликсиз 
түрде тәмийинлеў тийис. 

Өзлериниң көз-
карасын 

баянлайды, 
усыныслар 
киргизеди, 
додалайды. 

IV-баскыш. 
Жуўмақлаў 

Қысқа түрде ҳәм бахасыз 
берилген аргументлердиң 
ишинен ең тийкарғыларын  
атап өтеди. Студентлердиң 
көпшилигиниң пикирлери 
менен сәйкес келетуғын көз-
карасты айырып көрсетиўи 
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тийис.Шешилмеген сораўларды 
айтып өтеди, олардың ҳәр 
қыйлы көз-қарасларды 
тәриплеўдеги үлесин 
бахалайды. 

 
 

Дискуссия  ушын берилетуғын сораўлар 
 
1.Төмендеги пикирлердиң қайсысы дурыс: 
Эстетикалық сана эстетикалық искерликти белгилеп береди.  
Эстеикалық искерлик эстетикалық санаы белгилеп береди. 
2. Эстетикалық сезимниң өзгешеликлери неде? 
3. Эстетикалық талғамның эстеикалық сезимлерден өзгешелиги неде? 
4. Этетикалық теорияға мысаллар келтириң. 
5.  Идеал түсиниги нении аңлатады? 
6.  Ҳазирги күн кинофилмлери қаҳарманлары бизиң идеалларымыз                                                                                                           
деп атаўға болады ма? 
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№ 3 Тема Тийкарғы эстетикалық категориялар 

Семинар сабағы  
Топары: 2 а юридика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Эстетикалық категориялар түсиниги. 
2.Гөззаллық эстетиканың тийкарғы 
категориясы. 
3.Трагедиялық ҳәм комедиялық категориялары. 
4. Көтериңкилик категориясы. 

 

Оқыỹ сабағының мақсети: Предметке қызығыўшылықты қәлиплестириў, 
билимлерди интерпретациялаў, қолланыў, бахалаў (билимлерди 
актуалластырыў).  
Күтилетуғын нәтийжелер Берилген проблемалық жағдайды 

түсиниў комплексин пайда етеди, 
дурыс шешеим қабыл етиўге үйретеди. 

Оқытыỹ усыллары Проблемалық  тапсырмалар методы 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары  Әдебиятлар,  тестлер. 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Презентация . 

 
Проблемалық тапсырманың  технологиялық картасы 

 
Искерлик Искерлик Жумыстың 

басқышы ҳәм 
мазмуны Оқытыўшының Студенттиң 
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Биринши 
басқыш 
Таярлық 
 
 

Теманы, проблемалық 
ситуацияны таңлайды, 
мақсетти, нәтийжелерди 
ҳәм баҳалаў критерийсин 
формулировкалайды, 
проблемалық жағдайдың 
студентлер тәрепинен 
қойылыўының ҳәм 
шешилиўиниң 
технологиялық картасын 
ислеп шығады. 

 

Екинши 
басқыш. 
Проблемаға 
кирисиў. 
 
 
 
 

Проблемалық жағдайды 
пайда етеди, 
оқыўшыларды оны 
шешиўге бағдарлайды, 
жумыстың нәтийжелерин 
баҳалаў критерийлери 
менен оларды 
таныстырады. 

Группаларға 
бөлинеди. 
Проблемалық 
жағдай  ҳәм сәйкес 
проблема 
баянланған 
материал менен 
танысады. 
 

 
 
 
Үшинши 
басқыш. 
Проблеманы 
шешиў. 
 
 
 

 
Бир группадан екинши 
группаға олардың 
проблеманы 
түсингенлигин анықлаў,  
дискуссияны 
активлестириў ҳәм зәрүр 
болса оларды мақсетке 
бағдарлаў ушын өтеди. 
 
 

 
 Бул проблеманың 
шешилиўиниң ҳәр 
қыйлы 
мүмкиншиликлери
н группаларда 
додалайды, оларды 
анализлейди, 
оптимал 
шешимлерди 
табады, бир 
пикирди 
формулировкалайд
ы. 
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Төртинши 
басқыш. 
Нәтийжелерди 
презентациялаў
. 
 
 

 
Дыққат менен тыңлайды, 
қатнасыўшы ролинде 
сораўлар береди. 
 
  
 

 
Нәтийжелерди 
баянлайды, басқа 
группалар 
тәрепинен 
усынылған 
вариантларды 
додалайды. 
Ең оптимал 
вариантты 
анықлайды.  

Бесинши 
басқыш. 
Улыўмаластыр
ыў, жуўмақ 
ислеў. 

Қысқа түрде, баҳаламай 
проблеманы шешиўдиң 
берилген жолларынан 
ҳәм усылларынан  ең 
тийкарғыларын айырып 
көрсетеди, әсиресе 
көпшиликтиң пикири 
менен сәйкес 
болғанларын бөлип 
айтады. Проблеманың 
бир пүтин түрде 
шешилиў дәрежесин 

Группалар өз өзин 
баҳалаўыда 
мүмкин 
 
 
 

 №1 қосымша  
Топар киши төрт топаарға бөлинеди. Олардың ҳәр бирине проблемалық 
тапсырма бериледи. Биринши группаға эстетика категорияларының адам 
өмиринде сәўлелениўин анализлеў тапсырылады, екинши группа эстетика 
категорияларының оқыў процессинде көриниўин анализлейди. Үшинши 
группа эстетика категорияларының тәбияттағы сәўлелениў өзгешеликлерине 
түсиндирме береди.Төртинши группа эксперт хызмеетин атқарады.  
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№ 4 Тема Искусствоның мазмуны, жәмийеттеги тутқан орны 
Семинар сабағы  

Топары: 2 а юридика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1. Искусствоның мазмуны ҳәм мәниси 
2. Искусствоның жәмийеттеги орны. 

 

Оқыỹ сабағының мақсети: Билимлерди түсиниў-интрепретациялайды, 
қолланыўды, анализлеўди үйретиў. 
Күтилетуғын нәтийжелер Көркем дөретиўшилик искерликке 

қызығыўшылықты қәлиплестиреди, 
ассоциативлик, образлы ойлаўды, 
қыялланыўды, сезиўлик ҳәм логикалық 
ядты раўажландырады, фантазияны 
ҳәрекетке келтиреди, көркем 
дөретиўшилик уқыплылықты 
системалы түрде жетилистириўге 
ийтермелейди. 

Оқытыỹ усыллары Понтомимо методы 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары  Әдебиятлар,  тестлер. 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Презентация . 
 
 

Роллик ойынның технологиялық картасы 
Искерлик Искерлик Жумыстың 

басқышы ҳәм 
мазмуны Оқытыўшының Студенттиң 
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Биринши 
басқыш 
Таярлық 
 
 
 
 
 
 
 

Теманы таңлаў, мақсет, 
ўазыйпа ҳәм 
нәтийжелерди 
формулировкалаў, 
үйренилетуғын 
проблеманы 
сүўретлейди; қойылған 
мәселени дәлиллейди. 
Ойынның 
технологиялық 
картасын ислеп 
шығады; ойын 
процедурасын, 
ситуацияның мазмунын 
ҳәм ҳәрекет етиўши 
Студентлердиң 
минезлемесин 
түсиндиреди; 
қатнасыўшылар ушын 
инструкция таярлайды; 
нәтийжелерди баҳалаў 
критерийсин 
анықлайды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екинши 
басқыш. 
Ойынға 
кирисиў 
 
 
 
 

Қатнасыўшыларды ҳәм 
экспертлерди 
бағдарлайды. Жумыс 
режимин анықлайды, 
сабақтың ең баслы 
мақсетин айтады, 
проблеманың 
қойылыўын ҳәм 
ситуацияны таңлаўды 
дәлиллейди, 
нәтийжелерди баҳалаў 
критерийсин 
дағазалайды. 
Қатнасыўшыларға 
инструкциялар, 
установкалар 
пакетлерин бөлип 
береди. 

Биргеликте 
материалларды 
додалайды. Роллерди 
бөлистиреди. 
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Үшинши 
басқыш. 
Роллерди 
орынлаўға 
таярлаў 
 
 
 

 
Бақлайды, индивидуал 
консультациялар 
береди. 
 
 

 
Алдыннан белгиленген 
ўақыт ишинде 
қойылған мәселени 
түсиниў ҳәм рольге 
кириў: ҳәр бир 
қатнасыўшы 
сценарийде көрсетилген 
өзиниң ролин қалай 
иске асыратуғынын 
жобаластырады. Зәрүр 
болса қосымша 
материал жыйнайды, 
алып барыўшыға 
консультация ушын 
хабарласады 

Төртинши 
басқыш. 
Ойын процесси 
 

Ойын барысына 
тиккелей қатнаспай, 
өзгерис киргизбей оны 
бақлаў. Ойынның 
аралық нәтийжелерин 
баҳалаўды иске 
асырады 
(қатнасыўшылардың 
саналы искерлигин 
көтериў мақсетинде 
олардың ҳәрекетлерине 
қыя тәсир күрсетеди). 
 

Бир бири менен 
байланысқан, 
жазылмаған 
қағыйдаларға 
бойсынған (ойыннан 
шығып кетпеў, ойынға 
немқурайды қатнас 
жасаў, басқалардың 
активлилигин басыў, 
регламентти, минез-
қулық этикетин  бузыў) 
ҳалда роллерди 
атқарады. 
 

Бесинши басқыш 

Нәтийжелерди 
анализлеў, додалаў, 
өз-өзин баҳалаў 

 

 

Ерисилген 
нәтийжелерди 
констатациялаў, 
қәтелерди көрсетиў, 
сабақтың ең кейинги 
жуўмағын 
формулировкалаў, 
ойынның оқыў 
предметиниң мазмуны 
менен байланысын 
көрсетеди 
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№1 қосымша 
Студентлер еки топарға бөлинип олардың ҳәр қайсысына искусствоның 
мазмунына қойылатуғын талапларды басшылыққа алған ҳалда понтамимо 
усылында сахналық көринисин атқарыў тапсырма етип бериледи. Студентлер 
қарсылас топардың понтамимосын тамаша етип онда көрсетилген мазмунды 
аналилеўи шәрт. понтамимо усылында студентлердиң жаратқан көркем 
образына оның мазмунының тереңлиги ҳәм студентлердиң атқарыў 
шеберлигине қарай баҳа бериледи.  
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Логика пәнинен 
әмелий сабақлардың 

тәлим технологиялары 
 
 
 

Ескертпе: Логика пәниниң спецификасынан келип шыққан ҳалда логика 
пәни бойынша барлық семинар сабақларда логикалық шынығыўларды 
шешиў формасында өтиў мақул деп табылды. Себеби логикалық 
шынығыўлар пәнди тусиниўге, пәннен алынған билимлерди қолланыў 
көнликпелерин раўажландырыўға жәрдем береди. 
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№1 Тема: Логика пәни ҳәм оның әҳмийети 

Семинар сабағы 
Топары: 2 а юридика 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже(эвристикалық) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Семинардың жобасы 

1.Логиканың предмети ҳәм әҳмийети. 
2.Ойлаўдың формалары ҳәм нызамлары. 
3.Логиканың рәсмийлестирилген тили 

 

Оқыỹ сабағының мақсети: Дурыс ойлаў мәдениятын қәлиплестириў, ойлаў 
нызамлары ҳәм формаларын дурыс қолланыў көнликпесин, тәжирийбесин 
пайда етиў 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Логика пәниниң пайда болыўы 
хақкында хабар бериў. 
2. Логиканың изертлеў объектин 
түсиндириў. 
3. Абстрактлик ойлаўдың сезиўлик 
билиўден өзгешелигин түсиндириў. 
4. Ойлаўдың тийкарғы формалары 
түсиндириў. 
5. Олаўдың тийкаргы нызамларын 
түсиндириў 
6. Логика пәниниң әҳмиетин 
көрсетиў. 

Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Логика пәниниң пайда болыўы 
хақкында хабар бериў. 
2. Логиканың изертлеў объектин 
түсиндириў. 
3. Абстрактлик ойлаўдың сезиўлик 
билиўден өзгешелигин түсиндириў. 
4. Ойлаўдың тийкарғы формалары 
түсиндириў. 
5. Олаўдың тийкаргы нызамларын 
түсиндириў 
6. Логика пәниниң әҳмиетин көрсетиў. 

Оқытыỹ усыллары Сораў-жуўап, Шынығыўлар ислеў 

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары  Әдебиятлар,. 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Шынығыўды тексериў. 

 
Шынығыўлардың технологиялық картасы 

 
Жумыстың Искерлик Искерлик 



 294 

басқышы 
ҳәм 
мазмуны 

Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши 
басқыш 
Таярлық 
 
 
 
 
 

Оқыўшыларда 
қәлиплестириў ҳәм 
тереңлестириў зәрүр 
болған билимлердиң, 
уқыплылықтың ҳәм 
көнликпелердиң 
дизимин анықлайды. 
Шынығыўдың түрин, 
оның орынланыўын 
баҳалаў критерийлерин  
анықлайды.  

 
 
 
Шынығыўларғ  
өз-бетинше таярланады 
 
 
 

 
Екинши 
басқыш. 
Кирисиў. 
 

Шынығыўдың 
мақсетин ҳәм 
ўазыйпаларын, оның 
орынланыўының 
баҳаланыў критерийсин 
түсиндиреди. 

 
Тыңлайды жазып алады 
 
 

Үшинши 
басқыш. 
Ис-
ҳәрекетлерд
иң дәслепки 
қайта 
тиклениўи. 
 
 
 

Анаў яки мынаў 
шынығыўды қалай 
орынлаў кереклигин 
көрсетеди. Бул 
басқыштың зәрүр 
екенлигин анықлайды. 
 
 
 

Практикалық 
уқыплылықты ҳәм 
көнликпелерди өз бетинше 
қәлиплестириўге 
бағдарланған ис-
ҳәрекетлерди орынлайды 
(егер бул ис-ҳәрекетлер 
дөретиўшилик характерге 
ийе болса жүдә жақсы). 

 
Төртинши 
басқыш. 
Шынығыўд
ы орынлаў. 

Бақлайды, индивидуал 
жәрдем көрсетеди. 
 

Өз-ара тексериўди, өз-ара 
баҳалаўды, өзин баҳалаўды 
иске асырыўы мүмкин. 

Бесинши 
басқыш. 
Тексериў, 
анализлеў 
ҳәм баҳалаў. 

Жуўмақ ислейди: 
оқыўшылардың 
искерлигин тексереди, 
анализлейди, 
баҳалайды. 
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№1 Қосымша 
1. Төмендеги баянламалардың мазмун ҳәм мәнисин көрсетиң. 
«Қарақалпақ қызы» романының авторы. Ай. Ең кишкене натурал сан. 

Өзбекстан пайтахты. Қыз кеткен. Жерге жақын аспан денеси. Қуяш 
системасының планетасы. Л.Толстой. Студент. 

 
2.Төмендеги  көрсетилген баянламаларды қураўшы терминлер 

қандай семантикалық категорияларға киретугынлығын көрсетиң. 
А) Қарақалпақстанның пайтахты Ташкенттен арқарақта жайласқан. Б) Ҳәр 
бир анна парахатшылықты қәлейди. В) Биринши космонавттың анасы. Г) 
Алма писти. Д) Пискен алма. Ж) Өзбекстан-ғәрезсиз мәмлекет. 
 

3. Төмендеги баянламалардың – Ташкент, «Ташкент», 
««Ташкент»», себеп, «себеп», ««себеп»» - қайсысын шын гәплерди алыў 
ушын көрсетилген пикирлердеги Х орнына койыўға болады. 

I. А) X – Орайлық Азиядағы қала. 
Б) X – қаланың аты. 
В) X – сөзди аңлатыўшы баянлама. 
Г) X – өзбек тилиндеги баянлама. 
II. А) X – философиялық категория. 
Б) X – қарақалпақ тилиниң сөзи. 
В) X – сөзди аңлатыўшы баянлама. 
Г) Озон тесигиниң X анықланбаған. 

4.Берилген пикирлерди предикатлар логикасы тилине айландырың. 

А) Айрым студентлер айрым оқытыўшыларды билмейди. 
Б) Барлық юристлер логиканы үйренеди, ал айрым юристлер математиканы 
үйренеди. 
В) Айрым философлар ҳәр бир юристти қәлеген тарийхшыға салыстырғанда 
жақсы биледи. 
Г) Қәлеген материалист философ, бирақ айрым философлар материалистлер 
емес. 
Д) Ташкент халқы Өзбекстанның қәлеген қаласының халқына салыстырғанда 
көп. 
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№2 Тема Түсиник ойлаўдың формасы сыпатында.. 
Семинар  

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы факультети. 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже( эвристикалық ) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1.Түсиникти қәлиплестириў усыллары 
2.Түсиниклердиң түрлери, түсиниклер 
арасындағы қатнасықлар. 
3.түсиниклер менен логикалық 
операциялар. 

Оқыỹ сабағының мақсети: Дурыс ойлаў мәдениятын қәлиплестириў, ойлаў 
нызамлары ҳәм формаларын дурыс қолланыў көнликпесин, тәжирийбесин 
пайда етиў 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Салыстырыў, абстракция, 
анализ, синтез, улыўмаластырыў 
усылларының билиўдеги орның 
көрсетиў. 
2. Түсиниклердиң көлеми ҳәм 
мазмунын түсиндириў. 
3. Түсиниклердиң түрлерин 
түсиндириў. 
4. Түсиниклер арасындағы 
қатнасықларды түсиндириў. 
5. Түсиниклерге анықлама 
бериўди түсиндириў 
қағыйдаларын биледи. 
6. Түсиниклерди бөлиўди 
түсиндиреди.  

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Салыстырыў, абстракция, анализ, 
синтез, улыўмаластырыў усылларының 
билиўдеги орнын көрсете алады. 
2. Түсиниклердиң көлеми ҳәм мазмунын 
биледи. 
3. Түсиниклердиң түрлерин биледи. 
4. Түсиниклер арасындағы 
қатнасықларды биледи. 
5. Түсиниклерге анықлама бериў 
қағыйдаларын биледи. 
6. Түсиниклерди бөлиўди қағыйдаларын 
биледи. 
 

Оқытыỹ усыллары Шынығыўлар шешиў,  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Әдебиятлар,. 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Шынығыўды тексериў. 
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Шынығыўлардың технологиялық картасы 
 

Искерлик Искерлик Жумыстың 
басқышы 
ҳәм 
мазмуны 

Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши 
басқыш 
Таярлық 
 
 
 
 
 

Оқыўшыларда 
қәлиплестириў ҳәм 
тереңлестириў зәрүр 
болған билимлердиң, 
уқыплылықтың ҳәм 
көнликпелердиң 
дизимин анықлайды. 
Шынығыўдың түрин, 
оның орынланыўын 
баҳалаў критерийлерин  
анықлайды.  

 
 
 
Шынығыўларғ  
өз-бетинше таярланады 
 
 
 

 
Екинши 
басқыш. 
Кирисиў. 
 

Шынығыўдың 
мақсетин ҳәм 
ўазыйпаларын, оның 
орынланыўының 
баҳаланыў критерийсин 
түсиндиреди. 

 
Тыңлайды жазып алады 
 
 

Үшинши 
басқыш. 
Ис-
ҳәрекетлерд
иң дәслепки 
қайта 
тиклениўи. 
 
 
 

Анаў яки мынаў 
шынығыўды қалай 
орынлаў кереклигин 
көрсетеди. Бул 
басқыштың зәрүр 
екенлигин анықлайды. 
 
 
 

Практикалық 
уқыплылықты ҳәм 
көнликпелерди өз бетинше 
қәлиплестириўге 
бағдарланған ис-
ҳәрекетлерди орынлайды 
(егер бул ис-ҳәрекетлер 
дөретиўшилик характерге 
ийе болса жүдә жақсы). 

 
Төртинши 
басқыш. 
Шынығыўд
ы орынлаў. 

Бақлайды, индивидуал 
жәрдем көрсетеди. 
 

Өз-ара тексериўди, өз-ара 
баҳалаўды, өзин баҳалаўды 
иске асырыўы мүмкин. 

Бесинши 
басқыш. 
Тексериў, 

Жуўмақ ислейди: 
оқыўшылардың 
искерлигин тексереди, 
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анализлеў 
ҳәм баҳалаў. 

анализлейди, 
баҳалайды. 

 
 

 

 

 

№1 Қосымша 

1. Төмендеги берилген түсиниклерге толық логикалық сыпатлама 
бериң. 

Журналист. Нызамлылық. Ата-мәкан. Мәмлекеттиң шығыс шегарасы. 
Мәмлекет. Әдиллик министрлиги. Урлық. Атеист. Тосыннанлық. 
Айыпсызлық. Тарийхшы. Айбек. Мәртлик. Террорист. Тергеўши. 
Конус. Суў. Музыка. Ғәрезсиз мәмлекет. Ғәрезсизлик. Пүтин сан. 

2.Төмендеги түсинклердиң мазмунын ҳәм көлемин анықлаң. 

А) Планета. Б) Ғәрезсиз мәмлекет. В) Пайтахт  

3. Төмендеги берилген түсиниклер арасындағы қатнастың түрин 
анықлаў, оларды шеңберлерде көрсетиң. 

А) Қылмыс, жазаланатуғын қылмыс, жазаланбайтуғын қылмыс. Б) 
Илимпаз, тарийхшы, жәмийетлик ғайраткер. В) жоқары оқыў орны, 
институт, академия. Г) «Қарақалпақ дәстанының» авторы, қарақалпақ 
жазыўшысы, жазыўшы, Д) Динге исениўши, атеист, Е) 
Шөлкемлестириўши, жәрдемши, жынаятқа бирге қатнасыўшы 
(соучастник преступления). Ж) Қарсылық, конфликт. З) Гармония, 
дисгармония. И) Суд шешими, ҳүким, суд анықламасы. К) Еркин, 
Еркин емес. Л) Мазалы, ашшы. М) Илим, тарийх. Н) Мәденият, руўхый 
мәденият. П) Искусство, сүўретлеў искусствосы, қарақалпақ 
искусствосы. 

4.Түсиниклер менен улыўмаластырыў ҳәм шеклеў операцияларын 
жүргизиң.    

А) Философия. Б) Халық. 

 

 



 299 

№2 Тема Пикир ойлаўдың формасы сыпатында. 
Семинар  

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы факультети. 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже( эвристикалық ) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

1.Пикирлердиң түрлери,  
2.Пикирлер арасындағы қатнасықлар. 
3.Пикирлердиң модаллығы. 

Оқыỹ сабағының мақсети: Дурыс ойлаў мәдениятын қәлиплестириў, ойлаў 
нызамлары ҳәм формаларын дурыс қолланыў көнликпесин, тәжирийбесин 
пайда етиў 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Субъект предикат 
түсиниклериниң мазмунын 
жарытып бериў. 
2. Әпиўайы пикирлердиң түрлерин 
түсиндириў. 
3. Қурамалы пикирлердиң 
түрлерин түсиндириў. 
4. Әпиўайы пикирлер арасындағы 
қатнасықларды түсиндириў. 
5. Қурамалы пикирлер арасындағы 
қатнасықларды түсиндириў. 
6.модаллық түрлерин түсиндириў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Субъект предикат түсиниклериниң 
мазмунын мысаллар менен түсиндире 
алады. . 
2. Әпиўайы пикирлердиң түрлерин 
биледи. 
3. Қурамалы пикирлердиң түрлерин 
биледи. 
4. Әпиўайы пикирлер арасындағы 
қатнасықларды биледи. 
5. Қурамалы пикирлер арасындағы 
қатнасықларды биледи. 
6.модаллық түрлерин биледи.  

Оқытыỹ усыллары Шынығыўлар шешиў,  

Оқытыỹ жумысын 
шөлкемлестириỹ формалары 

 Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Әдебиятлар,. 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Шынығыўды тексериў. 

 
Шынығыўлардың технологиялық картасы 

 
Искерлик Искерлик Жумыстың 

басқышы 
ҳәм 
мазмуны 

Оқытыўшының Студенттиң 
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Биринши 
басқыш 
Таярлық 
 
 
 
 
 

Оқыўшыларда 
қәлиплестириў ҳәм 
тереңлестириў зәрүр 
болған билимлердиң, 
уқыплылықтың ҳәм 
көнликпелердиң 
дизимин анықлайды. 
Шынығыўдың түрин, 
оның орынланыўын 
баҳалаў критерийлерин  
анықлайды.  

 
 
 
Шынығыўларғ  
өз-бетинше таярланады 
 
 
 

 
Екинши 
басқыш. 
Кирисиў. 
 

Шынығыўдың мақсетин 
ҳәм ўазыйпаларын, 
оның орынланыўының 
баҳаланыў критерийсин 
түсиндиреди. 

 
Тыңлайды жазып алады 
 
 

Үшинши 
басқыш. 
Ис-
ҳәрекетлерд
иң дәслепки 
қайта 
тиклениўи. 
 
 
 

Анаў яки мынаў 
шынығыўды қалай 
орынлаў кереклигин 
көрсетеди. Бул 
басқыштың зәрүр 
екенлигин анықлайды. 
 
 
 

Практикалық 
уқыплылықты ҳәм 
көнликпелерди өз 
бетинше 
қәлиплестириўге 
бағдарланған ис-
ҳәрекетлерди 
орынлайды (егер бул ис-
ҳәрекетлер 
дөретиўшилик 
характерге ийе болса 
жүдә жақсы). 

 
Төртинши 
басқыш. 
Шынығыўд
ы орынлаў. 

Бақлайды, индивидуал 
жәрдем көрсетеди. 
 

Өз-ара тексериўди, өз-
ара баҳалаўды, өзин 
баҳалаўды иске 
асырыўы мүмкин. 

Бесинши 
басқыш. 
Тексериў, 
анализлеў 
ҳәм баҳалаў. 

Жуўмақ ислейди: 
оқыўшылардың 
искерлигин тексереди, 
анализлейди, 
баҳалайды. 
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№1 қосымша  

1. Пикирлердиң бирлескен классификациясын бериң, терминлер 
арасындағы қатнасты Эйлер шеңбери арқалы көрсетиң, субьект 
ҳәм предикаттың бөлистиирилгенлигин анықлаң. 

А) Түсиник ойдың формасы. 

Б) Бизиң елимиздиң раўажланыўының ҳәзирги басқышы 
демократиялық тенденциялардың өсиўи менен белгиленеди. 

В) Террористлик теопарларды қоллап қуўатлаўдың ҳеш қайсысын 
ҳақлаў мүмкин емес. 

Г) Нызам талапларына сәйкес келмейтуғын барлық питимлер күшин 
жойытқан болып саналады. 

Д) Платон материалист емес. 

2. Қурамалы пикирлердиң түрин анықлаң, олардың состав 
бөлеклерин көрсетиң. 

А) Үйлеспейтуғын түсиниклер контрарлық, контрадикторлық ҳәм 
координация қатнасларында болады. 
Б) Амнистия улыўма ямаса жеке болыўы мүмкин. 
В) Мәденият, тарийх ҳәм тәбият естеликлери – халық байлығы. 
Г) Жәмийет ямаса демократиялық, ямаса демократиялық емес болыўы 
мүмкин. 
Д) шегиў ден саўлыққа зыян. 
Ж) Кино, радио, телевидение халыққа тәсир етиўдиң күшли факторларына 
айланды. 

 

№2 Тема Ой жуўмақ ойлаўдың формасы сыпатында. 
Семинар  

Топары: 2-курс Қарақалпақ филологиясы факультети. 
Студентлердиң қабилет дәрежеси: III-дәреже( эвристикалық ) 

Оқытыỹ ỹақты: 2 саат 

Оқытыỹ сабағының 

структурасы/ 

Лекцияның жобасы 

 
1. Дедуктив ой-жуўмағы. Силлогизм.  

Қурамалы пикирлерден жуўмақлар. 
Эпихейрама. 

2. Индукция ҳәм оның түрлери. Илимий 
индукция. 

3. Аналогия бойынша жуўмақ. Предметлер ҳәм 
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қатнаслар аналогиясы. 
 

Оқыỹ сабағының мақсети: Дурыс ойлаў мәдениятын қәлиплестириў, ойлаў 
нызамлары ҳәм формаларын дурыс қолланыў көнликпесин, тәжирийбесин 
пайда етиў 
Педагогикалық ўазыйпалары: 

1. Дедуктив ой-жуўмақты 
түсиндирия. 
2. Силлогизм формаларын 
түсиндириў. 
3. силлогизм қағыйдаларын 
түсиндириў. 
3. Индукция ҳәм оның түрлерин 
түсиндириў. 
4. Илмий индукцияның 
өзгешеликлерин түсиндириў. 
5. Аналогия бойынша ойжуўмақты 
түсиндириў. 

Оқытыỹ ҳәрекетиниң нәтийжеси: 

1. Дедуктив ой-жуўмақты биледи. 
2. Силлогизм формаларын ажырата 
алады.. 
3. Силлогизм қағыйдаларын қоллана 
алады. 
3. Индукция ҳәм оның түрлерин 
биледи. 
4. Илмий индукцияның 
өзгешеликлерин биледи. 
5. Аналогия бойынша ой жуўмақты 
биледи.. 

Оқытыỹ усыллары Шынығыўлар шешиў,  

Оқытыỹ жумысын шөлкемлестириỹ 
формалары 

 Коллектив, индивидуал  

Оқытыỹ қураллары Әдебиятлар,. 

Оқытыỹ шараятлары Киши топарларға бөлип сабақ өтиўге 
қолайластырылған аудитория 

Мониторинг ҳәм баҳалаỹ Шынығыўды тексериў. 

 
Шынығыўлардың технологиялық картасы 

 
Искерлик Искерлик Жумыстың 

басқышы ҳәм 
мазмуны Оқытыўшының Студенттиң 

Биринши 
басқыш 
Таярлық 
 
 
 
 
 

Оқыўшыларда 
қәлиплестириў ҳәм 
тереңлестириў зәрүр 
болған билимлердиң, 
уқыплылықтың ҳәм 
көнликпелердиң дизимин 
анықлайды. 
Шынығыўдың түрин, 
оның орынланыўын 
баҳалаў критерийлерин  

 
 
 
Шынығыўларғ  
өз-бетинше таярланады 
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анықлайды.  

 
Екинши 
басқыш. 
Кирисиў. 
 

Шынығыўдың мақсетин 
ҳәм ўазыйпаларын, оның 
орынланыўының 
баҳаланыў критерийсин 
түсиндиреди. 

 
Тыңлайды жазып алады 
 
 

Үшинши 
басқыш. 
Ис-
ҳәрекетлерди
ң дәслепки 
қайта 
тиклениўи. 
 
 
 

Анаў яки мынаў 
шынығыўды қалай 
орынлаў кереклигин 
көрсетеди. Бул 
басқыштың зәрүр 
екенлигин анықлайды. 
 
 
 

Практикалық 
уқыплылықты ҳәм 
көнликпелерди өз 
бетинше 
қәлиплестириўге 
бағдарланған ис-
ҳәрекетлерди орынлайды 
(егер бул ис-ҳәрекетлер 
дөретиўшилик характерге 
ийе болса жүдә жақсы). 

 
Төртинши 
басқыш. 
Шынығыўды 
орынлаў. 

Бақлайды, индивидуал 
жәрдем көрсетеди. 
 

Өз-ара тексериўди, өз-ара 
баҳалаўды, өзин 
баҳалаўды иске асырыўы 
мүмкин. 

Бесинши 
басқыш. 
Тексериў, 
анализлеў 
ҳәм баҳалаў. 

Жуўмақ ислейди: 
оқыўшылардың 
искерлигин тексереди, 
анализлейди, баҳалайды. 

 

 
 
 
 
 



 304 

№1 қосымша 
1.Тиккелей ой жуўмағына кескин пикирди өзгертиў, айландырыў, 

предикатқа қарсы қойыў, логикалық квадрат бойынша ой жуўмағы 
киреди. 

Пикирди өзгертиў арқалы жуўмақ ислең. 
Пикирлерди өзгертиўдиң формулалары: 
А. Барлық S P болады. 
______________________________ 
Е. Бирде S P емес болмайды. 
 
Е. Бирде S P болмайды. 
_______________________________ 
А. Барлық S P  емес болады. 
 
I. Айрым S P болады. 
____________________________________ 
О.Айрым S P  емес болмайды. 
 
О. Айрым S P  болмайды. 
_______________________________________ 
 
I. Айрым S P емес болады. 
А) Бизиң группаның барлық студентлери жақсы оқыйды. 
Б) Айрым юристлер адвокатлар емес. 
В) Бизиң қаланың айрым турғынлары динге исениўшилер. 
Г) Урыслар өзлигинен келип шықпайды. 
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Пәнди өтиўде қолланылатуғын атамаларға түсиндирмелер 
(глоссарий) 

 
Философия – Адам-дүнья системасының ең улыўмалық нызамлықларын 

үрениўши пән. 

Онтология – болмыс мәселелерин үйрениўши философияның тараўы. 

Гносеология – билиў мәселелерин үйрениўши философияның тараўы. 

Диалектика – раўажланыў ҳәм өз-ара байланыслар ең улыўмалық 

нызамлықларын үйрениўши философияның тараўы. 

Социаллық философия – жәмийеттиң еó улыўмалық нызамлықларын 

үйрениўши философияның тараўы. 

Болмыс – дүньяның ең улыўмалық қәсийети бар болыў, өмир сүриўди 

аңлатыўшы категория. 

Материя – инсан санасынан  ғәрезсиз жасайтуғын ҳәм инсан санасында 

сәўлеленетуғын объектив реаллық. 

Ҳәрекет – материяның тийкарғы өмир сүриў усылы болған өзгерис ҳәм 

өз-ара тәсир етисиў. 

Ўақыт – материяның тийкарғы өмир сүриў формасы болған 

өзгерислердиң избе излиги. 

Кеңислик – материяның тийкарғы өмир сүриў формасы болған 

материяның жайласыў тәртиби. 

Раўажланыў – қайталанбайтуғын сапалы өзгерислер. 

Сан – предмет, қубылыс ямаса процесстиң басқа қубылыс ҳәм прцесслер 

менен уқсаслығын көрсетиўши белгиси. 

Сапа – предметиң, қубылыс ямаса процессти анықлаўшы қәсийетлер бир 

пүтинлиги. 

Өлшем – сан менен сапаның бирилги. 

Секириў – үзиликсизликтиң үзилиўи, бир сападан екинши сапаға өтиў. 

Тийкар – ҳақыйқатлықтың ишки салыстырмалы турақлы тәрепи. 

Қубылыс – ҳақыйқатлықтың сыртқы өзгермели тәрепи. 
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Мазмун – предметтиң, қубылыстың, процесстиң белгилери, 

қасийетлериниң жыйнағы. 

Форма – мазмунның өмир сүриў, раўажланыў, көриниў усылы. 

Себеп - өз ара тәсир етисиўде қубылысты келтирип шығарған тәреп. 

Нәтийже -  өз-ара тәсир етисиўде қубылысты келтирип шығарған 

тәреп. 

Зәрүрлилик – предметтиң, процесстиң өмир сүриўиниң ҳәм 

раўажланыўының ишки себеплери менен анықланатуғын тәрепи. 

Тосынанлық – предметтиң, процесстиң өмир сүриўиниң ҳәм 

раўажланыўының сыртқы себеплер менен,оның қоршаған орталықтың басқа 

предметлери менен тәсир етисиўинде анықланатуғын тәрепи. 

Ҳақыйқатлық – болған, ҳәзир бар, реал өмир сүриўши нәрсе. 

Мүмкиншилик – еле жоқ көриниўи, жасаўы мүмкин болған нәрсе. 

Сәўлелендириў – бир қубылыстың екинши қубылыс пенен өз-ара тәсир 

етисиў нәтийжесинде биреўиниң өзгешелигиниң екиншисинде қайта 

тиклениў процесси. 

Сана – объектив  дүньяның субъектив сәўлелениўи.  

Санасызлық – инсан психикасының санаға бойсынбайтуғын  бөлеги. 

  Мораль – инсан искерлигин баҳалықлар системасын ислеп шығыў арқалы 
бағдарлап өтырыўшы усыл. 

Гөззаллық – өмирди толық ҳәм конкрет сәўлелендиририп, қараңғылыққа 
қарсы турып жақтылыққа баслайтуғын прогрессив баслама. 

Трагедиялық – қараңғылыққа баслаўшы регрессив баслама менен 
жақтылыққа баслаўшы прогрессив баслама.  

Комедиялық  – инсан өмиринде болыўы керек қубылыс пенен болып 
атырған қубылыс арасындағы кескин сәйкессизликти сәўлелендириўши 
эстетикалық категория. 
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