
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пән: Тұлғаны әлеуметтендіру 

Мамандығы: 6М010300 - Педагогика және психология  

Сабақ тақырыбы: «Адамды әлеуметтендірудің негізгі концепциялары» 

Мақсаты: Тұлғаның әлеуметтенуіне теориялық тұрғыдан негіздеме жасау. Адамды 

әлеуметтендірудің негізгі концепцияларына сипаттама беру, олардың ерекшеліктерін 

айқындау, алған білімдерін практикада қолдануға дағдыландыру, кәсіби іскерліктерін 

қалыптастыру.  

Сабақтың мазмұны:  
1. Адамды әлеуметтендіруге ықпал жасаушы факторлар  

2. Адам өмірінің түрлі кезеңдері мен басқыштары  

3. Адам өмірінің түрлі кезеңіндегі жасына қарай әлеуметтендірудің ерекшеліктері  

4. Әлеуметтендірудің тетіктері мен әлеуметтендіру истетуттары 

Сабақтың формасы: семинар 
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Сабақ барысы: 

I Мотивациялық кезең 

Сабақ барысында магистранттарға талқыланатын проблеманы ұсынып, сол мәселе 

бойынша білімдерін, пікірлері мен көзқарастарын анықтау және топ болып ортақ, әрі 

тиімді шешім қабылдау мақсатында оларға аталған технологияның  өту барысын 

түсіндіру. Технологияның мәнін ашу үшін студенттерге үнтаспадағы «Қарт қалпақшы 

туралы аңыз» тыңдатылады. Магистранттарға теориялық тұжырымды 

(идея,проблема,ереже,анықтама, рет пен тәртіп, кесте,ақпарат, статистикалық мәліметтер 

т.б.) еске түсіру ұсынылады. Әр магистрантқа  ақ, сары, қара, жасыл, қызыл, көк түсті 

қалпақтардың біреуін таңдауға нұсқау беріледі. Әр түс бойынша топ болып отырып, 

өздеріне берілген ереже арқылы мәселені талқылайды.  

 

Алты қалпақ технологиясы. (Эдвард де боно.) 

Қарт қалпақшы туралы аңыз. 

Баяғы өткен заманда қарт ақылгөй қалпақшы болыпты. Әлемдегі барлық байлық 

атаулыдан тек қана түрлі түсті матасы болған екен. Бірақ оны жаратқан жан сұлулығы мен 

шебер қолдың иегері етіп жаратыпты. Шебер айналасындағы адамдарға жай қалпақ емес, 

одан да зорын сыйлапты. Шеберханадан шыққан адамдар рухтанып, сенімділікке, белгісіз 

бір күшке ие болып шығатын болыпты. Ұлы шебердің ұлы құпиясына толы қалпақтардың 

иегерлері оған ризашылықтарын білдіріп жатты. Уақыт өтіп жатты. Шебер қалпақшы да 



өмірден озды. Ол өзінің алты ұлына атақ даңқымен қатар, алты түрлі түсті – ақ, қара, 

сары, қызыл, жасыл, жасыл қалпақтарын мұраға қалдырыпты.  

- Бұл бізге әкеміздің қалдырған дәулеті шығар. Бұл тапсырыстардың иегерлері аса бай 

болса керек. Олардың берген ақшасына ие болып, байлыққа кенелуіміз ғажап емес!-  деп 

шешеді ұлдары. 

Уақыт өтіп жатады. Бірақ қалпаққа тапсырыс берген адамдар келмейді.  

- Міне қызық! Егер тапсырысшылар келмесе, онда оларды өзімізге қалдырайық,- деп 

ұйғарды ұлдары.  

- Мен ақ түсті қалпақты таңдаймын, - деді үлкен ұлы,-  егер оны таңдасам, мен ақсүйектер 

қауымына барып, жиындарға, баллға қатса аламын.  

-Ал мен қара түсті қалпақты таңдаймын, қара түс барлық киімдеріме жарасады. Бұл түс 

қатаңдықтың, элеганттылықтың белгісі. Ол маған сәттілік әкелетініне  сенімдімін! 

- Ал мен сары түсті таңдаймын,-деді үшінші ұл, - ол маған қуаныш пен күлкі сыйлайды. 

Ал кім күлсе, ол бақытты! 

- Менің қалпағым қызыл түсті болсын! Мен әрқашан топтан ерекшеленгенді қалаймын. 

Егер қызыл түсті қалпақ кисем, жұрттың назарында боламын!- деді төртінші ұл. 

- Жасыл түс ерекшеліктің белгісі. Мен әлі күнге дейін жасыл түсті қалпақты ешбір 

адамның басынан , тіпті маскарадтан да көрмеппін. Маған тез шешім қабылдаған, әрі 

ерекше шешім қабылдаған ұнайды. Мен жасыл түсті  таңдаймын! 

- Сіздер барлық қалпақтарды алып кеттіңдер, - деді  соңғы ұл, -  маған тек көк түсті 

таңдауға тура келеді. Мен тағдырға сендім және алғашқыда таңдауым мүмкін түсті 

таңдағаныма қуаныштымын. 

Осылай шебердің мұрасы бөлінді. Олар әкесінің шеберханасын жауып, жан- жаққа 

кетті. 

Біраз жылдар өткеннен кейін, балалары әкесінің шаңырағына қайта жиналды. 

Балалар өздерінің басынан кешкен оқиғаларын айтып, әкесінің қалпақтары өздеріне әсер 

еткенін байқады. 

Ақ қалпақты таңдаған ұлы үлкен бір мемлекетте кеңесші қызметін атқарады екен. 

Қара қалпақтың иесі өте ақылды екен. Ол тағдыр жолында кездескен адамдардың әлсіз 

жерлерін аяусыз және нақты суреттеп берді. Шебердің бұл ұлы да үлкен шенге ие болған. 

Өйткені, қате шешімнің  алдын алуды жақсы меңгерген. 

Сары қалпақ шебердің үшінші ұлын оптимист етті. Ол өмірдің рахатын сезініп, гүл 

өсірумен және қайырымдылықпен айналысады екен. 

Ағалары әңгімесін айтып отырғанда олардың біреуі  біресе шыдамсыздана орнынан 

тұрып, біресе қол соғып, біресе қызыл қалпағын жоғары лақтырып, өмірлік жағдаяттарды 

эмоциямен қабылдады. Төртінші ұл әртіс болған екен. Өзінің эмоционалдығы мен 

сезімдалдығының арқасында драмалық және трагедиялық ролдерді өте жақсы сомдап жүр 

екен. Бірақ, бір өкініштісі ол қалыпты өмірде өз сезімін  ұстауға үйрене алмапты. 

Өз оқиғасын айту реті бесінші ұлына жеткенде ол үнсіз үстелге фото суреттерді 

қойды. Ағалары інісінің  атақты тұлғалардың ортасында тұрғаның көріп, таң қалды. Бір 

жерде президентпен қол алысып тұрғанын, бір жерде журналистке интерввью беріп 

жатқанын,  бір жерде көрме ұйымдастырып жатқанын көрді. Жасыл қалпақ иесі атақты, 

түрлі сала бойынша білімді екен. Ол барлық нәрсеге дәстүрлі емес тұрғыдан қарауды 

үйренген екен. Атақты компаниялар оны кеңесші ретінде жұмысқа шақырыпты. Оның 

идеялары көптеген адамдарға сәттілік әкелді.  

Міне, шебердің соңғы ұлы өзінің көк қалпағын шешті. Ағалары оның көзінен  

белгісіз ұшқын көрді. Ол Ұстаз екен. Көптеген адамдар оған кеңес алуға келіпті, ал патша 

оған өзінің мұрагерін тәрбиелеуді тапсырыпты.  

Сөйтіп қарт шебердің ұлдары әкелері оларға орны толмас мұра қалдырғанын 

түсінді. Олардың әрқайсысы өз қалпақтарын шешіп, бір-бірімен ауыстырып, жаңа нәрсені 

үйренгісі келді. Олар сөйтіп, өздерін бақытты ететін қасиеттерге ие болыпты. 



Содан бері біраз уақыт өтті, бірақ түрлі түсті қалпақтар қолдан қолға өтіп, жаңа 

нәрсеге үйренгісі келетіндерге  киюге рұқсат беріп келеді… 

 

Қалпақ түсі Мазмұны 

1.Ақ қалпақ  Нақты мәлімет, сан, ақпарат 

Біз қандай ақпаратпен қаруландық? 

Ақ түс нейтралды ақпараттың символы.  

Ешқандай жаңа идеяны және талдауды қажет етпейді.  

Адам өзінде бар ақпаратты жайып салады.  

Ақ қалпақпен мына үш сұрақ байланысты: 

- Бізде қандай ақпарат бар? 

- Қандай ақпарат жоқ? 

- Қажетті ақпаратты қалай жинаймыз? 

Ақпарат біздің өз біліміміз және тәжірибеміз болуы мүмкін («Менің 

білуімше...», «Өз тәжірибемнен білетінім...», «Бұл нақты факт...») 

Жетіспейтін 

ақпарат 

Қандай ақпарат қажетті екенін 

анықтауға тырысамыз 

Қажетті ақпаратты 

алу 

Қажетті ақпратты қалай жинақтаймыз? 

Ақпарат және сезім Болашақты айта отырып, мүмкін 

болатын нәрселерді ойластырамыз. 

«Мен ...сеземін.» 
 

 

2.Жасыл қалпақ Зерттеу, ұсыныс, жаңа идея 

Мүмкін альтернатива.  

Нақты жағдайда нені қолдануға болады?  

Альтернативті идеялар бар ма? 

Бұл әлдеқайда тиімді альтернативаларды таңдау және дамыту. 

Жасыл қалпақ белсенді, шығармашылық ойлауды қамтамасыз етеді. 

Жаңалыққа акцент жасалады. 

Мәселені зерттеу және мүмкін алтернативаны табу. 

Зерттеу Қалыптасқан идея, концепция 

және ұсыныс пен мүмкіндіктер 

арқылы жағдаятты зерттеу 

Ұсыныс жасау Кезөкелген түрдегі ұсыныс 

жасау 

Альтернативті варианттар 

табу 

Мүмкін болатын варианттар 

табу. Бұл жағдайда қандай 

шешім қабылдауға болады? 

Жасыл қалпақтың мақсаты бір 

таңдау жасамас бұрын, мүмкін 

варианттардың диапазонын 

кеңейту. 

Жаңа идеяны ұсыну Әртүрлі варианттарды 

қарастыру. 

Ойлау процесін белсендендіру Экспериментальды идеяларды 

қарастыруға тырысу. 

Практикада мүлдем қолданбауы 

ықтимал провакациялық 

идеялар.  

Белсенділік және энергия Жасыл қалпақта ойлау процесі 

белсенділікпен және 



энергиялығымен ерекшеленеді. 

Идея қажет болса, жасыл 

қалпақты кию қажет. 
 

 

3.Қызыл қалпақ Эмоция, сезім, интуиция 

Бұл мәселеге қатысты мен не сезінемін? 

Сіз өзіңіздің эмоцияңыз бен сезіміңізді тыңдайсыз ба? 

Қызыл қалпақты киіп өз сезіміңізге ерік беріңіз.  

Ақталу Түсіндірместен өзіміздің 

интуициямызды айтамыз. «Қызыл 

қалпақты кие тұрып, мен айтқым 

келеді...» 

Қазіргі уақытта  Қазіргі уақытта қандай сезімдеміз соны 

айтамыз. 

Аралас сезім Мәселенің кейбір аспектілері мені 

қанағаттандырады, ал кейбір жақтарына 

мен сенімді емеспін... Сосын сіз әрбір 

аспектіні суреттейсіз де, оған қатысты 

сезіміңізді білдіресіз. Өзіңіздің жақсы 

көретін үш нәрсеңізді және жасай 

алмайтын үш нәрсеңізді атап шығыңыз. 
 

     

4.Сары қалпақ Артықшылығы, пайдасы. 

Оны не үшін істеуіміз керек?  

Қорытындысы қандай болмақ?  

Мұны жасау қажет пе? 

Әрбір пікірдің артықшылықтары мен тиімділіктерін бағалау. 

Ашық күнді және оптемизмді ойлаңыз. Сары қалпақ үміттің белгісі. 

Бірақ оны қолдану үшін логика қажет. Үміттің астарында белгілі бір 

негіз болуы қажет.  

Артықшылықтары 

қандай? 

Артықшылықтары? 

Кімге тиімді? 

Ол жағдаяттың тиімді жақтары? 

Оны неге істеуіміз қажет? 

Мұндағы өзін өзі дамытудың жағдайы 

қандай? 

Бұл жағдайда кім ұтады? 

Неліктен бұл идея 

тиімді? 

Неліктен бұл идея тиімді? Өз 

аргументтеріңізді келтіру қажет.  
 

 

5.Қара қалпақ Сақтық 

Шындық, нақты фактлерге сүйену. 

Шындыққа жанаса ма?  

Бұл қаншалықты қауіпсіз?  

Орындалуы мүмкін бе? 

Әр теорияның әлсіз және жағымсыз жақтарын бағалау.  

Қара қалпақ - бұл сыни тұрғыдан ойлау,  сыни көзқарас,ол бағалау 

қызметін атқарады. 

Қара қалпақты киіп, біз бірінші кезекте, өзіміздің ойымыздың 

дұрыстығына көңіл аударамыз. Көз алдарыңызға қатаң сот өкілін 

елестетіңіз. 

Бұл дұрыс па? 



Бұл жарай ма? 

Туындауы мүмкін мәселелер мен қауіптер қандай? 

Қара қалпақты кие отырып сіз шындықты бағалауыңыз қажет.  

Жіберілген қате бар ма?  

Сіз пікіріңізді немен ақтай аласыз? 

Сәйкестік деңгейі 

қандай? 

Бұл ұсыныстың сәйкестік деңгейі 

қандай? 

Аталған идея сәйкес келе ме? 

Нәтижелілік деңгейі 

қандай? 

Идея нәтижелі бола ма?  

Жемісін бере ме? 

Бұл идеяның әлсіз 

жақтары қандай? 

Мүмкін болу қаупі мен туындауы 

мүмкін мәселелер? 

 
 

 

6.Көк қалпақ Ойлау қабілеті туралы толғаныс 

Ойлау процесін бақылау.  

Қорытынды жасау кезеңі.  

Қазіргі кездегі ойлау программасын талдау. 

Көк қалпақ-сырттай бақылау.  

Келесі мәселелерді қарастырады: 

Біз қазір қайдамыз? Негізгі мақсатымыз қандай? 

Біз дәл қазір не істеуге 

тырысып жатырмыз?  

Келесі қадам қандай 

болмақ? 

Қорытынды жасау, келесі 

акцентті қай идеяға қоямыз? 

Қандай қадам жасаймыз? 

Ойлау программасы Ойлау программасын жасау.  

Қорытынды Қатысушылар қорытынды 

жасау керек. Біз қазір қай 

кезеңдеміз?  

Біз қаншалықты алға қарай 

жылжыдық? Қорытынды 

жасауға бола ма? 

Бақылау және комментарии 

жасау 

Көк қалпақ киген ойшыл ойлау 

процесін сырттай бақылай 

отырып, комментарии 

жасайды. 
 

 

II Білімді құрастыру және мағынаны ажырату кезеңі. 

Магистранттарға теориялық мәселенің практикалық маңызын көрсететін немесе 

дәлелдейтін нақты бір жазбаша әрекет орындау тапсырылады. Ол үшін А3 форматтағы 

қағаздар қолданылады. Теорияларын біріктіріп, жаңа теорияның моделін жасалынады. 

Мысалы, студенттер кеңесіп  тірек сызбалары, кестелер түрінде орындауына  болады. 

Тапсырманы талқылауға 5-7 минут беріледі. Әр топтан екі үш студенттен шығып, 

мәселеге қатысты пікірлері мен ойларын жариялайды.  

III Түсінікті дамыту немесе ой-қорыту кезеңі. 

Қорытындылау. Көк қалпақ киген топ әр топтың жұмысына қатысты және 

мәселеге қатысты комментарии жасайды. Топ болып бір шешімге келеді. Әр топтың 

жауаптары топ ішінде талқыланып, басқалардың ұсыныстарын қалпақ түсіне қатысты 

ролге еніп, анализ жасауларына құқтары бар.  

Бағалау.  Магистранттардың алған білімі сабаққа қатысу белсенділігіне, тақырыпқа 

қатысты ақпараттың мазмұндылығы мен ұсыныстың тиімділігіне байланысты бағаланады. 




