
  

ISSN 2073-333X 

Международный научный журнал 

 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі 

Наука и жизнь Казахстана 
Science and life of Kazakhstan 

                                            №9/1 2019 

 
Байдельдинов Даулет Лаикович 

доктор юридических наук, профессор, академик Академии 

Высшей Школы РК, декан юридического факультета 

КазНУ  им. аль-Фараби 

 



 

 
 

     

       

      Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

      
 
 



15 
 

Сабитова A.A., Каарнадашева А.А., Смаилова И.Е. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ДАРЕНИИ (СУДЕБНАЯ И НОТАРИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА)…………………………….…84 

Ташибаева А.К., Бекбулатов А.К. 

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ  

АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ.......................................................................................90 

Шегебаева А.Р.,  Бимолданов Е.М. 

АРНАЙЫ СУБЪЕКТІМЕН ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ  

БҰЗУШЫЛЫҚТАРҒА СЫБАЙЛАС ҚАТЫСУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ...........................95 

 

 

ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫ – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА – PEDAGOGICAL SCIENCE 

 

 

Абдуалиева М.А.,  Арыстанова С.Д., Төребек Е.Ж., Нұрашев Х.Б. 

ЭЛЕКТРОНДЫ ДИДАКТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАРДЫ ОҚЫТУ  

ҮДЕРІСІНДЕ ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕРІ....................................................................................101 

Албытова Н.П., Шолпанқұлова Г.К., Сламбекова Т.С. 
ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ МАЗМҰНЫН ЖЕТІЛДІРУ...................................106 

Есенгабылов И.Ж. 

5-6 СЫНЫПТАРДАҒЫ МАТЕМАТИКА ЕСЕПТЕРІН САРАПТАУ.........................................110 

Есіркепов Ж.М. 

ПАЛУАН ҚАЖЫМҰҚАН МҰҢАЙТПАСҰЛЫНЫҢ ӨНЕГЕЛІ ІСТЕРІН  

НАСИХАТТАУ АРҚЫЛЫ ЖАСТАР БОЙЫНДА ОТАНСҮЙГІШТІКТІ.................................115 

Жаналиева Р. Н., Кистаубаева Д.М., Жакипбеков Б.А.  

КОММУНИКАТИВНАЯ   ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  ЗАНЯТИЙ ПО  

РАЗЛИЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ……………………….……………………………...120 

Жолымбаев О.М., Сапакова А.К., Онтагарова Д.Р 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ «ПЕДАГОГ» И ОЦЕНКА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ НА ОСНОВЕ   

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ТЕСТА……………………………………………………….……..124 

Жубанова Ш.А. 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ  

ВИРТУАЛЬНОЙ (ВСО) И ПЕРСОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ (ПСО)………………….129 

Жумашева А.Ш., Саметова Ф.Т., Жапарова Б.М 

К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВУЗОВ…..…..140   

Ибраева К.Ж., Макаев К.А., Бектурсунова А.Б. 

САМООБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В  

ИННОВАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ…………………….…..…149 

Касымова Р.С.,  Айдар А.Е... 

ЖАСӨСПІРІМДІК ШАҚТАҒЫ МАЗАСЫЗДАНУ......................................................................154 

Касымова Р.С., Жұмағазы Ж. 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТІҢ  ҚИЫН ЖАСӨСПІРІМДЕРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.............................................................................................................................158 

Кошкинбаева Н.Р., Саипов А.Б., Жаскиленова А.Е. 

КӨРКЕМ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ЖАС ПЕДАГОГТАРДЫҢ  

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ...............................161 

Кунанбаева М.Ш. 

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  

КАЗАХСТАНЕ………………………………………………………………………………..……167 



154 
 

             Касымова Р.С. 

п.ғ.к., профессор м.а.  
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

Айдар А.Е. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Алматы қ. 

 

ЖАСӨСПІРІМДІК ШАҚТАҒЫ МАЗАСЫЗДАНУ 
 

Түйін: Мақалада мазасыздануының әртүрлі психикалық жағдайлары мен әсер ету факторлары 

қарастырылады.Мазасыздану стресстік жағдайға эмоциялық реакция ретінде туындайды және уақыт өте келе 
қарқындылықпен дамуы мүмкін. Мазасызданудың негізгі факторлары өте көп. Жасөспірімдік шақта осы 

мазасыздану салдарынан өте көп қиыншылықтар байқалады.  

Түйінді сөздер: жасөспірім, психологиялық сипаттамалар, мазасыздану, үрей, тұлғалық үрей, МЕН-

концепциясы, психопрофилактика, түзету. 

Аннотация: В этой статье рассматриваются тревожность подростков.Тревожность возникает как 

эмоциональная реакция на стрессовое состояние и со временем может развиваться разной интенсивностью. Очень 

много основных факторов беспокойства.  В подростковом возрасте тревожности наблюдается очень много 

трудностей.   

Ключевые слова: подросток, психологические характеристики, тревожность, личностная тревога, Я-

концепция, психопрофилактика, коррекция. 

Summary: In this article: among the various mental States, much attention is paid to the state of anxiety. Anxiety 

in the world of human stress is a common phenomenon with different emotional manifestations. Anxiety arises as an 
emotional reaction to a stressful state and can develop with different intensity over time. There are many main factors of 

concern. And in adolescence, because of this anxiety, there are a lot of difficulties. Therefore, the main factors of its impact 

were prescribed. 

   Keywords: teenager, psychological characteristics, anxiety, anxiety depending on the situation, personal anxiety, 

Self-concept, psychoprophylaxis, correction. 

 
Эмоциялық бұзылулардың негізі ретінде балалардың мазасыздық мәселесі қазіргі уақытта 

пәнаралық болып табылады. "Мазасыздық" ұғымы әртүрлі мағынада қолданылады, бұл оның 

түсіндірмелерінің белгісіздігін туындатады. Мазасыздық стрессогендік факторлардың әсерінен пайда 

болатын өтпелі психикалық жағдай ретінде де, әлеуметтік қажеттіліктердің фрустрациясына ілеспе 
феномен ретінде де, өзіндік тұлғалық қасиет ретінде де қарастырылады [1, 52 б.]. 

Дефинициялардағы келіспеушіліктер зерттеушілердің көпшілігіне балалардың эмоционалдық 

бұзылулары тергеусіз өтпейді деп санауға кедергі келтірмейді, ал кейіннен өзіндік жеке 
сипаттамалардың, нервтік-психикалық және психосоматикалық ауытқулардың пайда болуына ықпал 

етеді. 

Әрине, тек дабыл ғана емес, адамның мінез — құлқының бұзылуына, психикалық және әлеуметтік 

денсаулығының бұзылуына себеп болып табылады, баланың немесе жасөспірімнің дамуына жағымсыз 
вариацияның басқа да психологиялық тетіктері бар. Алайда, "қиын балалардың" ата - аналары 

психологқа жүгінетін проблемалардың басым бөлігі, оқыту мен тәрбиелеудің қалыпты жүрісіне кедергі 

келтіретін айқын бұзушылықтардың басым бөлігі өз негізінде баланың эмоциялық тұрақсыздығымен, 
яғни алаңдаумен байланысты. Дабылдың пайда болу себептерін, оның даму механизмдерін, түрленуін, 

басқа жағдайларға айналуын білмей, көбінесе баламен не болып жатқанын, оның іс-әрекетінің шын 

себептері қандай екенін және ең бастысы, оған қалай көмектесу керектігін түсіну қиынға түседі. 
Үрейленудің жоғары деңгейі баланың қандай да бір әлеуметтік жағдайларға эмоциялық бейімділігінің 

жеткіліксіздігі. 

Отандық психологияда мазасыздану мәселелерін зерттеген ғалымдар: Е. Ю. Брель, А. К. 

Дусавицкий, А. И. Захаров, А. М. Прихожан, Ю. Л. Ханин және т.б. айналысты. Ғалымдардың 
зерттеулері соңғы 10-20 жылда мазасыз  балалардың саны ұлғайып,оның көріну формасы өзгергенін 

анықтады. 

А.М.Прихожанның мазасыздық ұғымдарына берген анықтамасы: «Үрей – тұлғааралық қарым-
қатынастарының психологиялық бейберекет күйінің субъективті көрінуі, оның дезадаптациясы» деген 

негізгі ұстанымы, бұл зерттеудің түпнегізі болып табылады [2, 47 б.]. 

Барлық  зерттеушілердің көзқарастарын жинақтап, "мазасыздық" ұғымына  теріс эмоциялық 
бояуы бар уайымдауға, қауіптерге және мазасыздыққа жоғары бейімділікпен сипатталатын адамның 

жағдайын кіріктіреміз [3, 76 б.]. 
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"Мазасыздық" термині осы жағдайды сипаттау бейімділігіне салыстырмалы жеке 

айырмашылықтарды белгілеу үшін қолданылады. Бұл жағдайда мазасыздық жеке тұлғаның белгісі. 
Мазасыздық, немесе жеке мазасыздану, тікелей мінез-құлықта көрінбейді.Бірақ оның деңгейі 

индивидтің мазасыз күйі қалай жиі ме, әлде қалай қарқынды пайда болатынын анықтауға болады [4, 76 

б.]. 

Мазасыздықтың екі негізгі түрі бар. Олардың біріншісі-  жағдайға байланысты, яғни нақты жағдай 
туындағанда, ол объективті алаңдаушылық тудырады. 

Бұл жағдай мүмкін болатын қиындықтар мен өмірлік асқынулар алдында кезкелген адамда пайда 

болуы мүмкін. Бұл жағдай қалыпты ғана емес, өзінің оң рөлін атқарады.Ол адамда туындаған 
проблемаларды шешуге шындап және жауапкершілікпен қарауға мүмкіндік беретін өзіндік жұмылдыру 

тетігі болып табылады.Адамның алдында маңызды мән-жайлардың жауапсыздығын көрсеткен кезде 

ахуалдық алаңдаушылықтың төмендеуі ақталмаған болып табылады, бұл көбінесе инфантильді өмірлік 
позицияны, өзіндік сананың жеткіліксіз қалыптасуын көрсетеді. 

Екінші түрі-жеке мазасыздық деп аталады. Ол әртүрлі өмірлік жағдайларда,соның ішінде ол 

объективті түрге ие емес мазасыздануға тұрақты бейімділікте көрінетін жеке тұлға ретінде 

қарастырылуы мүмкін. Ол  қорқыныш жағдайымен, қауіптің белгісіз сезімімен, кез келген оқиғаны 
қолайсыз және қауіпті деп қабылдауға дайындығымен сипатталады. Мұндай жағдайға ұшырайтын бала 

көңіл-күйі тұрақсыз болады, оған қоршаған ортамен қарым-қатынас қиынға соғады, ол оларға 

қорқыныш және үрей ретінде қабылданады [1, 96 б.]. 
Жасөспірімдік шақтағы мазасыздану  аағзасының жыныстық жетілумен, қарым-қатынас жүйесінің 

өзгеруімен байланысты. Психикалық және физиологиялық даму сызықтары қатар жүрмесе де, осы 

кезеңнің шекарасы белгісіз.Кейбір балалар жасөспірімдік мазасыздануға ерте түседі, басқалары 
кейінірек, мазасыздық дағдарысы 11 мен 13 жаста да туындауы мүмкін. Л. И. Божовичтің айтуынша,  

мазасыздық  басталғанда, бүкіл кезең бала үшін де, оған жақын ересектер үшін де қиын болады. 

Сондықтан жасөспірімдік шақтағы мазасыздықты кейде ұзаққа созылған дағдарыс деп те атайды. 

Жасөспірімдер 10-11-14-15 жас аралығындағы кезең деп саналады [ 5, 57 б.]. 
Жасөспірімдік жаста өзіне, өзінің физикалық ерекшеліктеріне назар аударылады; 

айналасындағылардың пікіріне реакция шиеленіседі, өзінің қадір-қасиеті мен реніштігі 

артады.Физикалық кемшіліктер жиі көрініс береді.Ең алдымен, бала жасымен салыстырғанда, өз 
денесіне назар аударатын дене өзгерістеріне ғана емес, жасөспірімнің жаңа әлеуметтік рөлімен де 

байланысты. 

Бұл, ең алдымен, дамудағы сәйкессіздікпен, мезгілсіз дамуымен және оның кідіруі мен 

байланысты. 
Х.Ремшмидт атап өткендей, өздерін құрдастарымен салыстыру өзекті болып отыр.Қалыпты 

өзгергіштіктің ауқымы белгісіз болғандықтан, бұл үрей туғызуы және өткір қақтығыстарға немесе 

депрессивті жағдайға, созылмалы невроздарға әкелуі мүмкін.Жағдайды және ерте жыныстық жетілу мен 
дамудың кідіруі ушықтырады [6, 72 б.]. 

Жыныстық жетілу ағзадағы эндокриндік өзгерістерге байланысты.Өсу мен салмақтың өзгеруі дене 

пропорциясының өзгеруімен бірге жүреді.Алдымен ересек мөлшерге дейін бас, қол және аяқ, содан 
кейін аяқ-қолдар мен яқтар ұзарады. Жылына 4-7 см жететін қаңқаның қарқынды өсуі бұлшықеттің 

дамуынан озады.Мұның бәрі дененің кейбір үйлесімсіздігіне, жасөспірімнің өзгеру бұрышына 

әкеледі.Бала бұл уақытта өздерінде жиі  мазасыздықты сезінеді. Екінші жыныстық белгілер пайда 

болады,  жыныстық жетілудің сыртқы белгілері-әр уақытта әртүрлі болады. Ұлдарда дауыс өзгереді, 
кейбіреулерінде дауыстың тембрі  күрт төмендейді, кейде жоғары ноталар да үзіледі, бұл өте ауыр 

болуы мүмкін.Басқалардың дауысы баяу өзгереді және бұлар біртіндеп алға жылжып cезілмейді.  

Жылдам дамумен байланысты жүрек, өкпе, ми т.с.с. қанымен қамтамасыз етуде қиындықтар 
туындайды. Сондықтан жасөспірімдер үшін тамырлы және бұлшық ет тонусының ауытқуы тән. Ал 

мұндай ауытқулар физикалық жағдайдың тез ауысуын және тиісінше көңіл-күйді тудырады. Тез өсіп 

келе жатқан бала дене күшін сезінбей, доп қуып немесе би билей алады, содан кейін, салыстырмалы 
тыныш уақыт кезеңінде шаршаудан құлайды. Бұл ретте сергектік, құмарлық, қуанышты жоспарлар 

қарақшылық, қайғы және толық пассивтілік сезіміне ауысады. Жасөспірім жасында эмоциялық фон 

тұрақсыз болады. 

Бұған қоса, бала ағзасында болатын физикалық және физиологиялық өзгерістерге үнемі 
бейімделуге, "гормондық дауыл" уайымдауға мәжбүр. Жасөспірімнің жарқын ерекшеліктерінің бірі-

тұлғалық тұрақсыздық. Ол ең алдымен көңіл-күйдің жиі ауысуында, аффектілік "жарылғыш", яғни 

жыныстық жетілу процесімен, ағзадағы физиологиялық өзгерістермен байланысты эмоционалдық 
лабильділікте көрінеді.Жасөспірімнің жеке құрылымында тұрақты, түпкілікті, қозғалмайтын ештеңе жоқ 

екендігі туралы Л. С. Выготский жазған болатын [5, 264 б.]. 
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Жасөспірімдер жасы күйзеліске, қиындықтарға және дағдарыстарға толы. Бұл кезеңде мінез-

құлықтың тұрақты формалары, мінез-құлықтың белгілері, эмоционалдық ден қою тәсілдері 
қалыптасады, бұл жетістіктер, білімді, іскерлікті жылдам өсіру, "мен" қалыптасуы, жаңа әлеуметтік 

позиция алу кезеңі. Сонымен қатар, бұл балалар әлемі сезімінің жоғалуы, мазасыздық пен 

психологиялық ыңғайсыздық сезімінің пайда болуы. 

Үрейленудің екі нұсқада өтуі мүмкін екенін ескеру керек: бұл қорқыныш-ашулану және 
қорқыныш-қайғы, әртүрлі формада көрінеді, бірақ дезадаптацияның себептері бірдей болуы мүмкін. 

Ересек кезеңде отбасы мен мектептің маңыздылығына назар аудару қажет. Жасөспірімдер жасы-

бұл көзге түсумен  мен "ересек болу" түсінбеушілік арасындағы қарама-қайшылық, тәуелсіздікке 
ұмтылу мен ересектердің нұсқауларына бағыну қажеттілігі арасындағы қарама-қайшылық. Ф. Кендалл 

өзінің "Балалар мен жасөспірімдердің психотерапиясы" еңбегінде, "балалар мазасыздығының 

туындауында отбасылық факторлардың рөлін зерттеуге қатысты" бақылау " немесе "бақылауды 
қабылдау" ұғымы жатыр деп атап өтеді. 

Мұндай бақылаумен автор балалардың мінез-құлқы оқиғалар мен нәтижелерге әсер етуі мүмкін 

деген сенімділік деңгейін түсіндіреді. Мазасыздық және депрессивті бұзылулардан зардап шегетін 

ересектер әртүрлі оқиғаларға жеткілікті бақылау жасауға мүмкіндік бермеген және ата-ананың 
гиперопекасымен және дербестікке беймәлім қарым-қатынасымен ерекшеленетін отбасылық 

атмосфераны сипаттайды, бұл кейіннен дабыл мен депрессияға әкеп соқтырады. Автор диагнозы бар 

балалар басқа балаларға қарағанда жиі өз отбасыларында қолдау көрсетілмегенін, шешім қабылдауда 
бірлік пен еркіндік, сондай-ақ жиі қақтығыстардың болатынын айтып өткен. Ананың күтулері мен 

атрибуцияларын талдау кезінде баланың стресстік жағдайды шешу қабілетіне қатысты Ф. Кортландер, 

С. Кендалл және Э. Паничелли-Миндель үрейлі балалардың аналары олардан үлкен дистресс және сау 
балалардың анасына қарағанда осы жағдайларды шешу қабілетінің аз екенін айтады. Ғалымдар 

балаларды тәрбиелеу кезіндегі ұлттық әдет-ғұрыптар мен нанымдар, тыйым салулар мен гиперопекамен 

ерекшеленетіні айқын көрінген үрейлі және депрессивті симптоматикаға әкелуі тиіс деген болжам 

жасайды. Бұл авторлардың болжамдары, әсіресе 11-13 жастағы балаларға қатысты болды. Осы барлық 
мәліметтерді ескере отырып, аталған отбасылық факторлардың әрқайсысы баланың үрейлі мінез-

құлқына, мазасыздануына әсер етеді  деп айтуға болады. Зерттеген ғалымдар "бақылау сезімі төмен 

балалар алаңдаушылық уайымға ұшырауы мүмкін"- дейді: 
Жасөспірімдік жастағы қиындықтар жоғары қоздырғышпен, аффектілікпен, қатты ренжітуге 

реакциямен, үлкендерге қатысты жоғары сыншылдықпен байланысты. Егер бұл ерекшеліктерді 

ескермесе, онда жасөспірімдердің адамгершілік қасиеттерінің дамуы мен мінез-құлқында тұрақты 

ауытқулар қалыптасуы мүмкін. Жасөспірімдер жасы - бұл өтпелі жас, өтпелі кезең, бала кезінен 
ересектерге дейін, эмоциялық және когнитивті саланы қалыптастыруға теріс әсер ететін көптеген 

қақтығыстар пайда болады. 

Референттік топтың рөлі артады, бұл еліктеуге үлгі ретінде ата-аналармен ажырасуға ықпал етеді. 
Ата-аналар тарапынан шектеулер мен тыйымдар өседі; отбасындағы жаңа өзгерістерге байланысты 

қақтығыстар саны артады. 

Экономикалық жағдайлар жасөспірімнің үрейленуінің себебі болуы мүмкін, өйткені ол өзін үнемі 
тәуелді, дәрменсіз сезінеді. Оқушылар ұзақ уақыт ата-аналарының  қаржылық жағдайына тәуелді, 

өйткені мектепте білім алу  үдерісі ұзақ болады. 

Мектепте үлгермеушілік сондай-ақ мазасыздықтың туындауына әкеп соғатын жанжалдардың 

себебі болуы мүмкін. Ата-аналар мен балалар арасындағы шиеленісті қарым-қатынас арқасында өздерін 
сенімсіз және мазасыз сезінеді, ал олар өз кезегінде өз сипатын қалыптастырады. Үйімен қатар мектеп-

әлеуметтендірудің маңызды сатысы. Мектептегі қиыншылықтар  негізінен оқу үлгерімі, бейімделуі, 

беделі туындауы мүмкін. Оқу үлгеріміне қойылатын талаптарға байланысты мұғалімдермен де, 
құрдастарымен де қақтығыстар туындайды. Мұндай мінез-құлық қабілеті бар және өте ынталы жастарда 

да кездеседі. Табысқа деген айқын ұмтылысы болашаққа қолайсыз перспективалармен бетпе-бет келеді. 

Осылайша, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, мазасыздық психикалық сипат ретінде оның 
мазмұнында, көздерінде, көрініс формаларында анықталатын айқын жас ерекшелігі бар екенін 

анықтауға болады. Әрбір жас үшін шындықтың белгілі бір салалары бар, олар тұрақты білім ретінде 

нақты қауіп-қатерге немесе алаңдаушылыққа қарамастан жоғары алаңдаушылық тудырады. 

 Тұрақты тұлғалық білім беру мазасыздық жасөспірім жасына айналады. Осы сәтке дейін ол 
әлеуметтік-психологиялық бұзылулардың кең шеңберінің туындысы болып табылады, ол 

генерализацияланған ситуациялық реакцияларды білдіреді. Жасөспірімдік жаста мазасыздық мен-

баланың концепциясына сүйеніп, жеке тұлғалық қасиетке айнала бастайды. 
«Мен»- жасөспірімнің тұжырымдамасы жиі қарама-қайшы, бұл өз табыстары мен сәтсіздігін 

қабылдау мен барабар бағалауда қиындықтар туғызады. Бұл жаста өзіне тұрақты қанағаттанарлық 
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қарым-қатынас қажеттілігінің фрустрациясының салдары ретінде алаңдаушылық туындайды. 

Жасөспірімдік жастағы мазасыздық деңгейінің айтарлықтай артуы сипаттың психастениялық екпінінің 
қалыптасуымен байланысты болуы мүмкін.Мазасыздық жасөспірімдер жастан бастап қызметтің 

тиімділігін арттыруға байланысты жұмылдыру рөлін атқара алады.Сонымен, алаңдаушылық-

жасөспірімнің мінез-құлқына жанама әсер ететін фактор. Психологиялық көмек көрсету үшін 

мазасыздануды, оның түрін және әрі қарай жұмыс жасау жоспарын құру қажет.  
Мазасыздық деңгейі мен табиғатын анықтауға мүмкіндік беретін арнайы психодиагностикалық 

әдістер бар. Осы мақсатпен біз БМДКӨ - "балалар мазасыздығының көп өлшемді бағасы" әдістемесін 

қолдана отырып зерттеулерді қарастырдық. 
Жасөспірімдер жасындағы алаңдаушылықты зерттеу кезінде алынған теориялық және 

эксперименталды деректер негізінде біз оның алдын алу және жеңу принциптерін анықтадық, олардың 

ең бастысы басқа да тұлғалық білім беру сияқты әрбір жас топтары үшін балалардың әлеуметтік 
қажеттіліктерін жүзеге асыру мен қанағаттандырудың барабар тәсілдерін әзірлеуге бағдар болып қалуда, 

жасөспірім жастағы қыздар мен ұлдардың мазасыздануын алдын алу бойынша психологиялық-

педагогикалық ұсынымдар анықталды. Алдын-алу және түзету жұмыстарының деректерін талдау 

олардың тиімділігін арттыру үшін көптеген жағдайларда отбасылық және мектептік "орта терапиясы" 
бойынша қосымша жұмыс талап етілетінін көрдік.  

Демек, психокоррекциялық іс-шараларды ұйымдастыру мынадай бағыттарда жүзеге асырылуы 

тиіс: ата-аналар, педагогтар, психологтар және жасөспірімдер. Бұл жағдай, әсіресе мектепке дейінгі 
балалар мен кіші мектеп оқушылары үшін маңызды, басқа да жас шамасына дейін маңызды болып қала 

береді. 
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