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«Мәдениет  және  тұлға» пәнінің  ұлгілік  оқу
бағдарламасы  мемлекеттік  оқулық  стандартына
мәдениеттану  мамандығы  сай  бойынша  кредит
технологиясының негізінде құрастырылған. 

Өзін  әлеуметтік-гуманитария  аймағында,  әсіресе
мәдениеттану  сияқты  ғылым  саласында  кәсіби  қызметке
дайындап ж‰рген адам, қазіргі қоғамның рухани өміріндегі
к‰рделі процестерді,  қазіргі замандағы адамның тұлғалық
қасиеттерінде  көрінетін  бірқатар  өзгерістерді  ажыратып,
талқылай алуы қажет.  Бұл біздің курсымыздың мақсаты
болып табылады. 

Курсты  меңгеру  процесінде  студент  “мәдениет”
пен  “тұлға”  т‰сініктерін мазмұны  жағынан  әр-т‰рлі
екенін, оның мәдениеттанудағы “мәдениет” пен “өркениет”
ара қатынасының негізгі тұжырымдамалары туралы т‰сінігі
болуы қажет. 

Студентте өркениет және мәдениет құндылықтарының
жалпылығы  мен  ерекшеліктерін  аша  білу  қабілеті  болуы
керек. 

Студент қазіргі заман өркениетінің ХХ ғасырдың бірінші
жартысындағы  әлеуметтік  мәдени  жағдайлармен
салыстырғандағы  сапалы  сипаттамасын  анықтай  алу
дағдысын игеруі керек. 

Оқулық пәнінің пререквизиті мен постреквизиті. 
“Мәдениет”  пен  “өркениет”  негізгі  курстардың  бірі
болғандықтан,  мәдени  құндылықтары  мен  өркениет
құндылықтарының  негізін  ажырата  отырып,  қазіргі  заман
процестерінің логикасын білуге м‰мкіндік береді. 



Тақырыптық жоспары
Ф СҰ ПМУ 7.18.2/07

ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№
Тақырыптың атауы

Сағат саны
Дәр
.

Тәж. СОӨЖ СӨЖ

1 Көне патша дәүіріндегі 
адамның индивидуалдығын 
және тұлғасын талқылау 
(Шумер-Вавилон мәдениеті 
және Египет)

3 1 - 11

2 Көне грек авторларының 
адам туралы оқуы

3 2 - 11

3 Қытайдың көне 
философиялық жүйеснің 
адам концепциясы «Үш 
оқуы» 

4 2 - 11

4 Адамның көне үнді 
концепциясы

4 2 - 11

5 Шығыс Еуропадағы 
«persona» ұғымы

4 2 - 11

6 Қайта өрлеу мәдениеті. 
Жаңа адамның тууы

4 2 - 11

7 XVII-XVIII ғ. Еуропалық 
мәдениет. Адам образы

4 2 - 12



8          XIX – XX ғ. адамның 
мәдениеттегі 
         бейнесі

4 2 - 12

Жалпы: 30 15 - 90

ПӘННІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ КУРСТЫҢ МАЗМҰНЫ

Дәрістердің мазмұны

Тақырып  1  Көне  патша  дәүіріндегі  адамның
индивидуалдығын  және  тұлғасын  талқылау  (Шумер-
Вавилон мәдениеті және Египет)

Өмір  көзі,  ерік  және адам емес,  ол құдай,  періштелер
мен  дұшпандар.  Құдайлық  және  ғарыштық  заң  бар  және
оған  адам  бағыну  міндет.  Ұлы  цивилизацияның  және
«Вавилондық  теодицея»  мен  Құдайдан  не  алдым,  оған
табындым?  Тұрақтылықтың  өзінде  іздеу  (өзінің  жанында)
және өзінен тыс басқа олардың қолдауында. өлімнен кейінгі
мәселе. Екі жеке негізгі Мотивтер, қалауынша өмір сүру және
мәңгі өмір сүру, құдайлар сияқты.

Тақырып 2 Көне грек авторларының адам туралы
оқуы

Платон: адам өз қалауынша өмір сүру міндет, керісінше
әділетті  және  үшін.  Гректік  бақыттық  жаңұя  және
мемлекетке.  Үлкен  азаматтық  норманың  ұғымы,  осындай
көзқараста  адамзаттық  істің  және  шығармашылықтың
айқындалуы. 

Тақырып  3  Қытайдың  көне  философиялық
жүйеснің адам концепциясы «Үш оқуы» 

Конфуциялдылық: не қоғамдық адам. Адамның қоғамда
өзін-өзі  ұстады  және  өзіне  ұқсастарының  патшынасы;



социумның жүйеленуі  және қурудың принциптері.  Адамның
ішкідамуы туралы оқу.

Даосизм  –  адам  және  ғарыш.  Дао  –  түсінігі  -  әлем
жолдары.  Азаматтық  микрокосманың  бірлік  ойы.  Буддизм.
Цзэн-буддизм.

Тақырып 4 Адамның көне үнді концепциясы 
Ведикалық әдебиет.  Жазалау туралы оқу,  әлемдік  рух

туралы – Брахман – Атман – рухымен. Ішіндегі «Мен» тек қана
«мен»  идентификациясы.  Ашрамдар  туралы  оқу,  адам
өмірінің сатысы. Көне үнділік триварга туралы оқу, - адамзат
өмірінің  3 мақсаты.  Дхарма –  қарыз заңына қарау.  Артха –
материалдық жақсы күйге жетістік.  Кама – ләззәттік сезім.
Буддизм.

Тақырып 5 Шығыс Еуропадағы «persona» ұғымы
Петр  Абелярдың  шығармасы  (1079-1142):  «Теологияға

кіріспе»;  «Менің  қайғымның  тарихы»  өмірбаян.   «persona»
терминінің  басқа  атауы  –  «индивидуалдық»,  осы  адам,
басқалардан күшті.

Тақырып 6 Қайта өрлеу мәдениеті. Жаңа адамның
тууы

Адам  көзқарасының  жағынан  қарағандағы  тарихи
дәуірге баға беру. Жаңа адамның тууы. Адамға бағыттанған
әлемдік  ортаның  ызыстырылуы,  адамға  пайдалы  түс
балансының  бұзылуы.  өзін-өзі  тануға  құштарлық.
Гуманизмнің  қалыптасуы.  Ой  стилі  мен  өмір  стилі  ретінде.
әлеуметтік  тұлғаның  абыройыны  кедергі  жасамайды,  оны
кепілдетпейді. 

Тақырып 7 XVII-XVIII ғ. Еуропалық мәдениет. Адам
образы

Аристократия. Джентельмен және Ұқыпты адам табиғи
адам.  Даниель  Дефо:  «Робинзон  Крузо».  Табиғи  тәрбие
теориясы. Ағартушылық.

Тақырып  8  XIX  –  XX  ғ.  адамның  мәдениеттегі
бейнесі

Романтизм  және  реализм  әсерілері,  көпшілік  қарсы
бейненің  тұлғалы  бостандығы.  Іскерлік  адам.  Қоғамның
демократизациясы әдетті адамға қызығушылық.



ПӘННІҢ ТӘЖІРИБЕЛІК КУРСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Тақырып  1  Көне  патша  дәүіріндегі  адамның
индивидуалдығын  және  тұлғасын  талқылау  (Шумер-
Вавилон мәдениеті және Египет)

1. Көне Египетте тұлғаны талқылау;
2. Шумер-Вавилон мәдениетінде талқылау;
3. Көне патшалық аңыздарына жалпы мінедеме.

Тақырып 2 Көне грек авторларының адам туралы
оқуы



1. Платон адам жөнінде;
2. Аристотель адам Жөнінде;
3. Эпикурейлер,  стоикелер  және  киникилер  адам

туралы.

Тақырып  3  Қытайдың  көне  философиялық
жүйеснің адам концепциясы «Үш оқуы» 

1. Конфуцидың адам туралы оқуы;
2. Даосизмдегі тұлғаның талқылауы;
3. Көне Қытайда мәдениетпен.

Тақырып 4 Адамның көне үнді концепциясы 
1. Көне Үндінің әлеуметтік стратификациясы;
2. Көне Үнділік адам жаратыстану туралы аңыздар;
3. Көне Үнді мәдениетіндегі дінінің ролі.

Тақырып 5 Шығыс Еуропадағы «persona» ұғымы
1. Тұлғаның христиандық талқылау;
2. Ортағасыр мәдениетіндегі адам контексті;
3. Ортағасыр антропологияның философиялық талғамы.

Тақырып 6 Қайта өрлеу мәдениеті. Жаңа адамның
тууы

1. Қайта  өрлеу  мәдениетінде  антикалық  адамның
образы;

2. Қайта өрлеу мәдениетіндегі сурет өнеріндегі адамның
образы;

3. Қайта өрлеу дәуіріндегі адам.

Тақырып 7  XVII-XVIII ғ. Еуропалық мәдениет. Адам
образы

1. Ж.Руссо адам туралы;
2. Гуманизм  Ағартушылың  дәуірінің  ойшыл  ағымы

ретінде.

Тақырып  8  XIX  –  XX  ғ.  адамның  мәдениеттегі
бейнесі

1. Ф.Ницшенің зерттеуіндегі құндылықты қайтабағалау;
2. М.Шелердің философиялық антропологиясы;
3. Тұлғаның постмодерндік трактаты.



Студенттің өзіндік жұмыстарының мазмұны.

№
п/п

СӨЖ түрі Есеп
форма
сы

Бақылау түрі. Сағат
саны.

1 Дәріс  сабақтарына
дайындық

Жұмыс
дәптері

Сабаққа қатысу 30 

2 Тәжірибе
сабақтарына
дайындық.

Семинар
сабақтар
ының
жұмыс
дәптері.

Коллокви
ум

55 

3 Бақылау шараларына
дайындық. 

МБ1, МБ2 Тест  5 

Жалпы 90

Өздік жұмыстарға арналған тақырыптар тізімі.

1. " ХХ ғасырдағы өркениет пен мәдениет.[1], стр. 45-67,
[4] стр.4-90

2. Әлемнің Батыстық моделі және мәдениет [1], стр. 45-
67 [3] стр. 5-75

3. ХХ ғасырдағы Батыс мәдениетінің негізгі жетістіктері
[1], стр. 45-67 [2] стр.5-19

4. Мәдени шок феномені [1], стр. 45-67 [2] стр.260-278
5. Қоғамның варварлану феномені. [2] стр.308 [5] стр. 4-

299
6. Қазіргі  заманның  жаһандық  мәселелері  және

мәдениет  тағдыры.  2]  стр.  332-355[5]  стр.  4-299[5]
стр. 4-299

7. Техногенді өркениет. [[6] стр.45-62
8. Батыс  әлеміндегі  білім  мен  білімдік  технологиялар.

[[6] стр.45-62
9. Ақпараттық мәдениет пен ақпараттық қоғам. [3] стр.

4-59[ 5] стр. 4-299
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Мәдениет және тұлға  пәні бойынша

№ Оқу түрі

Бақылау формалар Жұмыс көлемі
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Әдебиет
негізгі

1. Антология исследований культуры Т.1. Интерпретации культуры -   СПб.:
Университетская книга. l997 - 726 с.

2. Ерасов Б.С Социальная культурология. М., 1994. –
3. Ионин Л.Г. Социология культуры - М.: "Логос", 1998. - 278 с.
4. История теоретической социологии в 4-х т.  Т.1-3. -  М.:  "Канон ", 1997-

1998
5. Культурология. ХХ век. Антология. - М.: Юристь, 1995. 703 с.
6. Культуральная антропология/Под ред.  Ю.Н.Емельянова и Н.Г.Скворцова

Cпб., 1996
қосымша

7. Белик А.А.  Культурология.  Антропологические   теории  культур  -  М.:
РГГУ, 1998. С. 101  13

8. Мид  М.  Культура  и  мир  детства  -  М.:  Haукa.1988  -  Особенно  гл.  VI
"Kультура  и  приемственность.  Исследование  конфликта  между
поколениями", С.322 – 361

9. Коул  М.  Культурно-историческая  психология.  Наука  будущего.  –  М.:
"Когито-Центр". 1997. 432

10.Культурология.  ХХ  век.  Энциклопедия.  T.1-2.  -  СПб.:  Универсальная
книга.1998.

11.Культурология  ХХ  век.  Словарь  /  Под  ред.  С.Я.Левит-  СПб.:
Универсальная книга, 1997
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Мәдениет және өркениет пәні бойынша емтихан сұрақтары
1 “Мәдениет” пен “өркениет” т‰сініктері
2 Қазіргі  заман  ғылымында  “мәдениет”  пен  “өркениет”
көп таралған және көп мәнді т‰сініктердің бірі
3 Көне  дәуірлерден  бастап  мәдениетке  деген
қызығушылық  және  осы  к‰рделі  феноменді  ұғынуға
талпыныстар жасалған.
4 Мәдениет  адамның  еркіндік  дәрежесінің,  оның  ішкі  к
‰йіне байланысты көрінуі ретінде. 
5 Мәдениеттің  өзіндік  мақсаты  –  адам,  оның  рухани
байлығы, өз бетінше жетілуі мен өз бетінше дамуы. 
6 “Өркениет” пен “мәдениет” ұғымдары. 
7 Өркениет  жұйесінің  құрамдары,  өркениет  құрылымы,
өркениеттік кеңістік, өркениеттік революция т‰сініктері. 
8 Әлемдік  және  жергілікті  өркениет  арасындағы
айырмашылықтар.
9 Н.Я. Данилевский мен О. Шпенглердің мәдени-тарихи т
‰рлер туралы көзқарастары. 
10 А.Тойнбидің  өркениет  теориясы  және  тарихы
жайындағы еңбектері. 
11 П.  Сорокиннің  өркениеттік  теорияларына  деген  сыны
және жаһандану дәуіріндегі  өркениетке байланысты болып
жатқан өзгерістерді т‰сінудегі 
12 Басты болжамды ‰лгі құру тәжірибесі: КСРО мен АҚШ-
тағы  К.  Саганның  “ядролық  т‰н”  және  “ядролық  қыс”
сценарилерін  тексеру,  Рим  клубына  Д.  Медоуздың
баяндамасы. 
13 Жаңадан  пайда  болған  өркениетаралық  қақтығыстар
мәселелерін  шешу  және  олардың  алдын  алу  стратегиясын
құру ‰шін виртуалды геоөркениетті атлас жасау. 



14 Жергілікті  өркениет  ‰ш  буынының  технологиялық  ж
‰йесінің даму тарихы. 
15 Д. Белл және Э.Тоффлер бойынша дамып келе жатқан
өркениет  технологиясының  негізгі  сипаты  және  қоғамның
технологиялық негізінің өзгеруінің м‰мкіндігі. 
16 Басты  технологиялық  кеңістіктің  қалыптасуы
экономиканың  материалды  негізі  ретінде,  оның  құрылымы
мен даму т‰рлері. 
17 Қарулы  қақтығыс  -  өркениет,  мемлекеттер,  класстар,
ұлттар,  әлеуметтік  топтар  арасындағы  саяси  қақтығыс
формасы ретінде. 
18 Өркениет тұрғысынан қарастырғандағы соғыс т‰рлері. 
19 Қазіргі  заман өркениеттер арасындағы соғыстарға тән
сипаты мен оның себептері. 
20 ХХ  ғасырдың  соңындағы  қоғамдағы  қақтығыстардың
глобалдық негіздерінің өзгеруі. 
21 Бейбітшілік  және  зорлықсыздық  мәдениетті
қалыптастыру,  қақтығыстарды  шешу  мен  алдын  алудың
тиімді  шараларын  жасау,  өркениеттер  серіктестігі  мен
сұхбатты дамыту. 
22 Жергілікті  өркениеттің  әлеуметтік-мәдени  дамуына
жаһандану  процесінің  кері  әсер  етуі:  интеграция  және
дезинтеграция,  бір  қалыпқа  келтіру  және  жіктелінуі,
ғылымдағы алғашқы тенденцияның көрінісі.
23 Өркениеттерді  жақындастыруға  қабілеттендіретін
фактор  ретіндегі  қазіргі  ақпараттық  революция  негізінде,
ғалам санасын және ұжымдық ақыл-ой қалыптастыру. 
24 Жергілікті өркениеттің 4-ші буынының қалыптасуы және
негізгі сипаты 
25 ХХІ  ғасырдағы  жергілікті  өркениеттердің  бірлесіп
қызмет атқаруы, бірлескен әрекеттің негізгі бағыты ретінде. 
26 Еуроазиялық  өркениеттің  қайта  өрлеуінің  әлеуметтәк-
мәдени факторлары 
27 Әлеуметтік-мәдени факторлар еуроазиялық өркениеттің
қайта өрлеуінің негізгі стратегиялық тетігі ретінде. 
28 Осы кезеңдегі  ұлттық мәдениеттің  дамуындағы қазіргі
заман мәселесі. 
29 Батыс  елдерінің  құндылықтарын  саналы  т‰рде
қабылдау  және  оны  терең  игеру,  Шығыс  елдерінің,  ТМД
елдерінің,  сонымен  қатар  орыс  халқының мәдениеттерімен
байланысын  ары  қарай  жалғастыру  –  жалпы  адамзат
құндылықтарына қатыстыру қажеттілігі шарты. 



30 Басты  технологиялық  кеңістіктің  қалыптасуы
экономиканың  материалды  негізі  ретінде,  оның  құрылымы
мен даму т‰рлері. 
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