
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №3(60) 2019 ж. 

5 

МРНТИ:15.21.45 

 

Tapalova O.B.1, Tusubekova K.K.2 

1,2Abai Kazakh National Pedagogical University 

Almaty, Kazakhstan 

 

RESEARCH  ACHIEVEMENT  MOTIVATION  OF  MANAGERS  AND  STUDENTS 

 

Abstract 

This article presents the results of empirical studies on the relationship of basic constructs: the need for 
achievement and achievement motivation. Documented in the study was aimed at a comparative study of 

these constructs from groups of managers and students. The study was conducted with the help of psycho-

diagnostic methods: the study of achievement motivation test A. Mehrabian; test "Need for achievement" 
Orlov; Personality Inventory "BigFive". The results suggest a positive association need to achieve and 

achievement motivation in study groups of managers and students 
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МЕНЕДЖЕРЛЕР  МЕН  СТУДЕНТТЕРДІҢ  ЖЕТІСТІК  МОТИВАЦИЯСЫН  ЗЕРТТЕУ 
 

Аңдатпа 

Мақалада эмпирикалық зерттеулердің базалық конструкторлармен өзара байланысы 

көрсетілген: жетістікке жетудегі қажеттіліктер және жетістік мотивациясы. Зерттеу жұмысы 
менеджерлер мен студенттер тобындағы аталған конструкторларды салыстырмалы түрде зерттеуге 

бағытталған. Зерттеу психодиагностикалық әдістердің көмегімен жүргізілді: А.Мехрабианның 

жетістік мотивациясын зерттеу тесті; Орловтың «Жетістікке жету қажеттіліктері» тесті; "Bigfive" 
тұлғалық сауалнамасы. Алынған нәтижелер менеджерлер мен студенттердің оқу топтарында 

жетістікке жету қажеттіліктері мен жетістік мотивациясының тиімді байланысын көрсетеді. 

Кілттік сөздер: жетістік мотивациясы, студенттер, менеджерлер, мінез-құлық, адам қызметі, 
табыстылық критерийі. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  МОТИВАЦИИ  ДОСТИЖЕНИЯ  МЕНЕДЖЕРОВ  И  СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи базовых 

конструктов: потребности в достижении и мотивации достижения. Исследование было направлено на 
сравнительное изучение этих конструктов у групп менеджеров и студентов. Исследование 

проводилось с помощью психодиагностических методов: исследование мотивации достижения тест 

А.Мехрабиана; тест "Потребность в достижении" Орлова; Личностный опросник "BigFive". 
Полученные результаты свидетельствуют о положительной связи потребности в достижении и 

мотивации достижения в учебных группах менеджеров и студентов. 

Ключевые слова: мотивация достижения, студенты, менеджеры, поведение, деятельность 
человека, критерий успешности. 

 

The problem of achievement motivation belongs to the key psychological problems: obtaining new 

results constantly supplements knowledge of scientists about the behavior of the driving forces and human 
activities. Understanding the inner mechanisms of human activity increases the possibility of growing the use 
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and mental resources in various areas of individual and social functioning of the individual. The problem of 

motivation, including motivation of achievement, refers to the topical issues of psychology, because, in fact, 
brings together a set of incentive factors, which are directly “motor” activities, since the activity without 

them is impossible. Of particular relevance, this problem becomes in the case of failure of achievement 

motivation or incentive distortion components due to psychological problems, mental disorders, etc. Since 
the introduction of the interest of researchers to the issue of achievement motivation the structure of 

knowledge about this phenomenon changed significantly. Modern ideas of achievement motivation differ 

from the original. Along with the emergence of new data, the new questions, which require answers, 

emerged. 
Achievement motivation refers to one of the main motivations of human activity. Thus, the motivation 

as a whole refers to a construct used to understand and explain the reasons for the direction and 

implementation mechanisms of human behaviour. Level and features of achievement motivation depend on 
many factors. On the one hand, the achievement motivation defined the quality of performance of tasks, 

which are important for personality and on the other hand, a plurality of variables define the level, stability 

and specificity of achievement motivation. According to current research results, achievement motivation is 
associated with both internal and external factors [1, 3, 7, 8]. 

Our comprehensive study included several stages and was designed to investigate the achievement 

motivation in health and mental pathology. It involves several steps. At first, we examined the relationship of 

achievement motivation with the studied personality factors in mentally healthy people and the on the next, 
the same relationship in persons with mental disorders. In this article, we have settled upon the mentioned 

relationships identified in the group of persons representing the mental norm, the group of managers and 

students. 
The objective of this phase of the study was to identify the links between the need to achieve and 

achievement motivation, on the one hand, and personality factors in Kazakhstan managers and students, on 

the other. 

Achievement motivations is understood by many authors as motivation, aimed at better 
implementation of activities aimed at achieving certain result, which can be applied to the criterion of 

success [1, 4, 7]. As a rule, it is about achieving good results in the most important area of human activity. 

Achievement motivation in dealing with intellectual tasks is the most studied in psychology. The traditional 
theory of achievement motivation focuses on two main aspects of the problem such as the actual aspect of 

achievement motivation and competitive aspects related to the motivation of avoiding failure [1, 6, 7]. 

Achievement motivation is a construct that describes the range of factors that provide the direction of 
the subject for the best performance of activities aimed at achieving a certain result, which can be applied to 

the criterion of success. Experience of prolonged failure is an external entity predictor of the reduction of 

expectations about its future success and the resulting negative impact on the achievement motivation. To 

update achievement attractive results and a belief in a positive outcome are not enough. There should also be 
a belief in abilities, the self-efficacy. External and internal sources have different effects on the achievement 

motivation, due to the peculiar needs of the person in self-determination and control. External sources can be 

effective only if their internalization by a subject. Internal sources, such as a sense of their own choice, 
satisfaction from the process of implementation of activities of interest clearly affecting the achievement 

motivation. 

A look at the of motivation as a phenomenon of implementation of the need to achieve, which depends 
on situational factors, and is the resultant of the interaction of the need to achieve and the factors of the 

situation, for the first time represented by J. Atkinson, who, in turn, was based on the idea of Levin [8, 9, 12]. 

We assumed that the subjects from various study groups could detect significant differences between 

the need for achievement and its implementation in the complex phenomenon of achievement motivation. 
This is why we have used the technique called “The need for achieving the goal” [2, 5], which helped us to 

measure the need for achieving the goal, success and overall achievements. According to the author of the 

questionnaire, the higher person’s self-esteem, the more he is active and aims to achieve. The need for 
achievement is regarded as personal property, installation. 

Motivation of achievement is expressed in an effort to improve results, persistence in achieving their 

goals and influence the whole of human life. However, the feature of this method is that it measures the need 

for achievement. 
Yu. Orlov (1978) has developed this questionnaire. According to the developer, people with high need 

for achievement have the following traits: persistence in achieving their goals, dissatisfaction by what they 
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reached, constant desire to do business better than before, much inclination to get involved in the work, in 

any case, the desire to relive the pleasure of success, failure to work badly, the need to invent new methods 

of work by the most ordinary cases, the lack of competitive spirit, the desire that others have experienced the 
success and achievement of results with them, dissatisfaction with easy success and unexpected ease the 

problem, a willingness to accept help and to help others in solving difficult problems to share the joy of 

success. 
In the study, we used a “Big Five” questionnaire adapted by B. E. Orlov together with A. A. 

Rukavishnikov and I.G. Senin. [2]. 

The study involved 104 managers from different companies and 105 students. 

Results of the research. The first objective of the study was to obtain information about the link 
between requirements for achieving the goals and achievement motivation. We share the view of the 

motivation as a phenomenon of the implementation of the need to achieve, depending on situational factors 

and are the resultant of the interaction of the need to achieve and the factors of the situation. 
This view was first presented in works by John Atkinson [1], which, in turn, was based on the idea by 

K. Levin [9]. Sharing the concept of “need to achieve” and “achievement motivation”, we nevertheless 

assumed that these are normal psychological phenomena must be linked. 

We have received the following correlation between the indicators of the need for achievement (“Need 
to achieve the goal” questionnaire by Yu. M. Orlov) and indicators of achievement motivation (questionnaire 

of achievement motivation by A. Mekhrabian) in managers (we used Pearson’s correlation coefficient): 

0,586 

In the course of empirical study of achievement motivation among representatives of mental norm, we 
need to, first of all solve the problem of identifying the psychological uniformity, similarity or, on the 

contrary, diversity, otherness of different groups within the sample of representatives of the norm. The 

presence of subgroups norm in the group of managers and students helped to solve this problem. 

First of all, it was necessary to establish a measure of similarity / difference between the groups of 
students and managers on the main parameters of constructs, which is the need for progress and achievement 

motivation. In addition, it was important to identify the relationship between these two constructs, because 

from a theoretical point of view, a high need for achievement is not always clearly linked to achievement 
motivation. Achievement describes the phenomenon that is an interaction of the need for achievement with 

factors of the situation. 

As a result of this interaction in conjunction with refraction factors of the situation through individual 

psychological characteristics of the individual, there may be different configuration ratios need for 
achievement and achievement motivation. We believe that these changes may significantly differ in health 

and mental disorders. 

Therefore, the presentation of results of empirical research will start with the analysis of the ratio of 
the need for achievement and achievement motivation in normal. 

Table 1 shows the correlation between the need for achievement (questionnaire “The need for 

achieving the goal” by Yu. Orlov) and indicators of achievement motivation (achievement motivation 
questionnaire by A. Mekhrabian) in students and managers (Pearson correlation coefficient used) [2, 10]. 

Table 1 Link between the need for achievement and achievement motivation in managers and students 

 

Test group Correlation of indices of need for achievement and achievement motivation 

Managers 0.586 

Students 0.727 

 

As we can see, in both subgroups of the group representing conditional norm, we revealed significant 
positive relationship between the need for achievement and achievement motivation. In other words, the 

higher the subject’s current need to achieve, the more likely it is realized in achieving adequate motivation 

and vice versa. 
This result is obvious for the group norm and generally does not require proof. However, for the check 

of this link is necessary for comparison of a similar link with groups of subjects, representing mental 

pathology. 

The next question that we need to answer is a question of the homogeneity of the group of psychical 
norm on parameters of need for achievement and achievement motivation, that is, the basic constructs of this 

study. 
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Table 2 shows the results obtained when calculating the Mann-Whitney test for indicators of need for 

achievement and achievement motivation of groups of students and managers. 
Table 2. Comparison of the need for achievement and achievement motivation of students and 

managers 

 

Compared figures 
Mann-Whitney test for indicators of need for achievement 

U Importance 

Need for achievement -1.376 0,.175 

Achievement motivation -1.841 0.066 

 
For a deeper and more differentiated understanding of the subject of our study it was necessary to 

examine its interdependence with personal characteristics. 

So, in order to answer the question of the relationship of achievement motivation with certain personal 
characteristics, we analyzed data obtained using “Big Five” questionnaire, achievement motivation 

questionnaire by A. Mekhrabian and “The need to achieve the goal” questionnaire by Yu. M. Orlov. 

Significant correlations between the studied parameters in the group of managers are presented in 

Table 3. 
Table 3 - Correlations of the need for achievement and achievement motivation with personality 

factors 

 

Personality factors Need for achievement Achievement motivation 

Extraversion-introversion - -0,362 

Search for impressions-impressions avoidance -0,422 - 

The feeling of guilt-guilt avoidance -0,539 - 

Affection-apartness -0,404 -0,376 

Warmth-indifference - -0,449 

Self-control-impulsivity -0,368 -0,424 

Perseverance-lack of perseverance -0,427 -0,503 

Foresight-carelessness - - 0,417 

Self-control-lack of self-control -0,460 - 

Emotional instability-emotional stability -0,405 - 

Depressiveness-emotional comfort -0,366 - 

Self-criticism-self-sufficiency - -0,570 

 

Note 1. In this and following tables ** - means correlation is significant at the of 0.01 level; * - means 

correlation is significant at the level of 0.05 level. 
 

As we can see from Table 3, all obtained correlations are negative. To simplify the perception of 

digital material we can note that it is possible to talk about qualitative positive correlation between need to 
achieve and achievement motivation, on the one hand, and the right side of the personality factors presented 

in the first column. 

While making the analysis, we will correlate the data obtained on links of personal factors with 
achievement motivation, with the data obtained by the connection of the same factors with the need to 

achieve. We believe that such a review more fully presents the phenomenology of the research subject, as the 

need to achieve and achievement motivation are not only related to the theoretical level but we also received 

the confirmation of this link in a group of managers at the empirical level (r = 0,586**). 
The results of correlation analysis showed the presence of negative link between indicators of 

achievement motivation and extraversion (-0.362*) in the group of managers. It means that managers having 

a high level of achievement motivation are more likely introverts than extroverts. 
 

Conclusion.We can see that there is no significant difference either in the need for achievement, or any 

achievement motivation between indicators of subgroups of students and managers, although it can be 
assumed that the differences in age, experience, and professional affiliations could affect the parameters of 

needs and, especially, achievement motivation. Therefore, a group representing the conditional rule can be 
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regarded as sufficiently uniform in the expression of key constructs studied. In addition, it confirmed a 

positive relationship needs to progress and achievement motivation among representatives of the study 

group. 
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СПОСОБЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ  КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ  

В  ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ  ПСИХОЛОГИИ: 

ОГРАНИЧЕНИЯ  И  НЕОБХОДИМОСТЬ  ПЕРЕМЕН 

 

Аннотация 
В данной статье представлена оригинальная модель обучения экзистенциальной психологии и 

психотерапии в рамках университетского курса. Рассматривается нет олько проблема передачи 

теоретических знаний студентам об экзистенциальном направлении, но и практически еаспекты 

подготовки психологов. 
Особенности экзистенциального направления психотерапии, заключаются в отсутствии 

определённого алгоритма действия у психотерапевта. Поэтому ставится вопрос о возможности 

первоначального формирования «экзистенциального отношения» устудентов-психологов. 
Ключевые слова: психологическое консультирование, экзистенциальная психотерапия, 

терапевтическая школа, смерть, свобода, одиночество, смысл, методология, модель. 
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ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛДЫҚ  ПСИХОЛОҒИЯДАҒЫ  ПСИХОЛОҒИЯЛЫҚ 

КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРҒА  ОҚЫТУ  ТӘСІЛДЕРІ: 

ШЕКШЕУЛЕР  МЕН  АУЫСЫЛАР  ҚАЖЕТТІЛІГІ 

 

Аңдатпа 
Мақалада университет курсының шеңберінде экзистенциалдық психология мен 

психотерапияны оқытудың оригиналдық моделі көрсетілген. Студенттерге экзистенциалдық бағыт 

жөнінде теориялық білім беру проблемалары ғана қарастырылмай психологтар дайындаудың 
тәжіребелік аспектілері де келтірілген. Психотерапияның экзистенциалды бағытының ерекшеліктері 

психотерапевтте белгілі бір әрекет алгоритмінің болмауы болып табылады. Сондықтан студент-

психологтардың «экзистенциалды қарым-қатынасты» бастапқы қалыптастыру мүмкіндігі туралы 
сұрақ қойылады. 

Түйін сөздер: экзистенциалды психотерапия, терапевтік мектеп, өлім, еркіндік, жалғыздық, 

мағына, әдіснама, модель. 
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LIMITATIONS  AND  NECESSITY  TO  CHANGE 

 
Annotation 

This article presents the original model of learning existential psychology and psychotherapy in the 

framework of the university course. It considers not only the problem of transfer of theoretical knowledge, 
but also the practical aspects of the training of psychologists. 

Features of the existential direction of psychotherapy, consisting in the limited algorithms of action of 

the psychotherapist. The question arises about the possibilities of the initial formation of the concepts of 
"existential relations" among students-psychologists. 

Keywords: psychological counseling, existential psychotherapy, therapeutic school, death, freedom, 

loneliness, meaning, methodology, model 

 
Введение. При перепроектировании курса психологического консультирования мы должны 

были думать о проблемах, с которой мы столкнулись (причины, по которым «традиционный» подход 

не подходит этому курсу), и с которыми мы столкнемся во время обучения студентов-психологов. 
В соответствии со структурой академической программы, студенты сначала были 

представлены в различных школах консультирования, и им была предоставлена возможность 

выработать свой «стиль» во время практических занятий. С одной стороны, этот формат требовал 
предоставления как можно большего количества подходов; и с другой стороны, в результате такого 

формата студенты воспринимали теории и практические навыки как отдельные объекты. Принимая 

это во внимание ставилась цель познакомить обучающихся с широким спектром терапевтических 

школ и попытаться сформировать их системное понимание (не просто как набор текстов, а теория 
исходящая из практики). Философия и методология информируют нас о том, что наиболее 

плодотворным корнем любой социальной практики, включая экзистенциальную психологию и 

психотерапию, является онтология - вопрос бытия. Она обосновывает как эпистемологию, так и 
этику (то, как мы знаем вещи и ценности, которыми мы руководствуемся). Основная идея 

совершенно ясна: онтология является основой эпистемологии и этики и, следовательно, основой 

практически любой социальной практики, включая психотерапию [1, 3, 4, 5, 6,7,8]. Поэтому нам 

казалось логичным организовать наш курс вокруг онтологических вопросов, сделать их 
«связующими звеньями» нашего курса. Следует отметить, что мы представили как философские 

экзистенциальные подходы, так и психотерапевтические подходы. Очевидно, что экзистенциальная 
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психотерапия глубоко укоренилась в философии, и в некоторых случаях даже очень трудно отличить 

одно от другого. 

Экзистенциальная психология и психотерапия - это больше отношение, чем техника. 
Европейская экзистенциальная мысль отличается большими акцентами на трагических аспектах 

человеческого существования, таких как смерть, одиночество. Исторически экзистенциальная 

психология берет свое начало от экзистенциальной философии. К генеалогическому древу 
экзистенциализма принадлежат многие знаменитые философы и писатели. В качестве 

предшественников можно назвать такие выдающиеся фигуры, как Ницше, Бергсон, Виндельбанд, 

Рикерт, Дильтей, Данте, Лермонтов. На возникновение этого направления повлияли философия 

экзистенциализма Сёрена Кьеркегора, Мартина Хайдеггера и Жана-Поля Сартра и 
феноменологическая психология Эдмунда Гуссерля. 

Основная часть. Выделены проблемы, с которыми мы столкнулись при разработке этого 

курса, которые делятся на две категории: «технические» и «методологические». Технические 
препятствия были связаны главным образом не с самой природой психологического 

консультирования, а со структурой и ограничениями академической системы. Среди них были: 

1) Различия в начальном уровне студента, их предыдущих знаниях и опыте: некоторые 

студенты были почти совершенно незнакомы с какими-либо теориями до этого курса 
(экзистенциальные тексты обычно ограниченно включаются в учебные планы даже в программах 

психологической консультации); 

2) Ограниченность научной литературы по практической психологии, доступной на русском 
языке: хотя некоторые подходы были очень хорошо представлены на русском языке и многие книги и 

статьи были переведены, некоторые другие не были представлены вообще или в очень ограниченной 

степени; 
3) Ограничения по времени (один курс лекций -15 часов, практические занятия - 30 часов); 

4) Формат учебной программы, который требовал от нас предоставления учащимся широкого 

спектра подходов, чтобы не концентрироваться на одной конкретной школе 

5) Отсутствие собственного опыта тренера. 
 

В дополнение к формальным, техническим проблемам существовали и более сложные 

методологические проблемы, связанные с природой самой практики психологического 
консультирования. Как заметила Мещерякова Э.И., у психологического консультирования нет 

единственного основателя. Таким образом, хронологический порядок не был удобен для этого курса. 

Еще одним препятствием, с которым часто сталкиваются, является отсутствие прямых «техник» или 
«навыков». Практические психологи часто избегают упоминания «навыков» в пользу свободы и 

ответственности - поэтому каждый терапевт создает свой собственный способ работы. В свою 

очередь понимание психологического консультирования как искусства стало всё чаще применяться 

как часть более широких обязанностей в профессиях, предполагающих длительное общение с 
людьми, например в работе врачей, учителей, директоров школ, деканов, священнослужителей, 

пасторов и социальных работников. Естественно, возможности консультирования в рамках любой из 

упомянутых специальностей зависит от имеющегося времени, наклонностей, личностных качеств, а 
также от наличия информации об индивиде. 

И Кьеркегор первым в европейской философии начинает утверждать, что человеческое 

существование, «экзистенцию», надо осмысливать совершенно иначе, чем существование природы 

или существование истории. 
Конкретный объединяющий блок был необходим для того, чтобы логически «связать» 

различные теории и школы вместе. Это может быть, например, «внешняя» единица, предлагаемая 

методологией психотерапии (например, континуум «директивная-косвенная» или «рефлексия-
интерпретация»). 

Экзистенциализм известен тем, что имеет дело с «конечными вопросами бытия», такими как 

«что такое бытие?», смертью, смыслами жизни и т. д. Читая различные экзистенциальные тексты, 
можно отметить одну интересную особенность большинства из них: авторы намеренно или 

непреднамеренно обычно подчеркивали одну или несколько «конечных проблем» и организовывали 

свои модели вокруг них. Это не значит, что эти авторы не обращали внимания на другие факторы, а 

просто выделяли некоторые из них больше, чем другие. Представляя экзистенциальные подходы 
через призму таких факторов можно увидеть взаимосвязи между различными подходами. 
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Тогда возник вопрос: какая именно теория? Какая совокупность «экзистенциальных конечных 

вопросов» будет не обширной и, с другой стороны качественной? 
Ограниченное количество «факторов», которые позволили нам представить через них 

практически большинство наиболее известных экзистенциальных подходов представлена теория 

Ирвина Ялома. Несмотря на то, что другие ученые также определили экзистенциальные данные, 
теория Ялома является одной из наиболее представленных: было переведено и опубликовано много 

книг, в том числе книги с клиническими примерами применения этой теории. Ялом ссылался не 

только на философию и собственную клиническую практику, но и на клинические исследования. 

Ялом определяет четыре «конечные проблемы жизни» - смерть, свободу, экзистенциальную 
изоляцию и бессмысленность и описывает экзистенциальные конфликты, возникающие в результате 

столкновения людей с каждой из них Подходы представлены через призму разных проблем. По 

словам Ялома, смерть является основной и самой сильной экзистенциальной проблемой, с которой 
сталкиваются люди [2,11,20,22]. Экзистенциальные подходы, которые мы представили нашим 

студентам через «призму» смерти, были философией Мартина Хайдеггера и терапевтическими 

подходами Людвига Бинсвангера и Медарда Босса. Существует значительное число философских и 
психотерапевтических школ, занимающихся свободой (и понятием ответственности). Пока мы не 

обсуждаем в настоящем, какие подходы считать экзистенциальными, а какие нет, мы просто 

перечисляем подходы, которые показались нам наиболее актуальными для представления через 

призму «свободы-ответственности». 
Мы представили несколько подходов через призму «бессмысленности» в качестве основной 

проблемы. Мы познакомили студентов с понятием того, что значение не «дано по умолчанию», но 

его нужно найти или создать для себя. Дойдя до крайности, мы могли бы предположить, что 
невозможно достичь какого-либо понятия значения, хотя бессмысленность вечна. Мы познакомили 

студентов с работами А. Камю и школами психотерапии, разработанными В. Франком, А. Ленглом. 

Резюмируя наше описание обучающей модели, основанной на экзистенциальной терапии Ялома, мы 

можем представить ее в виде таблицы. Конечно, было невозможно охватить все существующие 
экзистенциальные школы и подходы. Пока мы перечисляем подходы, которые показались нам 

наиболее актуальными для представления через призму «свободы-ответственности». Это были 

философия Я. П. Сартра и фрейдистский марксизм Эриха Фромма. Говоря об одиночестве, мы 
продолжили представлять философию Э. Фромма. Мы также представили философию Мартина 

Бубера, на которую часто ссылаются разные экзистенциальные психотерапевты. Мы познакомили 

студентов с работами А. Камю и школами психотерапии, разработанными В. Франком, А. Ленглом, 
(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Экзистенциальные школы сквозь призму «главных забот» 

 
№ Конечная забота Смерть свобода одиночество смысл 

 Подходы 
(авторы) 

М.Хайдегер, 
Дазайн-анализ (Dasein-

анализ) - анализ 

(Л.Бинсвангер, М.Босс) 

Э.Фромм, 
Я.П. Сартр, 

А.Камю, 

Р.Лейнг 

Э.Фромм, М.Бубер, И.Кьеркегор 
В.Франкл, 

А.Ленгл 

 

Тема смерти имеет большое значение для Жана-Поля Сартра и Мартина Хайдеггера, потому 
что большинство экзистенциалистских взглядов на смерть заключены в дебатах между ними. Хотя 

Хайдеггер, придерживаясь определенной религиозной убежденности, считает, что смерть придает 

смысл человеческому существованию, Сартр считает, что смерть - это великое зло, которое делает 

жизнь бессмысленной. Положение Сартра очевидно, он проистекает из его атеистического 
убеждения, которое не вмещает в себя предчувствие будущего существования и не охватывает 

идеалы, связанные с хорошей жизнью. Однако для йоруба позиция Сартра не имеет смысла и нелепа; 

они твердо верят, что человеческая личность переживает смерть. В этой статье я хочу показать, что 
концепция йоруба о человеческом существовании и смерти, переданная Иремодже, отражает 

экстракосмическое и более всестороннее понимание существования, которое укрепляет ценности, 

связанные с достойной жизнью. 

Влияние Хайдеггера на психотерапию в англоязычном мире пошло извилистым путем. 
Швейцарский врач и психотерапевт Медард Босс говорит нам, что Хайдеггер выразил надежду, что 

«его мышление выйдет за рамки исследования философа и принесет пользу более широким кругам, в 
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частности большому количеству страданий человеческие существа». Его участие в семинарах Босса 

для студентов-медиков и терапевтов с 1946 года было мотивировано этой заботой. Тем не менее, 

когда его труды стали более широко известны среди специалистов в этой области, это произошло не 
благодаря этому пути, а благодаря влиянию экзистенциализма в пятидесятые и шестидесятые годы. В 

результате, хотя мысль Хайдеггера часто трактуется как краеугольный камень экзистенциальной 

психотерапии, обычно обнаруживают, что Хайдеггер преломляется через призму гораздо более 
доступных работ Сартра, де Бовуара и Камю. 

Заключение. В настоящем статье мы описали модель, которую мы разработали и использовали 

для обучения экзистенциальной психологии и психотерапии для студентов. Модель основана на 

Яломской экзистенциальной психотерапии и рассматривает другие экзистенциальные школы сквозь 
призму «главных забот» Ялома на: смерть, свобода, одиночество и бессмысленность. Важно 

отметить, что мы предлагаем не методологическую, а дидактическую модель. Тем не менее, мы 

считаем, что более важно дать студентам понятие экзистенциального «отношения», способа 
мышления, а не обучать их большому массиву «техник» или углубляться в один подход, сводящий 

область экзистенциализма к ограниченному количеству подходов. 
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ЦЕННОСТНОЕ  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  ВЫПУСКНИКОВ  ШКОЛЫ 

В  КОНТЕКСТЕ  ОБНОВЛЁННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 

Проблемы повышения конкурентоспособности высших учебных заведений, активно решаются 

через создание системы рейтинговой оценки вузов, обеспечение процесса самооценки вуза. При этом 
недостаточно проанализированы теоретические и практические аспекты ценностного 

самоопределения выпускника школы. 

В статье рассматривается процесс профессионального самоопределениявыпускников в 
условиях обновления содержания. Также анализируются возможности вузов предоставлять 

качественное образование в условиях конкуренции. Переход к новой развивающей, конструктивной 

модели образования, сопровождается пересмотром самой модели среднего и высшего образования. 

Раскрывается определяющая роль мотивации в ценностном самоопределении выпускника 
школы. Изменения в образовании, потребовали пересмотреть многие фундаментальные ценности, 

поэтому приводится анализ терминальных и инструментальных ценностей у выпускников школы. 

Обосновывается необходимость в пересмотре учебных программ и стратегических целей 
образования в вузе. 

Ключевые слова: выпускник, обновленное содержание образования, ценностное 

самоопределение, мотив, карьера. 
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МЕКТЕП  ТҮЛЕКТЕРІНІҢ  ӨЗІН-ӨЗІ  АНЫҚТАУЫ 

ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ  БЕРУ  КОНТЕКСІНДЕ 
 

Аңдатпа 

Жоғары оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері жоғары оқу 

орындарының рейтингтік бағалау жүйесін құру, жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау процесін 
қамтамасыз ету арқылы белсенді шешіледі. Бұл ретте мектеп бітірушінің құндылықты өзін-өзі 

анықтауының теориялық және практикалық аспектілері жеткілікті талданбаған. 

Мақалада мазмұнның жаңаруы жағдайында түлектердің кәсіби өзін-өзі анықтау үдерісі 
қарастырылады. Сондай-ақ жоғары оқу орындарының бәсекелестік жағдайында сапалы білім беру 

мүмкіндіктері талданады. Білім берудің жаңа дамытушылық, конструктивтік моделіне көшу орта 

және жоғары білім беру моделінің өзін қайта қараумен сүйемелденеді. 
Мектеп бітірушінің құндылықты өзін-өзі анықтаудағы мотивациясының анықтаушы рөлі 

ашылады. Білім берудегі өзгерістер, көптеген іргелі құндылықтарды қайта қарауды талап етті, 

сондықтан мектеп түлектерінің терминалдық және іс-әрекеттік құндылықтарына талдау жасалады. 

ЖОО-да оқу бағдарламаларын және білім берудің стратегиялық мақсаттарын қайта қарау қажеттілігі 
негізделеді. 

Түйін сөздер: бітіруші, білім берудің жаңартылған мазмұны, құнды өзін-өзі анықтау, мотив, 

мансап. 
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SELF-DETERMINATION  VALUES  OF  SCHOOL  GRADUATES  IN  THE  CONTEXT  OF 

RENEWED  EDUCATION 
 

Abstract 

Problems of increase of competitiveness of higher education institutions is progressing through the 

establishment of a system of rating of higher educational institutions, providing the self-assessment process 
of the University. At the same time, the theoretical and practical aspects of the value self-determination of a 

school graduate are insufficiently analyzed. 

The article deals with the process of professional self-determination of graduates in the conditions of 
updating the content. It also analyzes the ability of universities to provide quality education in a competitive 

environment. The transition to a new developing, constructive model of education is accompanied by a 

revision of the model of secondary and higher education. 

The author reveals the determining role of motivation in the value self-determination of a school 
graduate. Changes in education demanded to reconsider many fundamental values, therefore the analysis of 

terminal and instrumental values at school graduates is given. The necessity of revision of educational 

programs and strategic goals of education at the University is substantiated. 
Key words: graduate, updated content of education, value self-determination, motive, career. 

 

Получение качественного образования является одним из необходимых жизненных 
приоритетов молодого поколения. Требования сегодняшнего времени, предъявляемые 

работодателями и рынком труда, диктуют условия, которые невозможно игнорировать. Прежде всего, 

это мобильность современных специалистов, умение самообучаться, быстро и правильно реагировать 

на изменяющие условия, применение информационных технологий и умение с ними работать, 
умение принятия нестандартных решений и принятие на себя ответственности за принятое решение. 

Система образования в Казахстане интенсивно меняется с 2016 года. Это неизбежный процесс в 

связи с динамикой развития науки и техники, информационного пространства. Человек должен быть 
мобильным и продуктивным, уметь быстро менять профориентацию, быть готовым к освоению 

меняющихся технологий. 

Наиболее динамично процессы профессионального самоопределения происходят в старшем 
школьном возрасте, когда обучающиеся активно интегрируются во все социальные сферы, 

изменяется самосознание, которое влияет на качество процессов формирования профессиональных 

интересов и окончательного выбора. Это активный возраст формирования личностной зрелости, 

выражающееся в открытие «Я», возникновение более сложных форм рефлексии, осознания своей 
индивидуальности, формирования жизненной позиции. Понимание того как развитие личностной 

зрелости связано в старшем школьном возрасте с процессами профессионального самоопределения 

позволит лучше выстраивать психологические программы работы со школьниками. 
Процесс обновления содержания образования сопровождается прежде всего проблемой 

определения образовательных компетенций. Образование в новых условиях характеризуется отказом 

от традиционного стиля обучения и переход и новой развивающей, конструктивной модели 

образования, обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления 
школьников. Обновление содержания образования – это процесс, сопровождающийся пересмотром 

самой модели среднего образования, его структуры, содержания, подходов и методов обучения 

воспитания, внедрение принципиально новой системы оценивания достижения учащихся. Весь 
комплекс мероприятий в рамках обновления содержания образования направлен на создание 

образовательного пространства, благоприятного для гармоничного становления и развития личности. 

Вместе с тем, в сознании старшеклассников наблюдается кризис ценностей, неопределённость 
молодого поколения в выборе жизненного пути, профессиональной направленности. В настоящее 

время важное значение придаётся ценностному самоопределению личности и при необходимости 

корректировка образовательного процесса. 

В базовых нормативных правовых документах Казахстана об образовании обращается 
внимание на необходимость развития полноценной всесторонне развитой личности, которая 
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приобрела знания, умения и навыки, ценностные установки и компетенции, развита не только 

физически, но и духовно [1]. 
Психологические аспекты условий развитий в личности в современной школе наиболее полно 

описаны такими отечественными психологами как А.Г. Асмолов, И.В. Дубровина, Д.И. Фельдштейн, 

и такими зарубежными психологами как A. Breidenstine, R. Carrol, L. Hollingworth, [2, 3, 4, 5, 6]. 
Концепция современного образования меняется, в связи с чем в ближайшем будущем 

образование будет ориентировано на внедрение адаптивной системы целевого практико-

ориентированного развития компетенций, обучающихся в рамках сетевого и кластерного 

взаимодействия в работодателями-организациями. В связи со сменой деятельности учащегося 
средней школы и его социального окружения, особая роль уделяется адаптации. Учащимся 

приходится адаптироваться к новым условиям обучения, взаимодействия, общения для его 

самочувствия, которое влияет на эмоциональное благополучие. В науке существует несколько 
определений адаптации. Согласно К. Роджерсу, Р. Даймонду, адаптация является интегральным 

показателем, включает в себя эмоциональный комфорт, принятие себя и принятие других. Эти три 

составляющих равновесного состояния личности предполагают, во-первых, положительные 
переживания личности, связанные с собственными достижениями и удачами, во-вторых, пребывание 

в согласии с самим собой, и, в-третьих, согласие с другими людьми [8]. 

Одним из приоритетов концепции образования является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования путём гармонизации лучших практик и 
профессиональных стандартов с помощью проведения конкурсов профессионального мастерства. 

Однако мотивы к обучению у современных обучающихся значительно различаются. Конечно, это и 

желание найти себя в жизни, в профессиональной деятельности, стремление получить престижную 
профессию, устроиться на высокооплачиваемую работу. Поэтому актуальным является вопрос об 

определении стимулов и мотивов учебно-профессиональной деятельности. 

Мотивы – это мобильная система, на которую можно влиять. Даже если выбор будущей 

профессии обучающимся был сделан не вполне самостоятельно и недостаточно осознанно, то, 
целенаправленно формируя устойчивую систему стимулирования обучения, можно ему помочь в 

профессиональной адаптации и профессиональном становлении. И прежде всего, это возможно при 

ценностном самоопределении в учебном процессе. Ценностные основы общества вызывают 
постоянный интерес, осмысление которых является необходимостью. Изменения, произошедшие в 

последние десятилетия в нашей стране, в экономике, системе образования потребовали пересмотреть 

многие фундаментальные ценности. Система ценностных ориентиров каждого человека 
индивидуальна и изменчива, и обуславливается социальной средой, семейным воспитанием и теми 

ценностями, которые привили там. Мотивы побуждают человека совершать поступки и принимать 

решения в той или иной ситуации. Экономическое и социальное положение нашей страны сильно 

изменило ситуацию в сфере высшего образования, также это повлияло на жизненные ценности, 
мотивацию выбора профессии. Вопросам изучения мотивации и факторов, влияющих на выбор 

профессии и учебного заведения студентами, уделяется особое внимание. 

Выбор учениками старших классов вуза является задачей, в которой много неизвестных, от 
правильного решения данной задачи зависит будущее самого ученика. Поэтому для победы в 

конкурентной борьбе забудущего студента вузы должны точно отслеживать все тенденции, 

связанные с мотивацией абитуриентов и факторами влияния на них, предлагать новые формы и 
методики обучения, чтобы своевременно адаптироваться к происходящим в этой сфере изменениям. 

Таким образом, определение мотивации, влияющей на абитуриентов, даёт возможность выявить те 

факторы и критерии, которые оказывают решающее влияние на выбор высшего учебного заведения. 

Наибольшую популярность среди исследователей в области психологии и психодиагностики 
получила система ценностных ориентаций, разработанная М.Рокичем [9]. 

В нашем исследовании мы использовали данную методику, в качестве респондентов были 

выпускники школы-лицея №20 г. Павлодара (всего 22 человека). Результаты исследования 
термальных ценностей выглядят согласно рисунку 1 
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Рисунок 1. Соотношение терминальных ценностей у старшеклассников. 

 

Результаты исследования инструментальных ценностей выглядят согласно рисунку 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Соотношение инструментльных ценностей у старшеклассников. 

 

Среди терминальных ценностей определённо выделялась ориентация на саморазвитие и 

самосовершенствование, вовлечение в процесс получения новых знаний. Поддержание 
определенного уровня развития свидетельствует о преобладании терминальных ценностей в учебе. 

Среди инструментальных выделяются приоритетные ценности: образованность, 

ответственность за свои поступки, независимость в суждениях, самостоятельность. Полагаем, что в 
рамках профессиональной деятельности у выпускников будет преобладать мотивация достижения 

успеха. Они быстро осознают особенности нового времени и позиционируют себя по отношению к 

новым условиям, акцентировав внимание на собственных силах, способностях, знаниях и связях. 

Интерес к получению хороших оценок и в итоге диплома, налаживание близких отношений с 
однокурсниками, повышение самооценки позволяет судить о преобладании инструментальных 

ценностей. Терминальные ценности выступают как самоцель, а инструментальные ценности как 

средство достижения других целей. Но они взаимосвязаны, возможно, доминирование одних над 
другими. 

При анализе во взаимосвязи терминальных и инструментальных ценностей отмечается, что 

изменения в запросах работодателей к профессиональным и личностным характеристикам 
выпускников, рост прагматизма в обществе не способствует в дальнейшем повышению интереса 

обучающихся к термальным ценностям. Некоторыми исследованиями отмечается доминирование 

ориентации обучающихся на инструментальные ценности и потеря интереса к термальным 

ценностям. Практика показала, что даже целеустремленные обучающихся сегодня отдают 
предпочтение результатам экзамена, а не знаниям, полученным в процессе освоения дисциплины [4]. 

В настоящее время, работодатель заинтересован в молодых специалистах с опытом работы, 

вследствие чего сложно объединить в процессе полного комплексного обучения и одновременного 
получения практического опыта. Таким образом, у обучающихся возникает необходимость в 

трудоустройстве, но обратная сторона медали: работа забирает все свободное время, в которое нужно 

использовать для изучения дисциплин. 
Преобладание определенных ценностей в процессе обучения является важной составляющей 

взаимоотношений обучающийся-преподаватель. Обучающиеся с преобладающими терминальными 
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ценностями ориентированы на преподавателей, обладающих высоким интеллектом и глубокими 

знаниями. При доминировании инструментальных ценностей обучающиеся отмечают 
преподавателей, активно сотрудничающих со ними, лояльными к оценке их знаний, обладающих 

чувством юмора. Обучающиеся, которые в приоритет ставят личностное самосовершенствование, 

будут результативнее осваивать новый материал, вступать в коммуникации с преподавателем. 
Общеизвестно, что ценность получения глубоких знаний развивается при умении преподавателя 

заинтересовать обучающихся. 

Систему обучения необходимо выстраивать с учетом стимулирования обучающихся на 

развитие терминальных ценностей. С таким типом ценностных ориентаций обучающиеся способны 
показать более высокий результат, проявить интерес к обучению, познанию нового, систематической 

и детальной проработке лекционного материала, активную вовлеченность в процесс обучения на 

практических занятиях. 
В настоящее время многие образовательные учреждения представляет собой мало адаптивную 

организацию, культура которой формируется на основе стандартов. 

Первая проблема возникает у выпускника с момента окончания школы, когда предстоит выбор 
специализации и будущей профессии. Проблема вызвана тем, что по окончании школы он, не 

способен пока сформировать личное мнение о будущей профессии, прислушивается к мнению 

родителей и общества, которые зачастую руководствуются не индивидуальными способностями 

будущего студента, а престижностью профессии и финансовым аспектом: будущим уровнем 
заработной платы, который субъективен. Здесь необходимо понимать, что высокий доход имеют 

специалисты, которые увлечены профессиональной деятельностью и постоянно развиваются в своей 

отрасли. 
Выбор престижных специализаций для обучения рождает другую проблему: после получения 

диплома студент не в состоянии устроиться на работу по специальности в связи с высокой 

конкуренцией, в то время как менее престижные отрасли нуждаются в квалифицированных 

работниках. В настоящее время рынок труда перенасыщен офисными работниками (юристами, 
экономистами), не хватает «рабочих рук» (инженеров, специалистов в области точных наук). 

Следующей проблемой современного образования является приоритет количества обучаемых 

над качеством обучения, что вызвано сложившимся в обществе стереотипом о необходимости 
каждому диплома об окончании вуза и, в свою очередь, опасением вуза не пройти аккредитацию в 

случае недобора студентов. Почему-то упорно продолжает транслироваться стереотип о том, что 

количество выпускников, предоставляемое факультетом на рынок труда, свидетельствует о 
престижности данного вузовского подразделения и о качестве образования, которое там получают 

студенты. На деле это приводит к тому, что многие студенты заинтересованы в получении не знаний, 

а диплома. Осознавая это, преподаватели не стремятся раскрыть потенциал каждого обучающегося, 

взаимодействуя лишь с самыми активными из группы, однако по завершению обучения дипломы 
получают все. 

Третьей проблемой с точки зрения студента и преподавателя является загруженность учебной 

программы, в связи с чем преподаватели вынуждены в сжатые сроки поверхностно знакомить 
студентов с изучаемым предметом, большую часть материала последние вынуждены искать и 

осваивать самостоятельно, вне занятий. Обилие общих предметов в учебном расписании не позволяет 

увеличить количество часов для изучения предметов по специализации. Это определяет 
некачественную подготовку к зачетам и экзаменам, способствует заучиванию материала, а не 

пониманию его. На основании личного опыта хотелось бы отметить, что студентов первого курса 

психологических специальностей приводит в замешательство наличие таких предметов, как 

информатика, история и философия. Общие представления об этих дисциплинах были даны в школе, 
а при получении высшего образования студент ожидает полного погружения в получаемую 

специализацию. Негативное отношение к образованию вырабатывается у обучающихся в связи с тем, 

что много предметов изучается одновременно. Для решения данной проблемы необходимо 
пересмотреть учебные планы, убрав общие предметы, что поможет обеспечить качественное 

обучение студента по выбранной им специальности. 

Следовательно, изменения необходимо начинать с изменения системы правил и традиций. В 

первую очередь, необходимо согласование системы ценностей преподавателей и обучающихся и их 
соотношение со стратегическими целями образовательной организации. Преподавателю следует 

применить роль наставника. Как правило, наставник должен обладать высокими профессиональными 
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знаниями, навыками, личностными качествами. Наставник должен осуществлять корректировку 

ценностных ориентаций, которые могут быть мобилизованы для эффективного выполнения будущей 

профессиональной деятельности. 
Чтобы процесс формирования профессионально-ценностного самоопределения успешно был 

реализован, не совсем правильно ориентироваться лишь на профессиональную сферу деятельности 

будущего выпускника. Безусловно, развитие профессионального самосознания формирует у 
обучающихся их убежденность в правильности выбора будущей профессии и нацеливает на развитие 

профессионально значимых ценностей. Но, вместе с тем, важна еще и социализация этого человека в 

обществе, в кругу семьи, в конкретной социальной группе, где он проявляет свои разные качества 

характера и где наиболее ярко видны сформированные жизненные ценности. Поэтому одним из 
значимых элементов, определяющих жизненные ориентиры человека является и система духовных 

ценностей. 

На первом месте также стоят факторы, связанные с будущим абитуриента. Стоимость и 
удобство обучения отходят на второй план. Сложность вступительных экзаменов остаются на втором 

плане. Качество же образование абитуриенты ставят выше, чем престижность вуза. Но при этом 

диплом престижного вуза воспринимается как конкурентное преимущество при трудоустройстве. 

Абитуриенты прислушиваются в основном к собственному мнению в выборе вуза и профессии, но 
при этом мнение родителей имеет значительную роль. Больше абитуриентов заинтересовываются 

карьерой в сфере информационных технологий, а также творческими, дизайнерскими профессиями. 

Заработная плата, на которую рассчитывают юные специалисты не соответствует с предлагаемой 
оплатой работодателей. 

Таким образом, одним из условий эффективности управления образовательным процессом в 

учебном заведении выступает способность и желание преподавателя быть наставником для 
обучающихся. Так же есть необходимость в пересмотре кпрограмм обучения, при этом к каждому 

будущему специалисту необходим индивидуальный подход. 
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ӘЛЕУМЕТТІК  ПЕДАГОГ  МАМАННЫҢ  КӘСІБИ  ТҰЛҒАСЫН  ҚАЛЫПТАСТЫРУДА 

ТҮРКІ  ҒҰЛАМА  МҰРАЛАРЫН  ҚОЛДАНУДЫҢ  МАҢЫЗЫ 

 
Аңдатпа 

Мақалада әлeумeттік пeдагог маманның мінезі, адамдаpмeн тез тіл табысуға бeйім болып, 

мeйіpімділік, білугe құштаpлық, адамдаpмeн жұмысқа қызығушылық, өз көзқаpасын қоpғай алу, 
оптимизм, жүйкe психикалық жүйeлepінің тұpақтылығы сeкілді кәсіби тұлғасын қалыптастыру 

барысында түркі ғұлама мұраларын қолданудың қажеттілігі жайлы айтылады. 

Ұлы түркі ғұламаларының идеялары, адамгepшілік-кәсіби сапалаp, яғни пeдагогикалық іс-
әpeкeттің адамгepшілік мазмұнын сипаттайтын жәнe пeдагогтың оқушыға, әpіптeстepінe, қоғамға, өз 

мамандығына жәнe өз-өзінe ізгіліктік қатынаста көpініс табатын сана мeн мінeз-құлықтың тұpақты 

қырларын қалыптастыратын негіз болып табылады. 

Түйінді сөздер:әлеуметтік педагог, тұлға, кәсіп, мамандану, қалыптасу. 
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THE  ROLE  OF  THE  TURKIC  HERITAGE  IN  THE  FORMATION  OF  THE 

PROFESSIONAL  PERSONALITY  OF  A  SOCIAL  PEDAGOGUE 

 

Abstract 

The article describes the need to use the Turkic heritage in the formation of professional personality of 
a social pedagogue, tendency to communicate quickly with people, kindness, desire for knowledge, interest 

in working with people, ability to defend the point of view, optimism, stability of nervous mental systems. 

The ideas of the great Turkic scientists, moral and professional qualities are the basis that characterize 
the moral content of pedagogical activity and form stable sides of consciousness and behavior of the teacher, 

manifested in humanistic attitude to the student, colleagues, society, profession and themselves. 

Keywords: social pedagogue, personality, profession, specialization, formation. 
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РОЛЬ  ТЮРКСКОГО  НАСЛЕДИЯ  В  ФОРМИРОВАНИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЛИЧНОСТИ  СОЦИАЛЬНОГО  ПЕДАГОГА 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о необходимости использования тюркского наследия при 

формировании профессиональной личности социального педагога, склонности к быстрому общению 
с людьми, доброты, стремления к знанию, интереса к работе с людьми, способности отстаивать свою 

точку зрения, оптимизма, устойчивости нервных психических систем. 

Идеи великих тюркских ученых, нравственно-профессиональные качества являются основой, 
характеризующими нравственное содержание педагогической деятельности и формирующими 

устойчивые стороны сознания и поведения педагога, проявляющиеся в гуманистическом отношении 

к ученику, коллегам, обществу, своей профессии и к себе. 

Ключевые слова: социальный педагог, личность, профессия, специализация, формирование. 
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ХХI ғaсыp үдерісінде Қaзaқстaнның білім беру жүйесін, бiлiм бepy үлгiсiн жәнe бiлiм бepy 

сaпaсын қaмтaмaсыз eту барысында баланың психологиялық жай-күйі мeн қауіпсіздігі үшін жағдай 

жасауда, отбасыда, мeктeптe, жақын қоpшаған оpтада жәнe басқа социумдаpдағы нeгативті 
құбылыстаpды болдыpмау мeн алдын алудың әлeумeттік, құқықтық, психологиялық, мeдициналық, 

пeдагогикалық әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсетуде, кәсiби әлeyмeттiк-пeдaгогикaлық 

мaмaндapды дaяpлay сaпaсын apттыpy өзeктi мәсeлe болып отыp. 
Жоғapы оқy оpындapдa әлeyмeттiк пeдaгогтapды дaяpлay – болaшaқ пeдaгогтapғa, яғни 

мaмaнның кәсiби құзыpeттiлiнe қойылaтын тaлaптapғa сәйкeс кәсiби әpeкeттepдi оpындayғa 

мүмкiндiк бepeтiн apнaйы бiлiм, бiлiк, дaғдылapды мeңгepyi, әлeyмeттiк ойлay, әлeyмeттiк сaнa, 

әлeyмeттiк мiнeз-құлықтapдың қaлыптaсy үдepiсi болып тaбылaды. Демек, болaшaқ әлeyмeттiк 
пeдaгогтapдың кәсiби iс-әpeкeткe дaяpлығы қоғамдық талап, себебі қазіpгі кeздe мeктeптepдe 

отбасында үйлeсімділіктің болмауы жәнe балалаpдың әлeумeттeну epeкшeліктepі мәсeлeлepі; мінeз-

құлқында ауытқушылығы баp балалаpдың мәсeлeсі; ата-аналаpының қаpауынсыз қалған балалаpдың 
мәсeлeсі жәнe т.б. қоғам олқылықтаpы айқын көpініс тауып отыp[1]. 

Әлeyмeттiк пeдaгог – тұлғa дaмyынa жәнe оның қaлыптaсyынa қолдay көсeтeтiн, сондaй-aқ 

әpтүpлi дeңгeйдeгi әлeyмeттiк мәсeлeлepдi шeшyгe қaбiлeттi пeдaгогикaлық мaмaндық. Ғaлым A.В. 

Мyдpиктiң пiкipiнше, «...әлeyмeттiк пeдaгогикa» aдaмның өмip бойынa қaтap жүpeтiн әлeyмeттiк 
тәpбиeнi зepттeйдi. Aдaм өмipiндeгi әлeyмeттiк тәpбиeнiң aлaтын оpны мeн pөлi, дaмy мeн 

әлeyмeттeнy сeкiлдi үдepiстepмeн сaлыстыpa отыpып aнықтayғa болaды» - дейді. 

Бiлiм бepyaймaғындaғы әлeyмeттiк пeдaгогтapдың қызмeт aясы әpтүpлi типтeгi бiлiм бepy 
мeкeмeлepiндeгi споpттық-сayықтыpyiс-әpeкeттepi мeн мәдeни бос yaқытты ұйымдaстыpy, бaлaлap 

мeн жaсөспipiмдepдi әлeyмeттiк бeйiмдey мeн оңaлтy қызмeтiн, құқық қоpғay, әкiмшiлiк-aймaқтық 

оpгaндapмeн, қоғaмдық ұйымдapмeн, қоpлapмeн жәнe коммepциялық құpылымдapмeн бaйлaнысын 
қaмтиды. Әлeyмeттiк пeдaгогтың iс-әpeкeтi бaлa мәсeлeсiн шeшyгe, сонымeн қaтap бaлaғa көмeк 

көpсeтyдe әpтүpлi мeкeмeлepдiң қызмeттepiн үйлeстipyмeн бaйлaнысты; қapым-қaтынaс бapысындa 

дeлдaл қызмeтiн, тәpбиeлeнyшi мeн epeсeктepapaсындa үшiншi жaқты ұстaнды, олapғa кeңeс бepeдi, 

көмeктeсeдi, өзapa түсiнiсeтiн қaтынaс оpнaтaды; бaлaның нышaндapы мeн қaбiлeттepiн, оның 
қызығyшылықтapын, өмip сүpy жaғдaйлapын, қоpшaғaн оpтaсының климaтын, оның жaғымды жәнe 

жaғымсыз қaсиeттepiн, отбaсыдaғы, мeктeптeгi, ayлaдaғы жaғдaйды, оның физикaлық жәнe 

психикaлық дeнсayлығын зepттeйдi [2]. Отaндық ғaлымдap Г.Ж. Мeңлiбeковa, Ш.Ж. Колyмбaeвa, 
Л.М. Нapикбaeвa, P.И. Бypгaновa, М.Т. Бaймұқaновa жәнe т.б. eңбeктepiнe сүйeнсeк әлeyмeттiк 

пeдaгогтapды дaяpлay әлeyмeттiк қоpғay жәнe хaлықпeн жұмыс жүйeсiнiң қaлыптaсyымeн қaтap 

жүpeдi. 
Қазақ халқының сан ғасырлық тарихын зерделеген академик философ Әбдімәлік Нысанбаев 

қазақ халқының тарихи дамуы мен қалыптасуын түркілік кезеңнен бөліп қарастыруға 

болмайтындығын, сондықтан ата тегіміз болып келетін түркі халықтарының ділі мен дінін, 

дүниетанымы мен әлемді философиялық тұрғыдан игеру тәжірибесін қазіргі дамуда, өркениеттік 
жолында қолдану қажетті болып табылады [3]. Себебі, мамандар даярлау үрдісінде тәрбиенің негізі 

түркі әлемінің озық идеяларын, түркі өркениетінің ерекшеліктері мен тарихи тамырларын 

дүниежүзілік мәдениетпен салыстыра отырып, мұралық тәліми пікірлерін жастарға оқыту және 
саналарына сіңіру бүгінгі күннің сұранысына айналып, үлкен маңызға ие болып отыр. Осы жағдайда 

қоғамның алға басуы және болашақ ұрпақтың қандай дәрежеде қалыптасуы тарихи тәжірибеміздегі 

педагогикалық құнды мұраларды қайта жаңғырта отырып, пайдалануға тікелей байланысты. Өйткені, 

адамзаттың дамуындағы мәдени білімдерді нақты, анық танып, оны қайта қарау арқылы ғана бүгінгі 
қоғамдық мәдениетті құруға қол жеткіземіз. Педагогика тарихында қазақ халқының өзіне тән тұлға 

тәрбиесінің қалыптасуында ертедегі түркі мәдениетінің орны ерекше екендігі белгілі. Осыған 

байланысты бүгiнгi күнi рухани салада жүрiп жатқан сананың жаңаруы, адами құндылықтарды қайта 
бағамдау үрдістерi нәтижесiнде ғасырлар бойы жинақталып, ата-баба тарихынан бiзге жеткен мол 

мұраларын болашақ ұрпақты тәрбиелеуге пайдалану заман талабы деп қабылдай отырып, ертедегі 

түркі халықтарының тұлға тәрбиесі идеяларының мәнін және оны бүгінгі тәжірибеде ескерудің 
өзiндiк ерекшелiктерiн, сонымен қатар бүгінгі ғылымдағы пiкiр сабақтастығын жан-жақты жүйелi 

зерттеу өзектi мәселе. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерге арнайы шолу жасау орта ғасырда өмір 

сүрген ұлы ғұламалардың еңбектерінің көптеген жылдар көлемінде бірқатар қазақстандық ғалымдар 

зерттеулері, мысалы, әл-Фарабидің педагогикалық ой-пікірлерін А.Көбесов [4], Ж.Баласағұнның 
педагогикалық идеяларының даму тарихын, тәлім-тәрбиелік идеялары мен ізгілікті басқарудың 
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негіздерін А.Көшербаева [5], Қ.Молдасан [6] зерттеулерінде қарастырса; М.Қашғаридің 

педагогикалық идеяларының қалыптасу тарихы К.Қалиеваның зерттеуінде [7], көне дәуірдегі және 
орта ғасыр ғұламалары еңбектерінің педагогикалық мәні мен қазақ тәлім-тәрбиесіндегі маңыздылығы 

Қ.Сарбасованың [8], X-XII ғасырдағы түркі ғұламалары мұраларындағы отбасы тәрбиесі 

идеяларының қалыптасуы мен дамуын Қ.Атемова [9] ғылыми диссертациялық жұмыстарында 
зерттеген. 

Қазіргі кездегі білім берудің маңызды рөлі - болашақ мамандарды даярлау мәселесін, адам іс-

әрекетінің ең маңызды саласына айналдыру. Олай болса, бүгінгі күні кәсіби қоршаған ортаның 

бәсекелестігі жағдайында жұмыс жасау үшін мамандар жаңа технологияларды меңгеріп, өзгермелі 
өмір жағдайларына тез бейімделетін, кәсіби, тұлғалық-әлеуметтік тұрғыдан құзыретті болуы тиіс. 

Сондықтан қазіргі таңда құзыретті мамандар даярлау мәселесі білім беру кеңістігіне ену 

жағдайларымен байланысты өзекті болып отыр. 
Педагогикалық мамандық бір уақыттың өзінде өзгертуші және басқарушы қызмет атқарады. 

Тұлға дамуын басқару үшін әлеуметтік педагогтан алдымен адамгершілік, тұлғалық сапалар талап 

етіледі. Әлеуметтік педагогтың тұлғалық сапасы немесе тұлғалық құзыреттілігі оның жалпы кәсіби 
дайындығының бір бөлігі ретінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыруға қажетті тұлғалық 

дайындығын білдіреді. 

Демек, философия тұлғаны таным мен шығармашылық іс-әрекеттің субъектісі ретінде 

қарастырса, психология оны психикалық қасиеттер мен процестердің: мінез-құлық, темперамент, 
қабілет және т.б. қасиеттердің тұрақты жиынтығы ретінде қарастырады [10]. Әлеуметтану ғылымы 

тұлғаны әлеуметтік өмірге белсеңді түрде араласатын, әлеуметтік қатынастардың субъектісі ретінде 

қарастырады [11]. 
Тұлға - әлеуметтанудың өзекті мәселелерінің бірі, өйткені, қоғамдағы болып жататын 

әлеуметтік құбылыстар мен процестердің, сол сияқты жекелеген адамдар мен әлеуметтік топтардың 

іс-әрекеттерінің себептерін, мәнін жеке тұлғалардың мәнді сипатты белгілері арқылы түсінуге, демек, 

жеке тұлғаның мінез-құлқы арқылы тұтас топтың, қоғамның өмірін түсінуге болады. 
Энциклопедиялық сөздікте тұлға- жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, 

психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі және қоғам мүшесі ретінде жан-жақты 

сипаттайтын ұғым ретінде қарастырылады [12]. 
Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи тұжырымдамасына сәйкес тұлға тарихи-эволюциялық 

процестің мүшесі болып табылады [13]. Ол әлеуметтік рөлдердің тасымалдаушысы ретінде өмірлік 

жолдарды таңдау мүмкіндігіне ие болады. Оның барысында адам табиғатты, қоғамды және өзін - өзі 
өзгертуді жүзеге асырады. 

Яғни, «Тұлға» адамның әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы ретінде оның адамгершілік, кәсіби, 

адами сапаларын білдіретін жиынтық ұғым, қоғам мойындаған адамгершілікті, ізгілікті қағидаларға 

негізделіп саналы іс-әрекет жүргізетін жеке адам. Әрбір тұлғаның белгілі бір деңгейде іштей санасы, 
қасиеті болады. Олардың жиынтығы тұлғаның сапасын айқындайды. 

Бүгінгі күні тұлғаның сапасы оның интеллектуалдық-рухани байлығы мен мінез-құлық 

мәдениетінің жиынтығынан тұратын көпмәдениеттілігін қажетсінеді. Мұндай тұлғаның сапалар 
туралы қазақтың ұлы ақыны Абай атамыз да қара сөзінде: «Қашан бір бала ғылым-білімді 

махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты «адам» болады», - деп айтқан болатын [14]. 

Мұндай тұжырымды ой мен көзқарас дәл бүгінгі күні өзекті болып, тұлғаның білімділігі арқылы 
қалыптасқан қасиет сапалары оның қоғамдық мәнін айқындап тұр. 

Бұл, мамандар даярлау жүйесінде студенттердің кәсіби тұлғасын қалыптастыруда қоғамдық 

талапта артып келеді. 

Кәсіп – бұл, кәсіптік оқу және тәжірибе жинақтау нәтижесінде игерілетін, белгілі бір білім мен 
машықтарды талап ететін еңбек қызметінің түрі [15]. Кәсіп - сөзінің тағы бір мағынасы - белгілі бір 

адамдарға тән білім, іскерлік және дағдылар жүйесі. «Мамандық» деген түсінікпен астарласып та 

келеді. Мамандандыру - бұл көрсетілген мамандық шеңберінде адамның өз саласындағы кәсіби ісінде 
қолдануға бағытталған білім, іскерлік және дағдылар жиынтығы. 

Кәсіпке бейімделу ол мамандықты меңгеру кезіндегі тұлғаның кәсіби қасиеттерінің 

қалыптасуынан, еңбек дағдыларынан көрінеді. Кәсіпке бейімделу адамның ұжымға сіңуіне әсер етеді. 

Ол жаңа ұжымға, еңбек талаптарына, кәсіби іс-әрекетке қатысу процесінің, кәсіби 
қызығушылықтардың, жеке сапалардың осы іс-әрекет талаптарымен арақатынасын көрсетеді. 

Осылайша маман біртіндеп кәсіпке қалыптасады, бейімделеді. Сонымен, маманның кәсіби тұлғасы - 
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белгілі бір кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға қажетті кәсіби тұлғалық сапалары. Тұлғалық сапа - 

болашақ мамандардың танымдық қабiлеттерiн жетілдіруде жаңаны жасау мен жаңалық ашуға 

бағдарланушылық тұрғысында олардың өзіндік жұмысына басшылық жасау нәтижесінде туындайды. 
Қазақстандық ғалым А.Н.Көшербаеваның докторлық диссертациясында Ж.Баласағұнның 

«Құтты білік» дастанының ізгілікті қалыптастырудағы мәнін жан – жақты талдай отырып, жеке 

тұлғаны қалыптастыруда қажет болатын негізгі қасиеттердің қоғамдық өмірдегі мәні мен 
маңыздылығына салыстырмалы сипаттама жасай отырып, Жүсіп Баласағұнның көзқарасына сол 

қоғамдағы әлеуметтік - саяси жағдайлардың ықпал еткендігін дәлелдейді және бүгінгі күннің 

мәселелерімен пара-пар тұстарын сипаттап, еңбектеріндегі педагогикалық идеялардың өзара 

сабақтастығын көрсете отырып, ұлы ғұламаның ізгілікті тұлға идеясына тән қасиеттерін оқу 
үрдісінде пайдаланудың тиімділігін айқындайды. 

Зерттеуші К.Ж.Ибраева өзінің ғылыми жұмысында “Құтты білік” дастанындағы тұлғаға қойған 

талаптарды зерделей отырып, оның ғұламаның көзқарастарынан “Толық адам“ - өзінің қасиетіне, 
қалыбы мен негізіне мейлінше жақындаған асыл адам деп ой түйеді. Ол кісілікке жат қасиеттен әбден 

арылып, тазарған, ішкі рухани дүниесі, ділі ағарып, періштелікке бет алған адам деген көзқарасқа 

келгенін айтады. Түптің түбінде, дастан мазмұнынан құт береке, бақ кісінің өзінде, оның өз қолында 

дегенді ұғамыз, - деп тұжырым жасайды [16]. Сонымен қатар, ақынның мұндай көзқарастары мен 
тұжырымдарының негізгі идеясы әл-Фарабидің “Бақытқа жол сілтеу” тұжырымдарынан алынып, 

сабақтастық тауып отырғандығын дәлелдейді. Бұл жұмыста да ғалым ұлы ғұламалар мұраларындағы 

педагогикалық идеяларды маман даярлау жүйесінде пайдаланудың ұлттық білімге және маманның 
ұлттық келбетін қалыптастыруға септігін тигізетіндігін құптайды. 

Тәуелсіз еліміздің әлеуметтік-саяси жағдайларына байланысты қоғамымыздағы әртүрлі 

өзгерістерді шешу, ұлттық санамыздың өсуі кезеңінде Жүсіп Баласағұнның ізгілікті басқару туралы 
философиялық ойларының құндылығын зерделеген зерттеуші Қ.Молдасанның ғылыми еңбегінде 

әрбір адам өз ұлтының мөлдір бұлағының нәрін алмай, толыққанды ұлт ретінде сезіне алмайтынын 

айтады. Демек, нарықтық экономикаға сүйенген, ғылыми-техникалық жаңалықтарға еркін аяқ басқан 

бүгінгі қоғам алдында тұрған өзекті мәселе – білім беру ісі мен қоғамды ізгілендіру, жан-жақты 
дамыған, шығармашыл тұлға қалыптастыру. Ол тәрбие мақсатын бір жүйеге түсіруге әрекеттенген. 

Оның пайымдауынша жақсы сөз, жақсы іс, жақсы тілек – адамды кемелдендіру, өзін-өзі тәрбиелеу, 

тұлғаны жетілдіруге негізгі ұйтқы деп тұжырымдайды. Жағымды мінез арқылы жағымсыз сапаларды 
жою, ішкі сезім мен күшке мінсіз қолдау көрсету деп тұлға мінезін бір қалыпты ұстап тұратын 

қасиеттері деп түсіндіреді. Міне, ойшыл ғұлама аталған еңбегінде өз тұжырымының дәйектілігін 

педагогикалық тұрғыдан осылайша мағлұмат береді. Қоғамдық белсенділік дегенде міндетті түрде 
саясат жолын таңдау керек деген сөз емес. Қазір біздің қоғам үшін ең алдымен, интеллектуалды, яғни 

жағдайға объективті тұрғыдан қарап, баға бере алатын, сараптап талдай алатын тұлға керек. 

Сол себептен ізгілік педагогикасы өз дамуының әрбір кезеңінде, кезгелген қоғамда, бүгінгі 

күнде де өзінің өзектілігін жоғалтпайды. 
«Ізгілік педагогикасы» негізінде жас ұрпақты ізгілікке тәрбиелеудің методологиялық көзқарасы 

қалыптастырылған. Нағыз ұстаз бейнесін Әбу Насыр Әл-Фараби сөзімен түйіндесек: «Ұстаздық 

мінез-құлық нормасы мынадай болуға тиіс: Ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен табандылық 
қажет. Өйткені бұлар, жұрт айтқандай, тамшысымен тас тесетін бейне бір су тәрізді» дейді. 

Ұлы ғұлама Абайдың айтуы бойынша: «Рухани байлық – өмірдің ең басты құндылығы», осы 

пікірді ұран ретінде пайдалану әрбір ұстаздың міндеті. Абай «Білімділік, әділдік, парасаттылық 

қасиеттері кімде көбірек болса, сол адам – дана, ғұлама, әлем басшысы» деген асыл ойларын, 
Шәкәрім Құдайбердіұлы өз ұстазының ойын жалғастырып: «Жастайынан бастап адамдардың 

бойында жоғары парасаттылық, өзін-өзі қадірлеу сезімін тәрбиелеу керек, бұл оның өзіндегі 

айуандық инстинкті жоюға, қауіпті құмарлықты құртуға көмектеседі. Сонда ғана адамның және 
адамзаттың түзелетініне үміттенуге болады» - деп жазады. 

Яғни, болашақ әлeумeттік пeдагогке тән тұлғалық сапалаpдың ішінeн нeгізгі анықтаушы 

сапалаpды бөліп алу қиын, яғни маманның кәсіби тұлғалық сапасының негізі гуманистік, альтpуистік, 
толepанттылық, кpeативтілік, ұйымдастыpушылық, коммуникативтік, эмоционалдық-epіктік сынды, 

болашақ маман тұлғасын гуманды білім берудің қазіргі кездегі парадигмасына сай қалыптастырудың 

бағыттарын анықтай алуға, өзін-өзі тану бойынша берілетін білім мазмұнын қосымша материалдар 

арқылы өздігінен дамытатын метақұзіреттілік дағдыларын қалыптастыратын, түркі ғұламаларының 
идеялары негіз болады деп пайымдаймыз. 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ: 

НЕРАЗВИТОСТЬ  ЦЕННОСТНО-МИРОВОЗРЕНЧЕСКИХ  ФОРМ  ЗНАНИЯ  МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация 

В статье доказывается, что наиболее эффективным способом борьбы с интернет-зависимостью 
является развитие личности человека, прежде всего, её интеллекта, силы воли, ценностно-

мировоззренческих структур. Личностно развитый человек использует современные информационно-

коммуникационные технологии для дальнейшего совершенствования и реализации своей свободы. 

При неразвитости духовного мира возможности этих технологий используются для усиления 
отрицательных качеств личности: несмотря на большое количество усвоенной информации, человек 

может стать примитивнее нравственно и эмоционально, потерять свою свободу, превратиться в 

средство манипулирования. Если у такого человека имеется склонность к зависимостям, то 
формируется интернет-зависимость. 

Ключевые слова: Интернет; интернет-зависимость; информационные технологии; личность; 

свобода; ценностно-мировоззренческие структуры. 
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ИНТЕРНЕТТЕН  ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  ТӘУЕЛДІЛІК:  РУХАНИ  ҚҰНДЫЛЫҚТАР 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада Интернет-тәуелділіктің құбылысы әлемдік проблема, оның көрінісі және алдын-

алуы қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі химиялық емес мінез-құлық тәуелділіктерінің нашар 

зерттелуімен анықталады. Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы Интернет тәуелділігі деп 
аталатын жаңа психологиялық тәуелділіктің пайда болуына себеп болды. Анықтау және алдын-алу 

проблемасы өте маңызды, себебі компьютерге шамадан тыс тәуелділік адамға бұзушы әсер етеді, 

психикаға теріс әсер етеді және тиімділікті төмендетеді. Интернеттегі адам өміріндегі ішкі зерттеулер 
әлі күнге дейін шет елмен салыстырғанда, пән бойынша өте аз және шектеулі. Мақалада Интернетке 

тәуелділіктің негізгі ерекшеліктері, сондай-ақ осы мәселені шешуге көмектесетін ұсыныстар 

берілген. 

Түйін сөздер: Интернет; интернет-тәуелділік; ақпараттық технология;тұлға,еркіндік; құндылық 
көзқарастық құрылым. 
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INTERNET  ADDICTION:  SPIRITUAL  AND  VALUE  GROUNDS 

 

Abstract 

The article proves that the most effective way of struggle with Internet addiction is the development of 
human personality, especially his/her intelligence, will-power, value and worldview structures. A 

personality-developed human uses modern information and communication technologies for the further 

improvement and implementation of his/her freedom. With underdeveloped spiritual world the capabilities of 
these technologies are used to intensify the negative qualities of personality: in spite of large quantity of 

assimilated information, a person can become more primitive morally and emotionally, loses his/her 

freedom, and turns into a means of manipulation. If such a person has a tendency to dependences, then 
Internet addiction is formed. 

Key words: and phrases: Internet; Internet addiction; information technologies; personality; freedom; 

value and worldview structures. 

 
Информационно-коммуникативные технологии как радио, телевидение, кино, видео, пресса 

играют важную роль в ориентации воспитания и формирования творческих, созидательных навыков, 

способностей и повышении общественного сознания студенческой молодежи, и наоборот, они же при 
неверной ориентации и направленности могут служить причиной заблуждения, нравственного 

разложения и, наконец, преступных деяний. 

Интернет значительно облегчает нам жизнь, многократно увеличивая наши возможности. В то 

же время многие люди не могут обходиться без него, став болезненно зависимыми. Приобрели 
особую актуальность вопросы, касающиеся объяснения природы и сущности интернет-зависимости, 

представляющей собой навязчивое желание подключиться к Интернету и болезненную 

неспособность вовремя от него отключиться. Интернет-зависимыми являются около 10% 
пользователей в мире [4]. Особенно много таких пользователей среди подростков. К основным типам 

интернет-зависимости относятся навязчивый поиск информации, пристрастие к виртуальному 

общению и знакомствам, чрезмерное увлечение сетевыми компьютерными играми, мания тратить 
деньги в Сети, пристрастие к просмотру фильмов через Интернет и киберсексуальная зависимость 

[3]. Некоторые исследователи утверждают, что работа в Интернете может стать источником болезни 

и является наркоманией в буквальном смысле слова [9]. Другие учёные пишут, что «не очень ясно, 

правомерно ли вообще говорить об интернет-зависимости». Третьи авторы полагают, что Сеть 
предоставляет возможность лишь приятно провести время и не вызывает физиологической 
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зависимости. Это якобы только «экологически чистый» помощник от стрессов. Иногда отмечается, 

что сущность интернет-зависимости лежит в сфере физиологии, поскольку она сопровождается 
изменениями в некоторых зонах головного мозга [6;12]. Утверждается также, что подобная 

зависимость имеет только психологическую природу [2; 5; 8]. Наконец, имеется мнение, что для 

лечения интернет-аддикции необходима даже психиатрическая помощь [1; 3]. Требующим 
серьёзного теоретического осмысления является то обстоятельство, что не все пользователи 

Интернета «поглощаются» виртуальной реальностью, приобретая зависимость от нее. Например, 

почему особенно много интернет-зависимых среди подростков и молодых людей? В этой связи 

назрела необходимость рассмотреть интернет-зависимость не только с чисто психологической, 
физиологической или даже психиатрической (как это пока делается), но и с социально-философской 

точки зрения. Пора исследовать причины данного явления в контексте всей социальной жизни, 

исходя из того, что Всемирная Сеть и современные информационно-коммуникационные технологии 
выступают как глобальные явления, охватывающие все общество. Именно поэтому зависимость от 

Интернета не только необходимо изучать в рамках частных наук, но и с помощью философского 

подхода показать её обусловленность всей системой духовной жизни человека и общества. 
Интернет-зависимость приводит к излишней погруженности в виртуальную реальность, что 

негативно отражается на социальных функциях человека. Сужается круг интересов, наблюдаются 

уход от реальной жизни, депрессия без компьютера. Попытки воздействия окружающих на интернет-

зависимого часто ведут к обратному результату. Он лишь становится озлобленным, стараясь 
защитить себя от всех, кто посягает на его право использовать Интернет. Сама природа Сети 

способствует формированию зависимости, ведь она удовлетворяет множество потребностей 

пользователей. Вместе с тем, справедливо отмечается связь интернет-аддикции с такими 
эмоциональными проявлениями личности как тревога и депрессия, робость и напряженность, 

интроверсия [11]. Известно, что среди страдающих интернет-зависимостью также часто встречаются 

люди, подверженные другим аддикциям – алкоголики или патологические игроки; то есть за 

проявлениями зависимости от Интернета нередко скрываются другие психические отклонения. Тем 
не менее, в основной массе случаев интернет-зависимые – вполне обычные люди. Почему и они 

попадают в зависимость от Сети? Дело не только в эмоциональной стороне личности интернет-

аддикта, но и в ее интеллектуально-рациональной сфере. Формированию у человека зависимости 
способствует, прежде всего, примитивность его мировоззренческой сферы (жизненных ценностей и 

убеждений, идеалов и принципов). Духовно развитый человек более успешно преодолевает любую 

зависимость, неразвитый – склонен к тому, чтобы от кого-то или от чего-то зависеть. Симптомы 
зависимости говорят об изменениях на личностном уровне, Сеть занимает главное место в жизни 

такого человека. Он уже не строит планов, откладывает решение проблем, достигая комфортного 

психологического состояния здесь и сейчас, в Интернете. Пользователям с синдромом интернет-

зависимости, конечно, нужна психологическая и психотерапевтическая помощь. Но в большей 
степени этим людям необходимо содействие в развитии их личности, в формировании у них таких 

ценностно-мировоззренческих качеств, которые побудили бы их самих преодолеть интернет-

аддикцию. Любопытно, что Г. Смолл и Г. Ворган, уделяя в своей работе «Мозг он-лайн. Человек в 
эпоху Интернета» много внимания профилактике и лечению интернет-зависимости, различным 

практическим и психологическим рекомендациям, к сожалению, ограничиваются лишь одной фразой 

о глубинных, ценностных основаниях проблемы, констатируя: «Конечно, если сам человек захочет 
вылечиться» [10]. Большинство зависимых вовсе не считают себя больными. Дело в том, что они 

имеют как раз такие ценностно-мировоззренческие принципы, которые способствуют развитию 

интернет-зависимости (например, принципы индивидуализма и гедонизма, желание быть свободным, 

но без ответственности, и т.п.). Естественно, отказаться от собственных мировоззренческих 
принципов человеку весьма и весьма затруднительно. Виртуальность привлекательна, в ней можно не 

думать о внешности и одежде, коммуникативных умениях, зато можно испытать новые переживания. 

При неприятностях можно прервать общение (получив ощущение контроля над ситуацией и власти), 
отсутствуют ответственность и риски. В Сети можно управлять представлением о себе, ведь 

виртуальная личность не обязательно идентична с личностью реальной. По этому поводу К. Бэрд 

отмечает: «Для некоторых Интернет является местом, где можно отдохнуть и сбежать от реальной 

жизни, общаясь в нём, можно сказать все, что вздумается, не заботясь об ответственности» [14]. В 
крайнем случае, Вас отключат с того канала, где вы «нахамили». В Интернете можно быть тем, кем 

хочешь, преодолевая собственные недостатки и ограничения. Можно сказать, что в виртуальном 
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мире люди чувствуют себя свободными, но не отвечающими почти ни за что. Согласно современным 

исследованиям, уход в мир фантазий стал одним из весьма распространенных вариантов поведения 

молодежи в тяжелых жизненных обстоятельствах. Именно компьютерная игра – самый доступный 
способ бегства части детей и молодежи от реальности, притом способ, как им кажется, не 

порождающий реальной ответственности. Хотя расплачиваться приходится самым дорогим – 

потраченным временем. Уже существуют концепции, согласно которым «алкоголем» индус-
триальной эпохи являлись наркотики, а в информационную эру им станут компьютерные игры [13]. 

Выход из виртуального мира, подчиняющегося принципам удовольствия и произвола, является 

весьма болезненным, особенно для неразвитой личности. Отсюда навязчивое желание снова войти в 

Интернет, сворачивание социальных контактов в реальном мире. Формируется интернет-зависимость 
как ответ на требования объективного мира. Выбор в виртуальном мире отличается от выбора в мире 

реальном. Отметим, что выбор – наличие различных вариантов для осуществления воли. Человек с 

сильной волей способен в ситуации выбора не подчиниться чужому мнению. Он может согласиться с 
мнением других, если их точки зрения сходны, но в случае расхождения свободный человек либо 

примет своё собственное решение, либо будет искать компромиссное решение с партнером или 

партнерами. Но для того чтобы быть свободным, только сильной воли недостаточно. Свобода тем 

больше, чем лучше люди осознают свои реальные возможности и свою ответственность в результате 
осуществления этих возможностей. Поэтому необходимо иметь устойчивые убеждения, идеалы, 

принципы, достаточно широкий кругозор, то есть быть в целом развитым как личность. Именно 

такой человек претворяет в жизнь свою свободу путём выбора и осуществления того или иного плана 
действий (причём адекватность этого выбора зависит от уровня развития личности). В результате 

формирования у человека интернет-зависимости он сам ограничивает свою свободу. Но почему он 

это делает? Прежде всего, интернет-зависимыми становятся люди, которые по каким-то причинам 
(например, в силу возраста) обладают недостаточно развитым духовным миром, а не просто 

психически относительно неустойчивые, склонные к зависимостям субъекты. Поэтому они 

«теряются» в грандиозной и прекрасной (по сравнению с серым обыденным бытием) виртуальной 

реальности, она их увлекает, но, вместе с тем, и подчиняет, ими можно легче манипулировать со 
стороны политиков, заказчиков рекламы. Кроме того, интернет-зависимость является своеобразной 

платой человека за нежелание принимать на себя ответственность за последствия осуществления 

своей свободы в Интернете. 
Характер использования человеком тех или иных средств определяет сам человек как субъект 

деятельности. Поэтому именно от характера духовного мира личности, её силы воли, гармоничности 

её мировоззрения зависит, правильно ли будет определена цель, станет ли человек благодаря 
возможностям современных информационных средств свободнее или же, напротив, попадёт в новые 

формы зависимости, как от объективных обстоятельств, так и от собственных слабостей [7]. 

При интернет-зависимости само пребывание человека в Сети становится для него целью. Очень 

часто интернет-зависимость – это следствие своеобразной компенсации личностных проблем 
человека, имеющих ценностномировоззренческую природу. При этом Интернет, с одной стороны, 

вроде бы помогает человеку решить эти проблемы, и он может почувствовать себя счастливым. С 

другой стороны, разрешение личностных проблем происходит всё-таки в мире виртуальном, поэтому 
лишь частично, так что эта помощь по сути дела только уводит человека из реального бытия в мир 

виртуальный. В настоящее время большинство исследователей признают интернет-зависимость 

заболеванием. Однако интернет-зависимость является особой болезнью, имеющей не только 

психические (или даже физиологические), но и ценностно-мировоззренческие основания. 
Индивид с устойчивыми смысложизненными ориентациями, достаточно чёткими ценностными 

установками вряд ли станет интернет-зависимым. Он способен к рефлексии и достаточно быстро 

осознает, в каком направлении протекает его развитие. В результате станет возможным и излечение. 
Таким образом, лёгкого и простого средства для преодоления интернет-зависимости не существует. 

Главным средством для лечения этого недуга является развитие внутреннего мира человека с тем, 

чтобы его не могла подавить яркая и интересная виртуальная реальность. Ограниченными являются 
способы преодоления подобной зависимости только в рамках лечения физиологических отклонений в 

мозгу пациентов, психологического воздействия на них или даже путем оказания им 

психиатрической помощи. 

Важнейшим путём борьбы с интернет-зависимостью является общее развитие личности 
человека, прежде всего, её интеллекта, силы воли, ценностно-мировоззренческих структур [7]. 
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Человек с развитыми духовными качествами, устойчивыми ценностно-мировоззренческими 

структурами извлечёт из включения в современные информационно-коммуникационные технологии 
пользу, применяя их возможности для дальнейшего совершенствования и реализации своей свободы. 

Напротив, при неразвитости духовного мира возможности этих технологий используются скорее для 

усиления отрицательных качеств личности: несмотря на большое количество усвоенной информации, 
человек становится, как ни странно, примитивнее. Возникает угроза его нравственности и 

эмоциональной сфере, ведь он теряет свою свободу, не умея делать ответственный выбор, 

превращаясь в средство манипулирования. Вместе с тем, если у такого человека к тому же имеется 

склонность к зависимостям, быстро формируется и интернет-зависимость. 
Информационные технологии – своеобразное испытание для человека, ускоритель 

происходящих в его внутреннем мире процессов; они быстрее развивают и «проверяют на 

прочность» все заложенные в нём с детства личностные качества (интеллектуальные, волевые, 
нравственные и т.д.). В результате воздействия этих технологий склонность человека к зависимостям 

(обусловленная биолого-генетическими особенностями и задатками, социальной средой или же в 

силу недостаточной развитости личности) развивается гораздо быстрее. Таким образом, широкое 
распространение интернет-зависимости именно среди подростков обусловлено, прежде всего, их 

недостаточным (из-за возраста) личностным развитием. На основании такого вывода можно 

сформулировать очень актуальные в современных условиях, как для школьного, так и для семейного 

воспитания, практические рекомендации. Нежелательно бесконтрольное включение детей и 
подростков с несформированными убеждениями, идеалами, принципами, другими личностно-

мировоззренческими качествами в информационные структуры. Естественно, это вовсе не означает 

преобладания прямых запретов или ограничений на пользование Интернетом (которые, конечно, 
можно применять в случае их разумности). Однако, как известно, «запретный плод» наиболее сладок. 

Поэтому учителям и родителям, во-первых, в гораздо большей степени необходимо развивать 

личность ребенка с тем, чтобы он смог сам контролировать процесс использования информационных 

сетей, не «растворяясь» в них. Во-вторых, в этой связи также необходимо усилить внимание к 
гуманитарному воспитанию и образованию, в наибольшей мере формирующему духовный мир 

молодого поколения. Именно на основе этих двух направлений работы с детьми и подростками 

можно не только снизить количество интернет-зависимых, но и усилить взаимопонимание между 
старшим и младшим поколениями. 

В целях профилактики Интернет зависимости целесообразно использовать следующие 

рекомендации: 
1. Используйте реальный мир для расширения социальных контактов. Реальный мир, жизнь 

человека – это постоянное освоение, расширение и преображение реальности, и внутренней, и 

внешней. Таким путем человек становится совершенней. 

2. Определите свое место в реальном мире. Ищите реальные пути быть тем, кем хочется. 
Избегайте простых способов достигать цели. 

3. Компьютер – это всего лишь инструмент, усиливающий ваши способности, а не заменитель 

цели. 
4. Ищите друзей в реальности. Виртуальный мир дает только иллюзию принадлежности к 

группе и не развивает никаких действительных навыков общения. 

5. Наполняйте жизнь положительными событиями, поступками. 
6. Имейте собственные четкие взгляды, убеждения. 

7. Избегайте лживости и анонимности в виртуальной реальности. 

8. Пребывайте «здесь и сейчас», а не «там». 

9. Научитесь контролировать собственное время за компьютером. 
10. Налагать на себя подобные санкции до тех пор, пока не восстановится способность 

выполнять данные самому себе обещания; 

11. Заставлять себя вместо работы в интернете заниматься чем-то другим; 
12. Научиться извлекать из жизни другие наслаждения, способные заменить или превзойти 

удовольствие, получаемое при работе в интернете; 

13. Обращаться за помощью всякий раз, когда собственных усилий оказывается недостаточно; 

14. Избегать таких встреч и пребывания в таких местах, которые могли бы побудить вернуться 
к аддиктивному поведению. 
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В связи с тем, что проблема аддиктивного поведения становится все актуальнее, целесообразно 

регулировать учебную нагрузку и активнее внедрять личностно ориентированный подход к 

образованию. 
Нужно отметить значимость технологий занятости. Для подросткового возраста характерен 

поиск себя в мире. Клубная работа – спортивные секции, художественные кружки, дополнительное 

образование, факультативы; кружки уменьшают запас свободного времени и увеличивают 
количество заданий, которые требуют, не только времени, но и занимают внимание подростка. 

Временное или частичное трудоустройство молодого человека поможет найти свое предназначение в 

жизни. 

Все более усложняющаяся информационная среда вокруг человека вызывает у него 
потребность в соответствующем развитии духовного мира. Именно это (а не технологии как таковые, 

характер использования которых определяет человек) даёт ему возможность проявить себя в качестве 

действительно свободного и ответственного субъекта, который разумно и с пользой применяет 
информационно-коммуникационные технологии в качестве средства, не попадая при этом в 

болезненную зависимость. 
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Аннотация 

В данной статье представлен обзор изучения проблем здоровья в трудах отечественных 

исследователей в XX –XXI веках. Здоровье может рассматриваться как явление, которое определяет, 
как репродуктивные, так и созидательные возможности личности. В обзоре исследовано содержание 

понятий «психологическое здоровье» и «психическое здоровье» в отечественных трудах, 

описываются основные факторы формирования психологического и психического здоровья 
личности. Описаны модели здоровой личности, которые позволяют прогнозировать, проводить 

коррекцию и производить контроль над состоянием здоровья. Но, представление о психологическом 

и психическом здоровье в трудах отечественных ученых носят разрозненный характер, но чаще всего 

исследования проблемы здоровья сводятся к психологическому содержанию категории качества 
жизни, и дать ему исчерпывающее определение не представляется возможным. Четкое разграничение 

понятий «психическое здоровье» и «психологическое здоровье» особенно важно для специалистов, 

работающих в сферах деятельности по охране и сохранению здоровья. 
Ключевые слова: здоровая личность, психологическое и психическое здоровье, 

биологические, социальные и психологические факторы, модели здоровья, качество жизни. 
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ОТАНДЫҚ  ПСИХОЛОГИЯДА  ТҰЛҒАНЫҢ  ДЕНСАУЛЫҒЫН  АНЫҚТАУ 

ТӘСІЛДЕРІН  ТАЛДАУ 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада XX-XXI ғасырлардағы отандық зерттеушілердің еңбектеріндегі денсаулық 

мәселелерін зерттеуге шолу берілген. Денсаулық тұлғаның репродуктивті және жасампаздық 

мүмкіндіктерін анықтайтын құбылыс ретінде қарастырылуы мүмкін. Шолуда "психологиялық 
денсаулық" және "психикалық денсаулық" ұғымдарының мазмұны зерттелді, тұлғаның 

психологиялық және психикалық денсаулығын қалыптастырудың негізгі факторлары сипатталады. 

Дені сау тұлғаның моделі сипатталған, олар болжауға, түзету жүргізуге және денсаулық жағдайына 
бақылау жүргізуге мүмкіндік береді. Бірақ, отандық ғалымдардың еңбектерінде психологиялық және 

психикалық денсаулық туралы түсінік бытыраңқы сипатқа ие, бірақ көбінесе денсаулық мәселелерін 

зерттеу өмір сапасы санатының психологиялық мазмұнына негізделеді және оған толық анықтама 
беру мүмкін емес. "Психикалық денсаулық" және "психологиялық денсаулық" ұғымдарын нақты 

ажырату денсаулықты сақтау және сақтау бойынша қызмет саласында жұмыс істейтін мамандар үшін 

аса маңызды. 

Түйінді сөздер: дені сау тұлға, психологиялық және психикалық денсаулық, биологиялық, 
әлеуметтік және психологиялық факторлар, денсаулық моделі, өмір сапасы. 
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Abstract 

This article provides an overview of the study of health problems in the works of domestic researchers 

in the XX –XXI centuries. Health can be seen as a phenomenon that determines both reproductive and 
creative abilities of the individual. The review investigates the content of the concepts of "psychological 

health" and "mental health" in domestic works, describes the main factors of formation of psychological and 

mental health of the individual. The models of healthy personality, which allow to predict, correct and 
control the state of health, are described. But, the idea of psychological and mental health in the works of 

domestic scientists are fragmented, but most often the study of health problems are reduced to the 

psychological content of the category of quality of life, and to give it a comprehensive definition is not 

possible. A clear distinction between the concepts of "mental health" and "psychological health" is especially 
important for professionals working in the fields of health protection and preservation. 

Key words: healthy personality, psychological and mental health, biological, social and psychologica 

 
В современном миреактуальность изучения психологии здоровья определяется в первую 

очередь значением понятия здоровья для самого человека. Феномен здоровья характеризуется 

сложностью и многозначностью. Психология здоровья, будучи прикладной психологической 
дисциплиной, определяет круг задач, определяющих пути в разработке концепций, необходимых для 

оздоровления личности. В отечественной психологии проблемами здоровья на базе занимаются Б. С. 

Братусь, В.П. Казначеев, Е. Р. Калитеевская, Д. А. Леонтьев и др. 

Для отечественной психологии характерно рассмотрение здоровья в эмоциональном и 
мотивационных аспектах, таких как ценность жизни и отношение к жизни. Интерес к здоровью и 

здоровому образу жизни закономерен для стран СНГ, и даже еще для древней Руси характерно 

особое музыкальное творчество, в котором различные песни, пляски, купание рассматривались как 
основа физического воспитание человека. После второй половины XIX века благодаря деятельности 

различных видных ученых (Боткин С.П., Сеченов И.М., Отто Ш. и др.), понятие «здоровье» стало 

более широко рассматриваться и затрагивать влияние факторов окружающей среды на организм 
человека. 

На современном этапе отечественная психология здоровья рассматривается как интеграция 

наук о здоровье человека, укрепление которого является одной из приоритетных общенациональных 

задач. Разрабатываются национальные программы [1], направленные на исследование оценки 
здоровья в разных возрастных группах. Открытие специальных лабораторий по укреплению и 

поддержанию здоровья помогут разграничить понятия биологического, психологического и 

социального факторов, влияющих на здоровье личности. Соотношение данных факторов является 
сугубо индивидуальным, что может говорить о многообразии сочетания и определения ведущего 

фактора. При преобладании биологического фактора мы можем наблюдать соматопсихологические 

феномены, в то время как преобладание психологических факторов являются причиной и областью 

изучения психосоматического направления. Социальные факторы, связанные с жизнью людей, дают 
оценку уровня сформированности знаний человека о сохранении и укреплении здоровья. 

Ананьев В.А. рассматривает психологию здоровья как всестороннее развитие, формирующее 

личность как идеал [2, c. 10]. Для достижения данной цели нужно ставить те задачи, которые будут 
направлены на профилактику психических и соматических заболеваний. Психология здоровья ставит 

перед собой цель – гармоничное развитие личности для полного благополучия человека. 

Васильева О.С., Филатов Ф.Р. рассматривают здоровую личность как совокупность стандартов, 
предъявляемых к здоровью в различных социальных и культурных областях жизни. Здоровье как 

системное качество личности определяется структурными компонентами, такими как уровень 

телесных ощущений и реакций, уровень образов и представлений, уровень самосознания и 

рефлексии, уровень межличностных отношений и социальных ролей, уровень социокультурной 
детерминации, уровень самоактуализации. Все эти уровни рассматриваются в динамическом аспекте, 



ВЕСТНИК КазНПУ имени Абая, серия «Психология», №3(60), 2019 г. 

32 

процессы саморегуляции и социальной адаптации приводят к внутреннему единству, являющемуся 

основным критерием здоровой личности [3]. 
Так, например, Никифоров Г.С. рассматривает дихотомию «здоровье ‒ болезнь» как результат 

взаимодействия биологического, психологического и социального факторов [4,с.56]. В своих 

исследованиях он описывал критерии здоровья, принадлежащие психически здоровой личности, 
такие как уравновешенность, ориентация на саморазвитие и гармоничность. 

В свою очередь, Братусь Б.С. рассматривал психическое здоровье как уровневую систему, 

которая включает в себя низшие уровни – психофизиологический и индивидуально-психологический, 

и высший уровень, основанный на личностно-смысловом понимании здоровья. На каждом уровне 
психическое здоровье-нездоровье будет характеризоваться различными проявлениями, различными 

механизмами адаптации и регуляции личности в ее отношениях с миром [5, с. 67-74]. Таким образом, 

психическое здоровье в работах Никифорова Г.С. и Братусь Б.С. можно рассматривать как сложную 
многоуровневую систему. 

Рассматривая системный подход (Ломов Б.Ф., Ганзен В.А., Никифоров Г.С.), нам думается, что 

«психическое здоровье» может представлять собой целостное образование, включающее в себя 
следующие иерархические уровни: уровень психофизиологического (морфо-функционального) 

здоровья; уровень индивидуально-психологического здоровья, включающий в себя развитие 

личностно-эмоциональной и познавательной сфер и уровень социально-психологического здоровья, 

включающий в себя развитие личности в социальной среде. При гармоничном развитии этих уровней 
можно говорить о нормальном развитии здоровья личности. 

Водопьянова Н.Е., КодыреваН.В. рассматривают индикаторы нездоровья личности в 

совокупности социально-психологических факторов, влияющих на проявление индикаторов болезни, 
таких как невротизация, деформация личности, психосоматические заболевания. Все эти показатели 

нездоровья (болезни) человека проявляются в появлении дезадаптации, снижении социальной 

активности личности, что приводит к уходу от ответственности за свою жизнь и возникновению 

различного рода зависимостей [6, с.5]. 
Казначеев В.П. определяет «здоровье индивида» как динамическое состояние, процесс 

сохранения и развития его биологических, физиологических и психических функций, оптимальной 

трудоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности жизни. Он дает 
определение модели индивидуального здоровья человека  

Данная модель рассматривает 4 стороны индивидуального здоровья человека, в которой 

рассмотрены биологические резервы организма (состояние иммунитета, гормональные процессы, 
репродуктивные возможности), физические возможности организма (степень гармоничности в 

соответствии с физическим развитием, учет конституционального типа человека, силовые 

характеристики), психоэмоциональные возможности организма, отражающие ассоциативные или 

образные варианты памяти, и социальные возможности личности (способности ведущего или 
ведомого). Точки максимального риска, рассматриваемые в круге внутри квадрата со смещением, 

описывают внутренние используемые резервы. Векторы описывают возможности неиспользуемых 

резервов [7]. 
Предлагая данную модель, В. П. Казначеев указывает на то, что внутренняя картина здоровья 

человека характеризуется переоценкой социальных возможностей (область круга выходит за границу 

квадрата) и неадекватностью психоэмоционального поведения (область круга выходит за нижнюю 
сторону квадрата). Биологические возможности (линия внутренних биологических возможностей 

идет ниже верхней стороны квадрата), находится в области эндокринно-психологических стрессов. 

Физические резервы также полностью не используются, распространена гипокинезия. 

Эта модель в некоторой степени позволяет прогнозировать, проводить коррекцию и контроль 
над состоянием здоровья, но можно сказать, что данную модель здоровья нельзя принять за основу 

для разработки системного подхода как единственно верную. 

Здоровье, по мнению В.П. Казначеева, рассматривается как целостное и динамическое 
состояние, состоящее из процесса реализации генетического потенциала и позволяющее человеку 

осуществлять свои биологические и социальные функции в условиях окружающей среды. Процесс 

сохранения здоровья как основного содержания биологических, психологических, физиологических 

функций, способствует работоспособности и социальной активности при максимальной 
продолжительности жизни. Это определение представлено с точки зрения целевой функции 

общества: «Таким образом, наше определение содержит цель обеспечение максимальной 
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продолжительности активной жизни при оптимальных условиях трудоспособности и социальной 

активности, при сохранении и развитии биологических, психических и физиологических функций» 

[7,с. 164]. 
Еще одна модель здоровья (холистическая модель здоровья) была рассмотрена Р.И. Айзманом 

[8]. Здоровье рассматривается автором как основа биологических факторов, психического и 

социальных условий, оказывающих взаимное влияние друг на друга (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Холистическая модель здоровья 

 
Биологические или экологические факторы могут нарушать работу в организме человека, что 

будет приводить к изменениям в соматическом и психическом здоровье. Эти изменения будут 

вызывать реакцию напряжения, что приведет к разрушению целостности здоровья в целом. При 
обязательной коррекции здоровья важно учитывать воздействие всего комплекса факторов, 

влияющих на организм в целом, формирующих систему здоровой личности. 

Калитеевская Е.Р. отмечает, «человек многомерен, и различные модели психического здоровья 
обращены к различным уровням, регулирующим активность субъекта» [9. с. 231-239]. При 

рассмотрении структурных компонентов психики в характеристиках здоровой личности, таких как 

саморегуляция и социальная адаптация, мы можем определить их как структурные уровни 

психической регуляции. 
Обобщая специальные труды, посвященные проблеме здоровья, А.В. Шувалов выделяет ряд 

положений: 

1. Здоровье – это состояние человека, близкое к идеалу. В принципе, человек не может быть на 
протяжении всей своей жизни абсолютно здоровым. 

2. Здоровье – это достаточно сложный, многообразный феномен, отражающий статусы 

человеческого состояния: телесная жизнь, душевное состояние и духовное бытие. Следовательно, 
возможна оценка здоровья человека с точки зрения соматического, психического и личностного 

(психологического) состояния. 

3. Здоровье – это сложный динамический процесс и одновременно состояние, которое 

включает в себя рост и созревание анатомо - физиологических структур организма, функциональное 
развитие психической сферы, возникновение, становление и самопознание личности. 

4. Здоровье человека зависит от определенных условий жизни таких как: климатические и 

экологические факторы, качество пищи, условия труда и отдыха, социокультурная среда и др. 
Условия, удовлетворяющие одного человека, могут оказаться болезнетворными для другого. В тоже 

время уточнение универсальных условий здоровья позволяет выявить принципы, на которых 

строится «политики здоровья». 
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5. Следует отметить, что здоровье – это не узко медицинское, а культурно-историческое 

понятие. В разных культурах и в разное историческое время граница между здоровьем и болезнью 
определялась по-разному. 

6. Для точного определения здорового человека необходимы, с одной стороны, некий эталон, 

устойчивый образец здоровья, целостности личности, определенного совершенства, с другой – 
научное описание закономерностей возникновения и течения болезней. 

7. С точки зрения осмысления природы и сущности человека здоровье и болезнь можно 

отнести к числу диалектических, взаимодополняющих понятий. 

8. Ко всему прочему, здоровье является одной из высших ценностей в жизни людей [10, с. 87-
101.]. 

 

Несмотря на то, что исследование здоровья остается одной из актуальных проблем 
современности, мы думаем, что важной составляющей здоровья личности является психическое и 

психологическое здоровье, которые могут быть основой активности и общего благополучия человека. 

Рассматривая проблему психического и психологического здоровья личности, мы приходим к 
выводу, что недостаточно работы только одного компонента в работе организма. Каждый из 

описанных выше компонентов должен слаженно и скоординировано работать, чтобы можно было 

сказать, что человек психологически здоров. 

Если рассматривать термин «психическое здоровье», то его можно связать с двумя областями 
практической деятельности – медицинской и психологической. Термин «психическое здоровье» был 

введен ВОЗ в 1979 году и означает, что большинство людей биологически нацелены на 

выздоровление, а не на болезнь. Психическое здоровье характеризуется как состояние благополучия 
человека, при котором он может справляться с жизненными неудачами и продуктивно реализовывать 

свой потенциал. Нам видится, что в содержании понятия психического здоровья отражаются как 

общественные, так и групповые нормы и ценности. 

Понятие «психологическое здоровье» было введено Дубровиной И.В., которая выделила 
собственно психологический аспект проблемы психического здоровья. «Психологическое здоровье 

делает личность самодостаточной... Мы вооружаем ребенка - в соответствии с возрастом - 

средствами самопонимания, самопринятия и саморазвития в контексте взаимодействия с 
окружающими его людьми и в условиях культурных, социальных, экономических и экологических 

реальностей окружающего мира» [11]. По ее мнению, сам термин «психологическое здоровье» может 

находиться в тесной взаимосвязи с высшими проявлениями человеческой психики и относится к 
личности в целом. Умение находить собственные потенциальные ресурсы в трудных ситуациях 

является одним из критериев развития психологического здоровья. 

Таким образом, в данном обзоре нами предпринята попытка рассмотреть взгляды на здоровье 

личности в изучении отечественных психологов. Мы выяснили, что наибольший интерес 
исследования феномена здоровья приходится на последнее десятилетие XX века, и это вызывает 

необходимость изучения различных аспектов человеческой природы. В настоящее время научная 

специфика изучения психологических аспектов здоровья и здорового образа жизни указывает на 
необходимость рассмотрения здоровой и творческой личности, которая сконцентрирована на 

конструктивном исследовании человеческой природы. 
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Аңдатпа 

Мақалада білім беру жүйесін жаңғыртудағы көптілді және билингвалды білім беру, мектеп 
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту мәселелері қарастырылған. Қазіргі таңда 

көпмәдени және көптілді білім беруді дамыту аясында мектептерде үш тілде білім беруді ендіру 

бойынша жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Оқушылар бірнеше тілде сөйлеп қана қоймай, сонымен 
қатар тілін үйреніп жатқан елдің мәдениетімен де жан-жақты танысуда. Осы идеяның табысты жүзеге 

асуының негізгі факторы білім беру, яғни педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру үдерісі 

болып табылады. 
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Abstract 
The article deals with the issues of multilingual and bilingual education in the modernization of the 

education system, the development of functional literacy of schoolchildren. Currently, work is actively 

underway to introduce trilingual education in schools as part of the development of multicultural and 
multilingual education. Students do not only speak several languages, but also get acquainted with the 

culture of the country studying the language. The main factor in the successful implementation of this idea is 

the process of education, i.e. professional development of teaching staff. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  МЕТОДА  CLIL 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы полиязычного и билингвального образования в модернизации 

системы образования, развития функциональной грамотности школьников. В настоящее время 

активно ведется работа по внедрению трехъязычного образования в школа, в рамках развития 
поликультурного и полиязычного образования. Учащиеся не только разговаривают на нескольких 

языках, но и знакомятся с культурой страны изучаемого языка. Основным фактором успешной 

реализации данной идеи является процесс образования, т.е. повышение квалификации 
педагогических кадров. 

Ключевые слова: полиязычное образование, педагог, повышение квалификации, непрерывное 

профессиональное развитие. 

 
Қазақстан Республикасы Президенті Н.А.Назарбаевтың «Ұлт жоспары: 100 нақты қадам» 

стратегиялық бағдарламасында [1] 12 жылдық білім беруді кезең-кезеңімен енгізу, функционалдық 

сауаттылықты дамыту үшін мектептегі оқыту стандарттарын жаңарту, табысты мектептерді 
ынталандыру жүйесін құрудағы білім беру саласының негізгі басымдықтары анықталып, 

педагогикалық қоғамдастық алдына үлкен міндеттер қойылды. 

Қазақстан Республикасында білім беру мен ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында [2] айқындалған педагог кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесінің 
сапасын жетілдіру әлемдік озық тәжірибе негізінде, жаңа форматта жүзеге асырылуда. Атап айтсақ, 

заман талабына сай педагог кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесіне өзгертулер енгізілді, білімді 

дамытудың қазіргі заманға лайықты және келешектегі сұраныстарына толық жауап беретін 
педагогтердің кәсіби құзыреттілігі мен біліктілігін арттырудың тиімді моделі құрылды. 

Дамыған елдердегі біліктілікті арттыру жүйесінің даму тенденцияларына жасалған сараптама 

қазіргі кездегі біліктілікті арттыру жүйесінің басты функциясы – педагогтің инновациялық 
технологияларды пайдалана білу қабілетін дамыту ғана емес, олардың жаңа әдістерді өзі таба алатын, 

жаңғыртулар мен даму бағыттарына сай өзінің кәсіби қызметіне рефлексивті өзгерістер енгізе алатын 

кәсіби құзыреттілігін дамыту болып табылатынын көрсетті. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен жасалған «Үштұғырлы 
тіл» бағдарламасы білім беру үдерісінің нәтижелілігіне бағытталған тұжырымдамалық құжат болып 

табылады. 

Біліктілікті арттыру жүйесінің жаңа мазмұнын институциаландыру – мемлекеттік 
бағдарламаны іске асырудың флагманы ретінде «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығымен 

Түркістан облысы Білім, жастар саясаты және тілдерді дамыту басқармасықазақ, орыс және ағылшын 

тілдерін жетік меңгерген ұрпақ қалыптастыру, педагогтердің осы тұрғыда кәсіби құзыреттілігін 
жетілдіру мақсатында түрлі іс-шараларды бірлесе ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. 

Сондай іс-шараның бірі – 2015-2020 жылдарға арналған «Үштілділік білім беруді дамытудың 

Жол картасын» [3] жүзеге асыру аясында Түркістан облысы білім басқармасы және Еуропадағы 

Қауіпсіздік және Ынтымақтастық Ұйымының аз ұлттар істері жөніндегі Жоғарғы комиссары, 
халықаралық эксперттермен серіктестікте институт өткізген «Көптілді білім беру жағдайында 

оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі» 

атты ғылыми-практикалық конференциясы. Конференцияда үштілділік білім беруді енгізудің өзекті 
аспектілері, билингвалды оқытуға қатысты кең ауқымды мәселелер талқыланды. 

Білім беру жүйесін жаңғыртудағы көптілді және билингвалды білім беру, мектеп 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту мәселелері бойыншаконференциялар, 

дөңгелек үстелдер, семинарлар, сыртқы консалтингтік қызметтер барысында қарастырып, әдістемелік 
нұсқауларын дайындауда бірлескен жұмыстар жүргізуде. 
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Қазіргі таңда көпмәдени және көптілді білім беруді дамыту аясында мектептерде үш тілде білім 

беруді ендіру бойынша жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Оқушылар бірнеше тілде сөйлеп қана 

қоймай, сонымен қатар тілін үйреніп жатқан елдің мәдениетімен де жан-жақты танысуда. Осы 
идеяның табысты жүзеге асуының негізгі факторы білім беру, яғни педагогикалық кадрлардың 

біліктілігін арттыру үдерісі болып табылады. Осы орайда 2007 жылдан бастап қазіргі Түркістан 

облысында үш тілде оқытатын дарынды балаларға арналған үш мамандандырылған мектеп жұмыс 
жүргізуде: 

1. Дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын М.Х.Дулати атындағы №8 

мамандандырылған мектеп-гимназиясы; 

2. Дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын М.Тасова атындағы №12 
мамандандырылған мектеп-интернаты; 

3. Түлкібас аудандық дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын мамандандырылған 

мектеп-интернаты. 
 

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы Түркістан облысы бойынша 

педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты қызметкерлерінің тарапынан аталған 

экспериментке қатысушы мұғалімдерге әдістемелік қолдау жұмыстары жүргізілді. Институттың 
профессорлық-оқытушылық құрамы орта білім беру жүйесіндегі көптілді білім беру бойынша 

халықаралық тәжірибені жан-жақты зерделеп, талдау жүргізе келе, мектеп мұғалімдерімен бірлесе 

отырып терминологиялық сөздіктер мен анықтамалықтар құрастырды; математика, физика, химия, 
биология пәндері бойынша оқулықтарды ағылшын тіліне аударды; көптілді дидактикалық 

материалдар жариялады. 

Жоғарыда аталған іс-шараларға мектеп басшылары мен тіл мамандары қатысып, ой-пікірлерін 
ортаға салды. Атап айтқанда: «Тілдердің үштұғырлылығы» атты мәдени жобаның кезеңдеріне 

мониторинг жүргізуге мүмкіндік беретін форумдарды және басқа да іс-шараларды тұрақты түрде 

ұйымдастыру; қазақ, орыс және ағылшын тілдерін үйрену бойынша Интернет-порталын құру; 

көптілділікті дамыту мақсатында әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу;«Оқушылардың полилингвалды 
функционалдық сауаттылығын дамыту жолдары», «Ерте жастан ағылшын тілін оқытудың 

ерекшеліктері» атты іс-шараларды өткізу сияқты орынды ұсыныстар жасалды. 

2012 жылдан 2018 жылдың мамыр айына дейін біліктілікті арттырудан өткен 69608 педагогтің 
ішінен 42809 – санатын жоғарылатты, ол курстан өткен тыңдаушылардың жалпы санының 61,5% 

құрайды. Педагогтердің үздіксіз кәсіби дамуы және өзін-өзі дамыту оқушылардың білім сапасының 

артуына ықпал етті. 
Біздің институттың педагогикалық ұжымы білім берудің жаңартылған парадигмасы 

жағдайында мұғалімдер қызметінің шеңберінде жетістіктерін бақылап, проблемаларын айқындап, 

олардың күнделікті жұмысында кездесетін мазмұнды - әдістемелік қиындықтарын жеңуге үнемі 

қолқабыс етіп келеді. 
2015-2020 жылдарға арналған «Үштілділік білім беруді дамытудың Жол картасын» жүзеге 

асыру аясында жүргізілген маңызды жұмыстардың бірі – 2017 жылдың 27.03-15.07 аралығында және 

10.08-01.12 аралығында «Үш тілде оқыту жағдайында мұғалімдердің пәндік және тілдік-қатысымдық 
құзыреттіліктерін қалыптастыру» бағдарламасы бойынша қазақ және орыс тілдерінде оқытатын 

мектептердің физика, химия, биология, информатика мұғалімдеріне арналған 640 сағаттық 

біліктілікті арттыру курсы. Курсқа физика (11), химия (7), информатика (12), биология (6) пәндерінің 

мұғалімдері тартылды. Курс соңында әдістемелік қолдау көрсету мақсатында «Өрлеу» біліктілікті 
арттыру ұлттық орталығы» АҚ шақыртуымен TESOL Greece Living Values in Education құрылтайшы 

мүшесі, Сан-Франциско Университетінің TEFL магистрі Сюзанна Елени Антонорос ханым курс 

тыңдаушыларына дәріс жүргізді. Курс соңында Сюзанна Елени Антонорос ханым шетелдік 
баспаларда жарияланған оқулықтарды оқу үдерісіне бейімдеудің орнына, пән мұғалімдерінің 

сабақтарда қолданып жүрген отандық оқулықтарды әрі қарай пайдалана алу мүмкіндігіне баса назар 

аударып өтті. Осы орайда курс тыңдаушылары құрастырған портфолио отандық оқулықтардың 
мазмұнының негізінде курс бағдарламасының идеясымен байланыстырыла отырып құрастырылды. 

2015-2020 жылдарға арналған «Үштілділік білім беруді дамытудың Жол картасын» жүзеге 

асыру аясында Елбасымыздың бастамасымен орындалып жатқан идеяны жаратылыстану пәні 

мұғалімдері ерекше құлшыныспен қабылдады. Өз пәнінің мазмұнын ана тілінде емес, ағылшын 
тілінде жеткізуге қатысты курс тыңдаушылары алғашында пессимисттік көзқарас танытқаны белгілі. 
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4 айлық курс барысында шет тілдік ортаға түгелдей енген курс тыңдаушылары бағдарлама аясында 

меңгерген материалды оқу үдерісіне енгізуде өзіндік тәжірибесімен ұштастыру қажеттігін түгелдей 
ұғынды. 

Сонымен қатар, ҚР орта білім мазмұнын жаңарту аясында ағылшын тілі пәні мұғалімдеріне 

арналған курс барысында CLIL (Пән мен тілді кіріктіріп оқыту) әдістемесі басты назарда болып, пән 
мұғалімдерінің өз тәжірибесінде осы әдістемені кеңінен қолдануына бағдар жасалған. 2016 жылдан 

2018 жылға дейін жаңартылған бағдарлама бойынша 2250 мұғалім курстан өтіп, курстан кейінгі 

әдістемелік қолдау көрсетілуде. Осы мақсатта институт қызметкерлері жоспарға сәйкес онлайн және 

оффлайн режимде түрлі семинарлар, шебер-сыныптар өткізуде. 
Қорыта айтатын болсақ, көптілді білім беру бағдарламасы аясында үш тілді меңгеру 

тәжірибесін жинақтап, әлемдік деңгейге көтерілуіміз керек. Бұл – оқушылардың халықаралық 

жобаларға қатысуын кеңейту, шетелдік әріптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға, шетел 
тілдеріндегі ақпарат көздеріне қол жеткізуіне мүмкіндік. Елдің ертеңі биік, дүниетанымы кең, кемел 

ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой-пікірімен 

ұштастырған сапалы білім мен тәрбие берілуі қажет. 
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бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 
205 Жарлығы. 

3 Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған жол картасы. https://bilim-

pavlodar.gov.kz/content/view/48/16977 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада өзін-өзі танытатын жеке адамның кикілжіңді жағдайларды шешу ерекшеліктері 
талданған. Мақала қазіргі замандағы қызықты да күрделі мәселе кикілжіңді жағдайларды талдауға 

арналған. Теориялық аспектісінде келетін болсақ, өзін-өзі танытатын тұлғаның қасиеттері мен 

кикілжінді жағдайларды конструктивті шешу тәсілдері, типологиясы, себептері мен жоғары оқу 
орнында тиімді шешу оңтайлы тәсілдері қарастырылған. Сонымен қатар, мақалада берілген мәселе 

бойынша жүргізілген эксперименттік зерттеудің кейбір нәтижелері кетірілген. 

Кілттік сөздер: өзін-өзі танытатын тұлға, конструктивті шешу тәсілдері, типологиясы, 
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THE  PECULIARITY  OF  SOLVING  CONFLICT  SITUATIONS  BY  SELF-ACTUALIZATIONS 

PERSONAL 

 

Abstract 

The peculiarity of solving conflict situations by self-actualizations personal are analyzed in this article. 

The article about peculiarity of the present pays attention of interest problems human life – is problem of 
conflict situations. This is problem of conflict situations, examine different types of conflicts and methods of 

their solving in the system of high education. In this article is considered the types of conflicts in the system 

of high education and causes of formation. In addition, there is described the features of types of individual-
psychological conflicts. The results of experimental research are analyzed in this article too. 

Keywords: self-actualizations personal, methodsof solving conflict situations, different to the 

typology of conflicts. 
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ОСОБЕННОСТЕЙ  РАЗРЕШЕНИЯ  КОНФЛИКТНЫХ  СИТУАЦИЙ 

САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ  ЛИЧНОСТЬЮ 

 

Аннотация 

В статье дается анализ особенностей разрешения конфликтных ситуаций 

самоактуализирующейся личностью. Статья посвящена одной из актуальных проблем человеческой 
жизни - проблеме конфликтных ситуаций. В теоретической части рассматрены различные типологии 

конфликтов, их причины и способы их разрешения в системе высшего образования. В том числе, в 

статье описываются некоторые результаты проведенного авторами по данной проблеме 
экспериментального исследования. 

Ключевые слова: самоактуализирующий личность, способы разрешения конфликтных 

ситуаций, различные типологии конфликтов. 

 

Қазіргі заманда кез-келген әлеуметтік ұйымда шиеленісті жағдайлар болып тұрады. Осындай 

жағымсыз жағдайларды дер уақытында тиімді шешу тұлғаның кемелдігіне және жекедара 

қасиеттеріне байланысты. 
Жетілген тұлғаны психологияда өзін-өзі танытатын тұлға деп атайды. Алғаш рет осындай 

тұлғаларды әйгілі американдық гуманнистік психолог А.Маслоу зерттеген болатын. Ол 

психологиялық денсаулық мәселелерін зерттеу мақсатында өзін-өзі үнемі жетілдіретін, еркін және 
шығармашыл тұлғаның ерекшеліктерін анықтаған [1]. 

Біздің зерттеуде алған мақсатымыз өзінің дарындылығы мен қабілеттерін, өзінің тұлғалық 

әлеуметтерін толық қолдана алатын, өздерін толық қалыптастара алатын, өз күші келер істі атқара 

алатын тұлғаларды табу. Себебі осындай адамдарға өз уақытында көңіл бөлу және анықтау қазіргі 
кездегі қоғам үшін маңызды болады деп санаймыз. 

Біз мақаламызда қарастырып отырған мәселе – ол өзін-өзі танытатын тұлға және оның 

кикілжінді жағдаяттарды шешу тәсілдері. 
Эксперименттік зерттеуімізде біз зерттеу объектісі ретінде студенттер мен оқытушылар 

топтарын алдық. Осы екі санаттағы зерттелушілердің өзін-өзі таныту деңгейлері мен кикілжіңді 

жағдайларды шешу стратегиялары арасындағы байланысты эксперименттік зерттеу нәтижесінде 
анықтауға тырыстық. Зерттелушілер ретінде Алматы қаласының әр түрлі жоғары оқу орнынан 

таңдалынған 100 оқытушы мен 400 студент алынды. 

Зерттелушілерді осылай таңдау себебіміз, өзін-өзі кемелдендірудің ересек субъектілер 

көрсеткен формасы қазіргі қоғамда жаңадан ересек өмірге қадам басқан жас адамдар арасында болуы 
мүмкін деп есептеуімізде. 
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Ал оқытушылар санатын зерттеуге алған себебіміз, бұл топтағы мамандар кәсіби талаптарға 

сәйкес, өздері жетерліктей биікке жеткен тұлғалар болуы шарт. Өйткені шәкірт тәрбиелейтін 
ұстаздың тұлғалық қасиеттері жетілген, кәсіби қабілеттері өте ерекше дамыған болуы қажет. 

Өзін-өзі танытатын тұлғалар қауіпсіздікке, махаббатқа, сыпайылыққа және өзін-өзі сыйлауға 

деген базалық қажеттіліктерін өтеумен қатар, білім алуға және басқа адамдарды жақсы түсінуге деген 
когнитивті қажеттіліктерін де қанағаттандыруға ұмтылады. Осы арқылы бұл субъектілер кез-келген 

жағдаяттарда, соның ішінде кикілжің жағдайларда өздерін бір қалыпты, сенімді ұстап, қоршаған 

адамдарға махаббат пен сыйластық сезімін танытады. Сонымен қатар, олардың өздерінің 

құндылықтар жүйесін қамтитын философиялық және діни ұстанымдары да болуы мүмкін. Бұл 
әсіресе, Қазақстан жастарын заманауи талаптарына сай барлық рухани қажеттілктерін үнемі 

жетілдіру үшін аса қажет. Мысалы, олар танымдық, шығармашылық, рухани-адамгершілік 

құңдылықтарын басшылыққа ала отырып, өзін-өзі жүзеге асырып отыруы шарт. 
Біздің кешенді зертеуімізден анықталғаны әр түрлі қоғам саласында іс-әрекет атқаратын 

тұлғалар өз мамандықтарына сай қасиеттерді өзіндік дамытуға, жетілдіруге, өзін-өзі көрсетуге, 

осылайша өз кәсіби ортасында өзін-өзі анықтауға тырысады. Мысалы, өзіндік кемелденетін ғалымдар 
әдетте, зияткерлік іс-әрекетпен айналысатындықтан, олар үшін маңыздысы - интеллектуалдық күшті 

жетілдіру. 

Психоанализ бойынша, шығармашыл тұлғалар ішкі тұлғалық кикілжіңді әлеуметтік құпталған 

тәсілдер арқылы сыртқа шығарып, сублимациялауға тырысады. Конструктивтік психология 
бойынша, жетілген тұлғалар кез-келген жағымсыз әлеуметтік жағдаяттарды коструктивті, ересектік 

түрде саналы шешуге тырысады. 

Әдетте, өзін-өзі танытатын тұлғалар кикiлжiң жағдайдан дұрыс жол табуға тырысады. Әрi бұл 
жол таба алу терең рефлексияны, жан-жақты білімділік пен руханилықты қажет етеді. Әрбiр адам 

өмiрiнде карым-қатынас едәуір орын алады, сондықтан да кикiлжiң жағдайлар болары сөзсiз. Олай 

болса, кикiлжiңдi өмiрлiк тәжірибенің өзi, өзiн-өзi тәрбиелеудің, өзiн-өзi анықтаудың және өзін-өзі 

танудың, өзін-өзі жетілдірудің, өзін-өзі реттеудің қайнар көзі деп қолдану керек. Өзін-өзі танытатын 
тұлғалар мұндай ұқсас кикілжіңді жағдаяттардың пайда болуына жол бермей, алдын-ала болжай 

алады, мұндай кикілжіңдерді шеше білу тәжірибесі болашақта дұрыс шешімге шешiмге келуге 

алдын-ала бағдар беріп, келесi кикiлжiңдi болдырмауға үйретедi. 
Кикiлжiңнiң әлеуметтiк-психологиялық мәнін қарастыратын болсақ, шындығында, кикiлжiң 

бұл – карама-қайшылық, бiрақ барлық қарама-қайшылық кикiлжiң бола бермейді. Бізбен жүргізілген 

әлеуметтiк-психологиялық зерттеу барысында бұның бiрнеше себептерi анықталған. 
Әлеуметтік-педагогикалық үрдіс – тұлғаны әлеуметтендіру бойынша мақсатқа бағытталған іс-

әрекет.Оған білім беру мен оқытудың, тәрбиенің барлық аспектілері қамтылады. Әлеуметтік-

педагогикалық үрдістің негізгі мақсаты – тұлғаны нақты әлеуметтік мәдени сапаларымен тәрбиелеу 

(білім беру, оқыту) болып табылады. Әсіресе, жоғары білім беру жүйесінде оқыту үрдісінің негізгі 
субъектісі болып табылатын студенттердің дербестік қасиеттерін қалыптастыру қазіргі кредиттік 

оқыту кезеңінде маңызды рөл атқарады. Осыған орай, жоғары білім беру жүйесінде кикілжіңді негізгі 

үш топқа бөлуге болады (өзара әрекеттің үш деңгейі): кикілжің типтері: «оқытушы - оқытушы», 
«студент - оқытушы», «студент - студент» 

«Оқытушы - оқытушы» кикілжің типі негізінен профессорлық-оқытушылық ұжымның 

әлеуметтік-кәсіби иерархиясымен және жеке даралық психологиялық ерекшеліктерімен байланысты 
Біздің зерттеуіміздің нәтижесі бойынша төмендегідей мәліметтер алынды. Жоғары оқу орны 

ұжымындағы оқытушылардың сұрақтарға жауап беруіне қарай, кикілжіңдерінің пайда болуының 

негізгі себептері төмендегідей болып анықталды: 

 құңдылықтық бағыт-бағдарлардың өзіндік ерекшеліктерімен; 

 кәсіби деңгей ерекшеліктерімен; 

 қарым-қатынаста бір-бірімен шыдамсыздық, әдепсіздік танытуы; 

 кәсіби ұжым ішіндегі оқытушылардың өзара келісе алмаушылығы; 

 тұлғалық өзін-өзі таныту деңгейімен. 

 
Томас-Килменнің «Шиеленісті жағдаяттарды шешу стратегиясы» әдістемесін қолдану 

барысында анықталған нәтижелерді талдайық. 

Жүргізілген зерттеу мәліметтерінің нәтижелері көрсеткендей, әсіресе педагогтардың 
ұжымында оқытушылардың көпшілік бөлігі өзінің әріптестерінің білікті маман емес деп қабылдап, 
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қарым-қатынаста өзара бәсекестілікке түседі, осындайдан туындайтын шиеленісті жағдайлар, әсіресе, 
өзін-өзі адекватты емес жоғары бағалайтын тұлғаларда кездеседі. 

Қазіргі бәсекелестік заманда тұлғалар өзін-өзі жетілдіріп, шиеленісті жағдаятарда бірлесіп 
әрекет ету стратегиясынан гөрі, жеке мүдделерін қорғап, өзімшілдік таңытып, көбінесе бәсекелестік 
стратегиясын таңдайды. Мұның өзі қазіргі заманда белең алған, жаппай бәсекелестіктен адамдар 
біртіндеп гуманистік, адамгершілік қасиеттерінен айырылып бара жатқандығын байқатады. 

Енді келесі «Оқытушы - студент» қатынас жүйесін қарастыратын болсақ, бұл қатынастар тұтас 
әлеуметтік-педагогикалық үрдістің маңызды субъектілері арасындағы өзара әрекет аумағын 
көрсетеді. С.М. Жақыповтың бірлескен диалогтық іс-әрекет теориясы бойынша жоғары білім беру 
жүйесіндегі танымдық іс-әрекет құрылымында маңызды оқу ақпараттары, білімдер мен тұлғалық 
қасиеттердің, құңдылықтық-мағыналардың ауысуы жүретін бірден бір жүйе - осы білім алушы мен 
оқытушы арасындағы өзара қатынас [2]. Осы ретте оқытушының оқу орнында алатын шиеленісті 

жағдайларды шешу стилі мен тәсілдері студенттердің сәйкес мінез-құлық стратегиясы мен бағыт-
бағдарларын қалыптастырады. 

Зерттеуден алынған мәлеметтерді сараптай келе, студент пен оқытушылардың өзара қарым-
қатынасына тән кикілжіңнің себептері төмендегідей болып келеді: 

 құңдылықтық бағыт-бағдарлардың сәйкес келмеуі; 
 қарым-қатынас әдебінің жеткіліксіздігі; 
 бір-бірінен күтулердегі келіспеушіліктер; 
 оқытушылардың кәсіби деңгейі мен студенттердің оқу үлгерімінің деңгейі арасындағы 

айырмашылықтар; 
 тұлғалық өзін-өзі таныту деңгейімен; 
 студенттердің өз-өзі таныту деңгейі мен оқытушылардың өзіндік бағалау ерекшеліктері 

арасындағы байланыстар. 

 
Мысалы, қазіргі кезде көп жағдайда кездесетін жағымсыз жәйттардың бірі - әсіресе, ескі 

дәстүрлі әдіспен жұмыс істейтін оқытушылардың кейбір белсенділік танытатын студенттерге 
жағымсыз түрде қарап, бағаларын керісінше төмендетуі орын алып, студент паен оқытушы арасында 
кикілжіңді жағдайлардың пайда болуына әкеледі. Мұның өзі оқытушылардың кәсіби өзін-өзі 
жетілдіруіне, кемелденуіне керағар үрдіс болып табылады. Оқытушылар мен студенттердің өзара бір-
бірінен күткен үміттері құңдылықтық бағыт-бағдарынан бастап, студенттердің алатын сапалы білімі 
мен оларды меңгерудің тиімділігі және оқытушылардың кәсіби құзырлылық мәселелерін толығымен 
қамтиды. Сондықтан да, «студент-оқытушы» тарапынан туындайтын кикілжіңдері көбінесе 
оқытушылардың кәсіби деңгейінің төмендігінен деп есептейді. Сауалнамадағы студенттердің 33% 
пайызы осындай көзқарастарды қолдаған. Сонымен қатар, «студент пен оқушы арасындағы 
шиеленісті жағдайларды тиімді шешу тұлғаның толеранттылық қасиеттерімен байланысты екендігі 

анықталды. 
Студент пен студенттердің қарым-қатынасының түрлері көбінесе өзара әрекет етуші 

субъектілердің этномәдени, әлеуметтік, рухани-адамгершілік және тұлғалық жекедара 
психологиялық ерекшеліктерімен, сонымен қатар, жоғары оқу орнында қалыптасқан дәстүрлермен, 
студенттік топтың жетілу деңгейімен, қарым-қатынас нормасы мен ережелерінің қалыптасу 
жағдайларымен де тығыз байланысты. 

Өз кезегінде, оқу үрдісінің тиімділігінің төмендігі және оқытушылардың қарым-
қатынасындағы кикілжіңдер төмендегідей себептермен түсіндіріледі: 

 сабаққа ғана қатысу, жалқаулық, оқығысы келмеу (жауап беруші оқытушылардың үштен бір 
бөлігі осы көзқарасты қолдайды); 

 базалық білімдернің аздығы, студенттерде өзбетінше ойлау жүйесінің болмауы, саяси-
мәдени жалпы білім деңгейінің төмендігі; 

 болашақ мамандығына және оқуға деген қызығушылығының болмауы; 
 болашақ перспективасын болжай алмау, өзін-өзі анықтаудың төмендігі. 
«Студент - студент» типіндегі кикілжіңнің пайда болуы студенттердің өздерінің бағалаулары 

бойынша төмендегідей негізде пайда болады: 
 өзіндік бағалаудың тұрақсыздығы ; 
 құңдылықтық бағыт-бағдардағы ерекшеліктер; 
 қарым – қатынасқа түсу қиыншылықтары, басқалардың жетістігіне қызғанышпен қарау. 
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Соңғы кездері оқытушылар мен студенттер арасында ішкі тұлғааралық кикілжіңдер белең алып 

келеді. Ішкі тұлғааралық кикілжің пайда болуы педагогикалық үрдісте жағымсыз әсерін тигізері 
анық. Өзін-өзі танытатын тұлғалар әлеуметтік ортада кездесетін шиеленістерден қашпай, олардың 

шешімін кейінге қалдырмай, бірлесіп дұрыс шешім қабылдауды жөн санайды. 

Осыған орай, поляк психологы Е.Мелибруданың «Қарым-қатынасты жақсартудың 
психологиялық мүмкіндіктері» кітабындағы кикілжіңді жағдайдағы адам әрекетінің конструктивті 

моделін ұсынуға болады. Оның пікірінше, кикілжіңдерді шешуде келесі факторлар рөл атқарады: 

 кикілжің көрінуінің сәйкестілігі; 

 қақтығысқан тараптардың қатынасының ашықтығы мен тиімділігі; 

 өзара сенімділік пен бірігіп жұмыс істеуді ұйымдастыру; 

 шиеленістің мәнін анықтау [3, 56 б.]. 

 

Кикілжің көрінуінің сәйкестігіне көптеген факторлар әсер етеді. Оқытушы кикілжіңнің тікелей 
қатысушысы болмаса да, ол өзінің өткен жұмыс тәжірибесінен қандай да бір субъективті талдауға 

дайын. Онда жақсы көзқарас негізінде саналы емес сипаттағы бағыт-бағдарлар пайда болады. 

Өз әрекеттерін дұрыс және заңды, ал қарсыласының әрекеттерін әділетсіз және сорақы деп 
қабылдау феномені «екі жақты этика» деп аталады. Кикілжіңді шешуге тырысқанда оны дұрыс 

анықтап алып, жан-жақты талдап көру маңызды. Ол үшін тұлға қарсы адамның позициясына еніп, 

кикілжің жағдайын басқа қатысушының тұрғысынан талдау абзал. 
Кикілжіңнің конструктивті шешілуінің негізгі шартты деп психологтар кикілжіңге түскен 

жақтардың ашық тиімді қарым-қатынасы деп есептейді. 

Сонымен кикілжіңді жағдаяттардың конструктивті шешілуіне өзін-өзі танытатын тұлғаның 

қасиеттері жағымды әсер етеді деген қорытындыға келеді. 
Нақты кикілжіңдерді адам өзінің қатынасын және мінез-құлқын өзгерту арқылы және оппонент 

психикасы мен мінез-құлқына әсер ету арқылы ескертуге болады. Жоғары білім беру жүйесінде 

кикілжіңнің пайда болу себептерін ескере отырып, кикілжіңді шешу және оны басқарудың жаңа 
технологиясын жақсы меңгерген педагогқа мақсатқа бағытталған кикілжіңді құруға мүмкіндік береді. 

Мәселен, педагог оқыту тобында үлгерімдері немесе пән бойынша кикілжіңдерді әдейі тудыртуы да 

мүмкін. Кикілжіңді жағдайлардан шығу жолдарына зейін қоя отырып, студенттердің бірлескен іс-
әрекеттерін белсендендіріп қана қоймай, өзін-өзі тануға, өзін-өзі саналы түрде түсінуге, 

шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытумен қатар, күткен нәтижелерге қол жеткізуге болады деп 

тұжырымдаймыз. 
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Abstract 
The current stage of development of Kazakhstani society requires its residents to pay special attention 

to social problems, especially the problems of youth. Despite the measures taken and developed programs to 

support the young generation of Kazakhstan, most of its youth cannot be employed, has multiple spiritual, 
moral, intrapersonal, asocial etc. problems. These problems affect the level of their hardiness, make them 

less adapted to the changing conditions of the modern world. 
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The article analyzes the hardiness of young people, the analysis of the state, positively or negatively 

affecting their hardiness, namely the state of activity and passivity, cheerfulness and depression, efficiency 

and fatigue, irritability, distraction, good and bad mood. Also, the analysis of such a complex mechanism 
that provides the possibility of the existence of a young person in the changing conditions of the modern 

world, as adaptation, is carried out. 

Key words: adaptation, mental state, self feeling, activity, mood, hardiness. 
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ҚАЗАҚСТАН  ЖАСТАРЫНЫҢ  ӨМІРЛІК  ТӨЗІМДІЛІГІНЕ 

ПСИХИКАЛЫҚ  КҮЙЛЕРДІҢ  ӘСЕРІ 
 

Аңдатпа 

Қазақстан қоғамының қазіргі даму кезеңі оның тұрғындарынан әлеуметтік мәселелерге, әсіресе 

жастар проблемаларына ерекше назар аударуды талап етеді. Жас буынды қолдауғаәзірленген 
бағдарламаларға, атқарылғаніс-шараларғақарамастан, қазіргі таңда жастардың басым бөлігі жұмысқа 

орналаса алмай жүр, рухани-адамгершілік, тұлғааралық, бейәлеуметтік және т.б. сипаттағы көптеген 

проблемаларменкездесіп отыр. Бұл мәселелер, жастардың көңіл-күйін, белсенділігін, өзіндік 
сезімдерін төмендетіп, олардың өмірлік төзімділік деңгейіне әсер етеді. 

Мақалада жастардың өмірлік төзімділігіне талдау жүргізілді. Атап айтсақ, олардың өмірлік 

төзімділігіне оң немесе теріс әсер ететін жай-күйі, белсенділік пен пассивтілігі, сергектік пен 
басымдылығы, жұмысқа қабілеттілік пен шаршауы, тітіркенгіштігі, шашыраңқылығы, жақсы және 

жаман көңіл-күй жағдайларына талдау жүргізіледі. Сондай-ақ, жас адамның әлемдегі өзгермелі 

жағдайларында өмір сүру мүмкіндігін қамтамасыз ететін, бейімделу деп аталатын күрделі 

механизмнің ерекшеліктері талданды. 
Түйін сөздер: бейімделу, психикалық күйлер, өзін-өзі сезіну, белсенділік, көңіл-күй, өмірлік 

төзімділік. 
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ВЛИЯНИЕ  ПСИХИЧЕСКИХ  СОСТОЯНИЙ  НА  ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ 

МОЛОДЕЖИ  КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация 

Современный этап развития казахстанского общества требует от ее жителей обратить особое 

внимание на социальные проблемы, особенно на проблемы молодежи. Несмотря на принятые меры и 
разработанные программы поддержки молодого поколения Казахстана, большáя часть его молодежи 

не может устроиться на работу, имеет множественные проблемы духовно-нравственного, 

внутриличностного, асоциального и т.д. характера. Данные проблемы, снижая самочувствие, 

активность и настроение молодых людей влияют на уровень их жизнестойкости, делая их менее 
приспособленными к изменяющимся условиям современного мира. 

В статье проводиться анализ жизнестойкости молодежи, анализ состоянии, положительно или 

отрицательно действующие на их жизнестойкость, а именно состояния активности и пассивности, 
бодрости и подавленности, работоспособности и усталости, раздражительности, рассеянности, 

хорошего и плохого настроения. Также проводиться анализ, такого сложного механизма, 

обеспечивающего возможность существования молодого человека в изменяющихся условиях 
современного мира, как адаптация. 

Ключевые слова: адаптация, психические состояния, самочувствие, активность, настроение, 

жизнестойкость. 
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Improving the quality of education, supporting the institution of family and childhood, creating an 

inclusive society, ensuring the quality of medical services, supporting cultural workers are the main 
directions in solving social problems. These problems were voiced by the Head of State Kassym-Zhomart 

Tokaev in his first message to the people of Kazakhstan. In his address, the President focuses on two main 

goals that Kazakhstan pursues at a new stage of social modernization, and one of these goals is aimed at 
solving the social problems mentioned above [1]. 

“About 21,000 school graduates cannot enter professional and higher educational institutions annually. 

This category of young people joins the ranks of the unemployed and marginalized. Many of them fall under 

the influence of criminal and extremist groups. We must move to a policy of career guidance based on 
identifying the abilities of students" [2]. 

Thus, the identification of students' abilities is the basis of career guidance policy in Kazakhstan. Of 

course, the goal of this policy should be the inclusion of a young person in the system of social relations and 
processes, as a carrier of consciousness and capable of forming and developing this consciousness in the 

process of activity. 

Abilities belong to the category of phenomena that have long been studied in psychology, but before 
identifying and developing abilities, it is necessary to understand a person, to understand his essence, to 

understand those mental phenomena that take place in him and around him. 

The primary regulators of human behaviour are mental processes. On the basis of mental processes is 

the formation of knowledge, skills. Each mental process has a beginning, course and end, and is divided into 
three groups: cognitive, emotional and volitional. 

The effectiveness of a young person’s activity largely depends on the functioning of cognitive 

processes, and the activation and improvement and understanding of these processes helps a person to better 
understand himself, manage these processes and quickly achieve the goals that he sets for himself. Steady 

attention, developed imagination, concrete representation, the ability to hear and listen, observes, analyze are 

the main requirements in the process of mastering professional skills that a young man will need in the 

future. And, the ability to perceive and express emotions, understand and explain them, assimilate emotions 
and thoughts, regulate other people's and own emotions, is the key to successful interaction with other 

people. Within this group of mental processes, psychological phenomena such as affects, emotions, feelings, 

moods, and emotional stress are considered. 
For the formation of human behaviour, not only emotional, but also strong-willed mental processes are 

essential, which are most clearly manifested in situations related to decision making, overcoming difficulties, 

managing one’s behaviour, etc. [3]. 
The relatively stable structural organization of all components of the psyche is commonly called the 

mental states of a person. These include a feeling of satisfaction or dissatisfaction, the presence or absence of 

interest in an activity, a predisposition to perform certain types of work and tasks, or, on the contrary, 

reduced readiness for it, fatigue, boredom, good, bad mood, etc. 
Relatively the constancy of the personality’s mental state is called the personality’s mental properties 

(character, ability, self-control). 

The mental properties of a person form a unique combination of properties in each individual person. 
The personality is characterized by dominant needs, interests, values, beliefs, ideals, worldview, which is 

expressed in the concept of personality orientation [4]. 

Thus, the identification of the abilities of young people, which serves as the basis for career guidance 
policies, should be carried out taking into account the psychological characteristics of young people, since 

their objective and subjective well-being directly depends on both external factors and internal forces, that is, 

goals in life, spirituality, mastery and wisdom, as well as the level of hardiness. 

In order to determine the leading conditions of Kazakhstani youth, we conducted a study of the level 
of their self feeling, activity and mood. A correlation analysis of these indicators with the level of their 

hardiness was carried out. A comparative analysis of indicators of the components of hardiness: 

involvement, control and risk taking with self feeling, activity and mood allows us to conclude that an 
increase in the indices of one phenomenon leads to an increase in indices in another, that is, the level of 

hardiness of Kazakhstani youth depends on their mental conditions and vice versa. 

The following methods were chosen as a study: blank test designed for rapid assessment of self 

feeling, activity and mood (SAN), compiled by N.F. Greben [5]; Test “Zhyznistoikosty” D.A. Leontiev, E.I. 
Rasskazova [6]. 
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Statistical analysis was performed using SPSS – 23 version. The study involved students of higher 

educational institutions (n=30), the age of respondents 18-29 years. 

Respondents were asked to correlate their condition with a number of signs on the scale. The scale is 
located between 30 pairs of words of the opposite meaning. These values reflect the speed, mobility, and 

pace of activity, characteristics of the emotional state, which is, mood and self feeling. 

The second method involves responding to 45 questions. This technique is designed to identify the 
level of hardiness and its components, that is, involvement, control and risk taking (table 1): 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Sex 29 1 2 1,76 ,435 

Age 29 18 29 19,34 2,319 
Hardiness 30 52 136 80,10 18,839 

Self feeling 
 

29 17 70 50,79 13,468 

Activity 29 27 64 46,24 10,639 

Mood 29 29 70 52,62 13,061 
Valid N (listwise) 25     

 

Table 1.The results of descriptive statistics on the self feeling, activity, mood and youth’s hardiness. 

 

As the table of descriptive statistics shows the average value of the level of hardiness is 80.10 points, 
the standard deviation is 18.89 points. The average scores of the sample of self feeling = 50.79 p; activity = 

46.24 p; mood = 52.26 p. An interesting fact is that these indicators are very close to the average scores for 

the sample of students of the city of Moscow [7]. 
 

Table 2 shows us the relationship of the level of self feeling, activity and mood of young people with 

age and their level of hardiness (table 2). 

 

Correlations 
 Age Hardiness Self feeling 

 

Activity Mood 

Age Pearson Correlation 1 ,432* ,247 ,288 ,129 
Sig. (2-tailed)  ,019 ,205 ,137 ,512 

N 29 29 28 28 28 

Hardiness Pearson Correlation ,432* 1 ,550** ,637** ,492** 
Sig. (2-tailed) ,019  ,002 ,000 ,007 

N 29 30 29 29 29 

Self feeling 

 

Pearson Correlation ,247 ,550** 1 ,495** ,757** 

Sig. (2-tailed) ,205 ,002  ,006 ,000 
N 28 29 29 29 29 

Activity Pearson Correlation ,288 ,637** ,495** 1 ,437* 

Sig. (2-tailed) ,137 ,000 ,006  ,018 
N 28 29 29 29 29 

Mood Pearson Correlation ,129 ,492** ,757** ,437* 1 

Sig. (2-tailed) ,512 ,007 ,000 ,018  

N 28 29 29 29 29 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Table 2. The relationship of the level of self feeling, activity and mood of young people with their level 
of hardiness. 
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The correlation analysis revealed the correlation of the level of hardiness with the age of the 

respondents. Although the correlation is not significant, only at the level of 0.05, nevertheless, we cannot 
deny the fact that the older the age, the more a person shows resistance in life situations. There is also a 

slight correlation between mood level and activity. 

A significant correlation is observed between hardiness and all components of the SAN technique, that 
is, self feeling, activity and mood. We can conclude that for the development of hardiness of Kazakhstani 

youth, it is necessary to pay attention to the development of their self feeling, to awaken an active attitude to 

their own lives and to teach methods of management and regulation of mood. 

 
The following table 3 shows the data of the correlation analysis of the components of the SAN with 

the components of hardiness (table 3). 

 

Correlations 
 Self feeling 

 

Activity Mood Commitment Controll Challenge 

Self feeling 

 

Pearson 

Correlation 

1 ,495** ,757** ,526** ,477** ,106 

Sig. (2-tailed)  ,006 ,000 ,003 ,009 ,585 

N 29 29 29 29 29 29 

Activity Pearson 
Correlation 

,495** 1 ,437* ,627** ,540** ,329 

Sig. (2-tailed) ,006  ,018 ,000 ,003 ,081 

N 29 29 29 29 29 29 
Mood Pearson 

Correlation 

,757** ,437* 1 ,471** ,419* ,283 

Sig. (2-tailed) ,000 ,018  ,010 ,024 ,137 

N 29 29 29 29 29 29 
Commitment Pearson 

Correlation 

,526** ,627** ,471** 1 ,693** ,278 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,010  ,000 ,137 
N 29 29 29 30 30 30 

Controll Pearson 

Correlation 

,477** ,540** ,419* ,693** 1 ,218 

Sig. (2-tailed) ,009 ,003 ,024 ,000  ,247 
N 29 29 29 30 30 30 

Challenge Pearson 

Correlation 

,106 ,329 ,283 ,278 ,218 1 

Sig. (2-tailed) ,585 ,081 ,137 ,137 ,247  

N 29 29 29 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Table 3. The relationship of the level of self feeling, activity and mood of youth with components of 

hardiness. 

 
Such a component of hardiness as involvement is significantly positively correlated with self feeling, 

as well as activity and mood. The same correlation is observed in the relationship of control with self feeling 

and activity, but the relationship of control with mood, although it exists, is not significant. The component 
of hardiness - the challenge has not been revealed in any way does not correlate with the components of the 

SAN. 

In order to teach young people how to achieve their goals and how to live, it’s necessary for the adult 

generation to have the ability to analyze existing situations, have sufficient knowledge to convey them, have 
clear moral guidelines, be aware of their deep needs and true desires, and do not replace them with 

momentary, inspired by the modern world, artificial ones. After all, those problems that the young generation 

now has are the result of the activity or inaction of the previous generation. 
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Kazakhstani youth is active, positive, confidently looking to the future, creative, has great creative 

potential. This can be described as a new generation of our state, but behind this characteristic lays also a 

part of the youth who are defenceless, helpless in solving social problems, both their ownand the state as a 
whole. Young people sometimes reckless, ready for rash, deeply unconscious acts. The consequence of such 

recklessness is various kinds of conflicts: family, interpersonal, intrapersonal. 

The development of the problems of the search for income, housing problems, employment, pushes 
young people to search for illegal types of earnings, to crime, addiction, gambling, drugs, etc. This category 

of youth is characterized by antisocial forms of behaviour in view of undeveloped adaptive abilities and 

hardiness. Young people are very vulnerable, they often need the help of psychologists, and of course, the 

love and respect of parents is the first step in developing their hardiness and adaptive abilities. 
Hardiness is formed in childhood, but the rest of life should be dealt with over its upbringing and 

development. Hardiness is a person’s ability to endure the unfortunate circumstances of life, despite the lack 

of external and internal resources. A person with a well-formed hardiness is a person with an active life 
position, who understands the result and outcome of certain actions, feels satisfaction from the work 

performed, has the ability to transform a negative situation into a positive one, gaining control over his own 

life. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены интеллектуальные и психологические особенности одаренности 

подростков. Забота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры и 
социальной жизни завтра. Уже существуют способы выявления таких детей, вырабатываются 

программы помощи им в реализации своих способностей. Однако проблема диагностики и развития 

высоко одаренных и талантливых детей на всех этапах их обучения, проблема понимания детьми 
своей одаренности и личной ответственности за творческую самореализацию существует. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕГІ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬДЫ  ДАРЫНДЫЛЫҚТЫҢ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада жасөспірім кезеңіндегі интеллектуальды дарындылықтың психологиялық 

ерекшеліктері жөнінде жазылған. Дарынды балаларға қолдау корсету – бұл болашақта ғылымның 
дамуына, ел мәдениетінің және әлеуметтік жағдайдың өркендеуіне қосылған зор үлес. Бүгінгі таңда, 

дарынды балаларды анықтап, дамытуға арналған бағдарламалар негізінде, оз қабілеттерін пайдалану 

мүмкіндіктері арқылы жұмыстар іске асырылуда. Бірақ, аса дарынды және талантты жасөспірімдерді 
анықтау, дамыту, әр кезеңдерде оқыту кезінде жеке ерекшеліктерін ескере отыра, түсіну проблемасы 

толықтай шешілген жоқ. 

Түйін сөздер: дарындылық, интеллект, дамудағы ерекшеліктер, концепция, жасөспірім. 
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INTELLECTUAL  AND  PSYCHOLOGICAL  FEATURES  OF  TEENAGERS’  CAPABILITY 

 

Abstract 
This article covers the intellectual and psychological features of teenagers’ capability 

Today care for gifted children is a concern for the development of science, culture and social life of 

tomorrow. There are ways to identify these children, produced programs to assist them in realizing their 

abilities. However, there is problem of diagnosis and the development of highly gifted and talented children 
at all stages of their education, problem of children's understanding of their talents and personal 

responsibility for creative self-realization. 

Key words: capability, intelligence, features of development, concept, teenager. 
 

В настоящие время требуется не только комплексная подготовка руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений к психолого-педагогическому 
сопровождению одаренных детей и подростков но и просветительская работа с родителями для 

формирования у них современных представлений о природе , методах выявления и путях развития 

одаренных их детей. 

Ошибочным является представление о том, что одаренность и талант - это высокая успешность 
во всех областях деятельности, в том числе, и в обучении. Одаренные школьники могут испытывать 

поведенческие трудности (агрессивность, беспечность, нарушения дисциплины), когнитивные 

трудности (отклонение в развитии памяти и восприятии), трудности формировании учебных навыков 
(дислексия, дисграфия, дискалькулия). 

О необходимости профессионального подхода к психолого-педагогическому сопровождению 

одаренных детей и подростков убедительно свидетельствует факты биография Ч.Дарвина, В.Скотта, 
А.Щвейцера, Ю.Либиха и др., у которых были серьезные проблемы в школьном обучении. Например, 

известно, что Б.Микеланджело, Р. Бернс, О.Роден, А.Эйнштейн, У.Черчилль страдали 

расстройствами речи. А всемирный известный изобретатель и предприниматель Т.А.Элисон, так 

определил значение школы в своей жизни «Я смог стать изобретателем, потому что в детстве не 
ходил в школу». 

В данном случае речь идет о традиционной системе обучения со своими специфическими 

требованиями и едиными для всех критериями оценки интеллектуальной успешности. Не вписавшись 
в общую систему обучения, одаренные школьники часто определяются как проблемные. Именно 

поэтому, например, в школах Великобритании при идентификации одаренных детей особое внимание 

уделяют неуспевающим школьникам и школьникам с проблемами в поведении, так как в этой группе 

детей процент одаренных оказывается наиболее высоким [1]. 
По данным Е Торренса, около 30% отчисленных из школ за академическую неуспеваемость 

составляют именно одаренные дети [2]. 
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А.М.Матюшкин и Д.А.Сиск также показали, что около 30% отчисленных из средних школ за 

неспособность к обучению, неуспеваемость составляют одаренных и сверходаренные дети [3]. 

В Российской и зарубежной науке изучение проблем одаренных детей и подростков 
неразрывно связанно с именами таких ученных как Д.В.Богоявленская, А.В.Брушлинский, 

Л.А.Бенгер, Ю.З.Гильбух, В.В.Давыдов, В.Н Дружинин, Н.С.Лейтес, А.М.Матюшкин, Б.М.Теплов, 

М.А.Холодная, Д.В.Ушаков, Дж.Гильфорд, Э.Боно, Дж.Галлаир, Дж.Рензулли, П.Торренс и др. 
С позиции деятельностного подхода, разработанного в трудах Л.С.Выготского, 

С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова, В.Д.Небылицина и др. в основе опредеоения таких понятий как 

«спасобность», «одаренность», «талант» и «гениальность» находиться успешность деятелности. Из 

этого концептуального положения вытекает следующий категориальный аппарат психологии 
одаренности. 

М.А.Холодная занимаясь исследованиям интеллекта школьников, так определяет основные 

понятия. 
- Способность- индивидуально-психологическое свойство личности, являющееся условием 

успешности выполнения какой-либо деятельности. Общие способности – психологическая основа 

успешности познавательной деятельности. Специальное способности – психологическая основа 

успешности в конкретной области деятельности (балет, лидерство, математика, техника и.т.д). 
- Интеллектуальные способности – свойства интеллекта, характеризующие успешность 

интеллектуальной деятельности в тех и иных конкретных ситуациях в точки зрения правильности и 

скорости переработки информации в условиях решения задач, оригинальности и разнообразия идей, 
глубины и темпа обучаемости, выраженности индивидуализированных способов показания. 

- Одаренность – это общая способность индивида сознательно ориентировать свое мышление 

на новое требования; это общая способность психики приспосабливаться к новым задачам и 
условиям жизни. 

- Интеллектуальная одаренность – уровень развития и тип организации индивидуального мен-

тального опыта, которые обеспечивают возможность творческой интеллектуальной деятельности, то 

есть деятельности связанной с созданием субъективно и объективно новых идей, использованием ин-
новационных подходов к решению проблем, открытостью противоречивым аспектам ситуации и т.д. 

- Талант в области интеллектуальной деятельности –высший уровень интеллектуального 

развития личности, который обеспечивает возможность создания идей, теорий, научных, 
литературных и философских произведений, имеющих ту или иную степень общественной 

значимости. 

Качества, необходимые для личностной самореализации необходимо развивать в комплексе. 
Качества: 

 творческое мышление; 

 инициативность; 

 способность к обоснованному риску; 

 уверенность в себе; 

 адекватную самооценку; 

 умение сотрудничать с партнерами; 

 мотивацию достижения; 

 высокую работоспособность. 

 

Творческое, дивергентное мышление. Дж. Гилфорд разработал модель структуры интеллекта, в 

которой можно выделить два типа мышления для сравнения: дивергентное и конвергентное. 
Конвергентное мышление – процесс нахождения единственно правильного решения задачи или 

проблемы посредством интеллектуальной работы с имеющейся информацией. Причем это такое 

понимание решения, которое является «правильным» в общепринятом смысле этого слова, т.е. 
достаточно традиционным и шаблонным для нашей культуры. Дивергентное мышление 

предполагает, что на один вопрос может быть несколько или даже множество правильных ответов. 

Данный тип мышления служит средством для рождения оригинальных идей и самовыражения. Он 
опирается на воображение и является собственно творческим. 

Способность к обоснованному риску. В жизни прогресс и успех практически всегда сочетаются 

с риском. Можно выделить два типа риска – обоснованный и авантюрный. Способность реализовать 

свой потенциал связана со способностью и умением обоснованно рисковать. 
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Воля и работоспособность. Под волей и работоспособностью понимается умение долго и 

плодотворно работать над выполнением той цели, которую учащийся поставил перед собой и 
которой хочет добиться, невзирая на внешние препятствия. Поэтому если ребенок начал какую-либо 

работу по собственному желанию, то он должен: а) постараться обязательно ее завершить; б) сделать 

ее как можно лучше. Воля нужна для того, чтобы развивать способности и достигать трудных, 
требующих длительной работы целей. 

Умение сотрудничать. Учащиеся приходят к пониманию того, что во многих случаях 

объединенные действия приносят больший результат, чем сумма индивидуальных. 

Мотивациядостижения. Мотивация деятельности предполагает два вида мотивации: 
достижения (надежда на успех) и избегания неудачи (неуспеха). 

Мотивация достижения (надежда на успех) связана с положительным эмоциональным 

состоянием, со стремлением достичь успеха в деятельности: «он делает это, так как хочет хорошо 
выступить на городской олимпиаде», «надеюсь получить высший балл», «они стараются как можно 

лучше выполнить работу». 

Мотивация избегания неудачи присутствует тогда, когда деятельность человека определяется 
желанием избежать неуспеха в деятельности: «он делает это, так как не хочет оставаться на второй 

год», «надеюсь не получить двойку», «они стараются не делать ошибок в работе» и т.п. 

ВШтерн определяет интеллектуальную одаренность как общую способность человека 

сознательно направлять свое мышление на новые требования, приспособить его к решению новых 
задач и к новым условиям жизни. Направленность на новое отличает интеллектуальную одаренность 

от памяти; признак приспособления - от гениальности (сущность который состоит в 

самопроизвольном творчестве); признак всеобщности отличает интеллектуальную одаренность от 
таланта, который проявляется у человека, как правило, в каком-либо определенном виде 

деятельности. 

Д.В.Богоявленская определяет одаренность как системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 
незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. По их же определению одаренных ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылка для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности. 

Д.В.Ушаков проводя четкую грань между понятиями «талант», «одаренность», определяет 

одаренность как потенциальной талант, а талант – как реализованную одаренность. Результатом 
гениальности является деятельность, имеющая обязательно позитивное и эпохальное значение, то 

результатом таланта может являться как культурно ценный продукт (произведения искусства, 

научные теории, инженерные сооружения, религии, идеологические движения и т.д.). 

Подводя итог вышесказанному под задатками способностей, мы будем понимать анотомо-
физиологические особенности организма (особенности строения головного мозга, органов чувств и 

движения, свойства нервной системы и т.д.), являющиеся условием более легкого овладения 

эффективными способами деятельности. 
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ЕРЕКШЕ  БІЛІМ  БЕРУ  ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ  БАР  СТУДЕНТТЕРДІҢ  ЭМОЦИЯЛЫҚ 

ЖАҒДАЙЫНА  ӘСЕР  ЕТЕТІН  ӘЛЕУМЕТТІК  ОРТА  ФАКТОРЛАРЫ 

 

Аңдатпа 
Білім беру парадигмасының өзгеруі және оның жаңа векторы – инклюзивті білім берудің пайда 

болуы, білімге қолжетімділік қағидатына негізделіп «ерекше қажеттіліктері бар» тұлғалар санатын 

қамтиды. Осы бағыттың өзекті мәселелерінің бірі, динамикалық қазіргі заманғы әлеуметтік ортада 
ерекше білім алу қажеттілігі бар тұлғаларды табысты әлеуметтендіру, олардың қоғам өміріне 

толыққанды қатысуын қамтамасыз ету, тиімді өзін-өзі жүзеге асыру болып табылады. Біздің 

ойымызша, ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің психологиялық денсаулығына әсер 

ететін әлеуметтік орта факторларын белгілеу, тұлғаның өзін-өзі іске асыруының табыстылық 
дәрежесін күшейте отырып, психоэмоциялық жағдайын реттеуге ықпал ететін болады. Әлеуметтік 

орта факторлары оқшауланған емес, биологиялық, оның ішінде тұқым қуалайтын факторлармен 

күрделі өзара іс-қимылда әрекет етеді. 
Түйін сөздер: эмоция, ерекше білім қажеттілігі, әлеуметтік факторлар, тұлға, сыртқы орта. 
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SOCIAL  ENVIRONMENT  FACTORS  INFLUENCING  THE  EMOTIONAL  STATE  OF 

STUDENTS  WITH  SPECIAL  EDUCATIONAL  NEEDS 

 

Abstract 
The change in the paradigm of education and its new vector – the emergence of inclusive education 

based on the principle of accessibility of education, covers the category of persons with special educational 

needs. One of the urgent problems of this direction is the successful socialization of people who have a 
special need for education in a dynamic modern social environment, ensuring their full participation in 

society, effective self-realization. In our opinion, the establishment of factors of the social environment that 

affect the psychological health of students with special educational needs will contribute to the settlement of 

psycho-emotional state, increasing the degree of success of self-realization. After all, as practice shows, 
social factors are not isolated and act in complex interaction with biological and hereditary factors. 

Key words: emotions, special educational needs, social factors, personality, external environment. 
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ФАКТОРЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  СРЕДЫ,  ОКАЗЫВАЮЩИЕ  ВЛИЯНИЕ 

НА  ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  СОСТОЯНИЕ  СТУДЕНТОВС  ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Аннотация 

Изменение парадигмы образования и ее новый вектор – появление инклюзивного образования, 
основанного на принципе доступности образования, охватывает категорию лиц с особыми 

образовательными потребностями. Одной из актуальных проблем данного направления является 

успешная социализация лиц, имеющих «особую потребность в получении образования» в 

динамичной современной социальной среде, обеспечение их полноценного участия в жизни 
общества, эффективная самореализация. На наш взгляд, определение факторов социальной среды, 
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влияющих на психологическое здоровье студентов с особыми образовательными потребностями, 

будет способствовать урегулированию психоэмоционального состояния, усиливая степень 
успешности самореализации личности. Ведь как показывает практика, социальные факторы не 

изолированы и действуют в сложном взаимодействии с биологическими и наследственными 

факторами. 
Ключевые слова: эмоции, особые образователные потребности, социальные факторы, 

личность, внешняя среда. 

 

Бүгінгі таңда әлемдік қауымдастық алдында тұрған орталық міндеттердің бірі әлеуметтік, 
тұлғалық өсу және өмірде әрбір адам үшін нақты табысы бар білім беруді сапалы жүзеге асыру 

мәселесі болып табылады. Біздің еліміздің жоғары білім беру жүйесін реформалау бойынша 

инклюзивті білім беруді трансформациялау контексіндегі іс-шаралар өз жемісін берді. Біз білім беру 
парадигмасының өзгеруінің және «ерекше қажеттіліктері бар» тұлғалар үшін білімге қол жетімділік 

қағидатына негізделген инклюзивті білім берудің жаңа векторының пайда болуының куәсі болдық. 

Жоғары білім беру мекемелері жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі (ЕББҚ) бар студенттерді 
оқыту және тәрбиелеу, олардың өмір сүру мәселелері айрықша өзектілікке ие болып отыр. Соңғы 

жылдары білім беруді басқару және халықты әлеуметтік қорғау органдарының жүргізген терең 

зерттеулерін талдау барысында, ҚР-дағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың жоғары кәсіптік білім 

алуы, XXI ғасырдың басында қалыптасқан әлеуметтік өмір қажеттілігінен туындағаны айқындалды. 
Бүгінгі таңда, Қазақстанның көптеген жоғары оқу орындарында инклюзивті модельді енгізу және 

дамыту үшін тиісті жағдайлар жасалған. Қазақстан Республикасында статистикалық деректерге 

сәйкес, қазіргі уақытта ЖОО-да 2 522-ден астам ЕББҚ бар студент білім алуда. Бұл ретте ҚР 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің мәліметтері бойынша кәсіптік оқытуды 

аяқтаған мамандардың, тек 5-10%-ы ғана тұрақты жұмыс тауып жатыр. [1, 29 б.]. ЕББҚ бар 

студенттер үшін жоғары білім алу мәселесінің өзектіленуі, студенттердің тек кәсіби білім мен 

ортадағы қарым-қатынастың әлеуметтік тәжірибесі ғана емес, бұл жұмыс алуға және қаржылық 
тәуелсіздікке ие болудың бірден-бір мүмкіндігі. Әлеуметтік, ғылыми-техникалық прогрестің 

жетістіктері ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғаның үйлесімді дамуы үшін барлық жағдай 

жасайды, бірақ сонымен бірге жаңа проблемаларды туындатады. Осы мәселеге байланысты елімізде 
қабылданып жатқан заңнамаларға қарамастан, бүгінгі күні денсаулық мүмкіндіктері шектеулі 

студенттерді оқытуды ұйымдастыру, қазақстандық жоғары оқу орындары үшін әлі де қиын міндет 

болып қала береді. Бұл сәулет кедергілерін жою мен ғана шектелмей, сондай-ақ оқу жоспарлары мен 
бағдарламаларын құру, бағалау тәсілдері мен әдістерін таңдау, оқыту мен оқытудың қолжетімді 

технологияларын пайдалану, әлеуметтендіру мәселелері. Эмоциялық жағдай проблемасы, дамыған 

технология дәуірінде, жеке тұлғаның әлеуметтік өмір сүру көрінісінің нәтижесі болғандықтан, осы 

жұмыстың зерттеу пәні ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің эмоциялық жағдайына 
әсер ететін әлеуметтік орта факторлары болып табылады. Біз зерттеу аясында, жоғары білім беру 

жүйесінде ЕББҚ бар студенттердің әлеуметтік саласын ұйымдастырудың қазақстандық тәжірибесін 

талдай келе, ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің эмоциялық жағдайына әсер ететін 
қиындықтарды, сыртқы факторларды жүйелейміз. Біздің зерттеуіміздің ғылыми жаңалығы-

әлеуметтік орта факторларын топтастыру мен жүйелендірудегі ғылыми дереккөздерді талдаудан 

тұрады. Біздің ойымызша, бұл бізге ЕББҚ бар студенттердің жолында тұрған қиындықтарды қалай 
жеңуге және алдын алу тәсілін қолдана отырып, болашақта қандай қиындықтарға тап болуы мүмкін 

деген болжам жасауға көмектеседі. Сонымен біз, ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің 

эмоциялық жағдайына әсер ететін, әлеуметтік орта факторлары мәселелерін зерттеу уақытылы деп 

болжаймыз. 
Қазіргі кезеңдегі шетелдік және отандық ғалымдардың жұмыстарында, әлеуметтік факторлар 

ерекше назарда және шетелдік ғылыми әдебиетте ЕББҚ бар жеке тұлғаның әлеуметтік ортасын 

ұйымдастыруға арналған жұмыстардың басым бөлігі теориялық емес, практикалық міндеттерді 
шешуге бағытталған. Олардың арасында орта кедергілері және оларды жою тәсілдері сияқты 

әлеуметтік факторлар талқыланатын жұмыстар аз емес. Авторлар жоғары оқу орнына түсіп, ЕББҚ 

бар студенттердің дені сау құрдастарына қарағанда көптеген қиындықтар мен кедергілерге тап 

болатынын атап өте, бұл ұйымдастырушылық, құрылымдық және психологиялық кедергілер мен 
қарым-қатынас кедергілері деп пайымдауда. Осы бағыттың өзекті мәселелерінің бірі динамикалық 

қазіргі заманғы әлеуметтік ортада ерекше білім алу қажеттілігі бар тұлғаларды табысты 
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әлеуметтендіру, олардың қоғам өміріне толыққанды қатысуын қамтамасыз ету, тиімді өзін-өзі жүзеге 

асыру деп қарастырылуда. И. В. Дубровина (2004), Б. С. Братусь (2004), В. И. Слободчикова (2001), 

А. В. Шувалов (2001), Е. Р. Калитиевская (2007), В. И. Ильичева, О. В. Хухлаева және т.б. ғалымдар 
еңбектерінде психологиялық денсаулық жеке тұлғаны сипаттайтын және өзін-өзі белсендіруде адами 

рухтың жоғары көріністерін көрсететін ұғым ретінде қарастырылады [2, 165 б.]. Біздің ойымызша, 

ЕББҚ бар адамдардың психологиялық денсаулығына әсер ететін әлеуметтік орта факторларын 
белгілеу, тұлғаның өзін-өзі іске асыруының табыстылық дәрежесін күшейте отырып, тұлғаның 

психоэмоциялық жағдайын реттеуге ықпал ететін болады. 

Үлкен Кеңес Энциклопедиясында «фактор» (нем. Faktor, лат. Factor) ұғымы, «себеп-қандай да 

бір процестің қозғаушы күші немесе оның сипатын анықтайтын жеке белгілері» деп берілген [3, 155 
б.]. Психология және педагогика бойынша энциклопедиялық сөздікте «әлеуметтік фактор - 

индивидтің мінез-құлқына, көңіл-күйіне және денсаулық жағдайына елеулі әсер ететін әлеуметтік 

ортадағы кез келген айнымалы» ретінде анықталған 
[4, 155б]. Осы шеңберде қарастырғанда, біз әлеуметтік факторды - адамның психологиялық 

денсаулығының, қарапайым өмірлік күйзелістерді жеңе алатын, нәтижелі және жемісті жұмыс істей 

алатын, өз өмірінің, әл-ауқат жағдайының бір көрсеткіші қатарында қарастырамыз. Қазақстандық 

ғалымдар мен педагогтардың зерттеулерінде инклюзивті білім беру идеяларын жүзеге асыру 
стратегиясын қалыптастыру тәсілдерінің бірі ретінде ЮНЕСКО-ның ғылыми кеңесшісі және 

сарапшысы доктор Дэвид Митчеллдің ерекше қажеттіліктері бар тұлғалардың сұранысын 

қанағаттандыратын барынша бейімделген орта мен жағдайлар жасауға бағытталған тұжырымдамасы 
қарастырылады. Бұл тұжырымдама негізіндегі ой, «сыртқы ортасыз, оның өмір сүруін қолдайтын 

факторларсыз организм тынысы мүмкін емес» яғни, адам мен орта ажырамайтын бірлік [5, 51 б]. 

Әрбір ағза абиотикалық (геофизикалық, геохимиялық), сондай-ақ биотикалық (сол және басқа 
түрлердің тірі ағзалары) қоршаған орта факторларымен әр түрлі өзара байланыста болады. 

«Әлеуметтік орта» деп өзара байланысты табиғи және антропогендік объектілер мен құбылыстардың 

тұтас жүйесін түсіну. Бұл ұғым әлеуметтік, жасанды түрде пайда болатын физикалық, химиялық 

факторларды, яғни адамның өміріне, денсаулығына және қызметіне тікелей немесе жанама әсер 
ететін барлық нәрселерді қамтиды. Осылайша, бізді қоршаған сыртқы әлем, біздің өміріміздің 

ажырамас бөлігі болатын физикалық, биологиялық, әлеуметтік факторлардың толық арсеналы болып 

табылады. Адамдардың айналасын қалыптастыра отырып, бұл факторлар оның өмір шеңберін 
қамтамасыз етеді. Белгілі бір уақытта, аталған факторлардың әсері адамның психофункционалды 

жағдайына байланысты күшеюі немесе әлсіреуі мүмкін, сонда олар адамдардың денсаулығына теріс 

әсер етеді. 20 ғасырдың ортасында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары, адам 
денсаулығын сақтаудың әр түрлі факторларының болжамды арақатынасын көрсетті. Олардың 

зерттеулері бойынша денсаулық жағдайын қалыптастырудағы әлеуметтік факторлар мен өмір 

салтының үлесі 40% - дан астам, қоршаған ортаның ластану факторлары-30% (оның ішінде табиғи – 

климатты қжағдайлар - 10%), биологиялық факторлар-20%, медициналық қызмет көрсету-10% 
құрайды [6, 12 б.]. Әр түрлі табиғат факторларының денсаулық көрсеткіштеріне қосқан үлесі 

адамның жасына, жынысына және жеке-типологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Тұлғаның 

эмоционалдық жағдайына әсер ететін факторларды, адамды белсенді қызметке итермелейтін мән-
жайлар, жағдайлар, табиғи және әлеуметтік фактілер ретінде түсіну керек. Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар студенттердің психоэмоционалдық жағдайына әсер ететін факторлар туралы 

әңгіме болғанда, дәстүрлі түрде тұлғаның функционалдық жағдайының өзара байланысы, оның 

ағзасында өтетін үрдістер және қоршаған ортаның денсаулығына әсер ететін көптеген факторлар 
туралы түсініктерді қарастыру қажет. Әдеби дерек көздерді талдау негізінде, біз ЕББҚ бар 

тұлғалардың эмоциялық жағдайына әсер ететін әлеуметтік факторлардың келесі топтарын 

құрастырып көрдік: 
а) кәсіби бейімделу, кәсіби орта, кәсіби қорғалу мәселелері; 

б) неке және отбасы мәселелері; 

в) әлеуметтік-экономикалық және саяси (оның ішінде әлеуметтік орта факторлары, кәсіби орта 
ерекшеліктері және т.б.). 

 

Осы тұрғыдан қарастырғанда, әлеуметтік факторлар адамдардың қоғамдағы өзара қарым-

қатынастарымен тығыз байланысты және адамдардың табиғатқа, бір-біріне шынайы қарым-
қатынасы, ұлттық, отбасылық, тұрмыстық қатынастары, олардың материалдық аспектілері де көрініс 
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табады. Жалпы, ЕББҚ бар тұлғалардың денсаулығына әсер ететін әлеуметтік факторларды бірнеше 

топ түрінде көрсетуге болады: 
– әлеуметтік-экономикалық; 

– құқықтық; 

– әлеуметтік-медициналық; 
– әлеуметтік-биологиялық; 

– экологиялық. 

 

Студенттік кезең белсенді және қауырт, ал ерекше білім беру қажеттіліктері бар жастар үшін 
бұл психофункционалды өзгерістер кезеңі. Сондықтан, осы жас кезеңіндегі тұлғаға сыртқы 

әлеуметтік жағдайлардың әсері ерекше айқын байқалады. Адамдардың осы санаты туралы айтқан 

кезде, біз әр түрлі сыртқы факторлардың әсерінен жеке тұлғаның сыни өзгеруінің өсу қаупінің 
жоғары дәрежесін айқын елестетуіміз керек. Әлеуметтік фактор ЕББҚ бар адамдардың 

сырқаттанушылығының регрессиясылық детерминантосы болып табылуы да әбден мүмкін. Ерекше 

білім беру қажеттіліктері бар тұлғалар дені сау студенттерден ерекшеленетінін Г. Лэнсдаун «сыртқы 
түрі бойынша да, мінез-құлқы бойынша да айырмашылықтары болуы мүмкін» деп атап өткен. 

Сондықтан, мұндай студенттер білім алуда ғана емес, жалпы әлеуметтік өмір сүру барысында, 

қосымша назарды, позитивті қарым-қатынасты қажет етеді [7, 19 б.]. Шет елдік тәжірибелерді 

сараптау барысында, ерекше білім алу қажеттіліктері бар студенттердің эмоциялық жағдайына әсер 
ететін әлеуметтік орта факторларын талдап, мұндай студенттердің ЖОО-ның педагогикалық 

процесіне табысты бейімделуінің шарты - әлеуметтік және тұрмыстық жағдайларының түбегейлі 

жағымды бағытта болуы деп зерделедік. Себебі, жалпы психологиялық проблемалар (жағымсыз 
мәселелер) мүгедектердің сыртқы әлемнен, қоршаған ортадан оқшалануын туындатады, ал бұл өз 

кезегінде эмоционалды-еріктің бұзылуына, мінез-құлықтың өзгеруіне әкеледі. Әрине мұндағы 

маңызды рөл адамның тұлғалық-типологиялық ерекшеліктерін білу, адамдардың жеке басын, 

ортамен эмоционалдық әрекет ету тәсілдерін зерттеу. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар 
адамдардың әлеуметтік ортадағы эмоциялық жағдайын, оның қарым қатынасының ең тиімді 

тәсілдерін білу, тұлғалық бұзылулардың алдын алу іс-шараларының бір бағыты деп санаймыз. 
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БАСТАУЫШ  СЫНЫП  ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  ЭМПАТИЯСЫН  ЗЕРТТЕУ 

 

Аңдатпа 

Мақалада бастауыш сынып оқушыларының эмпатиясы мәселесінің теориясы қарастырылады. 
Эмпатия басқа адамдардың сезімін белгілеп және атап беруге қабілеттілік бала жүре бастаған кезден 

бастап біртіндеп дамиды. Бір жастағы балалардың өзі қоршаған адамдардың сезіміне қуанышы мен 

ашуына үн қата бастайды. Басқа адамның көзқарасын қабылдау қабілеті өте кішкентай балаларда да 
байқалады. 

Түйін сөздер: эмпатия, бастауыш сынып оқушысы, бірге әсерлену,эмоциялық күй. 
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Abstract 
The article deals with the theoretical review of the concept of empathy of primary school children. A 

theoretical review of the concept of empathy gives us the opportunity to consider it relative to the younger 

student as a General ability of the child to respond emotionally to the state of another person and the ability 

to correctly recognize the emotional state, to Express empathy, sympathy, desire to promote and, finally, to 
provide real assistance. 

Keywords: empathy, younger schoolboy, empathy, emotional state. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭМПАТИИ  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 
В статье рассматривается теоретический обзор понятия эмпатии младших школьников. 

Теоретический обзор понятия эмпатии дает нам возможность рассматривать ее относительно 

младшего школьника как общую способность ребенка эмоционально откликаться на состояние 
другого человека и умение правильно распознавать эмоциональное состояние, выражать 

сопереживание, сочувствие, стремление к содействию и, наконец, оказывать реальное содействие. 

Ключевые слова: эмпатия, младший школьник, сопереживание, эмоциональное состояние. 

 
Эмпатия ұғымы психологиялық әдебиетте ХХ ғ 50 жылдарының басынан бастап кең қолданыла 

бастады. Ертеректегі сезім бірлесуінің кең мағынасында симпатия ұғымын қолданған. [1]. 

Қазіргі шетел психологиясында эмпатияны не басқа адамның әсерлену дүниесін түсінуге 
қабілеттілік деп не сол адамның әсерленуін бөлісе отырып, оның эмоциялық кезеңіне араласуына 

қабілеттілік деп қорғау қабылданған. Эмпатияны зерттеуде қиындық тудырып отырған жағдай ол 

ғылымда аз эксперименталдық және теориялық мәселелердің атап айтқанда эмоциялық күйі мәселесі 
тәртіп пен әсерлену арақатынасы т.б. мәселелердің бір уақытта қозғалуы болып отыр. 

Психологияға бұл терминді сезіну процесін айқындау үшін Титпенер 1909 жылы енгізген 

Сондан бері эмпатия көптеген лексикалық мағыналарымен қатар психологиялық реңктерге де ие 

болды. [2]. 
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Егер американдық және европалық психологиялық сөздіктерге қарасақ онда эмпатия терминін 

түсіндіру алалық тек симпатия терминін тұжырымдаудағы әр түрлілікке тең келеді. 
Барлық мүмкіндігінше көптеген психологиялық мектептерге бұл ұғымдар бірдей не бірін – бірі 

қайталайды. 

Эмпатияның барлық анықтамаларын қорытындылай келе жиі кездесетін төртеуін атап айтуға 
болады. 

1. Басқаның қажеттілігін сезімін түсіну. 

2. Табиғатты өнер обьектісін оқиғаларды сезіну. 

3. Басқалармен аффектілі қатынас басқаның не топтың күйін бөлісу. 
4. Психотерапевтің қасиеті. 

 

Шындығында бұл анықтамалар эмпатияны процесс ретінде не қасиет ретінде көрсетіп отыр. 
Алдыңғы үшеуі эмпатияның іс жүргізу жағын қарастырады. Зерттеулердің мақсаттарына байланысты 

әр түрлі бағыттағы психологтар эмпатиялық әрекеттік процесінің когнитивті не аффективті 

аспектілерін бөліп береді. 
Эмпатияның когнитивті аспектісінде оған теориясы негізінде не коммуникациялық жүйеге 

енгізілген процесс ретінде қарау тенденциялары қалыптасқан.Америка психологиясында эмпатия 

тұлғалар арасындағы қатынасты қастамасыз ететін перцептивті акт ретінде кеңінен тараған. Көптеген 

жағдайда әлеуметтік сезімталдық ұғымында сипатталады, бұл деген басқа адамның берген бағасы 
мен өз бағасын есепке ала отырып, сол адамның сезімі мен ойын түсіне білетін жеке адамның 

қабілетін білдіреді. 

Тұлғалар арасындағы қатынас психологиясы мен жеке адам пихологиясында Даймнодтың 
эмпатия үғымы жөніндегі ұсынысы кең таралған. Эмпатия басқаның іс-әрекеті мен сезіміне ойына 

және оның үлгісі бойынша жан дүние құрылымына өзін жорамалдай көшіру. [3]. 

Даймонд негізінен адамдардың бір-бірін қабылдау қабілетін белгілі бір жағдайлардың жауабын 

жорамалдау қабілетін зерттеген. Мысалы: Егер барлығын кешке шақырып, сені шақырмай тастап 
кетсе, сен ренжіп қаласың ғой сен сияқты Джо да өгелерді басқаларды шақырып, оны шақырмай 

тастап кетсең ренжиді. Эмпатияның бұл түрлі предиктивті деп атап кеткен.Бронфенбреннер 

эмпатияны әлеуметтік инсайт адамдардың бір-бірін түсінудегі өзгешелік деп анықтайды.[4]. Ол да өз 
зерттеуін предиктивті эмпатия негізінде құрған. Эмпатиялық өзара етушілік осы бағыттағы 

психологтардың түсіндіруінше ойлы коммуникация басқа адамның ішкі дүниесіндегі ойдың қайтпа 

қалпына келуі Доймонд, Бронфенбреннер және басқалары эмпатияны процесс ретінде сипаттайды, 
алайда тәжірибе жүзінде оны жеке адамға тән қасиет ретінде зерттейді. 

Эмпатияны сезіну актісі ретінде түсіну өз тараған. Бұл эмпатия өзін басқаның орнына қоя білу 

оның реакциясын болжай білу, қабілеті басқаның эмоциялық психикасына кіре білу, басқаның 

эмоциялық жай-күйін түсіне білу, қабілеті басқаның психикасына кіре білу басқаның аффектісі 
бейімділуін түсіне білу, қабілеті кескіндеу және ұқсастыру арқылы обьектінің сезімі түсінігінің түрі 

деп қарастырады. 

Эмпатияны жеке адамды басқаның қайғылануы түрінде пайда болатын эмоциялық күй ретінде 
қарастыратын да тәсіл бар. 

Бірқатар зерттеушілердің айтуы бойынша басқаның сезімін бөлісу эмоциялық еліктеудің 

негізінде пайда болуы мүмкін. Мысалы Салливен мен Фресс әр түрлі жағдайларда адамдарда бірлесіп 
қайғылану болатынын атап көрсетеді атап айтсақ ана мен бала арасында махаббатына топта тобырда 

және т.б. 

Психоанализ мектебінде эмпатия ауру адаммен әрекеттестіктің тиімді жолын ретінде 

қарастырылды. Мысалы Унал рефлексивті эмпатияны егер қорғаныс механизмдері оның жүріс-
тұрысын бұзса адамның нағыз дәл жағдайын түсінетін қабілет деп қарайды. [5]. 

Біз айтып өткендей Ф.Олпорт, Мак Дауголлдың симпатия ол кез келген бақыланып отырған 

сезім көрінісі реакциясы сияқты түсінігіне қарсы пікірде болды. Егер Липпс оның артынша Олпорт 
еліктеу обьектісінің шарты сезіну аффектісі деп есептеді онда Олпорт еліктеуді туындаушы 

процестерді үйрету симпатиясының стадиясы ретінде қарастырады. 

Хемфридің ойынша баланы симпатияға үйрету шартты сипатта болады. Өз тәжірибесін 

басынан оптимул ситуациямен байланыстыра келе бала өзінің басынан өткізген реакциясын осы 
отимулға сәйкес өзектендіреді және обьектінің әсерленуін ұқтырады. Миллер мен Доллард еліктеудің 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №3(60) 2019 ж. 

57 

шартты рефлекторлық теориясын көмекші рефлекс идеясын енгізе отырып еліктеу үйрету процесінде 

егер ол қанағаттану мадақтау туғызатын болған жағдайда бекітіле отырып жетілдіреді. [6]. 

Бондура және оның жолын жақтаушылар сыйлық берудің аспапты өзгешеліктерін жоққа 
шығарды. Олардың ойынша қуаттану үйренудің негізгі факторы болып табылмайды. Бақылаушы 

үлгінің сыртқы стимулға әсерін бақылай келе үлгінің мінез-құлқын үйренуі мүмкін үлгінің жауабы 

бақылаушыда арнайы жағдайда жүзеге асатын ішкі жорамал жауаптарын туғызады. Басқаша 
айтқанда бақылаушы обьектінің жауабын өзінше түсіндіреді және көз алдына елестетеді үйренудің 

мұндай түрін Бондура алмастырған деп атайды, ол үлінің эмоциялық жауабына бақылаушының 

қайғылануын қайғылану алмастырғышы деп атайды.[7]. 

Эмпатия тәжірибе алмастырғышы мен қайғылану алмастырғышы жүйесінде үйренудің ерекше 
түрі ретінде қарастырылады эмпатия арқылы бақылаушы қайғылану алмастырғышына қосылады: ол 

обьектінің қандай бір жорамалдан туындаған жай –күйіне қайғыланады. 

Одан кейін өзінің көңіл білдірген жауаптары обьектіде жағымды сезім тудырса ол эмоциялық 
қанағат алады және соны ынтасымен қайталай береді. 

Эмпатияны аффекті сезінудің перцептивті акт ретінде қарастыратын авторлардың өздерінің 

тесті ұсынылған. 

Керр мен Сперофтың тестері Даймондтың тестеріне ұқсас егер солай болса принципі бойынша 
құралған. 

Даймонд Коттрелмен бірлесіп жасалған жұмысында өз мектебінен басқа этноцентристикалық 

тенденцияларды өлшейтін ТАТ, Роршахтың Векслер – Бельвюдің Калифорнискидің тестерін 
пайдаланған эксперимент нәтижелерін сыналып отырғандардың өмірбаянымен салыстырған жоғары 

деңгейдегі эмпатияға сезімтал оптимист басқалардың қамын ойлаған әсем қоршаған адамдармен тез 

тіл табысатын тұлғалар ие болған төменгі деңгейдегі эмпатияға интровертті берілген жұмысты 
бұлжытпай қатал орындайтын ұстамды өзімшіл адамдарға жұғымы жоқ адамдардан әбден 

берілушілікті талап ететін бірақ өздерінің эмоциялық байланысқа икемі жоқ тұлғалар болған . 

Бронфербреннер жыныстық өзгешеліктің сезімі толдығына әйел мен еркектің арасындағы 

бірнеше өзіндік қасиеттерді ажыратып берді. [8]. 
Егер еркекті әйел жынысына сезімталдығына өз жынысына деген сезімталдықпен бірдей болса 

бірақ салыстырмалы түрде әйелдердің еркектерге деген сезімталдығы көбейе түседі. 

Өз жынысына сезімтал еркектерді әйелдер агрессивті өз-өзіне сенімді менменшіл деп 
қабылдайды да ол әйел жынысына сезімтал еркектерді әйелдер де еркектер де мүсәпір әлсіз біреуге 

бағынышты деп қабылдайды. «Әйелдерге еркектерге де сезімтал әйелдер екі жаққа да ұялшақ 

шыдамды» болып көрінеді. 
Даймонд пен Борнфенбреннер эмпатияны адамдарды түсінудегі когнитивті икемділік деп 

түсіндіре тұрса да түсіну процесін жеңілдететін бөлініп алынған өзіндік қасиеттер арасында 

эмоциялық сезімталдықпен байланысты қасиеттер басты роль атқарады екен. Өзінің кең көлемді 

зерттеуінде Стотлэнд қызметтестерімен эмпатия ағымының игерілген әлеуметтік үлгіге 
байланыстылығын зерттеді. Оның жорамалы бойынша тұқым көбейтушілік реті баланың жанұядағы 

орнын игерілген ережелерін оның элементтік бейімделуін және келешекте оның өмірдегі 

жағдайларды түсіне білу мен сол жағдайдағы жүріс-тұрысын анықтады. 
Сользер мен Бергластың анықтауы бойынша ең эмпатиялы субьектілер қолайсыз оқиғаларды 

басқа адамдарға жаңа жоба салуға ең аз дәрежеде бейім болады және олардың әрекетіне жаза 

қолдануды талап етпейді. 

Берлью предиктивті эмпатия мен дәлелдеу деңгейінің байланысын көрсетіп берді. Әлеуметтік 
әрекеттестік жағдайында басқаның орынды дәлелденген тыс жақынырақ болжайды. 

Мартин мен Тумидің экспериментінде жоғары эмпатиялы сынаушылар өздерін тәуелсіздер 

ретінде көрсетті жеке адам арасындағы аффектілі өзгерісті ашып көрсетті. 
Бірқатар жұмыстарда эмпатиялық әсерленушілік альтруистік жүріс-тұрыс дәлелі ретінде 

қарастырады. Либхарт обьектімен танысу көмек көрсетуді жеңілдететінін айқындады. Ол эмпатиялық 

әсерленушілік дискомфортынан арылуға ынталандыру басқаға көмек беруге талаптануды күшейтеді 
деп жорамалдады. 

Сидмэн әйелдердің басқаға көмектесу эмпатиясына көбірек бейім екенін тапты оның ішінде 

көбірек эмпатиялы және ауыр жағдайды бастан кешіргендер басқаларға қарағанда көмекке жиі 

ұмтылады. 
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Әлеуметтік психологияда эмпатия рольді қабылдау тәсілі ретінде немесе әлеуметтік 

әрекеттестікті жеңілдететін қасиет ретінде зерттелді. 
Осы ұғымның көмегімен ерлі-зайыптылардың рольдерді түсінуі мен кеткен рольдерінің сәйкес 

келуінен некедегі өзара бейімділік байланыстылығы зерттеледі. Эмпатия сатушыға сатып алушының 

қажеттілігін түсінуге басшыға топта эмпатиялық қатынастардың қалыптастыруға жұмысшыға 
апатсыз жұмыс үшін қажетті қасиет ретінде қарастырылады. 

Нашар жетілген мемлекеттерде бұл қасиет модернизациялық процесті жеңілдетеді ол әр түрлі 

ұлттар арасындағы өзара түсінікті қалыптастыруға көмектеседі. 

Клиникалық психологияда невроздар терапиясын жеңілдететін терапевтік қасиеті бар деп 
эмпатияға зор көңіл бөлінеді. Эмпатияның арқасында терапевтер ауру адамның ішкі дүниесіне оның 

эмоционалды ортасына енеді. Дәрігер ауру адамның қайғысын жұқырады оның мұқтаждығын 

құрылымына енеді егер аурудың обьективті сипатияны обьективті құралдар көмегімен талданса онда 
субьективті аурудың эмоционалды суреттемесі эмпатия арқылы сезіледі. 

Психотерапевт эмпатиялық әсердің сөзсіз тәсілдерін қолданады – паузалар дауыс тоны үндемеу 

емделушімен кері байланысты қалыптастыру үшін проекция интроекция түрі белгіленеді. 
Ауру адаммен теңестіру оның дәрігерлік регрессиясын жеңілдетеді өйткені алғашқы эмпатия 

ана бала диадасында пайда болады яғни, дәрігерге ауру адам мен байланыста бола отырып осы 

қарым-қатынас үлгісін қалпына келтіру керек. 

Алайда психотерапевт эмпатияда толық ашылмаған. Ол басқа адамды түсіну үшін қорғау 
басталмасын төмендетеді, бірақ өзінің эмоциялық ортасында қалады. Клиницист психологтарды 

әртүрлі проблемалар психофизиологиялық өзара байланыстылық клиникалық эмпатия қасиеті 

ретінде эмпатия байланысы психотерапевттің қасиеті деп оның эмоциялық ортасындағы 
ерекшеліктерімен дәрігердің эмпатиялық әсері жеке адам ретіндегі невротикалық ерекшелігі 

клиникалық эмпатия үшін назар аудару мәні қарым-қатынастағы серіктесінің алаңдаушылығын 

азайтады. 

Әртүрлі әлеуметтік жағдайындағы адамдарда эмпатияның пайда болуын көрсетеді, эмпатияның 
қорғаныс сипаты т.б. қызықтырады. 

Психолог – неофренйдистер ата мен бала арасындағы эмпатиялық қарым –қатынастан баланың 

жеке адам ретінде жетілуі қалыптаса бастайды. Бұл көзқарасты Салливен де қолдайды және эмпатия-
мен байланыстырады. Егер анасы бірденеге алаңдаулы болса онда бұл алаңдаушылық әзірге табиға-

тынан түсініксіз қандай да эмпатикалық тәсілмен эмоциялық жұқтыру арқылы балаға беріледі. [9]. 

Першберг эмпатияны тек қана алаңдаушылық сезіммен байланыстырған Соливенді сынай 
отырып балалық әсерленушілік қайғыру, жиіркену т.б. баланың мен жүйесіндегі эмпатиялық 

байланыс арқылы бекітіледі және үлкен адамда жаңаланып пайда болуы мүмкін. Клиникалық 

психологтардың зерттеуінше балалардың бейімделуіндегі қиыншылықтар. 

Анасымен арасында дұрыс қалыптаспаған эмпатиялық қатынастарға байланысты невротик 
балаларды қайта адаптациялау жолдарының бірі анасының баласымен ойнауы. Алдын –ала анасы 

психотерапевтен кеңес алып дайындалады, тек сондан кейін ойында баламен эмпатикалық байланыс 

қалпына келтіреді. Трюэкс пен оның қызметтемтерінің мәлімдемесі бойынша невротик балалар егер 
дәрігер эмпатиясы болса емделуге тез көнеді. 

Бала психологиясы саласында эмпатияны зерттеудің және балаларда оның пайда болуының 

негізін салған Бек пен Штерн болды. Эмпатия проблемасы баланың жеке адам болып 
қалыптастыруына байланысты әлеуметтік жүріс-тұрыс түрлерін үйренуді жетілдіруге байланыста 

және дәстүрлі түрде симпатия терминімен сипаттауға байланысты қалыптаса бастады. 

Шындығында психологтарды баланың қоршаған ортаның сәтсіздіктерін деген реакциясы 

қызықтырады. Валлонды бұл проблема балада эмоциялық баланың жетілу жайына байланысты 
қызықтырады және ол баланың үлкендер мен балалардың сезімдеріне эмоциялық ықыластың 

эволюциясын атап көрсетті. Валлонның анықтауынша база өмірінің алғашқы сатысында өмірімен тек 

аффект саласы арқылы байланысты эмоцияның жұғу түріне сәйкес айқындалды. 
Мұндай түрдегі байланысты Обуховский ретінде не ойдан тыс ұйқастық деп сипатталады және 

басқа адамның эмоциялық көңіл-күйін бағдарлау қажеттілігін ол эмоциялық байланысқа қажеттілік 

деп атайды. 

Валлон бойынша екі жастан бастап бала симпатия жағдайына кіреді. Бұл жастағы бала 
қатынастың нақты жағдайына жеке кімнің қайғысын бөлісіп отырса соған бірлесіп қосылып 

кеткендей болады. Симпатия жағдайы оны альтруизм сатысында 4-5 жас бала өзімен басқаны 
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салыстыра алады басқа адамдардың әсерленушілігін түсінеді өз қылмысының не нәтиже беретінін 

алдын-ала түсінеді. 

Осылай ақырындағы психикалық жетілуден бала эмоциялық жауап қайтарудың төменгі түрінен 
қайырымдылықтың жоғарғы өнегелік түрінен қайырымдылықтың жоғарғы өнегелік түріне көнеді. 

Валлонның эмпатияның сатылы жетілуі жөніндегі ойы әлі күнге дейін бала психологиясында 

тәжірибе жүзінде дәлелденбей отыр және бірден-бір жорамал ретінде қалды. 
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ОҚЫТУДАҒЫ  МАҒЫНАЛЫҚ  КЕДЕРГІЛЕРДІ  ЖОЮДЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

Аңдатпа 

Кіріспе. Заманауи білім беру ортасының шынайы жағдайы оқытушы құндылықтар жүйесі мен 
білім алушы құндылықтар жүйесі арасындағы мағыналық диссонанспен байланысты оқу үрдісінің 

бірқатар нақты мәселелерін тудырып отырғаны қазіргі таңда өзекті болып отыр. Оқу мәселелерінің 

контекстінде дәстүрлі түрде қарастырылатын тек танымдық, когнитивтік, эмоционалдық 

қиыншылықтармен бірге, өмірлік құндылықтарды, өмірлік қарым-қатынасты әртүрлі түсіну арқылы 
туындайтын арнайы мағыналық кедергілер де қарастырылуда. Мақалада оқытушы мен білім 

алушының өзара қарым-қатынасы барысында мағыналық диссонанстарды жоюға жаңа ғылыми 

көзқарас ұсынылған. 
Теориялық негіздемесі. Білім беру мағыналық тұлғаның дамуы жүретін дамытушы орта болып 

табылады, сондықтан білім мазмұнын игеру барысында оқушының жекелік мағынасы қалыптасуы 

үшін арнайы жағдай тудыру қажет. Мұғалім мен оқушы арасындағы мағыналық өзара әрекет 
үрдісінде мағыналық қабылдаудың әртүрлі деңгейлері пайда болады. 

Нәтижелері. Оқу үрдісіндегі мағыналық кедергілерді саралау мақала авторының алдына 

оқытудағы мағыналық кедергілерді жою бойынша бағытталған және жанама технологияларды іздеу 

қажеттілігін қояды. Автор мағыналық бастамалардың түрлі технологияларын талдап, олардың 
дидактикалық әсерлерін анықтады. 
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Нәтижелерді талқылау. Әртүрлі психологиялық-педагогикалық технологияларды талдау 

оларды оқыту барысындағы мағыналық кедергілерді жою үшін қолдану мүмкіндігін көрсетті. 
Кілт сөздер: мағына, мағына құраушылық, мағыналық кедергі, білім беру, оқыту, оқытушы, 

психологиялық-педагогикалық технология, мағына құраушы технологиялар. 
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PSYCHOLOGICAL  AND  PEDAGOGICAL  TECHNOLOGIES  FOR  REMOVING 

SIGNIFICANT  BARRIERS  TO  LEARNING 

 
Abstract 

Introduction. The current state of the contemporary educational environment is a topical issue in the 

educational process, which is related to semantic dispensing between the system of values and the system of 
student values. In the context of educational issues, special cognitive barriers, which are traditionally 

considered as cognitive, cognitive, and emotional difficulties, also arise through different ways of 

understanding life values and life relationships. The article presents a new scientific approach to the 

eradication of meaningful dissimilarities in the relationship between the teacher and the student. 
Theoretical substantiation. Education is a developing environment for the development of a 

meaningful person, so it is necessary to create a special environment for the student's personality to develop 

the content of the content. Different levels of meaningful perception occur in the meaningful interaction 
between teacher and student. 

Results. Differentiation of meaningful barriers in the learning process puts the author of the article on 

the need to search for targeted and indirect technologies to eliminate meaningful barriers to learning. The 

author analyzed various technologies of meaningful initiatives and identified their didactic effects. 
Discussion of the results. Analysis of various psychological and pedagogical technologies has 

demonstrated the possibility of their use in elimination of meaningful barriers to learning. 

Key words: meaning, meaning barrier, education, teaching, teacher, psychological and pedagogical 
technology, meaning-based technologies. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  УСТРАНЕНИЯ  СМЫСЛОВОГО 

БАРЬЕРА  В  ОБУЧЕНИЕ 

 

Аннотация 
Введение. Современное реальное состояние современной образовательной среды, а также 

смысловой диссонанс системы ценноситей обучаемых и преподавателей, возникающий в 

образовательном процессе является одной из актуальных проблем современной науки. В контексте 
образовательных вопросов наряду с традиционным изучением вопроса позновательными, 

когнитивными, и эмоциональными трудностями, рассматриваются смысловые проблемы 

возникающие в процессе восприятия жизненных взаимоотношении и жизненные ценности. В статье 

представлен новый научный подход к искоренению смысловых дисонансов во взаимоотношениях 
между преподавателем и обучающимся. 

Теоретическое обоснование. Образование является развивающей средой для развития значимой 

личности, поэтому при обучении студентов является необходимым создание особой среды для 
развития личностной значимости студента. Существуют различные уровни значимого восприятия 

возникающие в учебном процессе между преподавателем и обучающимся. 

Результаты. Автор статьи определяет необходимым поиск новых технологии и проблемы 

искоренения смысловых трудностей сталкивающихся в учебном процессе, посредством анализа 
смысловых трудностей в учебном процессе. Автор проанализировал различные технологии 

смысловых инициатив и выявил их дидактические эффекты. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №3(60) 2019 ж. 

61 

Обсуждение результатов. Анализ различных психолого-педагогических технологий показал 

возможность их использования при устранении смысловых барьеров в процессе обучения. 

Ключевые слова: смысл, смыслообразование, смысловой барьер, образование, преподавание, 
педагог, психолого-педагогические технологии, смысловые технологии. 

 

Кіріспе 
Жаңа білім беру стандарттарының енгізілуі және осыған сай келетін әлеуметтік сұраныстың 

қалыптасуы педагогикалық қауым үшін оқытудың жаңа нәтижелі технологиясын іздеу мәселесін 

өзектендіріп отыр [1,2]. Заманауи білім беру ортасының шынайы жағдайы оқытушы құндылықтар 

жүйесі мен білім алушы құндылықтар жүйесі арасындағы мағыналық диссонанспен байланысты оқу 
үрдісінің бірқатар нақты мәселелерін тудыруда [3,4]. Осының нәтижесінде білім алушы оқу 

материалын түсініп, оқып және игеріп алып кете алмайтын, ал оқытушы оқытудың заманауи 

стандартының талаптарына сай білімді толық жеткізе алмауы арасында қарама-қайшылықтар 
туындайды; бұл жерде мағыналық деңгейде оқу материалына қол жеткізу мәселесі ерекше мәнге ие 

болады, өйткені оқу мәселелерінің контекстінде дәстүрлі түрде қарастырылатын тек танымдық, 

когнитивтік, эмоционалдық қиыншылықтар ғана туындамайды, сонымен бірге өмірлік 

құндылықтарды, өмірлік қарым-қатынасты әртүрлі түсіну арқылы туындайтын арнайы мағыналық 
кедергілер пайда болады [5]. Бұл жерде мағыналық кедергілер білім алушыда ғана емес, оқытушыда 

да пайда болуы мүмкін, білім беру үрдісінің субъектілерінде бір уақытта мағыналық кедергілерді 

қалыптастыру, білімді игеру мен тарату үрдісі өте тиімсіз және нәтижесі төмен болады [6,7]. Оқу 
субъектілерінің өзбетімен туындаған мағыналық кедергілерді жеңу немесе оның уақыт ағымындағы 

көрінуін төмендету мүмкіндігі өте төмен, арнайы күш керек, оның ішінде оқытушылар арнайы 

техникаларды, тәсілдерді және технологияларды меңгеруі тиіс. 
Бұл мақаланың мақсаты оқытудағы мағыналық кедергілерді жоюдың психологиялық-

педагогикалық технологияларының дидактикалық ресурстарына талдау жүргізу болып табылады. 

Заманауи ғылымда сабақ шеңберінде немесе оқу жағдайында бір ғана ситуациялық 

мағыналардың туындауына мүмкіндік беретін ғана емес, сонымен бірге құндылық-мағыналық 
дамудың барлық траекториясына ықпал ететін дидактикалық технологияны жасауға талпынуда. Бұл 

технологиялар білім алушыларды мағыналық-өмірлік бағытталуды өзектендіруге, құндылықтарды 

қалыптастыруға, өмірлік мақсаттарды анықтауға шақырады [8,9,10,11,12]. Дидактикада олардың 
мағыналық бастамашыл әлеуетінің деңгейіне орай бұндай әдістер мен технологиялардың бірнеше 

түрлері ұсынылған. Жалпы бұндай технологиялар мен механизмдерді, олардың оқу үрдісінің 

тәжірибесінде жүзеге асуын сипаттау оқыту үрдісінің барысында оқытушы мен білім алушының 
бағалау көзқарасы арасындағы қарама-қайшылық ретінде, оқушы мағынасы мен оқу мазмұнына жету 

мәнінің диссонансы ретінде, қарым-қатынастық өзара әрекетте басқа қатысушылармен 

«құрылымдануы» мүмкін өзінің құндылықтарын вербалды түрде жеткізудің шынайы қиыншылығы 

ретінде туындайтын мағыналық кедергілерді жоюға көмектеседі [5]. Бұндай технологияның 
ерекшелігі осы мақалада сипатталады. 

Теориялық негіздемесі 

Мағыналық кедергі қандай да бір іс-әрекетті жасар алдында, немесе ол әрекетті орындау 
барысында пайда болуы мүмкін нақты психикалық қалып ретінде тұжырымдалуы мүмкін. Пайда 

болған қалып (мағыналық кедергі) іс-әрекеттің әрі қарай орындалуына мүмкіндік бермейді, немесе 

бұғаттауы мүмкін және басталған іс-әрекетті бұзып жібереді. Бұндай қалып оны төмендету үшін 

әртүрлі психологиялық қорғанышты қолдануы мүмкін жоғары жүйкелік-психикалық жүктелуді 
тудырады; бұл жерде мағыналық кедергінің (сыртқы немесе ішкі) туындауына ықпал еткен себептер, 

тұлғадан бейсаналық деңгейде жасырын болуы мүмкін және тұлға неғұрлым жетілмеген (жасына 

немесе әлеуметтік жоспарда) болса, ол соғұрлым іс-әрекеттегі қиыншылықтардың шынайы 
себептерін азырақ түсінеді [13]. 

Білім беру мағыналық тұлғаның дамуы жүретін дамытушы орта болып табылады, сондықтан 

білім мазмұнын игеру барысында оқушының жекелік мағынасы қалыптасуы үшін арнайы жағдай 
тудыру қажет. Е.Г. Белякованың пікірі бойынша «...әртүрлі оқу кезеңдеріндегі пәндерді оқудағы 

мағыналық құрылымның жалпы шарттары оқытуды дараландыру, білім мазмұнын іріктеу мен 

игеруде тұлғалық-мағыналық факторларды белсендіру, гуманитарлық мәтіндерді тарту, 

аксиологиялық негізде пәнаралық кіріктіру арқылы жүзеге асады. Мағыналық құрылымның арнайы 
шарттары білім беру мазмұнының сапасы, білім алушының жастық – психологиялық ерекшеліктері, 
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олардың базалық мағыналық құрылымдары мен білім деңгейлері ретінде көрінетін мәтіннің 

интерпретациялық әлеуетімен байланысты» [8, 112–113 б.]. 
Ол мағыналық құрылымды «педагогикалық өзара әрекетке қатысушылардың даралық 

мағыналарының дамуы ретінде – педагогкалық өзара әрекеттің, педагогикалық мәннің басқа 

субъектілерінің тұлғалық мағыналары арқылы олардың жан-жақтылықты игеруі және оларды 
толықтыруы» - деп түсіндіреді [8, 6 б.]. 

Оқу әрекетіне байланысты мағыналық кедергі екі түрлі: деструктивтік және конструктивтік 

қызметті атқарады. Мағыналық кедергінің деструктивті қызметі өзін-өзі бағалау деңгейінің 

төмендеуімен, креативтілік қабілеттің жоғалуымен, білім беру әрекетінің тиімділігінің төмендеуімен, 
іс-әрекет нәтижесіне қанағаттанбаумен жасалады. Мағыналық кедергінің (өзіне қорғаныш, 

тұрақтандырғыш, реттегіш және жұмылдырушы аспектілерін қосатын) конструктивтік қызметі оқу 

іс-әрекетінің субъектісінің санасы ішкі және сыртқы қақтығыстардан туындайтын зақым келтіруші 
күйзелістерден қорғалауда, ағзаның ішкі ресурстарының оңтайландыруы жүргенде, белсенділікке 

кедергі келтіретін ойлау және еріктік үдерістер тежелгенде көрінеді. 

Мағыналық кедергіні жою тұлғаға жаңа деңгейге өтуге мүмкіндік береді, бұрынғы жасырын 
әлеуетін өзектендіреді, ал оңтайландырылған ресурстар мазасыздық деңгейін бірден төмендетуге, 

психикалық үрдістердің сапасын тұрақтандыруға, бірқатар жаңа құрылымдардың – өзін-өзі дұрыс 

бағалау, құрылымдық шешімдерді қабылдаудың туындауына мүмкіндік беретін жаңа бағытқа 

белсенділік береді [14]. 
Д.А. Леонтьев мағыналық динамиканың табиғи дамуының бер екендігін, сондай ақ әртүрлі 

мағыналық техникалар көмегімен мағыналық ортаны еркін дамытуға мүмкіндік бар екендігін 

көрсетеді. Мағыналық реттеу үрдістерін басқаруға бағытталған субъектінің жеке ерікті белсенділігін 
дамыту, сонымен бірге бас адамның мағыналық динамикасын басқару мүмкіндігі бар. Бұндай 

жағдайда мағыналық техникалар психотехниканың жеке жағдайы ретінде әрекет етеді. Мағыналық 

техниканың ықпал ету нысаны ретінде мағыналық динамика, оның ішінде мағыналық құрылым, 

мағыналық түсіну және мағыналық құрылыс үрдістері әрекет етеді. Д.А. Леонтьевтің пікірі бойынша 
нақты осы үрдістер мағыналық ортаның өзгерістерінде жүзеге асады [15]. 

Бұндай мағыналық техниканың өзгерістеріне еріктік реттеу (ынталандыруды ерікті басқару) 

ерекшеліктерін, мотивацияны жоғарылату немесе төмендету мүмкіндіктерін, рефлексивті талдауды, 
мағыналық таңдау ерекшеліктерін, сократтық диалог техникасын және т.б. жатқызуға болады [16]. 

Бұл жерде жеке мінез-құлықтық актілер ерекшеліктеріне қалай ықпал ету және нақты мағыналық 

диспозиция арқылы адамдарға немесе затқа тұрақты қарым-қатынасқа ықпал етуді жүзеге асыру, 
жалпы мағыналық бағытталуды – дүниетаным, өзіне қатынас, құндылықтар жүйесін қалыптастыру 

немесе қайта жасау жүреді. 

Психологиялық-педагогикалық дискурста мағыналық бейне сипатындағы мағыналық құрылым 

бастауының, тәжірибелік нұсқаулықтар мен технологиялардың теориялық негіздемелері бар (С.Ю. 
Зильбербранд, С.В. Гуров және т.б.) [9,17,18,19,20,21,22,23]. Бұнда оқыту технологиялары, әдістері 

мен формаларының көптігін ескере отырып, олардың барлығының бірдей оқу құрылымдарын, оқу 

құндылықтарын және оқу мотивтерін қалыптастыру немесе қайта жасау үшін қажетті мағыналық 
бастамалық әлеуеті бар деп айта алмаймыз. 

Заманауи педагогикалық психологияда қолдануы мұғалімнің немесе оқытушының білім 

алушының мағыналық құрылымдық іс-әрекетін белсендіруіне мүмкіндік беретін технологияны 
зерттеумен байланысты бөлім бар. Мағыналық белсендіру технологиясын жасау мағыналық құрылым 

бастамасының психологиялық механизмдерін ескеруді, сондай ақ мағыналық құрылымды тежейтін 

механизмнің әрекетін ескеруді талап етеді [1, 2]. 

Жаңа дидактика жаңа көзқараста «...дәстүрлі дидактикаға сай, технология білім беру үрдісінің 
мазмұнына қарым-қатынасы бойынша екінші санатта, өзіндік құрылым, оны жүзеге асырушы 

механизм ретінде көрінеді. «Жаңа дидактикада» кері байланыс – мазмұн технологиядан, педагогтың 

әрекетіндегі технология негізделетіні соншалықты, өзіне сол мазмұнды бағындыратыны жиі 
кезедеседі. Бұны өзіне ерекше мәселелік мазмұнды бағындырып алатын білім беру технологиясы 

ретіндегі диалог үлгісінен көруге болады. Бұдан басқа технологияның өзі мазмұндық дәрежеге өтуі 

мүмкін. Егер мазмұнды игеруге тиісті нәрсе дегенге келіссек және сол диалог арқылы оқу 

материалының қандай да бір бөлігі игерілген деп болжасақ, онда сол диалогтың өзі игерілген болады 
және мазмұн ретінде дұрыс түсіндірілген. Сонымен Жаңа дидактикаға сай, оқыту да «абырой» емес, 

білім беру технологиясы сияқты салаға ие. Бұл жерде «абырой» психологиялық, адамгершілік, 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №3(60) 2019 ж. 

63 

дидактикалық қолдау» оқыту үрдісінің мағыналық құрылым бастамасының психологиялық 

механизмдері ретінде қарауға мүмкіндік береді [2, 18 б.]. 

Мағыналық бастама теориясына сүйене отырып, оқыту үрдісін ұйымдастырудың шынайы 
әдістемелеріне мағына енгізудің бастапқы алғышарттарын көрсетуге болады: «педагогикалық 

технология ретінде оқу үрдісінде құндылықтық-мағыналық құрылымдарды қалыптастыруға 

бағытталған технологиялардың әртүрлі мағына құраушылық әлеуеті мен олардың мағыналық 
өзектілігі мен мағына құраушылық әлеуетінің деңгейіне байланысты оқу үрдісінің тәжірибесінде 

жүзеге асырудың әртүрлі траекториясы бар. Мазмұнды субъективтілеудің технологиясы (оны 

мүмкіндігінше ашылатын мағынамен толықтыру), оны бірмерзімдік және ары қарай объектілеу 

(мазмұнның барлығы үшін мағынасы болғанда), білім алушының (әркім өзі үшін) мағынаны игеруі, 
білім алушының оқып жатқан нәрсесінің мағынасын ашып және игергенге дейінгі оқытушы 

анықталған мазмұнның артықшылықтарын жоспарлап және нақтылау сәтінде оқыту үрдісін 

жобалағаннан жүзеге асырғанға дейінгі логикасын құрылымдауда көрінетін мазмұн бірнеше деңгейде 
құрылымданатынын ескере отырып, шынайы оқыту үрдісінде жүзеге асуы тиіс» [2, 70 б.]. 

Теориялық талдау дидактикалық технологияны, олардың әлеуетін мағына құраушы бастама 

ретіндегі көзқараста эмпирикалық зерттеудің жаңа деңгейіне шығуға мүмкіндік берді. 

Нәтижелері 
И.Е. Нестеренконың зерттеуінде мағына құраушылықтың үлкен әлеуеті көзқарасы бойынша 

оқыту үрдісінің дәстүрлі дидактикалық технологиясын талдау және бағалауға әрекет жасалды және 

жоғары мағына құраушылық әлеуеттің төмендегідей технологияның типологиясы ұсынылды [19]: 
– білім алушылардың (мағыналық құрылым мен мағыналық толықтыруларды өзектендіру 

арқылы мағына бейнелік бастамалар) субъективтік тәжірибесін өзбетімен өзектендірудің бірқатар 

аспектілерін қамтамасыз ететін технологиялар; 
– диалог (ішкі, сыртқы, көптеген диалогтар, мәдениетаралық диалогтар) технологиясы; 

– ойындық құрылымдарды (рөлдік, дидактикалық, оқу-іскерлік және ойынның басқа да 

түрлері) қолдану технологиялары; 

– мәселелік-шығармашылық технологиялар (мәселелік жағдайларды құру және рефлексиясы, 
«мағыналы» ситуация міндеттерін шешу)»; 

– өзін-өзі бағалаумен, өзін-өзі анықтау, сондай ақ өзіндік рефлексия тапсырмаларымен 

байланысты технологиялар; 
– білім алушыны (өзін-өзі тануға тапсырма, эмпатияны дамыту, ұжымдық сананы 

қалыптастырушы ретінде тұлғааралық және тұлғадан тыс құндылықтарды дамыту) психологиялық-

дидактикалық қолдауды қамтамасыз ететін технологиялар. 
 

Мағыналық кедергінің болуы тұлғалық мағынаның толық ашылу үрдісіне кедергі келтіреді, 

білім алушыны оқу материалдарынан түңілдіреді, ал нақтыланбаған мағыналық кедергілер білім 

алушының педагогтармен және оқу мазмұнымен өзара әрекетін қиындатады. Мағына құраушы 
эффект мұғалім тарапынан игеруге мүмкін болатын мазмұндық материал ұсынған сәтте, мұғалім 

тарапынан сендіре алатын ықпал болғанда туындайды. Мұғалім мен оқушының пікірлері біріккен 

жағдайда, қол жеткізуге мүмкін болатын оқу материалдарының мазмұнында мағыналық кедергілер 
туындамайды, өйткені оқу мазмұны оқушылар үшін жеке тұлғалық мағынаға ие болады және мағына 

құраушылық бастаманың қажеттілігі болмайды. Егер игеруге міндетті материал мазмұны оқушыда 

келіспеушілік тудырса, онда әртүрлі дәрежеде көрінетін мағыналық кедергілер туындайды. Оқушы 

ұсынылған оқу мазмұнымен, өзіндегі мағыналық қорды салыстырып көреді, егер мағыналық 
негіздері сәйкес келіп жатса когнитивтік диссонанс туындайды және мағына туғызу болмайды. 

Өйткені білім алушының мағына құраушылығының негізгі бастауы оқу үрдісінің мазмұндық 

аспектісі болып табылса, онда мағына құраушылық сипат, осыған сәйкес мағыналық кедергінің 
қалыптасу тәуекеліне, оның кеңістіктік-уақыттық сипаты: педагог пен білім алушының арасындағы, 

оқу әрекетінің уақытша бірізділігін ескере отырып білім алушылар тобы арасында мазмұнды таратуға 

ықпал етеді. 
Мазмұн мен технология өзара байланысты – мазмұн тұлғаның дамуын, оның мағыналық 

құрылымын «толықтырады», ал технология дамудың резизері болып табылады. Егер технология 

мазмұнға бұрыс келсе, онда ол «жұмыс істемейді», бұл кезде «мазмұн-технология» изоморфтық 

байланыс қағидасы бұзылады. Сондықтан оқытудағы мағыналық кедергіні жеңуге мүмкін болатын 
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технология мәселесі дидактикалық жоспардан психологиялық жазықтыққа ауысады, өйткені оқу 

мазмұны оқытудың әртүрлі деңгейінде берілуі мүмкін: 
– жобалау деңгейінде – мәтін, белгі түрінде; 

– шынайы оқу үрдісі деңгейінде – білім алушының сезімінің, эмоцияларының, ойларының 

пайда болуы және көрінуі ретінде; 
– тұлғалық деңгейде – білім алушының мағыналық өмірлік басымдылығының жүйесі, оның 

құндылықтар және өмірлік басымдықтары ретінде. 

 

Мағыналық кедергілерді жеңу технологиялары оқытудың нақты жағдайындағы болжанған 
нәтижеге жетудің нақты деңгейін қамтамасыз ететін психологиялық-педагогикалық құралдардың 

қажетті кешенін игерудің екі жақты кезеңдік үрдісін көрсетеді [22]. Нақты оқу үрдісінде мағына 

құраушылық бастама үшін педагогтарды қажетті әдістемелермен қаруландыруға мүмкіндік беретін 
педагогикалық технологияны таңдау бойынша мәселені шешу үшін, психологиялық-педагогикалық 

оқыту технологияларын, олардың мағына құраушылыққа ықпалын ескере отырып қарастыруға мән 

беру қажет [23]. 
Е.С. Зорина «Оқыту үрдісінде мағына құраушылық факторы ретінде мағына техникаларын 

қолданудың психологиялық негізі» зерттеуінде, әртүрлі психотехникалар мен мағына техникалар 

оқыту үрдісінің шынайы тәжірибесінде білім алушылардың мағына құраушылық ерекшеліктеріне 

қалай ықпал ететіндігін көрсетті [10, 15]. Ол модалдық перцептивтік ықпалға бағыттала отырып, 
өзінің төмендегідей мағына техникалар топтамасын ұсынды: 

– мағына бейнелік техникалар (ассоциациялық мағыналық байланыс, мағыналық 

толықтырулар, мағына бастаушы бейнелер – символдар); 
– диалогтық техникалар (әртүрлі деңгейдегі мағыналық толықтық диалогтары, полилогтар, 

монологтар, мәдениет диалогы және т.б.); 

– ойындық техникалар (ойын-саяхаттар, рөлдік дидактикалық ойындар, нақты жағдайлар 

әдістері); 
– өзіндік көріну техникасы (өзін-өзі анықтау, өзін-өзі бағалау, рефлексия); 

– фасилитация және қолдау мағына техникалары (эмпатиялық тапсырмалар, сенсорлық 

тренингтер, «теңбе-тең» техникасы); 
– креативтілікті дамыту мағына техникасы (көптеген шешімдері, инсталляциясы, эвритмиясы 

бар тапсырмалар, арт-техника). 

 
Оқытушы мен білім алушы арасындағы мағыналық консонанс, психологиялық түсінушілікке 

жету мақсатында оқу үрдісіне аталған техникалар қолданылып жүргізілген сыныптарда, мағыналық 

даму бастамасын анықтау төмендегідей жүргізілді: 

– өзін-өзі бағалау және өзіндік рефлексия, қоғамдық мойындалуға қажеттілік (0,356, бұнда p ≤ 
0,01); 

– қоршағандарға қарым-қатынас («жақсы достардың болуы» (0,223, бұнда p ≤ 0,05), 

«сезгіштік» (0,221, бұнда p ≤ 0,05),«төзімділік» (0,215, бұнда p ≤ 0,05), эмпатикалық қабілетті дамыту 
(0,274, бұнда p ≤ 0,05)); 

– әлеуметтік құндылыққа қарым-қатынас ((«өз пікірінде тұруға батылдық» (0,197, бұнда p ≤ 

0,05), әлеуметтік интеллект (0,227, бұнда p ≤ 0,05), «өнімді өмір» (0,244, бұнда p ≤ 0,05)). 
 

Е.С. Зоринаның пікірі бойынша, мағыналық кедергілерді жеңу тәжірибесінде мағына 

техникаларды қолдану бойынша эксперименттік зерттеу өзінің тиімділігін көрсетті, оқу мазмұнына 

қол жетуді мағыналық қабылдау деңгейі көтерілді, оқытушының бағалау негізінде консонансқа 
жетуге жағымды стратегиясы бар білім алушылар саны көбейді [10]. 

И. В. Абакумова мағына құраушылықтың ықпал етудегі технологияның – төменгіден жоғары 

дәрежеге дейінгі деңгейі бойынша иерархиялық топтамасын ұсынды [6]: 
1. «Ақпаратты кілттеу тәсілі» критерийіне негізделген технологиялар топтамасы. Бұл топты 

вербалдық, аудиовизуалдық, мультимедиялық, гипермәтіндік голографиялық технологиялар 

құрайды. 

2. «Оқу үрдісі әрекет ететін көлемінің үлкендігі» критерийі бойынша технологиялар топтамасы. 
Бұл деңгейде аз академиялық кеңістікте – сабақ түрінде және оқу сабақтарының (түсіндірушілік-
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репродуктивтік, ақпараттық-компьютерлік, эвристикалық, мәселелік, ситуациялық-ойындық, 

диалогтық) басқа түрлерінде материалды игеруді қамтамасыз ететін технологиялар берілген. 

3. «“Мұғалім – оқушы” өзара қарым-қатынасы» критерийінің негізіндегі технология топтамасы. 
Бұл топқа кіретіндер: субъект-объектік технологиялар (түсіндіру, дәріс, еске түсіретін әңгімелер, 

бейнемен жұмыс, машықтану түріндегі жаттығулар), субъект-субъектік технологиялар (Эльконин – 

Давыдовтың «Бейне – үлгілеу – кіріктіру» әдістемесі, мәселелік көрсету және оқу материалдарын 
құрау технологиясы, оқу үрдісін озып кетіп құру технологиясы, оқу материалдарын берудің ірі 

көлемдік технологиясы); субъект-мәтін-субъектік технологиясы. 

4. «Оқушының танымдық іс-әрекетінің сипаты» критерийі бойынша технологиялардың 

топтастырылуы. Бұл топқа репродуктивті түрдегі (оқушыларға ары қарай есіне түсіру арқылы 
мұғалімнің түсіндіруі) технологиялары, мәселелік түрдегі (оқытушы материалды мәселелік енгізу 

және осы арқылы білім алушының мәселелік-ізденістік әрекетін ынталандыру; мәселелік-танымдық 

міндеттер қою; диалогтар, диспуттар, пікірталастар) технологиясы, зерттеу типті (жоба әдісі, 
рефераттық жұмыс, эксперимент, білім алушылардың шығармашылық жұмыстары) технологиялары. 

5. «Білім алушының тұлғалық-мағыналық дамуын қамтамасыз етуге қабілеттілік» критерийіне 

негізделген технологиялар. Технологияның бұл түрі «білімді берік игеруге» емес, «белсенді ойлау» 

және «шығармашылық белсенділікке» емес, көрінудің әртүрлі деңгейінде толғаныстық қалыпты 
құптайтын білім алушының жеке мағына құраушылығына бағытталған. 

Көптеген авторлар мағына құраушылық технологияны түрлендіреді, бізді қызықтыратын 

ракурста өте үлкен әлеуетке ие диалогты технология ретінде жеке бөледі. 
Диалогты мағынаны таратуға бағытталған технология ретінде қолдану таратушыға білім 

алушының тәжірибесі үшін тұлғалық мағынаның жасырын күшін, мағыналық құрылым мен 

мағыналық қондырғылардың өзектендіруге мүмкіндік береді [23]. Толғаныс ретіндегі, бірге игерген 
білім ретіндегі диалог үлгісінің құрылымы «тәжірибені теру арқылы төмендегідей базалық құраммен 

сипатталады: 

- мағыналық қатынастардың айырмашылықтары («Менді» өзектендіру арқылы «Мен» мен 

«Менікіні» бөлу); 
- полимодалды мағыналық көрсету (санаға екі немесе одан да көп қатынасты бір мезгілде 

көрсетуді ұйымдастыруға бағытталған құрам); мағыналық толықтыру деңгейін анықтау (өмірлік 

қатынастардағы кездесетін дәлелдерді сезінуді бастамашылдық құрам); 
- құрылымдау (өмірлік қатынастар арасындағы әртүрлі байланыстарды табуға және құруға 

бағытталған құрам)» [10, с. 37–38]. 

 

Нәтижелерді талқылау 

Тұлғасыз мәннен тұлғалық мағынаға толы түсінікке ауысуды зерттеу механизмі білім 

алушының мағына құраушылығы бастамасына тікелей бағытталған технологияны жасауға, оқу 

үрдісінің шынайы тәжірибесінде құндылық-мағыналық кедергілерді жоюға мүмкіндік береді. Оқу 
үрдісінің шынайы тәжірибесіне мағына бастамашылдық теориясын енгізу үшін нақты кедергілер 

оқытушы тарапынан оқу үрдісін басқарудың міндетті атрибуттары арасындағы қарама-

қайшылықтардың бар болуы. Бұл қарама-қайшылықты шешу үшін мағыналық психологияның 
жетістіктеріне негізделген және тек танымға бағытталған оқу үрдісінің тәжірибесінде мағынаның 

құрылымдану механизмдерін сипаттаушы емес, сондай ақ қатысушының мағына құраушылық 

әлеуетіне ықпал етуші технологиясын табатын жаңа оқыту технологиясы қажет. Оқыту үрдісінің 

тәжірибесіне білім алушының мағыналық дамуының бастамашысы болатын әдістер мен 
технологияларды жасап және енгізу керек. 

Заманауи псхологиялық-педагогикалық ғылымда оқу үрдісінің шынайы тәжірибесінде 

мағыналық кедергілерді жеңетін бірнеше типология ұсынылған. Олардың көпшілігі эксперименттік 
тұрғыдан сынақтан өткен және негізделген, мағына бастамасы технологиясы ретінде қарастыруға 

болады. Олардың нақты ұқсастықтары мен айырмашылықтары бар. Жалпы ұсынылған 

технологиялардың барлығы үш негізгі мағыналық орталықтың (өзіне, қоршағандарға және қоғамдық 
құндылықтарға қатынас) дамуына, ал үдерістік – диалогтық және фасилитациялық технологияларға 

мазмұнды негізделген, бірақ та сол режиссура мен жүзеге асу тәжірибесінің өзіндік ерекшелігі бар: 

жас ерекшелікке байланысты (оқушылар, студенттер, ересектер), оқу бағдарламаларының күрделігі 

мен ұзақтық (қайта даярлау жағдайы, білім беру мақсаттарының ерекшелігі, оқу ұзақтығы, 
интербелсенді әдістердің қолжетімділігі және т.б.) деңгейіне байланысты. Диалогты мағыналық 
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кедергіні жеңудің базалық технологиясы ретінде талдауда әртүрлі авторлар оның нәтижесін 

мағыналық консонансқа жету ретінде, оқу үрдісінің әртүрлі қатысушыларының бағалау көзқарасын 
жақындату ретінде түсіндіреді, ал өз кезегінде мағыналық консонанс адамға өзін сыныптастарына, 

мұғаліміне эмоционалдық тұрғыдан жақын сезінуге, айтылған пікірлерін туыстық пікірде қабылдауға 

мүмкіндік береді. 

Қорытынды 

Заманауи психологиялық-педагогикалық ғылымда мағына бастамашылдық әлеуетті игерген 

дидактикалық технологиялардың көп болғанына қарамастан, оқу үрдісіндегі мағыналық кедергілерді 

жоюға көмектесетін технологиялар арнайы зерттеуді қажет етеді. Дидактикалық қарама-қайшылықты 
шешу үшін, оны жеңуге «жұмыс жасайтын» мағына технологиялар қажет. Мағыналық кедергілерді 

жоятын технологиялар оқытудың нақты жағдайында болжанған нәтижелерге жету деңгейін 

қамтамасыз ететін психологиялық-педагогикалық құралдардың нақты кешенін игерудің екі жақты 
кезеңдік үрдісін көрсетеді. Бұндай көзқарас педагогтардың құралдық мүмкіндіктерін ғана кеңейтіп 

қоймай, сонымен бірге шынайы оқу үрдісін ұйымдастыруда, оның мақсатын, мазмұнын және 

әдістерін қайта ойластырғанда қажетті өзгерістерді енгізуге мүмкіндік береді. 
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Аннотация 

Актуальность и новизна данного исследования связана с тем, что психологическая готовность и 

подготовленность имеют важное значение для определения содержания подготовки студентов 
педагогического вуза к вовлечению подростков в проектно-исследовательскую деятельность. 

Необходимы глубокие знания у студентов педагогического вуза сущностных характеристик и 

содержание проектно-исследовательской деятельности, методы организации этой деятельности, 

возрастных особенностей подросткового возраста и способов организации продуктивной 
коммуникации с подростками. В целом все основные структурные компоненты познавательной 

деятельностиобучающихся (целевой, исполнительский и контрольно-оценочный) по своей сути 

позволяют целостно вовлекать подростков в проектно-исследовательскую деятельность с высоким 
уровнем рефлексии. 

Ключевые слова: подростки, познавательная деятельность, проектно-исследовательская 

деятельность, студенты педагогического вуза, психологическая готовность, подготовленность. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ЖОО  СТУДЕНТТЕРІН  ЖАСӨСПІРІМДЕРДІ  ЖОБАЛАУ-ЗЕРТТЕУ 
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Аңдатпа 
Зерттеу жұмысының өзектілігі мен жаңалығыпедагогикалық ЖОО студенттерінің 

жасөспірімдерді жобалау-зерттеу қызметіне тартуға дайындық мазмұнын анықтау үшін олардың 

психологиялық дайындығы мен дайын болуы өте маңызды болып табылады. 
Жобалық-зерттеу қызметінің мәні мен мазмұны, осы қызметті ұйымдастыру әдістері, 

жасерекшеліктері және жасөспірімдермен нәтижелі қарым-қатынасты ұйымдастыру тәсілдері дұрыс 

жүргізу үшін педагогикалық жоғары оқу орнының студенттерінде терең білім қажет. 
Жалпы білім алушылардың танымдық қызметінің барлық негізгі құрылымдық компоненттері 

(мақсатты, орындаушылық және бақылау-бағалау) өз мәні бойынша жасөспірімдерді рефлексия 

деңгейі жоғары жобалау-зерттеу қызметіне толығымен тартуға мүмкіндік береді. 

Түйінсөздер: жасөспірімдер, танымдыққызмет, жобалау-зерттеу қызметі, педагогикалық ЖОО 
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Abstract 

The relevance and innovation of this research is included in that point that psychological readiness and 

willingness play great role in defining of what to teach students of the School of Education so that they can 
involve adolescence in research activities. 

The Students of the School of Education should have deep knowledge in intrinsic character and 

content of research projects, methods of organizing this activity, age -related features and ways of organizing 
fruitful communication with teenagers. Generally, all key structural components of cognitive activities of 

learners (targeted, executive, and control-evaluation) allow in its essence to involve teenagers in research 

projects with high level of reflection. 

Keywords: adolescence, cognitive activity, research project, students of the School of Education, 
psychological readiness, preparedness. 

 

Введение. Существует необходимостьнаучить студентов-педагогов вовлекать обучающихся-
подростков в проектно-исследовательскую деятельность на уровне высшего профессионального 

обучения. В подготовке студентов к решению такой педагогической задачи важным составляющим 

является уровень готовности и подготовленности самой личности. Следует подробно рассмотреть 

данные понятия, поскольку от этого зависит выбор инструментов их формирования и развития. 
Раскрытию понятия «готовность» предшествовал анализ значения этого термина в 

лингвистическом плане. Существительное «готовность» определяется филологами как состояние 

готовности, подготовка к чему-то; решение на что-то; состояние, в котором все было сделано, 
подготовлено к чему-то [1]; состояние деятельностных способностей субъекта [2]. 

Применительно к нашему исследованию, можно говорить о профессиональной готовности, 

которая отождествляется с «профессиональной подготовкой» [3] и означает «организовать что-то для 
определенной цели»; «научить тому, что необходимо»; «дать необходимые знания». 

Это позволяет выделить существенные признаки понятия «готовность», к которым относят – 

замысел; подготовка; обученность тому, что необходимо; способность; наличие необходимых 

знаний. 
Понятие «готовность к деятельности», трансформировалось от понятия «установки», как 

состояния психической готовности к деятельности, до обобщенного показателя уровня 

познавательных способностей. 
Готовность к познавательной деятельности предполагает предварительное формирование 

умений познающего субъекта. 

Понятие «готовность» рассматривалась в русле различных походов психологической и педаго-
гической науки и нашло отражение в исследованиях Б.Г. Ананьева, С.Я. Батышева, JI.C. Выготского, 

Ф.Генова, A.Деркач, М.И. Дьяченко, JI.A. Кандыбович, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой,                

В.А. Сластенина, И.П. Раченко, В.В. Серикова, Д.И. Узнадзе и др. 

Психологический аспект готовности к деятельности был впервые раскрыт в трудах               
JI.C. Выготского, который указывал на опосредованный и осознанный характер деятельности 

человека. 

Значительный вклад в разработку проблемы психической готовности к деятельности внесли 
Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Н.Д. Левитов, А.Н. Леонтьев и др. 

Б.Г. Ананьев рассматривал процесс формирования готовности как переход от простых к более 

сложным функциям деятельности. По его мнению, важно учитывать внутренние потенциалы и 

резервы, которые выступают в форме общей и специальной готовности к деятельности [4]. 
Ряд авторов (М.И. Дьяченко, J1.A. Кандыбович, A.A. Деркач) в рассмотрении готовности к 

деятельности ставят акцент на устойчивости и ситуативности ее проявлений. Так, A.A. Деркач 
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утверждает, что психологическая готовность человека– это предпосылка эффективности его 

деятельности, условие быстрой адаптации к условиям труда, профессионального совершенствования 

и повышения уровня мастерства. Готовность как психическое состояние личности - это внутренняя 
настроенность, установка на активные и целесообразные действия. По его мнению, возникновение 

состояния готовности определяется пониманием задач, осознанием ответственности, желанием 

добиться успеха [5]. 
Готовность к деятельности, психологическую готовность и подготовленность выделяет           

А.К. Маркова [6]. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что именно подготовленность имеет 

важное значение для определения содержания подготовки студентов педагогического вуза к 
вовлечению подростков в проектно-исследовательскую деятельность. 

Основная часть. Во многих исследованиях готовность к деятельности рассматривается через 

призму «установки». 
Категория установки была предложена Д.Н. Узнадзе, которая, по его мнению, представляет 

собой «некоторое целостное состояние субъекта, момент его динамической определенности» [7, с. 

18]. Для реализации установки необходимы два условия: актуальная потребность субъекта и 

ситуация удовлетворения возникшей потребности. Именно привстречи этих двух условий и 
возникает установка. 

В экспериментах Д.Н.Узнадзе было доказано, что однажды реализованная установка не 

пропадает, а сохраняется как готовность. По мнению Д.Н.Узнадзе и его последователей, готовность 
субъекта к восприятию будущих событий и совершению действий в определенном направлении 

выступает основой его целесообразной избирательной активности [8]. 

М.И. Дьяченко понимает установку как «… готовность к реализации актуальной в данной 
ситуации потребности. Установка может быть устойчиво личностной или ситуативной 

предрасположенностью к определенному восприятию, осмыслению и поведению. Примером является 

ожидание, намерение, ценностная ориентация. Установка выражает внутреннюю позицию человека, 

его взгляды, ценностные ориентации по отношению к событиям, фактам, людям, идеям» [8, с. 171]. 
Под готовностью М.И. Дьяченко понимает активно-действенное состояние личности, определяемое 

мотивами и способностями. Для готовности к деятельности необходимы знания, умения, навыки, 

настроенность и решимость совершать эти действия. 
Изучая личностный фактор установки в деятельности личности К.А.Абульханова-Славская 

устанавливает, что при помощи абстракции от собственной актуальной потребности субъект 

трансформируется в личность, на основе чего человек вступает в деятельность. Объективация 
выражается в способности субъекта воспринимать окружающую действительность как нечто 

объективное, то есть существующее независимо от него. По мнению К.А.Абульхановой-Славской, 

объективация есть специфическое отношение субъекта к миру, в котором он самоопределяется как 

личность, в качестве которой он оказывается затем субъектом деятельности [9, с. 241]. 
Иерархическую уровневую природу установки А.Г.Асмолов объясняет в качестве механизма 

стабилизации деятельности. Он считает, что содержание, функция и проявление установок зависят от 

того, на каком уровне деятельности они функционируют. Причем уровни смысловых, целевых и 
операциональных установок выявляются в соответствии с ведущими структурными единицами 

деятельности (мотив, операция, действие) [10]. 

А.С.Прангашвили, идеи которого анализирует К.А.Абульханова-Славская, понимает высший 

уровень установки как механизм, обеспечивающий личностную, индивидуализированную 
константность (постоянство) соотношения с внешним миром [11, с. 243-244]. 

Таким образом, под пониманием «установки» в литературе различают два вида, или уровня, 

один из которых направляет жизнедеятельность, а другой ведет к деятельности. В концепции 
объективации Д.Н.Узнадзе, это объясняется постулатом «первичности», раскрывающим природу 

установок. 

A.B. Петровский, определяет установку как готовность, т.е. предрасположенность субъекта к 
деятельности. Готовность, по его мнению, обеспечивает устойчивый целенаправленный характер 

протекания деятельности по отношению к объекту [12]. 

Таким образом, в зависимости от места в структуре деятельности личности установка 

приобретает различные формы и функции. Так, в связи с действием, установка проявляется как 
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«психическое состояние», а в соотношении с целостной деятельностью, установку можно 

рассматривать как «психологическую готовность». 
В зависимости от специфики деятельности В.В. Сериков, JI.A. Филимонюкготовность 

определяют, как «условие успешного выполнения деятельности», «условие эффективности 

деятельности», «предпосылку деятельности», «система качеств личности». 
И.П. Раченко под готовностью понимают «состояние личности, способной и испытывающей 

потребность практически осуществлять конкретный творческий поиск». 

Готовность как целостное образование, качество личности изучается в работах Г.И. Хозяинова. 

Готовность как «сложное качество личности, своего рода система интегрированныхсвойств» 
рассматривается в подходах М.И. Дьяченко, A.A. Деркач и др. 

Например, по Ф.В. Бассину готовность к деятельности состоит из осознанных и неосознанных 

установок. Так, осознанные установки в свою очередь выявляют формы реагирования или моделей 
вероятного поведения, или оптимальных способов деятельности, давая тем самым оценку своих 

возможностей в их соответствии с возможными трудностями и достижимым результатом. 

В.Я.Мясищев и А.Г.Ковалев решают психологические вопросы определения готовности к 
деятельности и считают ее типичным качеством личности [13]. 

В форме временного состояния, готовность, формулируется Н.Д.Левитовым, который 

подразделяет ее на повышенную и пониженную готовность. 

В исследованиях В.Г.Онушкина иЕ.И.Огарева, готовность характеризует состояние деятельных 
способностей субъекта, т.е. требуемых знаний и умений, а также состояние его мотивационной 

сферы. 

«Готовность к тому или иному виду деятельности – это целенаправленное выражение 
личности, включающее ее убеждения, взгляды, отношения, мотивы, чувства, волевые и 

интеллектуальные качества, знания, навыки, умения, установки, настроенность на определенное 

поведение», - пишут М.И.Дьяченко и Л.А. Кандыбович [14, с. 4]. 

На основании проведенного анализа литературы, мы определяем готовность к деятельности 
как особое состояние, которое возникает согласно целям, требованиям ситуации, отражает 

отношение и результат интеллектуально-личностного развития субъекта и обеспечивает 

направленность, регуляцию, устойчивость и эффективность предстоящей деятельности. 
Готовность к деятельности способствуют успешному выполнению человеком деятельности, 

правильному использованию знаний, опыта, личностных качеств, реализации самоконтроля и 

трансформации своей деятельности при появлении препятствий. 
Готовность к деятельности – это целостное образование. Целостность ее обусловливается 

целостностью окружающей действительности, личности и любых систем. 

Таким образом, психологическая природа готовности раскрывается на основе ведущих 

положений теории деятельности и теории личности. 
В педагогике, при изучении готовности часто обращаются к вопросу о ееформировании в 

различных видах деятельности. В работах М.И. Дьяченко и А.И. Кочетова исследуется готовность к 

труду. Ими выделено 12 компонентов готовности к труду, которые они сгруппировали в три блока: 
ведущие, критериальные, стимулирующие [14, 15]. М.И.Дьяченко и Л.А.Кандыбович в качестве 

готовности рассматривают «сложную динамическую структуру, являющуюся выражением 

совокупности интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, волевых сторон психики человека 
в их соотношении с внешними условиями и предстоящими задачами» [8, с. 172]. 

Ряд исследователей (М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, В.А.Пономаренко) выделяют 

динамический характер структурных компонентов готовности. Изменчивость качества готовности 

совпадает, по их мнению, с этапами развития деятельности. 
Описывая внешние и внутренние условия готовности, исследователи говорят о: 

- содержании задач (определяется особенностями объекта), их трудности, новизне, 

творческом характере; 
- обстановке деятельности, примере поведения окружающих, особенностях стимулирования 

действий и результатов; 

- мотивации, стремлении к достижению результата, оценке вероятности его достижения; 

- нервно-психическом состоянии, состоянии здоровья и физическом самочувствии; 
- личном опыте, мобилизации сил на решение задач большей трудности, умении 

контролировать и регулировать свое состояние готовности; 
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- умении самонастраиваться, разрешать внутренние противоречия, создавающим внутренние 

условия для осуществления деятельности [14, с. 35]. 

 
В.И.Аксенов, А.К. Громцев, Н.А.Половников, С.В.Феллерсчитают, что готовность включает в 

себя три компонента: содержательный, мотивационный и процессуальный и является залогом 

успешности всей познавательной деятельности учащихся [16, 17, 18]. 
Профессиональная готовность учителя рассматривается В.А.Сластениным, К.М.Дурай-

Новиковой в качестве устойчивого психического состояния, с одной стороны, и как качества 

личности, с другой. Профессиональная готовность, с их точки зрения, является предпосылкой 

эффективной педагогической деятельности [19]. 
Н.Д.Хмель и ее последователи (Н.В.Друзина, Л.А.Ивахнова, А.А.Калыбекова, А.В.Нефедова, 

Н.Н.Тригубова, Н.Н.Хан, Г.С.Чинибаева), основываясь на теории целостного педагогического 

процесса, доказывают, что готовность формируется в едином процессе подготовки учителя к 
профессиональной деятельности [20, 21, 22, 23]. 

На основании вышеизложенного, процесс формирования готовности к деятельности связан с 

созданием благоприятных условий для реализации деятельности; с реализацией личностного 

потенциала. 
Психолого-педагогические исследования, при раскрытии вопроса о готовности педагога к 

деятельности, указывают на важность учета структурных компонентов профессиональной готовности 

педагога (знания, умения и навыки, атакже личностные характеристики специалиста). На этом 
основании в структуру готовности будущего учителя к профессиональной педагогической 

деятельности включают личностный, когнитивный и праксикологический компоненты. Личностный 

компонент отражает мерувнутренней готовности будущего учителя к данному виду деятельности. 
Когнитивный и праксиологический – степень внешней процессуально-деятельностнойготовности 

соответствующих характеристик в комплексе и в отдельности [24]. 

Понимание проектно-исследовательской деятельности как частного случая деятельности 

студентов педагогического вуза, а также включение ее в общую профессионально-педагогическую 
подготовку дает нам основание представлять готовность к проектно-исследовательской деятельности 

как комплексное структурное образование. Причем установка, по нашему мнению, определяет 

активизацию учебно-познавательной деятельности, а готовность направлена на осуществление 
проектно-исследовательской деятельности. 

Комплексность готовности к проектно-исследовательской деятельности определяется наличием 

личностного и интеллектуальной готовности в ее структуре. Личностный компонент готовности 
составляют мотив проектно-исследовательской деятельности (интерес, потребность в выполнении, 

нацеленность на результат), познавательное отношение к внешнему миру (понимание задачи, оценку 

и значимость, знание средств достижения цели), соответствующий уровень эмоционально-волевого 

развития психики и коммуникативных навыков. Интеллектуальный компонент готовности к 
проектно-исследовательской деятельности состоит из умственных, мыслительных способностей и 

ментального опыта личности. Интеллектуальная готовность студентов педагогического вуза к 

проектно-исследовательской деятельности определяется возрастными особенностями и уровнем 
развития когнитивной сферы, освоенными образовательными программами и навыками 

самопознания. 

Анализ научной литературы позволил установить, что готовность к деятельности складывается 

из установок, знаний, навыков, умений, мотивов деятельности. Слаженное взаимодействие этих 
компонентов обеспечивает активизацию и настроенность на успешное выполнение деятельности. 

Учитывая, особенный характер проектно-исследовательской деятельности, как научный и творческий 

поиск, считаем, что наиболее значимым и определяющим в структуре готовности является 
мотивационный компонент. От сформированности этого компонента зависит общая направленность 

проектно-исследовательской деятельности, ее осмысленность и значимость. 

А.Н. Леонтьев обосновывает взаимосвязь деятельности с понятием мотива. Мотив, по его 
мнению – это «опредмеченная» потребность [25]. 

В процессе деятельности мотивы наполняются новым содержанием [26]. Следовательно, 

мотивы проектно-исследовательской деятельности исходят из внутренних характеристик студентов 

педагогического вуза, так и условий внешней среды. 
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Исследованию мотивации учебной деятельностипосвящены исследованияA.C. Белкина, Л.И. 

Божович, А.К. Леонтьева, А.К. Марковой, Т.А. Матиса, А.Б. Орлова в области дидактики и 
педагогической психологии.Л.И. Божовичвыделяет среди мотивов учебной деятельности те, которые 

связаны с содержанием деятельности и процессом ее выполнения (познавательны интересы, 

потребность в овладении познавательными знаниями, умениями, навыками), другие, определяющие 
взаимоотношения ребенка с окружающей средой (потребность в общении с другими, потребность в 

одобрении, самоутверждении, потребность занять определенный статус в группе). 

Исследования Л.П. Буевой, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, М.С. Кагана, А.Н. 

Леонтьева, Б.Ф. Ломова, A.B. Петровского, Н.Ф. Талызиной, Г.И. Щукиной, основанные на 
положениях теории деятельности, доказывают, что в процессе своего развития человек готов к 

различным видам деятельности, чтобы реализовать свой внутренний потенциал. 

В структуре мотивационно-потребностной сферы личности студентов педагогического вуза 
можно выделить довольно много разнообразных мотивов и потребностей, которые способствуют 

формированию их готовности к вовлечению подростков в проектно-исследовательскую деятельность, 

отражают своеобразие индивидуальных качеств студентов и оказывают существенное влияние на 
успешность в творческой деятельности. К таким мотивам, по нашему мнению, относятся 

познавательно-исследовательские мотивы (ориентация на способы добывания знаний); мотивы 

самообразования (ориентация на приобретение дополнительных знаний, умений; познавательно-

активные (интенсивность умственной работы, целенаправленность в достижении истины, творчески-
самостоятельный подход в процессе познания); социальные и профессионально-ценностные; 

статусно-позиционные (стремления утвердиться в коллективе, утвердить свой социальный статус). 

Определяющее значение в определении готовности студентов к вовлечению подростков в 
проектно-исследовательскую деятельность имеют ценности профессиональной и познавательной 

деятельности. К ценностным аспектам искомой готовности можно отнести ценностное отношение к 

проектно-исследовательской деятельности, к процессу познания и творческого поиска, проявление 

инициативы и самостоятельности, понимание значимости и смысла проектно-исследовательской 
деятельности для современного подростка, его развития, гуманистическая, мировоззренческая 

позиция творческого исследователя. 

Мотивационный и ценностный аспекты готовности студентов педагогического вуза к 
вовлечению подростков в проектно-исследовательскую деятельность составляют ее мотивационно-

ценностный компонент. 

Заключение. Безусловно, готовность студентов педагогического вуза к вовлечению 
подростков в проектно-исследовательскую деятельность предполагает сформированность у них 

определенной системы знаний и познавательных, интеллектуальных способностей. Для успешного 

вовлечения подростков в проектно-исследовательскую деятельность, студенты педагогического вуза 

должны знать сущностные характеристики и содержание проектно-исследовательской деятельности, 
методы организации этой деятельности, знать возрастные особенности подросткового возраста и 

способы организации продуктивной коммуникации с подростками. Известно, что с подростками 

работать сложнее, чем с представителями других возрастных категорий. Подростков необходимо 
мотивировать, вызывать у них интерес, желание и потребность в осуществлении проектно-

исследовательской деятельности. В педагогической деятельности это дается многим сложнее всего. 

Для того, чтобы мотивировать другого, особенно подростка, необходимо самому быть 
мотивированным, увлеченным. Нам известны основные проблемные зоны любого подростка. Это, 

как правило, стремление к самоутверждению в группе и желание добиться признания сверстников; 

возможность раскрыться, взаимодействовать и сотрудничать в группе сверстников; нигилистическое 

отношение к тому, что исходит от взрослых; стремление узнать себя, раскрыть свой внутренний 
потенциал и т.п. Знание особенностей подросткового возраста поможет студентам наладить с ними 

контакт и сформировать основные мотивы вовлечения их в проектно-исследовательскую 

деятельность. 
Помимо системы знаний о содержании и способах организации проектно-исследовательской 

деятельности у студентов педагогического вуза должны быть развиты умственные способности, 

особенности познавательных процессов и мыслительных операций, которые являются 

индивидуально-психологическими особенностями личности и определяют успешность выполнения 
той или иной продуктивной деятельности [27, с. 338]. Здесь большое значение имеет специфика 
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осуществления студентами мыслительных операций: обобщения, абстрагирования, синтеза, анализа, 

сравнения, а также способы их познавательной деятельности и решения познавательных задач. 

Я. Коменский в «Дидактике» писал, что «... у одних способности острые, у других - тупые, у 
одних - гибкие и податливые, у других твердые и упрямые, одни стремятся к знаниям, другие увлека-

ются механической работой. Из этого перехода двойного рода способностей возникает шестикратное 

сочетание их...» [27, с. 71]. Это подтверждает данные из практики о том, что каждый студент индиви-
дуален. Однако в любой студенческой группе есть некоторое количество студентов, которые прояв-

ляют особые способности, довольно высокий уровень интеллекта и желание решать познавательные 

задачи нестандартным способом. Именно на таких студентов и целесообразно опираться при 

организации проектно-исследовательской деятельности студентов. Они заряжают других своим 
энтузиазмом, мотивированностью, активностью и желанием получить эффективный результат. 

Перечисленные выше характеристики составляют основу содержательно-когнитивного 

компонента готовности студентов педагогического вуза к вовлечению подростков в проектно-
исследовательскую деятельность. 

Процессуально-технологический компонент готовности студентов педагогического вуза к 

проектной деятельности включает знания, умения, навыки, способы деятельности, которые 

составляют основу проектно-исследовательской компетентности. В ходе непосредственного 
осуществления проектно-исследовательской деятельности формируется личностный опыт, 

отражающий внутренний потенциал студентов. 

Данный компонент искомой готовности активизируется на этапе проблематизации, 
предполагает поиск и выбор способов выполнения проектно-исследовательской деятельности 

подростками, контроль за практическим выполнением исследуемой деятельности, организацию 

аналитической и презентационной работы по итогам проектно-исследовательской деятельности. 
Иначе говоря, процессуально-технологический компонент готовности направлен на формирование 

исследовательских и творческих умений. Ш.Т.Таубаева, к исследовательским умениям относит 

умение применять общенаучные и конкретнонаучные методы исследования, формулировать и 

строить гипотезу, планировать действия, направленные на решение задач, контролировать ход 
выполнения деятельности, анализировать результаты. 

Продуктивность процессуально-технологического компонента основана на самостоятельности, 

инициативности студентов, индивидуальности и креативности. Исходя из данного утверждения, 
данный компонент искомой готовности реализуется с помощью гностических, прогностических, 

творческих и управленческих умений, которые студенты педагогического вуза реализуют в период 

педагогической практики или же на практических занятиях. 
Исходя из основных структурных компонентов познавательной деятельности, которая состоит 

из целевого, исполнительского и контрольно-оценочного компонента, готовность к проектно-

исследовательской деятельности также предполагает наличие контрольно-оценочного компонента. 

Это выражается в умении студентов контролировать, проектировать и прогнозировать собственную 
деятельность. 

При овладении контрольно-оценочным компонентом своей деятельности студентам 

необходимо проявлять достаточно высокий уровень рефлексии и объективность самооценки, чтобы 
отслеживать, понимать и регулировать изменения, происходящие в деятельности. 

Несмотря на то, что понятие «готовность» исследователи (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 

В.А.Пономаренко, Н.Д.Хмель, Л.А.Ивахнова, А.А.Калыбекова, Н.Н.Тригубова, Н.Н.Хан, 

Г.С.Чинибаева, П.П.Горностай, Л.Н.Куликова) трактуют по-разному, выделяется общий методологи-
ческий подход к его пониманию. Общность взглядов выражается в том, что исследователи 

рассматривают понятие «готовность» как интегрированное сложное образование, которое обладает 

социально значимыми мотивами, совокупностью психологических, педагогических и других знаний, 
способами деятельности, определяющими функционирование системы (педагогического процесса). 

Таким образом, готовность студентов педагогического вуза к вовлечению подростков в 

проектно-исследовательскую деятельность – это интеллектуально-личностное образование, 
которое отражает сформированность проектно-исследовательской компетентности студентов и 

включает мотивационно-ценностный, содержательно-когнитивный, процессуально-технологический, 

контрольно-оценочный компоненты как показатель овладения студентами способами организации 

деятельности подростков, на основе актуализацииих познавательных способностей и сотрудничества 
в условиях педагогического процесса школы. 
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Д.С. Қожахметов1, А.М. Әмірова2 
1,2Алматы қаласы Білім басқармасының "№1 оқушылар үйі" 

Алматы, Қазақстан 

 

ИНТЕРАКТИВТІ  ОҚЫТУ  ӘДІСТЕРІ  СТУДЕНТТЕРДІҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚАБІЛЕТТЕРІН  ДАМЫТУДЫҢ  ҚҰРАЛЫ  РЕТІНДЕ 

 

Аңдатпа 
Қазіргі таңдағы мұғалімдерге кездесіп жүрген студенттің таным белсенділігі мен 

қызығушылығының, тіпті оқуға құлқының төмендеуісияқты мәселелердің басты себептерінің бірі – 

оқытуды ұйымдастыру формаларының (дәріс, семинар, практикалық сабақ т.б.) бірсарындылығы. 
Ендеше, қазіргі оқытуды ұйымдастыру формалары қандай болу керек десек, ол – тек шығармашыл 

болуы керек. Шығармашылық деген сөздің сырына үңілсек, «шығармашылық» сөзінің төркіні – 

«шығару», «іздену», «ойлап табу» дегенге келіп саяды. Студенттердің шығармашылық қабілеттерін 

дамытуда оқытудың интерактивті әдістерін пайдаланудың маңызы зор. 
Интерактивті оқыту әдістері студенттерге түрлі ситуациялар мен мәліметтерді талдап, 

сараптап, зерттеу барысында шығармашылық өнім жасауға мүмкіндік береді. 

Кілттік сөздер: шығармашылық, іздену, ойлап табу, интерактивті оқыту әдісі. 
 

Д.S. Kozhahmetov1, А. М. Amirova 2 
1,2"House of schoolchildren No. 1" of the Department of Education of Almaty 

 

INTERACTIVE  TEACHING  METODS  AS  A  MEANS  OF  DEVELOPING  STUDENTS
,
 

CREATIVE  ABILITIES 
 

Abstract 
Nowadays, teachers are faced with such problems as reduction of cognition, interest and even 

reduction in commitment to teaching students. All of the monotony in the educational forms (classes, 

seminars, workshops, etc). To the question what should be the organization of educational forms can be 
creative answer. If you delve into the meaning of this word "creativity" is from the word «to create, to apply 

for, to come up with. In the development of creative skills of students using interactive training methods very 

useful. 

Methods of interactive learning for students in the analysis, examination and research creatively to 
work productively in a variety of situations and information. 

Keywords: creative, research, ingenuity, interactive methodsofteaching. 
 

Д.С. Кожахметов 1, А.М. Амирова 2 
1,2"Дом школьников №1" управления образования города Алматы 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  МЕТОДЫ  ОБУЧЕНИЯ  КАК  СРЕДСТВО  РАЗВИТИЯ  ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ  СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 

В наши дни преподаватели сталкиваются с такими проблемами как снижения 

познавательности, интереса и даже снижение стремления к учебе студентов. Все это от 
однообразности в организации учебной формы (урок, семинар, практические занятия и т.д). На 

вопрос какой же должна быт организация учебной формы можно ответить творческой. Если 

углубляться в значение этого слово, то "творчество" это от слов " творить, соискать, придумать". В 
развитии творческих навыков студентов использование методов интерактивного обучение очень 

полезно. 

Методы интерактивного обучения дают возможность студентам при анализе, экспертизе и 

исследовании творчески продуктивно работать в различных ситуациях и информациях. 
Ключевые слова: творческий,исследовательский, изобретательность, интерактивные методы 

обучения. 
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Біз «Өмір бойына жететін білім алу» моделінен 

«өмір бойы білім алып өту» моделіне көшуге тиіспіз. 
 

Н.Ә. Назарбаев 

 
Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту тұжырымдамасында білім беру 

мекемелерінің ең негізгі мақсаты «дүниетанымдық», «құзырлылық», «шығармашылық» деп атап 

көрсетілген. Осы құжатта шығармашылық туралы: «Шығармашылық – бұл адамның өмір 

шындығына өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, 
өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы қабілеттерін 

дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, оның рухани күшін нығайтып, өмірден өз орнын табуға 

көмектеседі. Себебі, адам туынды ғана емес, жаратушы да. Ол өзін-өзі жетілдіруге де, сонымен қатар 
өзінен-өзі жойылуға да қабілетті. Адамның өз болмысын тануға ұмтылысына көмектесіп, тереңде 

жатқан талап-тілегін, қабілеттерін дамыту, сол арқылы оған толыққанды өмір сүру үшін рухани күш 

беру – білімнің басты мақсаты», - делінген. Тұжырымдама қоғамда «орындаушы» адамнан гөрі 
«шығармашыл» адамға деген сұраныстың көп екендігін көрсетеді. 

Жоғары оқу орындарындағы оқыту үдерісі студенттердің шығармашылық ойлау қабілетін 

дамытып, олардың дербес зерттеуші қызметіне жақындай түсуіне ықпал етеді. Сол себепті 

студенттердіңшығармашылық рөлін арттыруды біздің қоғам басты мақсат етіп отыр. 
Сондықтан бүгiнгi таңда жоғары оқу орындарында бiлiм беру мен тәрбиелеу жүйесiне жаңаша 

қарап, студенттердің саяси-әлеуметтiк, шығармашылық мүмкiндiктерiн өрiстетiп және олардың 

өздiгiнен дамуына әсер ететін шығармашылық іс-әрекеттерін қалыптастыру мәселелері 
педагогикалық тұрғыдан ғылыми-зерттеуде көкейкестi мәселе болып отыр. 

Бұл мәселе туралы жазылған ойлар, тұжырымдамалар, көзқарастар, еңбектер баршылық. 

Студенттердің білім, біліктілігін дамытуда шығармашылықтың алатын орны туралы ғылымның әр 

түрлі салаларында зерттеулер жасалған: 
Педагогика саласында шығармашылық іс-әрекетті қалыптастыру мәселесі бойынша біршама 

еңбектер қоры жинақталған: 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту отандық ғалымдар 
Б.А.Тұрғынбаева, Б.Н.Қадірова, Г.Е.Нұрмұханова, Д.Ж.Кішібаеваның еңбектерінде; 

- оқушылар мен студенттердің шығармашылық іс-әрекетін өнер арқылы дамыту мәселелері 

И.Р.Халитова, Ә.Ә.Сағымбаев, М.А.Сутееваның зерттеулерінде орын алған. 
 

Жалпы шығармашылық қабілетінің құрамдас компоненттерін анықтауға бағытталған еңбектер 

де жеткілікті, атап айтсақ, И.Л.Лернердің, А.Н.Луктың, В.И.Андреевтің, А.Л.Яковлевтің, 

И.Д.Левитов, Д.Б.Богоявленскаяның еңбектері. 
Тұлғаның шығармашылық қабілетінің психологиялық негіздері: 

- ресей психологтары Ш.А.Амонашвили, Б.Г.Ананьев, Л.И.Божови, Л.С.Выготский, 

В.А.Крутецкий, А.Н.Леонтьев, А.Н.Лук, А.Я.Пономарев, И.Н.Семенов, Д.Б.Элькониннің 
еңбектерінде; 

- еліміздегі психологтар Ж.Аймауытов, Қ.Жарықбаев, Р.Б.Каримова, М.С.Мұханов, 

Ж.И.Намазбаева, Х.Т.Шерьязданова т.б. еңбектерінде айқындалған. 
 

Философиялық энциклопедияда: «Шығармашылық – бұрын еш уақытта болмаған жаңа бір 

нәрсе тудырушы әрекет» деп жазылған.1 

Ал, энциклопедиялық сөздікте «Шығармашылық – адамның іс-әрекетіндегі өз бетінше жұмыс 
жасау мен белсенділіктің ең жоғары формасы. Бұл қандай да бір нәрсені өзгерту, жетілдіру, жаңасын 

ойлап табу, түпнұсқасын шығаруға деген қажеттілік» делінген. 2 

Сонымен, ғалымдардың шығармашылыққа берген анықтамаларына талдау жасай отырып, 
соның негізінде өзіміз шығармашылықтың мәніне мынадай анықтама береміз: шығармашылық – бұл 

жеке тұлғаның қойылған міндеттерді шешуде немесе бір нәрсені жетілдіруде белсенділік пен 

                                                             
1Философиялық энциклопедияда – Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 1999.   
2Энциклопедиялық сөздікте: – Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ.2006. -482б. ISBN 9965-808-85-6 
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дербестік таныта отырып, өмірде болмаған тың жаңалықтарды туындататын мақсатты іс-

әрекеті. 

Шығармашылық қабілеті дамыған ұрпақтың болуы – бүгінгі қоғам талабы. Студенттің 
шығармашылық қабілетін дамытуға ойлау белсенділігі, тездете үйрену, ептілік пен тапқырлық, 

нақтылы практикалық жұмысты орындауға қажетті білімді игеруге талпыну, еңбексүйгіштік, әр түрлі 

құбылыстардағы өзгешелікті көре білу қабілеті және т.б. жатады. 
Студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытуда оқытудың интерактивті әдістерін 

пайдаланудың маңызы зор. 

Интерактивті («Inter» – бұл өзара, «act» – әрекет жасау) – әлде кіммен әңгімелесу, сұхбаттасу, 

өзра әрекет жасауды білдіреді. Интерактивті оқыту әдістері студенттерге түрлі ситуациялар мен 
мәліметтерді талдап, сараптап, зерттеу барысында шығармашылық өнім жасауға мүмкіндік береді. 

Жалпы интерактивті әдісті заманауи белсенді әдістердің бірі ретінде қарастыруға болады. 

Интерактивті әдістерге келесі түрлерін жатқызуға болады: пікір талас, «іскерлік ойындар, «Қосжазба 
күнделігі», «Ротация», «Дербес пікір» тәсілі, «ДЖИК СО» әдісі, «Болжау» әдісі, «Фишбон» әдісі, 

«Синквейн» немесе «Бес жолды өлең» әдісі, «Жүзімнің шоқтары» әдісі және т.б. 

Интерактивті әдістер қазіргі білім беру үрдісінде кең қолданысқа ие болып отыр. Оқыту 

үдерісінде интерактивті әдістерді пайдаланужеке тұлғаның алдына қойылған мақсат – міндеттеріне 
жету үшін белгілі бір мәселелерді бірлесіп іздеп, ортақ шешім қабылдап, тәжірибеде қолануға 

үйретеді. Өмірде болмаған жаңа идеялардың туындауына ықпал етеді. 

Жоғарыда айтылған пікірлерді дәлелдеу мақсатында «Жалпы педагогика» пәні бойынша 
интерактивті оқыту әдістерін пайдалана отырып құрылған семинар сабағының үлгі жоспарын 

ұсынуды жөн көрдік. (Блум таксаномиясы бойынша). 

Сабақтың тақырыбы: «Ұжымда оқушы тұлғасын қалыптастыру» 

Сабақтың мақсаты: 
Білімділік: Студенттер ұжым туралы білім алады, ұжымның белгілерімен, даму кезеңдерімен 

танысады, ұжымының тәрбиелік әсері туралы меңгереді. 

Дамытушылық: Студенттерді топқа бөлу арқылы олардың арасында жағымды қарым-қатынас 
қалыптасады, сабақта белсенділіктері артады, қызығушылығының оянуына жағдай жасалады. 

Студенттердің ұжымда әр түрлі қалыптасқан көзқарастарға өз пікірін айтуға және соны дәлелдеуге 

үйренеді. 
Тәрбиелік: Сабақ барысында әр түрлі тапсырма беру арқылы студенттер еңбектеніп, 

шығармашылықпен жұмыс жасайды. Өзге адамның пікірін ұжымда тыңдайды, талдайды, бірлесе 

жұмыс істейді. 
 

Түрі Мазмұны Сұрақтар мен тапсырмалар 

 

 

Б 

І 

Л 

у 
 

Жаңа оқу материалын бастап тұтас 

теорияға дейін есте сақтау және 

қайталап айтып беру. Студенттердің 

бұл деңгейді меңгергендігін көрсете-

тін нақты әрекеттері: түсініктерді, 

объекті, пәні, қызметтерін, негізгі 

категорияларды, басқа ғылымдармен 

байланысын білуі. Бұл деңгейдің оқу 

тапсырмалары ақпаратты білімге 

айналдыра алумен ерекшеленеді. 

«Кіріспе сұрақтар тәсілі» арқылы студенттерге (жалпы 

топқа) төмендегідей сұрақтар қойылады: 

1. Ұжым дегеніміз не? 

2. Топ пен ұжымның айырмашылығы қандай? Кез-келген 

топ ұжым бола ала ма? 

3. Ұжымның қандай белгілері болады? 

4. Ұжымның қандай типтері мен құрылымы болады? 

5. Ұжымның даму кезеңдеріне сипаттама беріңіз. 

6. Ұжым теориясының қалыптасуына қандай ғалымдар 

үлес қосты? 

Т 

Ү 

С 
І 

Н 

У 

Екінші деңгей тапсырмасын 

студенттердің меңгергендігін 

мынандай нақты әрекеттерінен көруге 
болады: негізгі ұғымдарға түсініктеме 

береді, ауызша материалды 

математикалық түрге сала алады, 

қолда бар деректерге сүйене отырып 

тапсырманы орындайды. 

 

Жалпы топқа тапсырма 

А.С.Макаренконың «Ұстаздық дастан» еңбегінен ұжымды 

қалыптастыруға, ондағы пайдаланылған тәрбие әдістеріне 
қатысты үзінді беріледі. 

“Мен өз жұмысымда өзiне айрықша көңiл аударатындар 

емес, менен жасырынатындардың неғұрлым қауiптi элемент 

болып табылатынын көрдiм. Бұл ойға мен неге келдiм? - 

өйткенi, 15 рет өз өмiрiнде түлектерiмдi ұшырдым, соларды 

қадағалай отырып мен өзiмнiң өте қауiптi және жаман деп 

санағандарымның көпшiлiгi өмiрде белсендiлiкпен, советтiк 

дәуiрге лайықты алға басқанадардың арасынан көрдiм, олар 

кейде қателеседi, бiрақ жалпы алқанда тәрбие жұмысының 
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жемiсi ретiнде менi қанағаттандырады. Ал кезiнде менен 

тығылғандар немесе ұжымда елеусiз болып жүргендер 

өмiрде кейде нағыз тұлға сияқты тiрлiк кешедi… Ал, кей 

жағдайларда мен тiптi бiрте - бiрте түпкiлiктi iрiп - шiрудi 

де байқадым… . 

“Адамға барынша үлкен талаптар қою керек, бiрақ сонымен 

бiрге оны барынша құрметтеу керек”. Бұл оқушылардың өз 

борышына деген адалдығын ерте бастан - ақ қалыптастыру 

мен өз тағдырына деген жауапкершiлiктi арттыру. 
Әр топ «Қосжазба күнделігі» әдісі арқылы ғалымның 

өздеріне ұнаған, не келіспейтін ой-пікірлеріне қатысты өз 

түсініктерін береді. 

Қ 

О 

Л 

Д 

А 

Н 

У 

Өтілген материалды нақты жағдайда 

және жаңа ситуацияда қолдана білу 

білігін қалыптастыру. 

Үшінші деңгейді меңгергендігін білді-

ретін студенттердің нақты іс-әрекетте-

рі: түсініктерді, қызметтерін, негізгі 

категорияларды,басқа ғылымдармен 

байланысын білу арқылы жаңа 

ситуацияларда пайдаланады. Студент 
алған білімін практикада қолданады. 

1-топқа тапсырма 

Жағдаят 1: Сыныпқа жаңа оқушы келді. Ол басқа 

оқушылармен араласа алмай оқшауланып жүр. Сіз осы 

олқылықтың алдын алу үшін қандай шараларды 

ұйымдастырар едіңіздер? 

2-топқа тапсырма 

Жағдаят 2: Сіз сынып жетекшісіз. Сіздің сыныптың 

балалары бөліктерге бөлініп кеткен. Бір сыныпта оқыса да, 

бірге жүрмейді. Оларды бірлікке, ұжымшылдыққа 
тәрбиелеу үшін не істер едіңіз? 

Т 

А 

Л 

Д 

А 

У 
 

Оқу материалын оның құрылымы 

анық көрініп тұратындай етіп 

құрамдас бөліктерге бөле алу білігінің 

қалыптасуы. Талдау деңгейдегі 

студенттердің әрекеті: біртұтас заттың 

бөліктерін айыра алады, олардың 

арасындағы байланысты табады, тұтас 

нәрсенің ұйымдасу принциптерін 

анықтайды, ойлау логикасындағы 

қателер мен олқылықтарды көреді, 

фактілер мен салдарлар арасындағы 

айырмашылықты біледі, 
мәліметтердің маңызын бағалайды. 

Жалпы топқа тапсырма 

А.С. Макаренконың «Ұстаздық дастан» еңбегіне қатысты 

бейнефильмге талдау жасаңыздар. (М. Горький атындағы 

колонияда ұжымның қалыптасуынаталдау жасау) 

1-ші топқа тапсырма 

 

 

 

 

 

2-ші топқа тапсырма 

 
 

 

 

 

 

Ж 

И 

Н 

А 

Қ 

Т 

А 
У 
 

Белгілі бір жаңашылдығы бар біртұтас 

нәрсе алу үшін элементтерді 

құрамдастыра білу білігін 

қалыптастыру. Бұл деңгейді 

меңгергендігін білдіретін 

студенттердің нақты іс-әрекеттері: 

шығарма, баяндама, реферат жазады; 
эксперимент немесе басқа да 

әрекеттердің жоспарын ұсынады; 

мәселені шешудің сызбасын жасайды. 

1-ші топқа тапсырма 

П.П. Блонский Л.С. Выготский Н.К. Крупская 

 

 

С.Т. Шацкий А.С.Макаренко 

 

П.Н. Лепешинский В.И. Сорока 
Росинский 

«Жүзімнің шоқтары» әдісі 

2-ші топқа тапсырма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 

Ұжымның 

даму кезеңдері 

Ұжымның 

типтері 

? 

Ұжымның шарықтау шегі 

Ұжымның құрылымының тұрақтауы 

Ұжымның қалыптасуы (алғашқы 

ұйымдасудың сатысы) 
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Б 

А 

Ғ 

А 

Л 

А 

У 

Осы деңгейді меңгерген, 
меңгермегендігін білдіретін 

студенттердің нақты әрекеттері: қолда 

бар мәліметтермен, алынған 

нәтиженің сәйкестігін бағалайды; 

белгілі бір әрекет нәтижесінде қол 

жеткізген өнімнің маңызына баға бере 

алады; нақты өмірлік ситуация 

кезіндегі өзінің іс-әрекетін негіздейді. 

Жалпы топқа тапсырма 
Сабақты қорытындылау мақсатында әр топқа ұжым, оның 

даму кезеңдері, ұжымының тұлғаға тәрбиелік әсері 

туралы сурет салулары, өлең шығарулары, немесе 

тақырыпқа байланысты көрініс ұйымдастыру сияқты 

тапсырма беріледі. 

Әр топты келеі топ бағалайды. 

 
Жоғарыда айтылған пікірлерді қорыта келе, сабақта интерактивті әдістерді пайдалану 

студенттердің шығармашылықпен жұмыс істеу қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Мысалы, 

жоғарыда келтірілген «Қос жазба күнделігі» әдісі студенттердің мәтін мазмұнын терең меңгеруіне, 
оған деген өзіндік позициясын білдіруге, топтық талқылау барысында ортақ шешім қабылдауға 

үйретеді. Сол сияқты «Жүзімнің шоқтары» әдісі студенттерді берілген тақырып бойынша ойларын 

жинақтап, біртұтас нәрсе алу үшін элементтерді құрамдастыра білу білігін қалыптастырады. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ  –  КАК  КОМПЛЕКСНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические основы психологического здоровья. Выделены проблемы 

психологического и психического здоровья студентов, как необходимость психолого- 

педагогического анализа ситуации, связанной со снижением качества жизни студенческой молодежи. 
Психологическое здоровье студента – это хорошее самочувствие, оптимизм, высокая умственная и 

физическая работоспособность. Важность культуры сохранения психологического здоровья 

необходимо формировать при организации образовательного процесса. 

Ключевые слова: психологическое и психическое здоровье, студенты, гипокинезия, культура 
здоровья. 
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ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  ДЕНСАУЛЫҚ – ТҰЛҒАНЫҢ  КЕШЕНДІ  СИПАТТАМАСЫ  РЕТІНДЕ 

 

Аңдатпа 
Мақалада психологиялық денсаулықтың теориялық негіздері қарастырылған. Студент 

жастардың өмір сүру сапасын төмендетумен байланысты жағдайды психологиялық-педагогикалық 

талдаудың қажеттілігі ретінде студенттердің психологиялық және психикалық денсаулығының 
мәселелері анықталды. Студенттердің психологиялық денсаулығы-жақсы көңіл-күй, оптимизм, 

жоғары ақыл-ой және физикалық жұмысқа қабілеттілігі. Психологиялық денсаулықты сақтау 

мәдениетінің маңыздылығын білім беру үдерісін ұйымдастыру кезінде қалыптастыру қажет. 
Түйінді сөздер:психологиялық және психикалық денсаулық, студенттер, гипокинезия, 

денсаулық мәдениеті. 
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PSYCHOLOGICAL  HEALTH – AS  A  COMPLEX  CHARACTERISTIC  OF  PERSONALITY 

 
Abstract 

The article discusses the theoretical foundations of psychological health. The problems of 

psychological and mental health of students, as the need for psychological and pedagogical analysis of the 
situation associated with a decrease in the quality of life of students. The psychological health of the student 

is good health, optimism, high mental and physical performance. The importance of the culture of 

preservation of psychological health must be formed in the organization of the educational process. 
Key words: psychological and mental health, students, hypokinesia, health culture. 

 

Здоровье человека продолжительное время рассматривалась как предмет исследования 

биологических и медицинских наук. С развитием междисциплинарнности научных исследований, в 
которых человек стал рассматривается как сложная биопсихосоциальная система, следовательно, и 

здоровье человека должно изучаться на основе комплексного подхода. 

Актуальность изучения проблемы отношения человека к своему психологическому здоровью 
связана с исторически обусловленной сменой патологии и структуры заболеваемости молодежи. В 

настоящее время в качестве основных причин болезней у юношей и девушек в возрасте 15-25 лет 

преобладают эндогенные («внутренние») факторы заболеваемости. Это объясняется, в первую 
очередь, относительно низким уровнем культуры здоровья учащейся молодежи, негативным 

отношением и пренебрежением к своему психологическому и психическому здоровью. 

В 21 веке психология здоровья стало самостоятельным психологическим направлением, 

наукой, изучающей психологические причины здоровья, методы и средства его сохранения, 
укрепления и развития. Понятие «здоровье» разделяется на следующие уровни: «психическое 

здоровье», «психологическое здоровье», «социальное здоровье» [1, 2, 3, 4]. 

Целью данной статьи является - рассмотреть причины снижения психологического здоровья 
студентов и определить пути по формированию правильного отношения к психологическому и 

психическому здоровью. 

Сегодня ведутся дискуссии и исследования по описанию компонентов психологического 

здоровья и выделению структурных элементов, функций психологического здоровья в контексте 
активности личности. 
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И. В. Дубровина [5] считает, что феномен «психологическое здоровье», относится к личности в 

целом и находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа. 

Капилевич Л.В., В.И Андрееев [6] утверждают, что дефицит двигательной активности 
(гипокинезия), поразивший наше общество, особенно молодежь, является причиной ухудшения 

психологического здоровья, снижения сопротивляемости организма. 

А. В. Шувалов и соавторы [7] делают акцент на таких показателях психологического здоровья 
личности, как характер коммуникации, наличие тревожности, агрессивности, состоянии мотивации, 

уровень самооценки 

Г.Олпорт [8] считает, что психологически здоровая личность имеет такие личностные 

характеристики, как стремление к самоактуализации, смысложизненные ориентации, 
оптимистический стиль жизни. 

Таким образом, психологическое здоровье представляет собой сложное динамическое 

состояние, которое характеризует личность в процессе функционирования. Структурно-
функциональная модель психологического здоровья личности предполагает описание интегральных 

показателей, характеризующих соотношение личностных свойств (гармоничность, благополучие) и 

процесс функционирования личности (устойчивость, уравновешенность, адаптированность) [9; 10]. 

В настоящий момент учеными признается факт обусловленности состояния здоровья 
социокультурными условиями среды В рамках нормоцентрического подхода здоровье 

рассматривается как совокупность среднестатистических норм восприятия, мышления, 

эмоционального реагирования и поведения, в сочетании с нормальными показателями соматического 
состояния индивида, здоровье и норма в данном подходе отождествляются, они рассматриваются как 

синонимы [11; 12; 13]. 

Критерии психологического здоровья должны отражать внутреннее и внешнее в единстве и 
представлять собой количественно-качественную характеристику процессов функционирования и 

развития объекта. Так как на разных возрастных этапах происходят изменения в структуре личности, 

то это тенденции должны быть отражены как в совокупности, так и иерархии критериев нормы        

[14; 15]. 
Важный этап в развитии представлений о здоровье в целом и о психологическом и 

психическом в частности связан с развитием гуманистической психологии. Крупные ученые-

психологи Э.Фромм, Г.Олпорт, А.Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл всегда уделяли большое внимание 
проблематике психологически здоровой личности. Известны психологические концепции здоровья, a 

так же феноменологический, аксиологический, комплексный подходы к определению здоровья [2;3]. 

Феноменологический подход на первое место выдвигает субъективные переживания человека. 
Проблемы здоровья и болезни представителями данного подхода рассматриваются как 

фундаментальные характеристики, проявления индивидуального, неповторимого способа бытия-в-

мире [12]. 

Здоровье в рамках аксиологического подхода определяется как универсальная человеческая 
ценность и занимает определенное место в иерархии человеческих ценностей. В качестве факторов, 

определяющих здоровье человека, рассматриваются доминирование ценностей и их переоценка     

[10; 11]. 
Известным ученым, исследовавшим психическое здоровье и его нарушения в аксиологическом 

аспекте, является А. Маслоу. Ученый обращает внимание на взаимосвязь между здоровьем личности 

и ее основными потребностями, и ценностями. Он подчеркивает, что определить здоровую личность 

невозможно без рассмотрения ее системы ценностей [5]. 
В последнее время увеличивается число работ, в которых здоровье рассматривается и как 

основополагающая ценность культуры, и как базовая ценностная ориентация человека [9; 12]. 

На современном этапе развития представлений о здоровье многие ученые поддерживаются 
антропоцентрической модели здоровой личности, которая базируется на представлении о 

динамичной, свободно развивающейся, открытой опыту и ориентированной на высшие ценности 

личности. Основными принципами и критериями здорового существования в свете этого эталона 
являются свободное творческое самовыражение, развитие, интеграция опыта и духовное 

самоопределение [15]. 

Представлению о психологическом здоровье как многомерном феномене соответствует модель 

личности как сложноорганизованной системы, образующей многоуровневое единство. 
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В настоящее время возникла необходимость психолого- педагогического анализа ситуации, 

связанная со снижением качества жизни студенческой молодежи. Отсутствие знании ̆ по культуре 
здоровья, пренебрежение здоровьем являются причинами того, что многие студенты не имеют 

осознанного представления о культуре здоровья. Очевидно, что в современном обществе мода на 

здоровый образ жизни распространена еще недостаточно. Интерес к проблеме сохранения здоровья 
сочетается с дефицитом достоверной научно обоснованной информации о закономерностях 

формирования культуры здоровья. 

Понятие «отношение человека к своему здоровью» является сложным и комплексным; 

включает в себя несколько элементов: когнитивный (идеи, мнения, убеждения); эмоциональный 
(чувства, эмоции, ценности); поведенческий (действия и деятельность). 

В конце 1970-х гг., в общем своде психологических дисциплин выделилась психология 

здоровья - HealthPsychology, в которой здоровье является самостоятельным предметом 
психологических исследований. «Психология здоровья - научная и клиническая специальность 

внутри современной психологии, уходящая своими корнями в психоаналитическое движение и 

психосоматическую медицину. Ее характерной особенностью является использование теорий, 
развитых для психического здоровья, в целях понимания и укрепления физического здоровья. 

Психология здоровья рассматривает здоровье с системных позиций, причем болезнь выступает 

только как специальный случай здоровья. Наряду с механизмами влияния психосоциальных 

факторов, психология здоровья включает в свой предмет психофизиологические и 
психонейроиммунологические закономерности, биологическую обратную связь и регуляцию 

гомеостаза» [12; 14]. За короткое время психология здоровья в странах Запада стала одним из 

крупнейших направлений теоретических и практических исследований. 
Психология здоровья как новое научное направление еще только проходит начальную стадию 

своего становления. В научной литературе и периодической печати все чаще поднимаются вопросы 

психологии здоровья: факторы, влияющие на формирование и развитие здорового человека, 

структура здоровья. Психология здоровья выступает как наука о психологических причинах 
здоровья, о методах и средствах укрепления и развития» [12; 13; 15; 16; 17]. 

Таким образом, мы подошли к следующим выводам: все компоненты структуры отношения к 

психологическому здоровью важны. Когнитивный, ценностно-эмоциональный компоненты тесно 
взаимосвязаны, так как самосознание соотносится с самооценкой, самоуважением, самопринятием. 

Самооценка человеком своего здоровья предполагает оценку физического и психического состояния 

и выполняет три основные функции - регулятивную, оценочную и прогностическую. Самооценка 
своего здоровья обычно производится с точки зрения возможности выполнения различных 

социальных функции ̆ - возможность хорошо учиться или качественно выполнять свою работу. 

Установлено, что психологический дистресс, депрессивные симптомы гораздо сильнее влияют на 

трудоспособность и самооценку здоровья, чем наличие хронических заболеваний. 
Психолого-педагогические детерминанты формирования отношения к своему здоровью 

студентов вузов: 

- Отношение студентов вуза к своему психологическому здоровью определяется как системное, 
личностное, динамично-развивающееся новообразование, система жизненных проявлений, которая 

способствует гармонизации индивидуальности личности с условиями жизнедеятельности. 

- Структура отношения студентов вуза к своему психологическому здоровью включает в себя 
следующие компоненты: познавательный, эмоционально-ценностный, личностно-деятельностный. 

Познавательный компонент предполагает осознание ценности здоровья как неотъемлемого условия 

успешного профессионального роста и полноценной жизни. Эмоционально-ценностный компонент 

включает в себя эмоциональную оценку ценности здоровья, которая проявляется в удовлетворения 
многообразных биологических, психических, духовных и социальных потребностей личности. У 

студентов формируется позитивное субъективное отношение к здоровьесберегающей деятельности, 

направленности на обеспечение здоровья - своего и окружающих. Личностно-деятельностный 
компонент ориентирован на творческое применение освоенных знании,̆ умении ̆ и навыков в 

здоровьесберегающей деятельности. 

- Формирование отношения студентов вуза к своему психологическому здоровью предполагает 

включение в программу специальных занятий упражнений на развитие познавательного 
(когнитивного), эмоционально-ценностного и личностно-деятельностного компонентов, с учетом 

тендерных особенностей. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены классические и современные представления о мотивации достижения. 

Выделены проблемы, возникающие в исследованиях мотивации достижения. Проанализированы 

результаты исследований, которые не нашли широкого отражения в отечественной психологической 
литературе. На фоне растущей конкуренции образовательных услуг, учебным заведениям 

необходимо формировать мотивацию достижения молодого поколения, предоставляя им 

возможности перспективного развития, и открывая пути реального достижения поставленных целей. 

Ключевые слова: мотивация достижения, мотивация избегания неудачи, самоэффективность, 
выученная беспомощность 
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Аңдатпа 
Мақалада жетістік мотивациясы туралы классикалық және қазіргі заманғы көзқарастар 

қарастырылған. Жетістік мотивациясын зерттеу кезінде туындаған мәселелер анықталды. Отандық 

психологиялық әдебиеттерде кеңінен көрініс таппаған зерттеу нәтижелері талданды. Білім беру 
қызметтерінің өсіп келе жатқан бәсекелестігі аясында оқу орындары болашақ даму мүмкіндігін ұсына 

отырып және қойылған мақсаттарға нақты қол жеткізу жолдарын аша отырып, жас ұрпақтың жетістік 

мотивациясын қалыптастыруы қажет. 
Кілттік сөздер: жетістік мотивациясы, қиындықтан қашу мотивациясы, өзіндік тиімділік 

(самоэффективность), жаттанды дәрменсіздік. 
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ACHIEVEMENT  MOTIVATION:  PHENOMENON,  STRUCTURE,  RESEARCH  PROBLEM 

 
Abstract 

The article examines classical and modern conceptions of achievement motivation. The problems 

arising in the research of achievement motivation are highlighted. The results of studies that are not widely 
reflected in the domestic psychological literature are analyzed. Against the background of the growing 

competition of educational services, educational institutions need to form the motivation to achieve the 

younger generation, providing them with opportunities for long-term development, and opening the way for 
real achievement of goals. 

Keywords: achievement motivation, failure avoidance motivation, self-efficacy, learned helplessness 

 

Проблема мотивации достижения, относится к особо важным проблемам психологии, так как 
является побудительным фактором деятельности. Особую актуальность эта проблема приобретает 

сегодня для казахстанских работодателей, когда они делают запрос на выпускников, проявляющих 

умение быстро и легко достигать цели любого уровня сложности, решать нестандартные, творческие 
задачи, запрос на выпускников, которые выполняют задания качественно и ответственно. На языке 

психологии, речь идет о запросе на выпускников с высоким уровнем мотивации достижения. 

Мотивация достижения – это стремление человека выполнять деятельность качественно, 
творчески, на высоком уровне трудности или скорости. Являясь одним из основных по значимости 

для человеческой деятельности видом мотивации, под мотивацией достижения, в целом понимается 

конструкт, используемый для понимания и объяснения причин, направленности и механизмов 

осуществления поведения людей. Мотивация достижения понимается многими авторами как 
мотивация, направленная на лучшее выполнение деятельности, ориентированной на достижение 

некоторого результата, к которому может быть применен критерий успешности. Как правило, речь 

идет о достижении максимально хороших результатов в важной для человека сфере деятельности. 
Целью данной статьи является - рассмотреть традиционные и современные представления о 

мотивации достижения. 

Традиционные теории мотивации достижения акцентировали внимание на двух основных 

аспектах проблемы: собственно, аспект мотивации достижения и конкурирующий аспект, связанный 
с мотивацией избегания неуспеха. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №3(60) 2019 ж. 

85 

Г. Мюррей понимал мотивацию достижения как "устойчивую потребность добиться результата 

в работе, определенного уровня в каком- либо деле; как стремление сделать что-то быстро и хорошо". 

Мюррей считал, что эта потребность носит генерализованный характер и проявляется в любой 
ситуации независимо от конкретного ее содержания. [1] 

Согласно Г. Мюррею, потребность в достижении характеризуется следующими понятиями: 

выполнять нечто трудное; управлять, манипулировать, организовывать - в отношении физических 
объектов, людей или идей; делать это по возможности быстро и самостоятельно; преодолевать 

препятствия и добиваться высоких показателей; совершенствоваться; соперничать и опережать 

других; реализовывать таланты и тем самым повышать самоуважение. [1] 

Д.Макклелланд полагал, что потребность в достижении «является бессознательным 
побуждением к более совершенному действию, к достижению стандарта совершенства». Д. 

Макклелланд считал, что мотив достижения является продуктом "подкрепления", полученным от 

родителей или других людей, образующих первое детское окружение. Согласно его теории, мотив 
достижения развивается из "растущих ожиданий" ребенка. В поздних исследованиях Д. Макклелланд 

пришел к выводу, что мотивация достижения может развиваться и в зрелом возрасте, и в первую 

очередь за счет "специальным образом построенного обучения" [2]. 

Дж. Аткинсоном была создана первая формализованная модель мотивации достижения, в 
которой мотивация стремления к успеху определяется тремя переменными: мотивом стремления к 

успеху, субъективной вероятностью успеха, побудительной ценностью успеха [3]. 

Х. Хекхаузен уделял большое внимание изучению проблемы мотивации достижений, его 
модель мотивации достижений является моделью "ожидание и ценность". Основными переменными 

модели рассматриваются понятия "ожидание" как субъективная вероятность и "побудительная 

ценность". Х. Хекхаузен рассматривает мотивационный процесс как взаимодействие личностных 
мотивов и ситуационных особенностей. Первым показателем развития поведения, мотивированного 

достижением, Х. Хекхаузен считал "центрирование" уже ребенка на самостоятельно достигнутом 

результате в процессе какой-либо деятельности [4, 5]. 

М. Магомед-Эминов предложил динамическую модель мотивации, состоящую из четырех 
структурных компонентов: 1) инициация или побуждение деятельности; 2) целеобразование; 3) 

реализация намерения; и 4) постреализация [6]. 

Среди современных теорий мотивации заслуживает внимания атрибутивная теория Б. Вайнера 
[7]. В этой теории внимание сфокусировано на способах осмысления и объяснения человеком 

происходящего. Речь идет о том, что на мотивацию людей в значительной степени влияют их 

представления и убеждения. В экспериментальном исследовании Вайнер и Кукла обнаружили, что 
люди с высокой мотивацией достижения воспринимают успех как связанный со способностями и 

усилиями, а неудачу как вызванную недостатком усилий. Индивиды с низкой мотивацией 

достижения полагают, что причиной их успеха является мера трудности задачи или удача, а 

причиной неуспеха - недостаток способностей. Вайнеру удалось показать роль каузальных атрибуций 
результата деятельности как внутренних предикторов ожидания успеха [7]. 

М. Селигман [8] объясняет отсутствие поведения, направленного на достижение, через понятие 

«выученной беспомощности». Это понятие означает психологическое состояние, связанное с 
нарушениями в мотивации достижения и возникает вследствие пережитого субъектом опыта 

неуправляемости важных жизненных обстоятельств и событий. Результаты исследования Хирото [9] 

показали когнитивную природу беспомощности у людей и подтвердили выводы М. Селигмана о том, 

что беспомощность отражает веру субъекта в степень эффективности его ответов. Люди, у которых 
сформирована выученная беспомощность, не верят, что их ответы могут повлиять на неприятные 

события, в то время как люди, которых не учили быть беспомощными, верят, что их ответы влияют 

на прекращении этих событий. 
Селигман пришел к выводу, что выученная беспомощность характеризуется проявлением трех 

видов дефицита: 1) неспособность действовать; 2) неспособность обучаться и 3) эмоциональные 

расстройства. Также Селигман обнаружил, что использование внутренних причин для объяснения 
собственных успехов (например, «я умный») может сочетаться с использованием внешних - при 

неудаче («ты глуп»). Селигман ввел два основных стиля объяснения: пессимистичный и 

оптимистичный. Пессимистичный стиль объяснения характеризуется объяснением неблагоприятных 

событий личными характеристиками, постоянными и общими, а оптимистический стиль - внешними, 
временными и конкретными. При этом хорошие события в пессимистическом стиле объяснения 
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видятся как временные, конкретные (локальные) и вызванные внешними причинами («просто 

повезло»), в оптимистическом стиле - как постоянные, универсальные и вызванные личностными 
причинами (например, наличием способностей) [8]. 

К. Двек и А. Бандура [10, 11] выделили типы имплицитных теорий интеллекта - теории 

заданности и теории приращения. Оказалось, что интуитивные теории интеллекта влияют на 
постановку жизненных и учебных целей. Те, кто считает, что их способности стабильны и 

неизменны, склонны к постановке результативных целей и стремятся любой ценой получить 

позитивную оценку своим умениям со стороны окружающих и избежать негативной оценки своей 

компетентности. В рамках данной целевой ориентации высокие усилия, демонстрируемые субъектом, 
негативно связаны с уровнем удовлетворенности, поскольку именно усилия рассматривается как 

показатель низких способностей. В результате такой установки, направленной на поддержку 

собственной самооценки, они проявляют беспокойство об уровне своих способностей, поскольку 
верят, что они есть данность, которую нельзя изменить и, следовательно, можно лишь пытаться 

представить их в возможно более выгодном свете. Те же, кто считает, что их способности 

изменяемые, подвергаются улучшению и тренировке, напротив, склонны ставить перед собой 
учебные и познавательные цели, то есть они стремятся увеличить свою компетентность и мастерство. 

Они предпочитают выполнять новые, тяжелые и разнообразные задачи. Типичная позиция учащихся 

этого типа - «мне важно чему-то научиться, а не быть первым в классе» [10, 11]. 

Согласно теории Бандуры, существует четыре источника самоэффективности: опыт 
собственных успехов, наблюдение за чужими достижениями, вербальные убеждения и восприятия 

собственного эмоционального состояния. Представление о самоэффективности влияют на такие 

мотивационные показатели, как уровень усилий, настойчивость и выбор задач. Ученики с высоким 
чувством собственной эффективности по достижению учебных результатов будут больше и 

напряженнее работать, более активно участвовать в учебной деятельности и проявлять большую 

настойчивость при встрече с трудностями, чем те, кто сомневается в своих способностях [11, 12]. 

Таким образом, анализ многочисленных научных исследований подтверждает актуальность 
исследований, направленных на изучение феномена мотивации достижения. Исследования по 

формированию мотивации достижения показывают, что обычно она формируется в школьном 

возрасте, чаще всего взрослым человеком (учителем), который больше всего находится рядом с 
школьником. 

При организации наших дальнейших исследований мы ставим задачи изучения 

количественных показателей (сколько нужно времени) и качественные показатели (при каких 
условиях) произойдет "качественное" повышение мотивации достижения. Это даст нам возможность 

изучать влияние тренингов на формирование и развитие мотивации достижений в школьном 

возрасте. 

На фоне растущей конкуренции образовательных услуг социализирующая роль школьного 
образования должна заключаться в реализации таких направлений деятельности, как приведение 

образовательных программ в соответствии с формируемыми компетенциями, предполагающие 

наличие цели, понимание возможности ее достижения и стремление ее достичь. Образовательные 
организации должны принимать непосредственное участие в формировании мотивации достижения и 

притязаний у молодого поколения, предоставляя им возможности перспективного развития, и 

открывая пути реального достижения поставленных целей. 
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Аңдатпа 

Мақалада инклюзивті білім беру яғни, мүгедек және дамуында сәл бұзушылығы мен 

ауытқулары бар балалардың дені сау балалармен бірге әлеуметтендіру және интеграция процестерін 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблема инклюзивного образования, а именно совместное обучение 

детей-инвалидов и детей с незначительными нарушениями и отклонениями в развитии вместе со 
здоровыми детьми с целью облегчения процесса их социализации и интеграции в обществе 

совместное обучение с целью социализации детей-инвалидов и детей с незначительными 

отклонениями и нарушениямив развитии вместе со здоровыми детьми. 
Ключевые слова: инклюзивные обучение, детей с ограниченными возможностями, 

социализация, дефектолог, логопед. 
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Инклюзивті оқыту – мүгедек пен дамуында сәл бұзушылығы мен ауытқулары бар балалардың 

дені сау балалармен бірге олардың әлеуметтендіру және интеграция процестерін жеңілдету 
мақсатындағы бірлескен оқыту. Әрбір адамның маңызды құқықтары мен еркіндіктері жүйесіндегі 

негіз қалаушы фактор болып білім алу құқығы табылады. Қазақстан Республикасында, барлық 

дамыған мемлекеттерде сияқты, аталған құқыққа, әлеуметтік немесе материалдық деңгейге, жынысы 
мен діни көзқарастарға, денсаулық қалпына және т.б. ерекшеліктерге қарамастан, барша адамдар ие. 

Біздің мемлекетімізде бірде бір бала дамуындағы интеллектуалдық немесе физикалық бұзылыстар 

себебінен бұл құқықтан айырылмайды. Барлық балалардың білім алуға құқығы біздің 

мемлекетіміздің басты заңы – Қазақстан Республикасының Конституциясымен кепілденген. 1994 
жылы біздің мемлекетіміз БҰҰ-ның бала құқықтары жайлы Конвенциясын ратификациялай отырып, 

денсаулық және даму бұзылыстары бар балаларды «білім беру саласындағы қызметтерге нәтижелі 

қол жеткізу», баланы, мүмкіндігінше, әлеуметтік өмірге қосу арқылы жеке тұлға ретінде, мәдени 
және рухани дамуын қоса алғанда, дамыту міндеттерін алады. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпыға бірдей білім беру орталықтарына қарай бейімдеу 2002 

жылдан басталды. Сол жылы Қазақстан ТМД елдерінің арасында алғашқы рет «Мүмкіндігі шектеулі 
балаларды әлеуметтік және медико-педагогикалық тұрғыдан қолдау» туралы заңды қабылдады[1,5б.]. 

Осы заң шеңберінде мүмкіндігі шектеулі балаларға ерте бастан білім беру мәселесіне мән берілген. 

Оларға білім беру, әлеуметтік, медициналық тұрғыда қамтамасыз ету қарастырылған. Ең бастысы, 

аталмыш заңда инклюзивті білім берудің негізгі принциптері айқындалды. 2000 жылдардың басында 
педагогтардың 80%-ы бұл жүйеге қарсы болса, 2007 жылы 49% ғана қолдамаған. Қазіргі уақытта, бұл 

жүйені педагогтар қауымы толықтай қолдауда. Бұл инклюзивті білім берудің дамып келе жатқанын 

көрсетеді. 
Осы бағыт балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру жағдайын 

қалыптастырады. Сонымен, инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жүргізетін мекемеде білім 

мазмұнын үш түрлі бағдарлама бойынша реттелген абзал. Атап айтқанда: 

– жалпы мектептерге арналған типтік оқу бағдарламалары; 
– мүмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім беру бағытындағы 

оқу бағдарламалары; 

– мүмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып 
әзірленетін оқытудың жеке бағдарламасы. Біздің аймағымызда инклюзивті білім беруді дамытуда ең 

негізгі қиындықтардың бірі. Бұл кадрмен қамтамасыз ету мүмкіндігінің жоқтығы, себебі облыстағы 

ешбір оқу орны арнайы педагогтарды (логопед, дефектолог) дайындамайды немесе педагогтардың 
өздері келіспей, мұндай жауапкершілікті алудан қорқады. Бұның себебі неде? Мүмкіншілігі шектеулі 

балаларға өз зияның тигіземіз деп ақталады. Осы мәселені талқылаған халықаралық конференциялар, 

түрлі семинарлар ұйымдастырылуда. Бірақ та шешімін таппаған мәселелер көп. Солардың бірі – 

инклюзивті білім беру ұйымдарында жұмыс жасайтын педагогтарды дайындау. 
 

Біздің мемлектіміз, 2008 жылы БҰҰ-ның «Мүгедектердің құқықтары туралы» Конвенциясына 

қол қойып, барлық мүмкіндігі шектеулі жандарға жағдай жасауға міндеттенген. Осы мәселені 
талқылаған халықаралық конференциялар, түрлі симпозиумдар мен семинарлар ұйымдастырылуда. 

Мамандар «Қазақстан инклюзивті білім беруді дамытуға дайын» деп есептейді. Мемлекетіміз 

алғашқы қадам жасай отырып, Мемлекетік білім беруді дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған 
бағдарламасына бірінші рет инклюзивті білім беруді дамытуды қосқан болатын [2,2б.]. Бірақ біздің 

елімізде жұмыс істеп тұрған арнайы мектептердің жүйесі сақталады. Себебі қаншама айтсақ та, 

барлық мүгедек балаларды бірден партаға отырғызып, оқытып алып кету мүмкін емес. Сондықтан 

бұл процесті мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру кабинеттерін ашудан бастап, 
біртіндеп кеңейте түсу қолға алынуда. 

Сондықтан, бүгінгі таңда іс-тәжірибе көрсетіп отырғандай, елімізге мүмкіндігі шектеулі 

балаларға білім берудің ұлттық бағдарламасы қажет. Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі балалар 
арнайы мекемелерде оқытылатындықтан, олар өзге балалардан бөлектенген. Бұл мекемелерде 

көбінесе медициналық әдістемелер қолданылады. Қазір оларда бір жағынан кемістік болғанымен, 

екінші жағынан олардың да дені сау екендігін түсіндіріп, оларды дені сау балалармен қатар, жалпы 

ортаға бейімдеу қажет. Тек олардың сырқаты мен өзгешеліктерін ескере отырып, жай мектептің оқу 
бағдарламасына кіріктірген жөн. Ол үшін мемлекеттік деңгейде стратегиялық реформа жүргізу керек. 
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Мемлекеттік деңгейде мектептерге және мектепке дейінгі ұйымдарға жаңа стандарттар енгізіліп, 

жүйе өзгертілгеннен соң ғана құрал-жабдықтар, ғимараттар да дайындалады. 

Инклюзивті оқыту: 
Біріктірілген- оқушы дені сау балалар сыныбында, тобында оқиды және дефектолог-

мұғалімнің жүйелі көмегін алады. 

Уақытша- арнайы топтардағы балалар және қарапайым топтардың оқушылары бірлескен 
серуендерді, мерекелерді, сайыстарды, жеке істерді өткізу үшін біріктіріледі. Жартылай - жеке 

балалар күннің 1- ші бөлігін арнайы топтарда, ал 2-ші бөлігін қарапайым топтарда өткізеді. 

Толық- дамуында ауытқулары бар балалар бала бақшаның, сыныптың, мектептің қарапайым 

топтарына енгізіледі, мамандардың бақылауы бойынша түзету көмегін ата-аналар да көрсетеді 
Демек, инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа 

шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше 

қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. 
Бүгінгі таңда шет елдерін денсаулық және тұрмыстық жақтарынан мүмкіндіктері шектеулі 

оқушыларды интеграциялық оқыту тәжірибесі болғанына қарамастан, инклюзивті оқыту тек теория 

түрінде ғана жасалған. Қазақстанда және де басқа ТМД мемлекеттерінде бұл процестің құқықтық, 

ғылыми, оқу-әдістемелік, маманмен қамтамасыз етуі қарастырылмаған. 
Дегенмен, жалпы білім беру жүйесінде интеграция проблемасы бар. Бұл академик 

В.И.Лубовскийдің сөзімен айтқанда «қажеттіліктен» туындаған интеграция. Оның себептері арнаулы 

мекемелердің болмауы немесе ол мекеменің бала мен отбасынан қашық жерде орналасуы, сонымен 
қатар ата-аналардың балаларын арнаулы мекемелерде оқытқылары келмеулері болып табылады     

[3,16 б.] 

Инклюзивтік оқытудың базалық құқықтың құжаты дамуында жетіспеушілік бар балаларға 
нәтижелі көмек құруға, оларды оқыту, тәрбиелеу, еңбекке және мамандыққа даярлау, бала 

мүгедектігін сауықтыруға бағытталған Қазақстан Республикасының мүмкіндіктері шектеулі 

балаларды «Әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзетімді қолдау» заңы болып отыр. 

Дамуында ауытқуы бар балаларға арналған біздің елімізде мектептер мен мектепке дейін 
мекемелер бар. Онда осы балалардың ақыл-ойы және физикалық дамуын қамтамасыз ететін білім 

беру жағдайы құрылған. Бұл жағдайға әр баланың жеке ерекшелігін ecкеріп, жеке ықпал ету болып 

табылады. Ерекше қажеттіліктегі балалар жалпы білім мектептерінің бағдарламасын толық немесе 
толық емес ауқымды алулары керек. Жалпы білім беретін мектептер мүмкіндіктері шектелген 

балалар үшін «өмірлік орнын толтырудың» тәрбие институты болуы керек. Оны оқуға, жазуға, 

есепке, еңбектенуге оқыта отырып, бірлестік қарым-қатынасын, мәдени тәртіп ережелерін үйренуін, 
әртүрлі әрекетте икемдерін қалыптастыру маңызды болып табылады. Баламен және оның ата-

аналарымен бірлестік, білім алу орталарын ұйымдастыруда психологиялық жайлылыққа жағдай 

жасау инклюзивтік оқытудың ең басты шарты. 

Сондықтан инклюзивтік білім беру тек жалпы мектептердегі педагог мамандардың арнайы 
дайындықтары мен қайта даярлықтары бар болған жағдайда ғана нәтижелі болмақ. Мұндай 

дайындықтардың мақсаты жалпы мектеп, балабақша педагогының дене және ақыл-есінің дамуында 

кемшілігі бар балаларды толық біліммен қамтамасыз ететін оқыту мен тәрбиелеудің негізгі әдістерін 
игеруі болып табылады. 

Инклюзивтік оқыту жағдайындағы арнайы түзетім көмектерін беретін педагог-дефектологтар 

жалпы білім беретін мектептердің тәрбиешілері мен мұғалімдеріне нұсқаушылар болулары керек. 

Қазіргі кезде мектептерде мүмкіндігі шектеулі балаларды қамқорлыққа алып, олардың 
қалыптасуына және айығуына мүмкіндік жасап, өз бетімен өмір сүруіне бағыт-бағдар беруге арнайы 

дайындық жүргізілуде. Мүмкіндігі шектеулі балалардың білім деңгейін көтеріп, өмірге қажетті білім 

дағдысын тәртібін қалыптастыруға байланысты түрлі шаралар жасалуда[3,45б.]. Бұл балаларды 
оқытатын мұғалімдердің алдына бірнеше міндет қойылады: 

1. Баланың мектепке дайындығын анықтау 

2. Тәрбиесіндегі кемістігін жою. 
3. Сабақты жүйелі жоспарлау. 

 

Баланың мектепке дайындығын анықтау үшін оларды жазу, сызу, оқуға үйретпес бұрын 

олардың қабілеті бойынша жеке ерекшелігін, психологиялық дайындық байқау керек. Белгілі 
психологтар Д.В.Эльконин, В.В.Давыдов, Р.С.Немов зерттеулері бойынша баланы жүйелі оқыту үшін 
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психологиялық дайындығына ерекше назар аудару керек дегенді атап айтады. Қазір мектептерде 

коррекциялық сабақтар жүргізіле бастады. Коррекция дегеннің өзі «түзету» деген мағына береді. 
Бұның басты мақсаты – бала бойындағы, тәртібіндегі кемшіліктерді түзету. Ол баланың өзіне            

1) сенім; 2) көз жеткізу; 3) кеңес беру; 4) психоанализ; 5) логотерапия; 6) аутотренинг сияқты 

методикаларды қабылдау арқылы жүзеге асырады. Үйден оқитын балаға сабақ беретін мұғалім 
алдымен баланың даму ерекшелігін анықтайтын тесттер арқылы ойынның, қиялының, зейінінің 

тұрақтылығын анықтап алу керек. Ол үшін «Дөңгелек қию», «Лабиринт», «Танграм», «Көру әдісі», 

«Есту әдісі» тәрізді әдістмелерді, тесттерді қолданып, баланың шама-шарқын анықтап алады. Сабақ 

барысында баланың тіл мүкісін, қолының буындарының қимылын, саусақтарының моторикасын 
дамытуға ерекше көңіл бөліп отыру қажет. Осы бағытта қазақтың халық педагогикасының алатын 

орны ерекше. Қазақ халқы санамақ, жұмбақ, жаңылтпаштар арқылы баланың сөйлеуге деген ынтасын 

ашып, қабілетін арттырып отырған. Баланың байланыстырып сөйлеуіне жануарлар, олардың төлдері 
туралы өлең, тақпақ ертегілерді көп қолданған [4,26б.]. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-анасы көмекші не арнайы мектептер мен мектеп 

интернаттарға, психологиялық-педагогикалық түзу кабинеттері мен сыныптарға балаларын бергісі 
келмесе, жалпы балалар оқитын мектептерге ПМПК-ң ұсынысы бойынша жеңілдетілген 

бағдарламамен оқытуға толық құқылары бар. Ол үшін жалпы мектептер ПМПК-ң қорытындысы 

бойынша көрсетілген, яғни баланың деңгейіне қарай жеңілдетілген бағдарламамен мүмкіндіг 

шектеулі балаларды тәрбиелеуге және инклюзивті оқытуға жалпы мектептерде арнайы мұғалімдер 
болмаған жағдайда мұғалімдерді мүмкіндігі шектелген, кемтар, мүгедек балаларды инклюзивті оқыту 

– ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқыту үрдісін 

сипаттауда қолданылады. 
Электрондық білім беру ресурстары, мамандандырылған компьютерлік құрал-жабдықтарды 

білім беру үрдісінде қолданатын интерактивтік элементтерді қолдану, көрнекілік құралдарды 

арттыру есебінде дидактикалық мүмкіншілікті кеңейтуіне оқу материалдық жолымен мүгедек 

балалардың жақсы қабылдауына бағытталған. 
Мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті білім беруде: 

– арнайы білім беру бағдарламаларын, әдістерді және оқытуға қажетті техникалық құралдарды 

қолдану; 
– арнайы дайындаған педагогтар, психологтар, дефектологтар және басқа мамандардың 

жұмыстары; 

– оқытуды қажетті медициналық және профилактикалық, емдеу шараларымен қатар жүргізу; 
– арнайы білім беру мекемелерінің материалды-техникалық базасын құру және оларды ғылыми 

- әдістемелік қамтамасыз ету. 

 

Қазіргі уакытта арнайы білім беру мекемелері әр түрлі қызмет атқаруда. Балалар мұкият 
тексеруден кейін ҚР білім және ғылым министрлігі бекіткен арнайы оқыту бағдарламасымен білім 

алатын мектепке дейін мекемелер мен арнайы мектептерден басқа, мемлекеттік емес мекемелер, 

оналту орталықтары, дамыту орталықтары, аралас топтар және т.б. ашылып жасалуда. Мұндай 
мекемелерде кемістіктің түрлері мен жас ерекшеліктері әр түрлі балалар болады. Оларды бірдей 

бағдарламамен оқыту мүмкін емес, сондыктан, әр баланы жеке психологиялық-педагогикалық оқыту 

мүмкіндігі артады [5,5б.]. 
Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жалпы өзгерістер, соның ішінде инклюзивті білім 

беру институтының пайда болуы және дамуы, педагогикалық жүйенің өзгеруіне әкеп, жалпы білім 

беру ортада мүмкіндігі шектеулі (МШ) балаларды сүйемелдеу мен оларға қолдау көрсету 

қажеттілігін туындатуда. Жалпы білім беру жүйесі МШ балаларға білім беруде жалпы білім беретін 
мектептерде қолайлы орта мен арнайы оқу құралдарының жоқтығы және басшылар мен ұстаздардың 

мұндай балалармен жұмыс жүргізуге дайын еместігі кедергі болып отыр. 

Алайда мүгедек, мүмкіндігі шектеулі баланы түрғылықты жері бойынша жалпы білім беретін 
мектеп кеңістігіне кіріктіруге байланысты бірнеше мәселелер кездеседі: 

– мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеуге дайын жаңа тұрпатты педагогтар мен 

басшылар санының аздығы; 

– мектептік ортада мүгедектікке деген көзқарастың теріс пікірінің дұрыс емес пікірдің болуы; 
– педагогтардың, оқушылардың, ата-аналардың мүгедектік туралы және мүмкіндігі шектеулі 

құрдастарының мүмкіндіктері туралы ақпараттың жетіспеушілігі; 
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– тұрғылықты жері бойынша жалпы білім беретін мектеп жағдайында мүмкіндігі шектеулі 

баламен жұмыс жасау үшін материалдық-техникалық дайындық пен әдістемелерге сәйкес білімнің 

аздығы; 
– түрлі бұзылыстары бар балалардың қалыпты дамыған қатарластарының ортасында білім алу 

құқығын дұрыс түсініп қабылдауда қоғам өкілдерінің дайын еместігі. 

 
Инклюзивті бағыт мұндай балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру 

мүмкіншілігін қалыптастырады. Инклюзивті оқыту - барлық балаларға мектепке дейінгі оқу 

орындарында, мектепте және мектеп өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту-

оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға мүмкіндік береді. 
Инклюзивті оқытуды ашқан мектептерде оқыған балалар адам құқығы туралы білім алуға 

мүмкіншілік алады, өйткені олар бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, танып білуге, қабылдауға 

үйренеді. 
Қорыта айтқанда, инклюзивті білім беру саласында әлеуметтік педагогтың, психологтың, 

дефектолог маманның ролі ерекше. Бұл саладағы оқушылар ерекше назарда болады. Даму 

мүмкінділігі шектеулі балалардың кейбіреулерінде өзіндік қабілет, ерекшелік бар. Мысалы: 

кейбіреулері би билеуге, спортқа, сурет салуға қызығады, осындай қызығушылығы мол балаларды әрі 
қарай дамыту әлеуметтік педагог пен әрбір мұғалімнің міндеті. 
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КӘСІБИ  ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ  КӘСІБИ  ДЕФОРМАЦИЯНЫҢ  ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аңдатпа 

Мақалада кәсіби іс-әрекеттегі кәсіби деформацияның психологиялық ерекшеліктері, кәсіби 

күйзеліс, стресс проблемалары сөз етіледі. Деформацияның аспектілерін қарастырған ғалымдардың 
еңбектері талданады.Кәсіби күйзелістің себептері, оған әкелетін стрессогенді факторлар: 

эмоционалды күю синдромы, моббинг, субъективті моббинг, қажу, қақтығыстар, экстремалды 

жағдайлар жұмыстың бірқалыптылығы және т.б. туралы баяндалады. 

Түйін сөздер: кәсіби іс-әрекет, кәсіби деформация, стресс, кәсіби күйзеліс, эмоционалды күю 
синдромы, моббинг, дисстресс, экстремалды жағдайлар. 
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Abstract 

The article discusses the psychological characteristics of occupational deformities, occupational stress 
and stress problems. Analyzed the work of scientists considering aspects of deformation. Reported causes of 

occupational stress are stress factors: emotional burnout syndrome, mobbing, subjective mobbing, fatigue, 

conflict, extreme situations, even work, etc. 
Key words: professional activities, professional deformations, stress, professional stress, emotional 

burnout syndrome, mobbing, distress, extreme situations. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ДЕФОРМАЦИИ  

В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются психологические особенности профессиональных деформаций, 

профессионального стресса и стрессовых проблем. Анализируются работы ученых, 

рассматривающих аспекты деформации. Докладывается причинами профессионального стресса 
являются стрессовые факторы: синдром эмоционального выгорание, конфликт, экстремальные 

ситуации, равномерность работы и т. д. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональные деформации, стресс, 
профессиональный стресс, синдром эмоционального выгорание, дисстресс, экстремальные ситуации 

 

Кәсіптің тұлғаға әсер ету мәселесі зерттеушілер көкейінде жүргенімен, қазіргі таңда өзекті 
және әлі де ары қарай қарастыруды қажет ететін мәселелердің бірі болып отыр. Қарқыны өте 

жылдамдықпен болып жатқан қоршаған ортаның түрлі жағдайларына адам баласының бейімделуі 

қиынға соғады, әрі адам бейімделе отырып эмоциялық тұрақтылықты сақтауы қажет болады. Адам 

ағзасы бойындағы күш-қуатты қайта-қайта қалпына келтіруге үлгере алмайтындықтан, мұндай 
жағдай жүйке жүйесінің әлсіреуі мен қажуына жеткізеді және психосоматикалық аурулардың пайда 

болуының алғышарты болады. Соның бірі кәсіби күйзеліс, яғни әр түрлі маман иелерінің жұмыс 

барысындағы қажуы. 
Психологтар күйзеліс немесе стресс тақырыбын ұзақ уақыт бойы зерттеп, оның себебін 

түсінуге және одан шығу үшін адамдарға жол ашуға тырысты. ХХғ. 30-50 жылдары канадалық ғалым 

Ганс Селье стресстің биологиялық теориясын жасап: «Стресс-аса кушті сыртқы әсерден жүйкенің 
жоғарғы деңгейде ширығуы»,- деген анықтама берген. 

Стресс – адамның ширығуын талап ететін күрделі, күтпеген, аса жауапты, маңызды немесе 

қауіпті жағдайларда пайда болатын көңіл-күй ахуалы. Ол сондай-ақ, денеге және ақыл-ойға тез және 

жауапты шешімді талап ететін көп салмақ түскенде, дау-жанжал т.б кезінде туындайды 
[1,308б.].Стресс кезінде орын алатын денедегі өзгерістер мен уайым диапазоны өте үлкен. Әлсіз 

стресс немесе оның бастапқы көрінісі кезінде адам жинақылынады, оның психологиялық процесстері 

жұмылып, деңгейі жоғарылайды. Ұзақ немесе қатты стресс ағза жұмысын қамтамасыз ететін 
қызметтердің ұйымдасуын бұзады немесе олар азып-тозып, қызмет етуден қалады. 

Қазіргі таңда, даму қарқыны өте жылдам болып жатқан қоршаған ортаның түрлі жағдайларына 

адам баласының бейімделуі қиынға соғады, әрі адам бейімделе отырып эмоциялық тұрақтылықты 

сақтауы қажет болады. Адам ағзасы бойындағы күш-қуатты қайта қалпына келтіруге үлгере алмайды. 
Әрине, мұндай жағдай жүйке жүйесінің әлсіреуі мен қажуына жеткізеді және психосоматикалық 

аурулардың пайда болуының алғышарты болады. 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjEu_nP2qjjAhWm2aYKHYjIBNoQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gimnazia22.ru%2Froditeljam%2Fslujbi-gimnazii%2Fsocio_slujba%2Fpsiholog_osob_podrost.html&usg=AOvVaw04hjveQgH30tLCfXyOTFAi
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjEu_nP2qjjAhWm2aYKHYjIBNoQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gimnazia22.ru%2Froditeljam%2Fslujbi-gimnazii%2Fsocio_slujba%2Fpsiholog_osob_podrost.html&usg=AOvVaw04hjveQgH30tLCfXyOTFAi
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Нағыз өз ісінің кәсіби маманы еңбек әрекеттерінде көрінуі керек. Кәсібіне бейімделгеннен, 

қажетті білім мен білікті меңгергеннен кейін көптеген қызметкерлер өздерінің жеткен деңгейлеріне 

қанағаттанып, өздерінің кәсіби өмірін, өзін-өзі жетілдіру жұмысымен ары қарай айналыспайды. 
Кәсіптің тұлғаға әсер ету мәселесі зерттеушілер көкейінде жүргенімен, қазіргі таңда өзекті 

және әлі де ары қарай қарастыруды қажет ететін мәселелердің брі болып отыр. Адамның кәсібі 

санасына және өмір барысына өз әсерін тигізетіндігі жайлы аксиоманы ешкім жоққа шығармайды. 
Адам іс-әрекетінің барлық түрі таңдамалы және ол тұлғаның үйлесімді дамуына әсер етеді. Бірақ, 

белгілі бір жағдайларда кәсіби іс-әрекет тұлға құрылымында негативті құбылыстардың дамуына 

әкеліп, оны деформациялайды. С.П Безносовтың айтуынша кәсіби деформацияға бейімділік, билік 

өкілеттігімен айналысатын адамдарда, өмірде маңызды шешімдерді талап ететін мамандық иелерінде 
жиі кездеседі [2, 272б.]. 

Деформацияның аспектілерін қарастырғандар: С.П Безносов, А.К Маркова, Г.А. Зорин, Н.И. 

Порубов және Г.Г. Шиханцов. Сонымен қатар, шет ел ғалымдары: Ю.В. Александров, В.В. 
Куличенко, В.П. Столбова, В.Е. Коновалова, А.Ф. Гранин, сондай-ақ Р.Конечный, М.Боцхал, Д. 

Джонсон, Р. Грегори, Э.Ф Зеер және т.б. 

Кәсіби деформация дегеніміз не? Оның жұмыс нәтижелігіне әсер етуі қандай? Кәсіби 

деформация – белгілі бір іс-әрекет түрімен айналысу және меңгерудің психологиялық феноменімен 
өзара байланысқан, үздіксіз үрдіс болып табылады. 

А.К. Маркованың айтуы бойынша, «деформация» – кәсіби маманның бір тұтастылығын бұзады, 

бейімділігін, тұрақтылығын төмендетіп, іс-әрекетінің өнімділігіне теріс әсер етеді. Сондықтан қазіргі 
таңда қызметкерлердің деформацияларын анықтап, оны жеңудің психотехнологиялық жолдарын 

қарастырып, кәсіби деформацияның алдын алып коррекция жасау өзекті мәселелердің бірі болып 

отыр [1,308]. 
Кәсіби деформацияны бақылау барысында адамның іс-әрекеті мен жүріс-тұрысы арқылы 

анықтауға болады. Деформация кәсіптің әсері арқылы адамның физикалық және психикалық күйіне 

әсер етеді. Бұл әсер теріс сипатқа ие. 

Кәсіби деформацияның пайда болу механизмі аса күрделі. Алғашында еңбектің жағымсыз 
шарттары кәсіби іс-әрекетте, жүріс-тұрысында негативті өзгерістер тудырады. Содан кейін, қиын 

жағдайлардың қайталануына байланысты теріс өзгерістер жиналып қарым-қатынаста, күнделікті өмір 

барысында көріне бастайды. Алдын ала, уақытша негативті психикалық жағдай мен бағдар пайда 
болса, одан кейін жағымды қасиеттер жоғала бастайды. Кейін, жағымды қасиеттер орнына жұмыс-

шының жеке бас профилін өзгеріске әкелетін негативті психикалық қасиеттер пайда болады [3]. 

Кәсіби деформация адамның еңбек іс-әрекетінде туындауы өте күрделі және психиканың түрлі 
қырларына (мотивациялық, когнитивті, тұлғалық), қасиеттеріне әсер етеді. Кәсіби деформация 

себептерінің бірі қоршаған ортаның ерекшелігі, себебі қоршаған ортамен адам да, атқаратын жұмысы 

да тікелей байланысқа түседі. Кейбір кәсіптер мысалы, басқару деңгейіндегі түрлі менеджерлер, 

дәрігерлер, мемлекеттік қызметкерлер, әскери қызметкерлерде кәсіби деформация болуының 
ықтималдылығы жоғары болса, екінші біреулерінде төмен деңгейді көрсетеді. 

Кәсіби күйзеліс – адамның еңбек қызметіне байланысты теріс уайымдау салдарынан тұлғаның 

деформациялануының бір түрі. Адамдар эмоционалдық, психикалық және физикалық қажыған сайын 
күйзеліске ұшырай бастайды. Ал кәсіби күйзеліс - қазіргі қоғамның «кеселі» болып отыр. Алайда 

химиялық, физикалық немесе биологиялық зиянды әсері емес, эмоционалдық және стресс әсері. Кәсі-

би стрессогендік факторлар, маманның тікелей жұмысына байланысты болғандықтан, әр түрлі невро-

логиялық бұзылулардан психосоматикалық бұзылуларға әкелуі мүмкін. Тұлғаның кәсіби деформац-
иясы – бұл кәсіпқой маман иесінің жұмысының әсерінен тұлғаның мінез-құлқының өзгеруі [4, 355]. 

Осыған байланысты осы сияқты жұмыстар эмоционалды күш-қуаттың артуына ерекше күш 

қажет етеді. Адамдармен жұмыс жасаушы маманға қарым-қатынастың түрлі аспектілерін үнемі 
эмоциямен нақтылап отыруы тиіс проблеманы белсенді түрде қою және шешу, зейінді қабылдау, 

визуалды, дыбыстық және жазбаша ақпаратты тез қорытындылап, күшті есте сақтау баламаларды тез 

сақтап, шешім қабылдау. Жүйелік жағдай біреулер үшін эмоцияның орынсыз жұмсалуын тудырады, 
ал тағы біреулер үшін психикалық қорларды үнемдеу тәсілдері іздеуге ұмтылдырады. Жүйкесі мықты 

сақ байқағыш адам ерте ме, кеш пе, әйтеуір бір күні эмоционалдық күйіну тәсіліне бой ұсына 

бастайды: бәрінен және барлық нәрседен бойын аулақ ұстайды, барлығы көңіліне ала бермейді, 

жүйкесін аялайды. 
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Н.А. Аминова мен Л.Г. Федоренконың зерттеулері (2003), 20 жылдан кейін педагогтарда эмо-

ционалды «күйіну» басталады, 40 жылға қарай барлық мұғалімдер «күйінеді». Одан бұрын, жүйке 
жүйесіне шалдыққан пациенттерге қарағанда жас педагогтардың көрсеткіш деңгейлері әлеуметтік бе-

йімделуге төмен болып, іс-әрекеттерінде дөрекілік, сенімсіздік, мазасыздық пайда бола бастайды [3]. 

Эмоционалдық тасымалдау механизмі бар онда энергетиканың қандай да бір мөлшерде өзіңе де 
басқаға да бағытталуы. Іс әрекеттің сыртқы факторынан алынған әсерлер тұлғаны үнемі жаралап, 

кәсіби іс әрекеттің психотравмалық элементтерін бірнеше мәрте бастан кешіруге мәжбүрлейді. Бұл 

жағдайда эмоционалдық күйінуге ықпал ететін ішкі факторлар маңызды орын алады, олар 

міндеттердің қарқынды интериоризациясы, рөлдер, іс әрекеттің жағдайлары, жоғары түйсіктілік және 
жауапкершілік сезімі. 

А.В.Ребровтың бойынша кәсіби күйзелістің кезеңдері:[5,14] 

Бірінші кезеңі: 
– эмоцияның тұншығуы басталады: маман оны байқаған болады: бәрі дұрыс сияқты, бірақ 

жаны жайсыз және көңілсіз; 

– жақсы эмоциялар жоғалады; 
– беймазалықтың, қанағаттанбаушылық туындайды. 

 

Екінші кезеңі: 

– әріптестермен түсінбеушілік туындайды; 
– әріптестерінің арасында араздық ара-қатынас ақырын көріне бастайды, басында 

жақтыртпаушылық содан кейін тітіркенудің тұтануы болады. 

 
Үшінші кезеңі: 

– адам өмірдің қымбат екені туралы ойлауда тұйықталып, өмірге, әлемге деген эмоционалдық 

қарым-қатынастына, тіпті жеке өміріне де, барлығынада селқос, қауіпті болады. Біріншіден 

психологтың міндеті кәсіби күйінуінің алдын-алу бойынша жұмыс жүргізуді іске асыру болып 
табылады. 

 

Күйзелістің алдын алудың әр қилы стратегиялары бар: 
Біріншісі– эмоцияларды білдіру ептілігі. 

Екіншісі – жағдайды қайта бағалау, оқиғаның басқа суретін құрастыру және жағымсыз 

жағдайдың өзінен өзіңіз үшін көптеген пайдалы нәрсені таба білу. 
Үшінші жол–қайта бағалауға келмейтін жағдайды өзгертуге мүмкіндік беретін мақсатты 

бағытталған әрекеттер. 

Жағдай ықтималды қауіпті, күрделі немесе жаңа ретінде қабылдануын доғарғанда, стресс 

тиылады. Мұнда білуге тиіс жайт, негативтік (теріс) жай-күй тек біздің теріс ойларымызбен ұсталып 
тұрылады. Нақ солар барлық бәленің көзі болып табылады. Өз ойларыңызбен жұмыс істеуді үйреніп, 

сіз өз эмоционалдық жай-күйіңізді реттеуді үйренесіз. 

Бірінші ереже– өз бойыңыздан теріс ойды қумау, керісінше оған оның басқа ойлар сияқты өмір 
сүруге өз құқығының бар екеніне түсіністікпен қарау. 

Екінші ереже – бұл ойға сыпайы түрде айналып өтуді ұсыныңыз, өйткені әр кезде өзіңізге 

қызықтырақ, маңыздырақ және пайдалырақ басқа ойлар мен тірліктер бар. Бұл кезде бірден бұл жаңа 
ойларды, тірліктерді ойлап іске кірісіңіз. Өмірдегі теріс жағдайда жақсы және пайдалы нәрсені таба 

білуге үйрену әрқайсымызға маңызды. Себебі өмір қарама-қайшылықтардың бірлігі мен күресінен 

құралған. «Сау дененің рухы да сау!» – деп айтылады. Дұрыс үйлестірілген тағам, спортпен айналысу 

және зиянды әдеттерден бас тарту стрессті болдырмаудың тағы бір әдісі болып табылады. 
Мотивациялық сферадағы кәсіби деформация қандайда бір кәсіпке деген қызығушылық болып, 

өзгелеріне деген қызығушылығы төмендейді. Мысал ретінде, «еңбекқорлықты» алуға болады, яғни 

адам уақытының көп бөлігін жұмыста өткізеді де, өмірінің жеке және т.б сферасына аз қызығушылық 
тудырады. Бұл жерде Л.Н. Толстойдың пікірі бойынша еңбек «өмірдің дұрыс еместігін өзіңнен 

жасыру құралы». Еңбек адамның өмірінде пайда болған мәселелерден құтылудың, қорғанудың жолы 

болады [6,230]. 

Кәсіби деформация қалай көрінеді? Қызметтік деформация басшылық жасау өкілеттігін 
шектемеген жағдайда, өзгенің пікірін елемеген кезде, өз қателіктерін көрмеген жағдайда, өзінің пікірі 

ғана дұрыс көріну кезінде көрінеді. 
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Бұл жерде кәсіби деформация түсінігі «күйіп пісу синдромы» түсінігінен бөліп 

қарастырылмайды. Бұл, екі жағдайда көптеген қызметкерлерінің жұмысына тән қасиет. «Күйіп пісу 

синдромы» кәсіби іс-әрекет контексті жайлы сөз қозғаса, кәсіби деформация негізінен оның 
жұмыстан тыс өмірінде қарастырылады. «Маман адам» оппозициясын шартты түрде қарастырсақ, екі 

феномен арасындағы ерекшелікті көрнекі түрде көрсетеді. «Мен маман ретінде» – тұлғаның кәсіби 

міндеттерді орындауға жауаптылығы: яғни қажетті білімі, этикалық бағдары мен принципі болу 
керек және кәсіби іс-әрекеті өзін жоғары деңгейде көрсетеді. «Мен адам ретінде» тұлғаның орталық 

бөлігі, өмірі жайлы не ойлайтындығы, өмірлік принциптері мен бағдарын қарастырады. Осы 

анықтамаға сүйене отырып «Күйіп-пісу синдромы», «Кәсіби мені» бақылаушы рөлін жоғалтып, «мен 

адам» кәсіби компетенция аймағына енуі қажет. 
Жұмыс барысында көптеген мамандар қатты шаршағандықтан олардың клиенттері жағымсыз 

күй туғызады. Кәсіби деформация, керісінше «кәсіби мені» «мен адам» аймағына қарай кеңейіп, 

ұлғайып жайылады. Үйге оралғаннан кейін де ол өзін сол маман ретінде ұстайды. 
Кәсіби деформацияның екі компонентін көрсетуге болады: кәсіби деформацияға бейімділік, 

бұл адамдардың мінезінде және тұлғалық ерекшеліктерінде осы кәсіпке тән қасиеттері болады. Олар 

оны ашық түрде қолданады немесе жасырып қалады. Кәсіби іс-әрекет тұлғаның ерекшеліктерін 

дамытады. Кейде кәсіби іс-әрекет оларды ақтап, олардың жүзеге асуына және көрінуіне жағдай 
жасайды. Бейімділік сәйкесінше кәсіпті таңдауға әсер етеді. Олар өздеріне қолайлы орынды сезінген 

соң кейін өзінің кәсібінің іс-әрекетін бұрмалайды. 

Стресс, шаршау, депрессия және эмоционалды күйіну кәсіби деформацияның ең бастапқы 
формалары болып түрады. Бұл жерде бір ізділік бар: бастапқы кезең шаршау, стреске әкелуі мүмкін. 

Ұзаққа созылған стресс депрессияға айналады. Ал бұндай жағдайдағы қызметкер жаман жұмысшы 

болады. Осыдан барып кәсіби деформацияға ауысады. 
Кәсіби деформация түсінігі «эмоционалды күйіну», «стресс», «депрессия» категорияларымен 

байланысты. Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау негізінде «burnout», яғни 

эмоционалды күйіну көптеген кәсіби қызметкерлердің ісәрекетіне тән. Шет елдің ғылыми 

әдебиеттерінде күйіну синдромы «burnout» терминімен сипатталады. Қазақша нұсқасы «жану», 
«күю» деген мағынаны береді. Рессейлік авторлар Т.С. Ященко, 1989; Т.В. Форманюк, 1994 жылдары 

ағылшын тілінен әртүрлі аударып оны «эмоциялық жану» десе, Д.Д.Вид, Е.И.Лозинская 1998 жылы 

«эмоциялық күйіну» деп алды. Сондай-ақ 2000 жылы Н.Е. Водопьянова «психикалық күйіну» десе, 
Т.И. Ронгинская 2002 жылы «кәсіби күйіну» деген терминді қолданды [7,158]. 

Алғаш күйіну феноменін X.Фреденбергер сипаттады. Көптеген шетел зерттеушілері Селье 1936 

жылы, К. Маслач 1976 жылы күйінуді кәсіби стреспен байланыстырды. Сондай-ақ күйіну уақыт 
бойынша дамып отыратын динамикалық үрдіс және көріну деңгейі біртіндеп өсіп отырады. 

Қазіргі таңда В.В. Бойко, М.В. Борисова, В.Е. Орел және т.б күйіну синдромын физикалық, 

эмоциялық, ақыл-ойлық деформация деп анықтайды. Бұл синдром өзіне үш негізгі құрамды қамтиды: 

эмоциялық деформация, деперсонализация, кәсіби жетістіктердің редукциясы. 
Эмоциялық күйіну дегеніміз адамның психикалық және психологиялық көңіл-күйіне әсер 

ететін жүріс-тұрыстық және психикалық уайымдардың кешенді жиынтығы. Эмоциялық күйіну 

синдромы – үздіксіз стрестің жұмыс барысында пайда болатын тұлғаралық қарым-қатынасқа жауап 
реакциясы болып табылады. Соның салдарынан «кәсіби күйіну синдромы» пайда болған. 

Стреске деген тұрақтылық немесе төзімділік термині – бірнеше тұлғалық қасиеттердің 

жиынтығын қамтиды, яғни кәсіби іс-әрекет негізінде пайда болған эмоциялық, интеллектуалды, 

еріктік қысым түсуді қоршағандарына және өзінің денсаулығына еш зиянын тигізбей бастан кешіру 
болып табылады. 

Эмоциялық күйіну тұлға мен жұмыс ісінің аралығындағы сәйкестіктің болмауы. Ол ең алдымен 

қызметкерге қойылатын ұсыныстар мен талаптардың оның мүмкіншіліктеріне сәйкес келмеуі. 
Басшылықтың оның тұлғасына деген аса жоғары талап қоюы. Егер қызметкер үшін басшының үкімі 

парыз болса, ал оны іске асыра алмаудың өзі жұмыс сапасын төмендетуіне әкеп, соның салдарынан 

стресс пайда болады. 
Кәсіби күйіну синдромын құрайтын симптомдарды шартты түрде үш негізгі топқа бөлуге 

болады: психофизикалық, әлеуметтік-психологиялық және жүріс-тұрыстық. 

Кәсіби күйінудің психофизикалық симптомына, сонымен қатар, үнемі басылмайтын шаршау 

сезімінің болуы тек кешке ғана емес, таңертең де болуы (созылмалы шаршау симптомы); 
– эмоциялық және физикалық азуды сезіну; 
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– қоршаған ортадағы өзгерістерді қабылдауының төмендеуі; 

– жалпы астенизация (әлсіздік, белсенділігінің төмендеуі, гармоналды және қанның 
биохимиялық көрсеткіштерінің нашарлауын; 

– жиі себепсіз бастың ауруы, асқазан ішек жолдарының бұзылысы; 

– жылдам салмақтан арылу немес салмақты жылдам қосып алу; 
– толық немесе жартылай ұйқысыздық; 

– үнемі ұйқылы жағдайда жүруі, күндіз жұмыс барысында ұйқысының келуі; 

– физикалық немесе эмоциялық қысымда демалысының бұзылуы ентігудің пайда болуы; 

– ішкі және сыртқы сенсорлы сезімталдығының төмендеуі: көру, есту, дәм, иіс сезу, тері 
сезімдері. 

 

Стрестік проблемаларды ескере отырып Н.В. Самоукина «Кәсіби стресс – бұл кәсіби жұмысты 
орындаудағы кездесетін эмоциялық және экстремалды факторларды орындаудағы жұмыскердің 

шаршаған күйі» деп айтқан[7,158]. 

Н.В. Самоукина кәсіби стрестің негізгі түрлерін атап көрсеткен. Енді әрқайсысына жеке 
тоқталатын болсақ: 

Ақпараттық стресс – бұл уақыттың қатал шенінде туындайды және жоғарғы жауапты 

ережелерде де қолданылады. Сонымен қатар ақпараттық стресс жағдайдың белгісіздігімен қатар 

жүреді. Эмоциялық стресс – дәл немесе болжамдап айтылған қорқыныштан туындайды. Мысалы: 
орындалмаған жұмыс үшін кінә сезімі, әріптес терімен қарым-қатынаста т.б. 

Келесі түрі комуникативті стресс – қатаң қарым-қатынас мәселелерімен байланысты. Ол өзін-

өзі ұстай алмайтын жоғарғы кикілжіңмен байланысты, сонымен қатар бір нәрседен бас тарта алмау, 
манипулятивті әрекеттерден қорғана алмау. 

Қателік жасаудан қорқудан туындайтын стресс – қателік қорқынышы екі жағдаймен 

байланысты: бірінші, жетістікке жету деген ішкі қатты талпыныс; екінші, қателік кеткен жағдайдағы 

кедергілер. Қорқыныш қателігі көбінесе адамның шығармашылық мүмкіндіктерін бекітеді. Сонымен 
қатар, адам көп нәрседен бас тарта бастайды. Нәтижесінде адам өмір сүруден қорқа бастайды. 

Кәсіби стрестің бәсекелесе көп тараған түрі – бәсекелестік стресі. Адам қоршаған ортада 

өзінің бәсекелесін көреді. «Өзін бәсекелестік жарысқа беретін адам, өз өмірімен өмір сүрмейді, 
жұмысын ниет-қалауымен таңдамайды, оның ақшасына қарап таңдайды, сонымен қатар оның 

айналасында өзіне керек адамдарға, достарына келгенде уақыт жоқ. 

Қазіргі заманда стрестен қалай қашу, қалай құтылу туралы кеңестер көп айтылуда. Бірақ 
Сельенің айтуы бойынша, стрестен қашпаған жөн. Стрестен толық құтылу, бұл – өлім. Стресс 

жағымды және жағымсыз қобалжулармен байланысты екенін білеміз. 

Стрестің тұрақтылығына әсер ететін факторлар: стресс нәтижелері адамның жеке ерек 

шеліктерінен тұрады. Кейбір адамдар стрестік бұзуларына басқаларға қарағанда жақсы қарсы тұра 
алады. Неге? Біздің физикалық немесе психологиялық денсаулығымызға әсер ететін стрестің әсерін 

азайтатын бірнеше факторлар бар. Бұл факторларды қарастырудың өзі тағы бір мәселені тудырады, 

сондықтан бұл мәселе қызығушылығын жоғалтпайды деген ойдамыз. 
Қорыта айтқанда, стресс, кәсіби күйзеліс жаһандану заманындағы қалыпты жағдайлардың бірі 

болып, дені сау тұлғаның денсаулығына қауіпті, жұмысқа қабілеттілігін төмендететіндігі дәлелдеуді 

қажет етпейді. Дегенмен де, бұл ауқымды мәселе зерттелуі сонау ғасырлардан бастау алса да, әлі де 
жан-жақты талдауды, тереңінен зерделеуді қажет ететін, толықтай ашылмаған, күн тәртібінен 

түспейтін тақырып. Әр адам бір немесе бірнеше кәсіби қызметті атқаратынын ескере отырып, бұл 

тақырыпқа бей-жай қарамай, өзекті мәселелердің қатарына қоса аламыз. Осы себептен де, кәсіпке 

байланысты стресстің дер кезінде алдын алу шараларын жасау, одан шығуға көмектесу психолог 
қызметінің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. 
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ПСИХОЛОГИЯ  ПӘНІ  БОЙЫНША  ДӘРІСТІ  ДАЙЫНДАУ  МЕН  ЖҮРГІЗУ  ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Аңдатпа 

Мақалада психология пәні бойынша дәріс сабақтарын дайындау, жүргізу әдістері туралы сөз 

қозғалады. Дәрістің атқаратын функциялары, дәрістің психологиялық ерекшеліктері: ғылымилығы, 
жеткіліктілігі, қызықтылығы, дәрістің ұйымдастырушылық, дидактикалық, әдістемелік деңгейіжәне 

дәрістің түрлері: хабарлау дәрісі, проблемалы, дәріс-диалог, дәріс-пресс-конференция, дәріс-толғау, 

дәріс-іскерлік ойындар, интербелсенді дәрістерге сипаттама берілген. 
Дәрісті оқудың әдістемелік негізі және баяндау стилі мен дәрісті оқу барысында сақталатын 

ережелер, дәрістің вербальды емес компоненттері туралы да баяндалады. 

Түйін сөздер: психология, дәріс, дәрістің функциясы, дәрістің түрлері, хабарлау дәрісі, стиль, 
пресс-конференция, интербелсенді дәріс, ұйымдастырушылық, дидактикалық, әдістемелік. 
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Abstract 
The article discusses the methods of preparing and conducting lectures on psychology. The functions 

of the lecture, organizational, didactic, methodical level of lectures and types of lectures are characteristic: 

lectures, problem lectures, lectures-press conferences, lectures-business games, interactive lectures 

The methodological basis of the lecture, the style, the rules of the lecture and the non-verbal 
components of the lecture are reported. 
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МЕТОДИКА  ПОДГОТОВКИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  ЛЕКЦИЙ  ПО  ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются методика подготовки и проведения лекций по психологии. 

Характеризуются функции лекции, организационный, дидактический, методический уровень лекций 

и типы лекций: лекции, проблемные лекции, лекции-пресс-конференции, лекция-деловые игры, 
интерактивные лекции. 

Докладывается методологическая основа лекции, стиль, правила лекции и невербальные 

компоненты лекции. 
Ключевые слова: психология, лекция, функция лекций, типы лекций, проблемные лекции, 
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Дәріс өткен ғасырларда кітап жетіспегендіктен білім берудің жалғыз тәсілі болды. Бірақ қазіргі 

уақытта кітап, журнал, брошюра көптеп басылуына қарамастан, дәріс мектептің жоғарғы 
сыныптарында, колледждерде, жоғары оқу орындарында оқытудың басты формасы болып отыр. 

Өткен ғасырлардағы ЖОО-ғы білім студенттерге профессордың оны кітаптан немесе дайын жазба 

мәтіндерден оқу арқылы хабарланды. Сондықтан «дәріс» сөзінің мәні (латынша - Іесііо) - «оқу» деп 
түсіндіріледі [1,447б.]. 

Ресейде дәрісті М.В.Ломоносовтың кезінен пайдалана бастаған. Оқу материалы әртүрлі көрнекі 

құралдарын пайдалана отырып ауызша баяндалды.Дәрісті ЖОО-да оқудың пайдасы мен мәні жайлы 

мәселе әлі күнге дейін маңызды. Дәріс әдісінің қарсыластары, дәріс әдісін жақтамаушылар оның 
студенттердің өз бетінше еңбек ету мен ойлауға ұмтылыстарын жойып, студенттер біреудің дайын 

ойын енжар қабылдайды және олардың көп уақыт алатынын айтады. Сонымен қатар, қажет 

оқулықтар мен оқу құралдары тұрғанда, дәрісті және оның жазбасын қабылдауда қиындықтар 
туындайды.Дегенмен, дәріс оқудың жақтастары да аз емес. Олардың ойынша дәрісті оқудың 

әдістемесі дұрыс болып, тыңдаушылар орынды ұйымдастырылса, жоғарыда аталған кемшіліктердің 

көбісі жойылады. Сондықтан қазіргі таңда дәріс ЖОО-да білім берудің жетекші түрі болып қала 
береді.Кей сәттері, атап айтқанда: 

 оқулықтар жетіспегенде (жаңа курстар оқылғанда); 

 оқулықтар мен оқу құралдарында оқу ақпараттары шашырап, түрліше баяндалғанда; 

 оқу құралдарында әлі баяндалмаған жаңа ақпараттар пайда болғанда дәріс ең тиімді әдіс 

болып саналады. 

 

Дәріс – өзекті проблемаларды игеру мен меңгерудің теориялық мәселелерін қарастыратын 
сабақ түрі. Ол болашақ мамандық тұрғысынан үйренушілерді өміршең, күнделікті өмірден алынған 

теориялық проблемалар мен мәселелерді шешуге бағыттайды. Дәрісте көлемді мәліметтерді жүйелеп 

беру қолайлы, мұнда тақырыптың басты мәселелері нақтыланып, материалдың өзіндік тұрғыдан 
игерудің әдістемелік нұсқаулары беріледі. 

Дәріс кезінде оқытушы бірнеше рөлдерді атқарады: [2,352 б.] 

– құбылыстарды және фактілерді талдап, түсіндіретін ғалым ретінде; 

– сабақ берудің қазіргі заманғы әдістерін қолданып, жеке тұлғаның дүниетанымын, 
адамагершілігін қалыптастырып педагог ретінде; 

– тыңдаушыларын сендіретін, насихаттаушы шешен ретінде; 

– аудиториядағы тыңдаушылардың жеке жағдайын және тұтастай сезіне алатын психолог 
ретінде. 

 

Дәріс – бұл көп қырлы құбылыс. Мұнда көрнекі құралдар мен иллюстрацияларды қолдану, 
уақыттты ұтымды есептеу, студенттерді белсендіру, сабақты бұрынғы материалдармен 

байланыстыру, негізгі мәселелерді есінде сақтау, дәріс барысында жазғызып және өз бетіндік 

жұмысқа әдебиеттер беру, міне, осының бәрін дәріс барысында орындауы тиіс. Дайын мәтінді 

теледидар, радио, магнитафон арқылы оқу бұл дәріс болып табылмайды. Мұғалімнің тілі, өз дауысы 
тікелей білімді қалыптастыруға ықпал етеді. 

Дәріс негізінен 3 негізгі функцияларды атқарады: 

– ақпарат берушілік (студенттерге қажетті білімді береді); 
– ынталандырушы (тақырыпқа қызығушылық туғызып, басқа да қайнар көздерді оқып үйренуге 

шақырады); 

– тәрбиеленушілік және дамытушылық (құбылысқа баға беріп ойланады). 
 

Дәріс білімді алудың үнемді тәсілі. Мұнда білім жалпыланған, жүйеленген түрде, яғни студент 

білімді жылдам және сенімді түрде алады. 

Тыңдаушыларға тигізетін жалпы ықпалы мен әсері бойынша оқу материалын дәріс түрінде 
жеткізу тәсілі басқа әдістерге қарағанда аса тиімді болып табылады, өйткені лектор тұлғасының 

аудитория ішіндегі қарым – қатынасында ықпалын ешнәрсемен алмастыру мүмкін емес.Осылайша, 

дәріс студентті зерттелінетін ғылымына енгізіп, оның негізгі ғылыми теориялық тұрғылармен 
алғашқы таныстығын қамтамасыз етудің негізінде сол ғылымды зерттеудің басқа да жолдарын 

анықтайды. 

Дәрістің ұйымдастырушылық, дидактикалық, әдістемелік деңгейі туралы сөз қозғасақ. 
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Ұйымдастырушылық – дәріс, семинар, практикалық және зертханалық сабаққа қанша сағат 

берілетіні шешіледі. 

Дидактикалық деңгейі – дәріс жоспары( еркін шолу, мәселелік, жалпылау т.б.) 
демонстрациялық, техникалық құралдардың, топтың дайындық деңгейі қарастырылады. 

Әдістемелік деңгейі – дәрісті жазып дайындауда білім берушілік және тәрбиелік міндеттер 

қоюы керек. Нақты материалдарды тыңдау, ақпараттарды анықтау, экспериментті демонстрациялау 
техникалық және көрнекі құралдарды пайдалану, әдістемесін жасау. Кез-келген дәріс үш бөлімнен 

тұрады [3,304с.]. 

1. Кіріспедетақырып аталып, мақсат-міндеттер қойылып, проблемаға қысқаша сипаттама 

беріледі. Дәріске қатысты әдебиеттер айтылып, өткен сабақпен байланыс жасалады. Дәрістің бұл 
бөлімі қысқа және мақсаты бағытталған болу керек. 

2. Негізгі бөлімде барлық түйіндік сұрақтар анықталып, анықтамалар мен негізгі теориялық 

қағидалар дәл және қысқаша құралуы қажет. Оқытушы фактілерді сұрыптап, керек ақпаратқа 
келтіреді, нәтижені талдап, қажет кезінде тарихына анықтама беріп, ғылыми зерттеу мен 

практикалық пайда болған проблемаға бағаберіп, теорияны практикалық өмірмен байланыстырады. 

Келешектегі дамуын ашады және проблема бойынша ізденуге мүмкіндік береді. Дәрісте сұрақтар 2-4 

болғаны дұрыс. Әр сұрақ бөлек тақырыпшаларға бөлінеді. Жоспарға қысқаша негізгі түйінді сұрақтар 
енеді. ( сосын емтихан сұрағына да кіреді.) Дәріс мәтіні өте ұзақ және өте қысқа болмау керек. 

3. Қорытындыданегізгі тұжырымдарға тоқталып, алдағы өз бетімен орындалатын жұмыстарға 

әдістемелік кеңес беріліп, сұрақтарға жауап беріледі. 
Құнды дәріс бай материалымен ғана емес, анық құрылымы және оңтайлы әдістерімен беріліп, 

қатаң дидактикалық жүйеде құрылуымен сипатталады. Дәрістің тиімділігін жоғарылату үшін 

құрылымдық ерекшелігі, дәрістің әрбір типінің оқыту әдістемесі мен дайындалу деңгейін жетілдіру 
керек. Сонымен қатар, лектордың дәрісті аудиторияға жеткізу шеберлігімен сөйлеу техникасын, 

педагогикалық тактиканы меңгеруі қажет. 

Дәрісті біз бірнеше типтерге бөлеміз: 

– жалпы мақсатына қарай: үгіттеушілік, насихаттаушылық, тәрбиелеушілік, дамытушылық; 
– мазмұнына қарай: академиялық, және танымал;       

– дидактикалық міндетіне қарай: еркін, қорытынды, жалпылау, шолу, мәселелік, дәріс-диолог, 

дәріс-пресс конференция, дәріс-толғау, дәріс-іскерлік ойындар, жұптық дәріс т.б. 
– әсер етуіне қарай: эмоция деңгейінде, түсіндіру деңгейінде, сендіру деңгейінде. 

 

Әр бір дәрісті тыңдаушыларға нақты, сенімді, сезіне алатындай жеткізе білу оқытушының 
міндеті. 

Дәрістің түрлері: Оқыту процесін интенсификациялау концепциясына негізделіп, дәстүрлі 

дәрістермен қатар инновациялық түрлері де жоғары мектеп тәжірибесінде кең орын алады. Дәрістің 

келесі түрлері кең қолданылады: хабарлау дәрісі, проблемалы дәріс-диалог, алдын-ала жоспарланған 
қателерден тұратын дәріс, дәріс-пресс-конференция, дәріс-толғау, дәріс-іскерлік ойындар, 

интербелсенді дәріс, Оқытушы дәрістің әр-түрін пайдалануда өз пәнінің, оқыту әдістемесінің 

ерекшеліктерін ескеруі тиіс[4,225 с.].    
Хабарлау дәрісі мақсаты – студенттерге үлкен көлемдегі материалды, мол мысалдармен 

түсіндіру және ақыл-ой күштерін дамыту. Ол үшін келесі нұсқаулар беріліп отырады: «осы негізгі 

қағиданы ойлап байқаңызшы...», «осы дәлел үшін қарсы ойыңызды білдіріңізші...» «...туралы ойды 

дәлелдеңіз».      
Мәселелік дәріс мақсаты - студенттердің таным белсенділігін, ойлау қабілетін арттыру, 

шығармашылық, зерттеу мүмкіндіктерін дамыту, кәсіби қызығушылығын қалыптастыру. 

Проблемалық дәрістерда құрастырылып жатқан тақырып бойынша бір-біріне қарама-қарсы пікірлер 
мен көзқарастар немесе қалыптасқан түсінікке қайшы теориялар келтіріледі. Бұл жерде басты мақсат 

студентті үйреншікті қалыптан шығарып, білім беру процесін өзіндік тұрғыдан ұйымдастыру болып 

табылады. Студент келтірілген пікірлерді таңдау мен дәлел келтіру арқылы өзіндік түсінік 
қалыптастырады. 

Пікірталас дәрісі.Дәрістің бұл түрінде күрделі немесе жан-жақты қарастырылмаған әрі 

саналуан шешімдері бар, студент тарапынан көптеген сұрақтар тудыратын өзекті теориялық және 

практикалық проблемалар талқыланады. Пікірталас дәрісінда оқу материалы жан-жақты талқыланып, 
түрлі позициялар тұрғысынан қарастырылады және бағаланады. 
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Мұндай пікірталасқа студенттердің барлығы дерлік араласады. Пікірталас дәрісінда студенттер 

түрлі көзқарастар мен позицияларды салыстыру жіне талдау, оларды таңдау мен баға беру 
дағдыларын қалыптастырады. Оларды ғылыми дискуссия жүргізу әдістемесімен танысып, өз 

ұстанымдарын қорғау және де қарсы жақтың пікірін сынау мақсатында дәлелдер келтіруді әрі оларды 

қолдануды үйренеді. 
Дәріс-кеңес.Дәрістің бұл түрі конференция түрінде ұйымдастырылған дәріске ұқсас. Кеңесның 

талқылау, кеңесу, жәрдемдесу, кеңес беру деген ұғымдарды беретіндігін ескерсек, дәріс-кеңес да осы 

мағына аумағында болады. 

Дәріс-конференция. Дәріс тақырыбы өздерін қызықтырған сұрақтар бойынша алдын-ала 
беріледі. Дәріс басталуға бірнеше минут қалғанда оқытушы студенттерден жазбаша сұрақтарды 

беруді сұрайды. Оқытушы бірнеше минут сұрақтарды сұрыптап, дәрісті оқуға кіріседі. Әдістемесі – 

дәрістің тақырыбын атау, студенттерге жауабын білгісі келетін сұрақтарды жазбаша қоюға 
талаптандыру, сұрақтарды мазмұны бойынша іріктеп алу, дәрісті осы сұрақтарға жауап беру түрінде 

емес, тақырыпты логикалық байланыста баяндау. Дәрістің соңында тыңдаушылардың 

қызығушылығы мен білімін көрсеткен сұрақтарын талдап, бағалау. Нәтижесі – сұрақты тұжырымдау 
кезінде студенттердің ойын белсендіреді, жауабын күту кезінде зейіндердің аудартады; студенттердің 

сауатты сұрақ қою іскерлігін арттырады. 

Екі оқытушының (қосарлас) дәрісі. Бұл тақырып бойынша дәрісті екі оқытушы оқиды әрі 

жүргізеді. Мұндай дәріс екі оқытушының бір-бірімен және студенттермен жасалған диалог түрінде 
өтеді немесе пікірталас сипатын қабылдайды. Бұнда – оқу материалының мазмұны екі оқытушының 

өзара белсенді диалогтық әңгімесінде мәселелік түрде баяндалды: теоретик пен практик, белгілі бір 

шешімді жақтаушы мен қарсылас адам, екі ғылыми мектептің өкілдері, педагог пен психолог т.б. 
Тәсілдер: біреудің ой-пікіріне араласу, анықтау сұрақтары, қиянқы сұрақтар, толықтырулыр, 

түзетулер. Дәрістің соңында студенттерге баяндалған материалдың жоспарын құруға тапсырылды. 

Визуальдыдәріс оқу материалын көріп қабылдау арқылы (картина, схема, кинофильм т.б.) 

жүзеге асады. Кез келген пән секілді әр бір материалға да дәрістің осы түрін қолдана беруге 
болмайды. 

Жұптық дәрістің де тиімділігі жоғары. Мұнда оқу материалдарының мазмұны екі 

оқытушының өзара дәріс белсенді диалогтық әңгімелерінде, мәселелік түрде баяндалады. Қатысқан 
әр түрлі ғылыми мектептердің өкілдері теоретик пен практик белгілі бір шешімді жақтау мен 

қарсылас адам. Жұптық дәріс - дәрістің күрделі формасы. Оған әбден дайындалған дұрыс. Мұнда 

оқытушының біріккен, интеллектуалдық кәсіптік білімінің деңгейі, жеке ерекшеліктерінің 
үйлесімділігі қажет. Оларда қарым-қатынас іскеолігі, реакциясының жылдамдығы мен 

суырыпсалмалыққа қабілеттілігі болуы қажет.   

Интербелсенді дәріс: Интербелсенді әдістер мен тәсілдерді қолдану дәстүрлі дәрісті 

үйренушілердің белсенді әрекеттерінен құралған қызықты әрі тартымды танымдық процеске 
айналдырады. 

Интербелсенді дәрістің негізгі қағидалары: 

– интербелсенді дәрісте ақпарат дайын күйінде берілмейді. Интербелсенді дәріс үйренушінің 
қандай да бір тақырып немесе мәлімет бойынша бірлескен әрекеттер негізінде (топтық пікір алмасу, 

талқылау, пікірталас, ой қозғау, т.б.) студенттерде өзіндік пікір мен көзқарас қалыптастыруға 

бағытталады. Интербелсенді дәрісте негізгі қағида «беру», «үйрену» емес, «ұсыну» болады. 
Ұсынылған мәлімет бойынша студенттер бірлескен белсенді әрекеттер арқылы өздігімен жаңа білім 

құрастырады. 

– интербелсенді дәріс тақырыпты дамытуға, тереңдетуге бағытталады. 

 
Дәстүрлі монолог түріндегі дәріс «студенттердің қарастырылатын тақырып бойынша білімі мен 

деректері жоқ немесе жоқтың қасы» деген қағиданы ұстанады. Сол себепті де дәстүрлі дәріс 

ақпараттың көп мөлшерін «беруге» мүдделі. Студенттер мұнда, әдетте енжар (пассив) әрекеттер 
атқарады: тыңдайды, көшіреді. 

Дәрісті оқудың әдістемелік негізі және баяндау стилі 

Дәріс оқу процесі лектордың әдістемелік дайындығына, оның тәжірибесі мен жеке дара 

ерекшеліктеріне байланысты. Бірнеше әдістемелік ұсыныстар беруге болады. Бәрінен бұрын 
аудиториямен байланыс, теңбе-тең қатынас орнатылуы қажет. Дәріс кезінде «Мен» есімдігінің 
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орнына «Біз» есімдігін қолданыңыз. Олардың білмегеніне, сұрақ қойғандарына таңданбаңыз, 

ренжімеңіз. 

– дәріс барысында әңгіме, әңгімелеу әдістерін қолданыңыз; 
– аудиторияны басқарыңыз (қарама-қарсы байланысты ұстаңыз) және дәріс оқу манерасын 

өзгертіңіз;            

– оңтайлы темпті сақтаңыз, асықпаңыз, аудиторияның энергетикасын басқарыңыз;  
– сөйлеуіңізді бақылаңыз;          

– өз темпераментіңізді жеке ерекшеліктерге сай ұстауыңызға тырысыңыз;    

– тыңдаушының қызығушылығына қарай 1-2 қайнар көздерді ұсынуды ұмытпаңыз. 

Ұсынылатын әдебиет сатып алатындай немесе кітапханадан алатындай жаңа болғаны дұрыс. 
Кітаптың мазмұны бойынша қысқаша сипаттама беріп және көрсетіп, жарнама жасаған да пайдалы 

болады. Мысалы, студенттер жалпы психологияны оқи отырып, тәжірибелі психолог болу үшін ол 

неге қажет және де мамандар осы білімдерді өз тәжірибесінде қалай қолданатынын да біле бермейді. 
Болашақ кәсіптің контексті белгілі түрде ақпараттық дәрісте теориялық жағдайларға сәйкес кәсіби 

суреттемелер түрінде енгізілуі мүмкін.Ең бастысы олардың, теория мен тәжірибенің байланысын 

тепе-тең бейнелеуінде. Дәрісті дайындау кезінде оқытушы мына жағдайларды есте ұстау қажет, яғни 

ауызша сөйлеу жазбаша сөйлеуге қарағанда басқаша заңдылықтармен құрылуы қажет. Сондықтан 
дәрісті дайындау тәсілі мәтіндік жазу ғана емес бөлімдерден тұратын жоспар конспект болуы қажет. 

 

Дәрістің еркін бөлімі. Дәрісті оқытудың ең қиыны қалай басталуында. Тыңдаушыға арналған 
бірінші сөз зейінді өзіне тартуы қажет. Дәрістің мақсаты мен жоспары баянды, жаңа сабақ материалы 

өткен сабақ материалымен байланыстырылады. Бұл бөлімде дәрісті баяндаудың қарқыны негізгі 

бөлімге қарағанда жоғарырақ болуы қажет. Себебі, ол студенттердің дәрісті жазуға, дайындауға, бір 
мәселеге көңіл аудартуға көмектеседі. Дәрістің еркін бөлімі әдеттегідей 5-7 мин уақытты алады. 

Дәріс материалдарының баяндалуы мен құрылымдық формасы әр түрлі болуы мүмкін. 

Ғалымдар мен жоғары мектеп оқытушыларының көзқарасы бойынша ЖОО дәрістің негізгі кемшілігі 

тыңдаушының енжарлығы. Сондықтан осы кемшіліктерді жою, дәріс мәселелік түрде болып, 
тыңдаушының танымдық белсенділігімен шығармашылығын оятатындай болуы керек. Ол үшін 

мынадай белсенді тәсілдерді атап өтуге болады.    

– тақырыптық фактілері мен негізгі идеяларын түсініп, дәлелдейтіндей студенттерге сұрақ 
қойып отыру.           

– оқытушы ұсынған қағидаларды әртүрлі көзқарас бойынша талдау     

– материалды баяндаудың жеке дара стилі. әрбір бөлім сұрақтан кейін кері байланыста 
қолдану. Сабақ беру процесі кезінде аудиторияның да жағдайын сезініп отыру қажет. Аудиториядағы 

тыңдаушыларды түгелдей көріп және олардың белсенділігін оятып отыру лектордың ерекше қабілеті 

болып табылады. Лектордың аудиториямен қарым-қатынасында оның манерасы, бет-қимылы, тілі, 

өзін ұстауы, дауыс ырғағы маңызды рөл атқарады. 
 

Дәрістің берілу формасы: 

– дауыстың дұрыс қойылуы; 
– сөйлеу техникасын меңгеру;          

– мимика және жест.         

 

Аудиторияны ұйымдастыру және оқылу әдістемесі: 
Ең басында, аудитория бөлмесінің жағдайын тексеру (жарықтың берілуі, тақтаның тазалығы, 

бор, ауаның желдетілуі, мебельдердің орны-орнында тұруы, кафедра, көрсеткіш, студенттер үшін 

орынның жеткіліктілігі және т.б.). 
– тақтаға дәрістің тақырыбы, жоспары, әдебиеттер, терминдер және т.б. жазу. 

– көрнекі және техникалық құралдарды орналастыру. 

Дәрісті оқуды бастағаннан кейін: 
– тақырыпты ауызша атау және оның мәніне ынталандыру.     – 

дәрістің мақсаты мен міндетін анық беру. 

– студенттерге дәптеріне тақырып, жоспарды, әдебиеттерді, тапсырмаларды жазғызу үрдістері 

орындалады. 
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Дәрісті оқу барысында мынадай ережелер сақталуы тиіс: [5,304 б.] 

– жоспар бойынша оқу; 
– оқулықта толық берілмеген материалды нақты, толық жазғызу; 

– әрбір сұрақ ең бастысын жанамасынан, қызықтысын және қызықсықын, күрделісін, 

бөлектеп айтып отыру;. 
– студенттерге мәселелік сұрақтар, тапсырмалар, міндеттер қою, жорамал ой туғызу, дәріс 

барысында қайшылықтарды шешу арқылы ойлары мен танымын белсендіру. Мәселелік ситуация - 

проблема-болжам арқылы шешім тәсілдерін табу - болжамды дәлелдеу - проблеманың шешімінің 

дұрыстығын тексеру; 
– ойлау операцияларын: анализ, синтез салыстыру, жалпылау, жүйелеу және ой 

қорытындыларын индуктивтік, дедуктивтік, аналогиялық дәріс барысында пайдалану 

– дәріс барысында жалықтырмай зейінді аударып, шоғырландырып, тұрақтандыратындай әр 
түрлі репликаларды қолдану; 

– дәстүрлі педагогиканың әдістемелік тәсілдерін оқытудың жаңа әдістерін (диалог, пікірталас, 

шағын әңгіме және т.б.) ұтымды үйлестіру; 
– терминдерді анық және шешіп тақтаға жазу; 

– әрбір шындықты студенттерге сендіру алатындай жеткізу, анық емес дауыс тонынан, салқын 

қандылықтан, бейтараптықтан бойды аулақ салу; 

– сөйлеу техникасын меңгеру, сөздерді, буындарды, дыбыстарды, анық, ашық дұрыс айту; 
– аудитория реакциясын сезіну және түсіну; 

– әрбір бөлім, сұрақтан кері байланысты қолдану. 

 
Әрбір дәріс конспектісінде мынадай шарттар орындалуы қажет: 

– тақырыбы (дәл, анық,толық); 

– мақсаты мен міндеті; 

– әдебиеттер тізімі (міндетті және қосымша); 
– мәтін мазмұны (негізгісі, жанамасы бөлінген); 

– өз бетіндік жұмысқа тапсырма. 

 
Дәріске дайындалу кезеңдері: 

– бағдарламаны және оқулықтарды оқу; 

– әдебиеттер тізімін құрастыру; 
– әдебиеттерді оқу, мазмұнын іріктеу; 

– көрнекі құралдарды таңдау (кесте, сурет, бейнелу, музыка, өнер шығармалары, көркем 

әдебиеттерден үзінді, фото, техникалық құралдар, киноаппарат, магнитафон және т.б.). 

 
Тіл. Дәрісті оқу барысында лектордың ауызша сөйлеуі, маңызды рөль атқарады. Оның дәлдігі, 

эмоциялылығы, бейнелілігі студенттердің оқу материалын меңгеруге мүмкіндік береді. Әр түрлі 

әдістемелік тәсілдерді қолдану, мысалы: салыстыру, метафера, гипербола, афоризм, мақал-мәтелдер, 
жаңылтпаштар т.б. қолдану өзіндік сөздік әдістер болып табылады. Лектор шеберлігінің ең маңызды 

белгісі сөйлеу темпі болып есептеледі. Көпшілік, әсіресе жас оқытушылар тез сөйлейді, студенттер 

естігендері туралы ойланып, үлгеріп жаза алмайды. Ұзақ сөйлемді аудиторияның 15 %- і ғана түсініп, 
меңгеріп, жаза алады. Егер сөйлем ұзақтығы 6 секундқа созылса, тыңдаушы дұрыс түсіне алмайды. 

Ғалымдардың пікірі бойынша дәріс оқу секундына 2 сөзден аспау керек. Соған қарамай дәріс 

динамикалық түрде болу керек. Яғни, ең бастысы, жайырақ оқылып, қалып қойған жағдайда 

қайталану керек. Бұл сөздердің маңыздысын жазуға мүмкіндік береді. Бірақта, қайталау шектен тыс 
көп болса, студенттерді диктант жазғандай қылып үйретеді.   

Мұғалім кейбір дыбыстарды дұрыс айта алмауынан балалар күліп және тілінің, даусының 

бірсарындылығы оларды жалықтырып одан алыстатады. Дауыс тембрі адамға табиғаттың берген 
сыйы. Қазіргі эксперименттік физиологияда дауыстың сапасын бұрынғысынан жақсартуға 

болатындығын қостайды.  

Демалу. Демалу-организмнің өмір сүру қабілетін қамтамасыз ететін физиологиялық функцияны 

атқарады. Күнделікті өмірде, диалогты сөйлеу кезінде дем алу қиынға соқпайды. Сабақ кезінде, 
әсіресе, оқытушы сабақ түсіндіргенде, дәріс оқығанда жаттықпағандықтан дем алыс қиындық 

келтіреді. Ол кезде мұғалімнің пульсі дұрыс соқпай, беті қызарып дем алысы қиындайды. 
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Дауыс. Кейбір мұғалімдердің арасында дауысы табиғатынан дұрыс қойылған адамдар да 

кездеседі. Жақсы дауыс арнайы жаттығулар болмаса жылдар өте келе өзгеріске ұшырайды, 

бұзылады. Адамдардың дауысы жоғарғы 2 октавада, 3-5 нотада еркін өзгере алады. Диапазон 
адамдардың даусындағы әр түрлі жоғарылықтағы дабыстардың жиынтығы, оның шекарасы өте 

жоғары және төменгі тонмен анықталады. Дауыс диапазонының жойылуы дауыстың 

бірсарындылығына әкеледі. Дұрыс қойылған дауыстың өзіндік бағыты -тембр реңкі. 
Тембр - дауыс реңкі ашықтығы, жұмсақтығы, жиілігі, ерекшелігі. Дауыстың осы қасиеттері 

жаттығудың нәтижесінде қалыптасады. 

Дәрісті оқуда суырыпсалмалық, шешендік те қажет, бұл оған шығармашылық сипат беріп, 

тыңдаушылардың зейінін шоғырландырып, қызығушылығын туғызады. Актер спектакльде өз ролін 
қалай ойнаса, лектор да аудиторияда дәрісті жоғары дәрежеде оқып, тыңдаушыларға ғылыми 

ақпараттарды жеткізу үшін, неғұрлым тиімді тәсілдерді іздестіреді. Тәжірибелі лектор аудиториямен 

қарым-қатынаста вербальды емес құралдарды кеңінен қолданады. Олар мимика, жест, пантомимика 
және т.б. 

Бет – бейнесі. Қызыққан тыңдаушылар ереже бойынша лектордың бетіне қарап отырады. 

Сондықтан, лектордың беті бірқалыпты, салмақты болуы тиіс. Ол үшін үнемі айна алдында жаттығу 

жасап жүру керек. 
Көзқарасы. Аудиториямен байланысты жоғалту өте қарапайым. Терезеге, жарға қарап, көзді 

еденге түсіру, немесе төбеге көтеруге болады. Әрбір тыңдаушылармен жеке, және отырғандармен 

көзбе-көз контакт жасауды үйрену қажет. 
Ым-ишара- қол мен саусағын, басын, мойнын, аяғын, қозғап белгі беру жатады. Дәріс тыңдап 

отырып, лектордың қалай тұрғанын, бет-бейнесін, жүрісін, қол сермеуін қадағалап отырады. Яғни, 

дәрісті жаңа бастаған оқытушы дәрісті оқу кезінде өзін дұрыс ұстап, дене қимылымен белгі беруді 
үйренуі керек. 

Қорыта айтқанда, оқытушы дәрісті оқу кезінде оны қалай аяқтау керек екенін уақытпен 

есептесіп отырған дұрыс. Әдетте, материалдарды аяқтау үшін 5-7 минөт жеткілікті. Оқытушы дәрісті 

аяқтағаннан кейін тыңдаушылардың сұрағына жауап беріп, сұраққа әдістемелік нұсқау беріп, керек 
әдебиеттерді ұсынады. 

Дәрісті мазмұны бойынша конструктивті, ал эмоциялы құрылымы бойынша жағымды аяқтаған 

дұрыс. Студенттер құмартып және қызығушылық танытып, лектордың ұсынысын келесі күні-ақ 
орындауға шабыттанып, жақсы көңіл-күйде қайтулары керек. 
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БІТІМГЕРШІЛІК  ҚЫЗМЕТКЕ  ҚАТЫСАТЫН  ӘСКЕРИ  ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ  ОТБАСЫ 

МҮШЕЛЕРІНЕ  ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  ҚОЛДАУ  КӨРСЕТУДІҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ  АСПЕКТІ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада бітімгершілік қызметке әскери қызметшінің қатысуының оның отбасы 
мүшелеріне психологиялық әсері қарастырылған. Әлеуметтік психология тұрғысынан отандық 

зерттеулерде бұл мәселе жеткілікті терең зерттелмеген, сондықтан шетелдік ғылыми және 

практикалық тәжірибе негізінде осы мақалада жан-жақты зерделенеді. Сондай-ақ, бітімгершілік 
миссиясының барлық кезеңдерінде яғни, әскери қызметші бітімгершілік қызметке қатысқанға дейін, 

миссиясын орындау кезінде және оралғаннан кейінгі уақытта отбасы мүшелеріне психологиялық 

қолдау көрсетудің маңыздылығы мен психологиялық көмектің ерекшеліктері айқындалған. Зерттеу 

көрсеткендей, топтық идентификация – әскери қызметшілердің отбасы мүшелерін психологиялық 
қолдаудың маңызды және тиімді әдісі болып, олардың әскери қызметшілердің бітімгершілікке 

қатысуымен байланысты туындайтын күйзеліс реакцияларын төмендетеді. 

Түйін сөздер: күйзеліс, психологиялық қолдау, топтық идентификация. 
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THEORETICAL  ASPECTS  OF  PSYCHOLOGICAL  SUPPORT  FOR  FAMILY  MEMBERS  OF 

MILITARY  PERSONNEL,  PARTICIPATING  IN  PEACEKEEPING  ACTIVITY 

 

Abstract 

This article discusses the psychological impact on family members of a soldier participating in 
peacekeeping. In domestic studies from the point of view of social psychology, this issue has not been 

studied sufficiently deeply, therefore it is examined in detail in this article based on foreign scientific and 

practical experience. In addition, the feature of psychological assistance and the importance of providing 

psychological support to members of the families at all stages of the peacekeeping mission, including before 
joining the peacekeeping mission, participation period and after the mission have explained. The study 

showed that group identification is an important and effective method of psychological support for families 

of military personnel, which reduce their stressful reactions associated with the participation of military 
personnel in peacekeeping. 

Key words: stress, psychological support, group identification. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОДДЕРЖКИ  ЧЛЕНОВ  СЕМЕЙ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  МИРОТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается психологическое влияние на членов семьи военнослужащего, 

участвующего в миротворческой деятельности. В отечественных исследованиях с точки зрения 
социальной психологии этот вопрос изучен недостаточно глубоко, поэтому он детально рассмотрен в 

данной статье на основе зарубежного научного и практического опыта. Также, объясняется 
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особенность психологической помощи и важность оказания психологической поддержки членов их 

семей на всех этапах миротворческой миссии, то есть до вступления в миротворческую операцию, 

участия и после завершения миссии. Исследование показало, что групповая идентификация является 
важным и эффективным методом по психологической поддержке семей военнослужащих, который 

снижает их стрессовые реакции связанные с участием военнослужащих в миротворческой 

деятельности. 
Ключевые слова: стресс, психологическая поддержка, групповая идентификация. 

 

Зерттеулер әскери қызметшінің бітімгершілік қызметке қатысуының позитивті [1], сонымен 

бірге отбасы мүшелерінің күйзеліс деңгейінің артуына тигізетін негативті әсері барлығын алға 
тартады. «Күйзеліс» ұғымына әскери тұрғыдан P.Bartone берген анықтама бойынша, «ол адамнан 

емес, қоршаған ортадағы оқиғалардың немесе күштердің әсерінен туындайтын күй» [2]. SH.Pincus 

және TS.Nam жүргізген зерттеу нәтижелері бойынша әскери қызметтік операцияға қатысатын әскери 
қызметшінің бітімгершілік қызметінің кезеңдерімен байланысты оның отбасы мүшелерінде 

туындайтын күйзелістен белең алатын жағдайлары мыналар: бітімгершілік миссиясына әскери 

қызметші қатысқанға дейінгі кезеңде – ашулану, эмоциялық бөліну, отбасылық күйзеліс пен 

келіспеушілік болса; әскери қызметші бітімгершілік миссиясына қатысу кезінде – эмоциялық 
тұрақсыздық, ұйымдастыра алмаушылық, қайғыру мен депрессиялық күй және бағдарын жоғалту 

көріністері байқалады. Сонымен қатар, алаңдаушылық, жалғыздық, ұйқының бұзылуы, денсаулығына 

байланысты шағымның туындауы және қаржылық мәселелер де осы кезеңде арта түседі. Ал, қайта 
кездесу кезеңі – қайта анықталған рөлдер мен қуат динамикасына қауіп төну мәселелеріне 

байланысты болса, бітімгершілік қызметтен әскери қызметші оралғаннан кейінгі кезеңде – 

тәуелсіздіктің жоғалуына наразылық, қайта конфигурацияланған жүйедегі орын туралы сенімсіздік, 
әскери қызметшінің отбасы мүшелерінің миссияға бағдарланудан шығуы қиынға соғады [3]. Бұл 

тұрғыда, британдық зерттеулер бітімгершілік операциясына қатысқан әскери қызметшілерде 

ішімдікке әуестік, қорқыныш және депрессия сияқты психосоматикалық бұзылулардың негізі – 

күйзелістің жоғары деңгейдегі көрінісінен белең алатындығын алға тартады [4, 5]. 
Алайда, T.Wiens және P.Boss тұжырымы бойынша жас және тәжірибесіз отбасылар жиі 

тәуекелге ұшырайды. Яғни, олар отбасы ретінде ұйымшыл, қауымдық бірлікті қолдау деңгейі 

қалыптасқан бітімгершілік операциясына қатысатын әскери қызметшілердің отбасыларымен 
салыстырғанда бірдей көрсеткішке ие емес [6]. 

Қызметтік күйзеліс пен отбасылық қарым-қатынас арасында оң корреляциялық байланыстың 

барлығын [7] ескерсек, отбасы мүшелерінің күйі мен оларға психологиялық қолдау көрсету 
тақырыбы зерттеулерге негіз болары анық. Мысалы, SH.Wang және басқалардың қызметтік күйзеліс 

пен отбасылық әлеуметтік мінез-құлық арасындағы байланысты зерделеген зерттеу нәтижесі, 

күйзеліс отбасылық құрылымға қарым-қатынас және негативті эмоциялармен әсер ететіні анықталып, 

ондағы өзара корреляциялық байланыстың коэффициенті r = .30, p<.0.5ға тең [8]. 
Әскери қызметшінің бітімгершілік миссиясына қатысуымен байланысты отбасы мүшелерінде 

туындайтын күйзелісі туралы мәліметтер A.Gewirts және басқалар жүргізген зерттеуде де табылып, 

онда отбасылық күйзелістің үш кезеңі беріледі: біріншісі – бітімгершілік миссиясына әскери 
қызметші қатысқанға дейінгі кезең – отбасының ішкі дайындығымен байланысты күйзелістері болып, 

күтпеген жерден бөлінуге байланысты жағдайлардың туындауы, аяқ асты көңіл-күйдің бұзылуға 

бейімділігі мен кикілжіңдерді тудыруы мүмкін. Екіншісі – әскери қызметші бітімгершілік 

миссиясына қатысу кезеңінде отбасыларда ұзақ уақыт бөліну және жалғыз тәрбиелеумен байланысты 
күйзелістің деңгейінің артуы жағдайлары кездеседі. Бітімгершілік қызметтен әскери қызметші 

оралғаннан кейінгі соңғы кезең – ата-ана болудың «тепе-теңдігін» қалпына келтіру үшін қосымша 

қиындықтарды тудыруы мүмкін [9]. 
Әсіресе, әскери қызметші бітімгершілік миссиясына қатысқанға дейінгі үш айдан алты айға де-

йінгі кезеңдегі отбасы мүшелерінің психологиялық күйі, бітімгершілік қызметін орындағаннан алты 

айдан кейінгі кезеңге салыстырғанда анағұрлым төмендейтіндігі туралы ғылыми деректер бар [10]. 
Бұл бағытта АҚШ мемлекеті тәжірибесі бітімгершілік операциясына әскери қызметшінің 

қатысуының оның отбасы мүшелеріне әсерін отбасының сипатына, ресурстарына және отбасылық 

қолдаудың деңгейіне байланысты екендігін көрсетеді. 

Бітімгершілік операциясына әскери қызметшілердің қатысуы – олардың жұбайларына ғана 
емес, балаларға да кері әсерін тигізетіні белгілі. Мысалы, M.Chartrand және оның әріптестері 
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бітімгершілік миссиясына әскери қызметшілердің қатысуының бес және одан кіші жастағы балаларға 

тигізетін әсерін сыртқы және ішкі деп бөліп қарастырып, ондағы сыртқы әсерлерге агрессиялық 
мінез-құлық, ал ішкі әсерлерге жылауға бейімділік, қайғыру, депрессия, үрейлену секілді мінез-

құлықтағы өзгерістерді енгізеді [11]. Зерттеулердегі осы бағыттағы тұжырымдарды зерделеу 

нәтижесі, әскери қызметшілердің отбасына психологиялық қолдау көрсетудің әскери қызметші 
бітімгершілік қызметке қатысуының барлық кезеңдерінде жүргізілуінің маңыздылығын айқындайды. 

Бітімгершілік қызметке қатысатын әскери қызметшілердің отбасы мүшелерін психологиялық 

қолдаудың түрлі жолдары бар. Мысалы, АҚШ мемлекетінде әскери қызметшінің үйіне бару негізінде 

отбасы мүшелеріне психологиялық қолдау олардың күйзеліс деңгейлерін төмендетуге оң әсерін 
тигізетін болса, E.Bolton және басқалар жүргізген зерттеу нәтижесі отбасы мүшелерін әскери 

қызметшіні бітімгершілік миссиясынан келгенде жылы қабылдау оның күйзеліс деңгейінің 

төмендеуіне позитивті әсерін анықтады [12]. Ал Сербия Қарулы Күштері Бас штабтық адам 
ресурстарын басқару бөлімінің психологтары жеке және отбасылық мәселелерге ерекше назар 

аударып, тұлғалық аспектінің адамдар арасындағы қарым-қатынастың табысты болуындағы 

маңыздылығына екпін береді. Австралиялық әскери жүйеде бұл қадам отбасы мүшелерін әскери 
қызметшілердің бітімгершілік операциясына қатысуға дейінгі және оралғаннан кейінгі кезеңіне 

даярлаумен белгіленген[13]. 

Ал, Канаданың Қорғаныс күштерінің психологиялық қолдау ісі отбасы мүшелерін күйзелісті 

тиімді басқаруға дайындайтын психо-ағарту ісіне басымдық берумен ерекшеленіп келеді [14]. 
Зерттеулер Ұлыбритания тәжірибесінде әскери қызметшілердің отбасылық құрылымға кері әсер 

ететін қызметтік күйзелісін төмендетуде, ұйымшылдық сезімі мен тұрақты адамдараралық қарым-

қатынасты арттыруды көздейді [15]. 
Ғылыми-теориялық деректер мен өзге мемлекеттердің психологиялық қолдау шараларының 

мазмұнын талдау нәтижесі бітімгершілік миссиясын орындайтын әскери қызметшілердің отбасы 

мүшелерін психологиялық қолдаудың әр мемлекетте түрліше жолдармен жүзеге асырылатынын 

көрсетеді. Отбасы мүшелеріне психологиялық қолдау көрсету елімізде де маңызды мәселелердің бірі 
болып, оның тиімді әдісін табу осы зерттеу жұмысының басты міндеттерінің бірі. Аталмыш міндетті 

орындауда, ең алдымен, отбасы мүшелеріне көрсетілетін психологиялық қолдаудың ерекшеліктерін 

зерделеу маңызды алғышарт болып саналады. 
Әскери қызмет – мамандықтардың ішінде қызметтік күйзеліске шалдығу көрсеткіші бойынша 

бейімділігі жоғары сала екендігін ескерсек, бітімгершілік қызметке қатысатын әскери қызметшінің 

отбасынан белгілі уақыт жырақта жүру, ажырау жағдайынан туындайтын отбасы мүшелеріндегі 
күйзелістің және онымен байланысты мәселелердің алдын-алуға бағытталған психологиялық қолдау 

көрсету көкейкесті. Мысалы, бітімгершілік миссиясына әскери қызметші қатысқанға дейінгі кезеңде 

отбасының мүшелерін психологиялық дайындаудың маңыздылығы туралы тұжырым[2] Е.Ballone 

және басқалар жүргізген зерттеуде зерделеніп, отбасы мүшелеріне бітімгершілік миссиясының 
себептері және күтілетін нәтижесі туралы толық ақпарат берудің қажеттілігі ғылыми тұрғыдан 

негізделді [16]. Қызметтік сапардың мазмұны мен мақсатын отбасы мүшелеріне түсіндіру олардың 

эмоциялық тұрақтылығын сақтауда маңызды орын иелейді. Бітімгершілік миссиясына қатысу 
кезеңінде отбасы мүшелеріне психологиялық қолдау, яғни эмоционалдық тұрақтылықты сақтауға 

бағытталған шараларды жүргізудің маңыздылығы A.Gewirtz, Ch.Erbes, M.Polusny, M. Forgatch және 

D.S.DeGarmo жүргізген зерттеулерден белгілі. Сондай-ақ, отбасының тұрақтылығын сақтау үшін 
отбасылық мәселелерге аса назар аудармай, болашаққа бағдарланған және шынайы ата-аналарды 

қалыптастыруға басымдық беретін көзқарастар да бар [9]. Ал бұл тұрғыда, R.Drazik әйелдерге және 

отбасының басқа мүшелеріне арналған семинарлар ұйымдастырудың отбасылық тұрақтылықты 

сақтаудағы маңыздылығын алға тартып, оның сондай-ақ, күйзелістің алдын-алудағы маңызды фактор 
- отбасылық қарым-қатынасты жақсартудағы тиімді жол екендігіне басымдық береді. Өйткені, 

отбасылық қарым-қатынас мәселелері бойынша шаралар Сербия Қарулы Күштерінің бейбітшілікті 

қолдау жөніндегі миссияларға бейімделу ісін айтарлықтай жақсартқан [13]. 
Әскери қызметшінің бітімгершілік миссиясынан оралуына отбасы мүшелерін даярлау маңызды 

міндеттердің бірі. J.Saren және басқалар тарапынан жүргізілген зерттеулер бітімгершілік 

миссиясынан оралатын әскери қызметшіні қолдау ісіне назар аударудың қажеттілігі және бұл 

тұрғыда отбасы мүшелеріне психологиялық бағыт беру ісіне екпін береді. Зерттеу нәтижесі әскери 
қызметшінің қызметтік күйзелісінің деңгейі оның отбасы мүшелерінің оны қабылдауымен 

байланысты екендігін көрсетеді [17]. Яғни, бітімгершілік қызметтен әскери қызметші оралғаннан 
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кейінгі кезеңде олардың күйзеліс деңгейлерін төмендетудің тиімді механизмі - әлеуметтік өзара 

қарым-қатынасты арттыру. Әскери қызметшінің өз басынан өткен оқиғалары туралы баяндауы, 

бітімгершілік миссиясын орындағаннан кейінгі уақытта оның бейімделуін жеңілдетіп, 
психологиялық жарақаттанудың алдын алып, әртүрлі аурулардан айығу үрдісін жеделдетеді [15]. 

Отбасы мүшелерінің оны тыңдауы және арнайы тақырыптық кездесулерді ұйымдастыруы да оң 

нәтижесін беретін шаралардан саналады. Мысалы, Ұлыбритания әскери бітімгершілік операциясына 
қатысушылар миссиясын өтеп оралғанда, олардың 3/2 өздерінің басынан өткізген тәжірибелерімен 

бөлісетінін және оның жағымды ықпалының барлығын алға тартады. Сондай-ақ, N.Greenberg және 

басқа да ғалымдардың әскери қызметшілердің бітімгершілік операциясын орындағаннан кейінгі 

психологиялық қолдауды қабылдауы мен оған деген қажеттілігіне байланысты жүргізген 
зерттеулеріне сүйенсек, респонденттердің көпшілігі құрбылары және отбасы мүшелерімен әсерлерін 

бөліседі. Өйткені, әңгімелесу – әлеуметтік қарым-қатынастың формасы болып, ол әңгімелесушіде 

психологиялық қолдау сезімін тудырады. Қолдау сезімін сезіну – күйзелістің деңгейін төмендетудегі 
басты негіз [15]. 

Бітімгершілік миссиясын орындағаннан кейінгі кезеңде, әскери қызметшілердің отбасына 

психологиялық қолдау көрсетудің маңыздылығы A.Gewirts және т.б. зерттеулерінде зерделеніп, 

отбасының тұрақтылығын сақтау үшін болашаққа бағдарланған, оң және шынайы ата-аналарды 
қалыптастыру мақсатына назар аударудың қажеттілігі анықталды. Әсіресе, әскери қызметшілердің 

алты айлық үзілістен кейінгі отбасына қайта бейімделуінде, отбасылық жағымды қарым-қатынастың 

алатын орны ерекше. Отбасылық қарым-қатынасы жоғары, жанұялық қолдауды сезінген тұлғалардың 
күйзелістен айығу және оған қарсы күресе алу қабілеті жоғары көрсеткішке ие [9]. 

«Күйзеліс» ұғымына психологиялық тұрғыдан R.Lazarus & S.Folkman былайша анықтама 

береді: «адамдардың күйзелістердің сыртқы немесе ішкі талаптарына жауап беру үшін қолданатын 
ойлары мен әрекеттері» [18]. Жоғарыда аталып откен P.Bartone берген әскери тұрғыдағы 

анықтаманың да, R.Lazarus & S.Folkman берген психологиялық анықтаманың да зерттеу бағыттары 

тұрғысынан қарағанда негізі бар. Әскери қызметшілердің күйзелісін үш фазаға бөліп қарастыруға 

болады: бітімгершілік операциясына қатысқанға дейінгі кезеңдегі отбасылық күйзелісі – қобалжу, 
бөліну; бітімгершілік қызметке қатысу кезінде – айрылысу, жалғыз ата-ана сезімі және елге 

оралғаннан кейінгі кезеңдегі күйзелісі – екі ата-аналы отбасы, әскери қызметшіден толыққанды 

отбасылық құрылымды қайта қалпына келтіру мәселесі және күйзеліс деңгейін төмендетумен 
байланысты [9]. 

Отбасы мүшелеріне психологиялық қолдау көрсетуде мәселелерге емес, болашаққа 

бағдарланған, позитивті, реалистік ата-ананы қалыптастыру мақсатына қаратып, отбасылық 
құрылымды жақсартуға басымдық берудің маңыздылығы туралы ғылыми деректерді ескерсек, 

отбасы мүшелерін позитивті бағытқа бағдарлауда, ең алдымен олардың күйзеліс деңгейлерін 

төмендету басты міндет. Бұл бағытта бітімгершілік миссиясына қатысқан әскери қызметшілер 

неғұрлым өз қызметтегі тәжірибелерін баяндап, сезімдерін бөліскен сайын, соғұрлым күйзеліс 
деңгейі төмендейтіндігі және әскери қызметшілер дәрігер немесе командирге айтып сезімдерін 

бөлісуе салыстырғанда, отбасы мүшелеріне әсіресе, әйел жынысты отбасының мүшесіне 

бітімгершілік тәжірибесімен байланысты сезімдерін бөлісуінің оң нәтижесін береді [15]. Тұлғаның 
неғұрлым күйзелісі жоғарылаған сайын оның ойымен бірге көңіл-күйі, кедергілерге қарсы күресе алу 

мінез-құлқы әлсірейтін болса [8], керісінше, күйзеліс деңгейі төмендеген сайын, тұлғаның ішкі 

психологиялық тұрақтылығы артады. Бұл отбасы мүшелерінің психологиялық тұрақтылығы үшін де 

маңызды негіз. 
Ғылымда күйзелістен арылудың бірнеше әдістері анықталған. Мысалы, спортпен шұғылдану, 

сапалы ұйықтау, дұрыс тамақтану, күн тәртібінің талаптарын жүйелі орындау т.б. Алайда, күйзелісті 

әлеуметтік мәселе ретінде зерделеген психологиялық зерттеулер – одан арылудың негізгі және тиімді 
әдісі ретінде тұлғаның өз отбасымен болған жағымды қарым-қатынасын ұсынады [19]. Өйткені, 

отбасы тұлғаға отбасылық қолдау сынды басты мүмкіндікті береді. Ғалымдар отбасылық қарым-

қатынас сапасы бұзылған адамның ұйықтап көңілінің тыныш таппайтындығын, спортпен 
шұғылданудың оған ләззат емес керісінше, салмақ түсіретіндігін, тамақтану режімінің 

бұзылатындығын, сәтсіздіктерге жиі кезігетіндігін айқындаған. Өйткені, отбасылық 

идентификацияны негіз қылған отбасы мүшелерін психологиялық қолдау – тұлғаның күйзелісті 

жағдайларға қарсы тұра алу икемділігін қалыптастырады; позитивті ойлауға итермелейді; отбасы 
мүшелерінің өмір сүруі үшін қажет болған ішкі қуатын арттырады. Қуат адамды өткір шешімдер 
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қабылдап, ізгі шараларды атқаруы секілді қажырлы еңбекке үндейді; табысқа ынталандырады. Ал, 

табыс – отбасылық бірлікті арттыратын факторлардың бірі. Сондықтан, әскери қызметшілердің 
отбасын психологиялық қолдау ісінде отбасылық жағымды, тұрақты қарым-қатынасты 

қалыптастыруға екпін беру маңызды алғышарт. 

Тұлғаның өз отбасымен әлеуметтік жағымды қарым-қатынасының деңгейі күйзелістің деңгейін 
төмендететіні зерттеулерден белгілі (p<.05) [20]. Өйткені, отбасылық топтық идентификация отбасы 

мүшелерінде қолдау сезімін арттырады. Топтық идентификация - бұл тұлғаның белгілі-бір топтың 

мүшесі болуы мен әлеуметтік қолдауды сезінуіне мүмкіндік беретін, түрлі күйзеліс реакцияларын 

арылту мен оның алдын-алуда ықпал ететін маңызды фактор. Ал, отбасылық қолдаудың – күйзелістің 
деңгейін төмендету мен оның алдын-алудағы маңызы туралы зерттеулерге үңілсек, адамның 

күйзелісті қабылдау деңгейі оның отбасылық қолдауды сезіну деңгейімен байланысты [21].Ғалымдар 

отбасылық қолдауы төмен болған жанұялық жұптың, күйзеліске шалдығу көрсеткішінің деңгейі 
жоғары болатындығын алға тартады. Осыған ұқсас тұжырым A.Billings & R.Moos жүргізген 

зерттеуде, жоғары деңгейдегі әлеуметтік қолдау алған адамның күйзеліс деңгейі төменгі деңгейдегі 

отбасылық қолдауды алған адаммен салыстырғанда, төмен болатындығы анықталған [22]. 
Әсіресе, отбасы мүшелерін әскери қызметші бітімгершілік миссиясынан оралған кезінде оны 

жылы қабылдауға, тыңдауға және әңгімелесуге мүмкіндік беруіне психологиялық даярлау маңызды. 

Бұл бағытта психологиялық жұмыс жүргізу ісінде олардың күйзелісті қабылдау деңгейлері, сезімге 

кері әсер ететін жағдаяттарда эмоциясын бақылай алуы және ақпаратты саналы түрде басқара 
алуының күшті және әлсіз жақтарымен жұмыс жүргізіп, дағдылануының да маңызы зор. 

Тақырыптың ғылыми-теориялық негіздерін зерделеу нәтижесінде,бітімгершілік қызметке 

қатысатын әскери қызметшілердің отбасы мүшелеріне көрсетілетін психологиялық қолдаудың 
көкейкестілігінің айқындығы және аталмыш мәселенің отандық зерттеулерде әлеуметтік 

психологиялық тұрғыдан терең зерттелмегенін байқауға болады. Сондықтан, аталмыш мақалада шет 

ел ғылыми деректеріндегі тұжырымдар тұрғысынан қарастырылған осы тақырыпты зерттеу нәтижесі 

әскери қызметшінің бітімгершілік қызметке қатысуының барлық кезеңдері отбасы мүшелеріне 
белгілі дәрежеде психологиялық қолдау көрсетудің қажеттілігін көрсетеді. Психологиялық 

шараларды ұйымдастырудың ерекшеліктері ретінде отбасы мүшелерінің эмоционалдық тұрақтылығы 

мен топтық идентификациясын арттыру, күйзеліс деңгейінің төмен болуы мен мәселелі жағдаяттарды 
саналы түрде басқара алуына екпін беру; ең бастысы, жағымды қарым-қатынастың отбасына 

оралатын әскери қызметші мен отбасы мүшелерінің бітімгершілік қызметімен байланысты туындаған 

күйзелісінен арылудағы маңызды және тиімді әдіс екендігін олардың санасында қалыптастыру 
маңызды міндет. 

Қорытындылай келгенде, зерттеу мәселесінің оң шешім табуында жоғарыдағы тұжырымдар 

ескерілген, топтық идентификацияны арттыруды негіз қылған, отбасы мүшелеріне бітімгершілік 

қызметінің барлық кезеңдерінде психологиялық қолдау көрсету –маңызды шаралардан болып қала 
береді. 
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THE  SIGNIFICANCE  OF  SOCIAL  IDENTITY  CONCEPT  FOR  DEALING  WITH  STRESS 

RELATED  FAMILY  ISSUES 

 
Abstract 

There is a consideration of social identification as a variable for dealing with stress related issues. 

Specifically, the article is considered whether social identification is associated positively with solving the 
problems including, family functioning. Furthermore, there is given an author’s original research results 

about examination if a social identification has a moderator effect on the relationship between workplace 

stress and family functioning. Results of analysis shows that the interaction between social identification and 
workplace stress was significant (p<.05), that means social identification moderated the relationship between 

workplace stress and family functioning. Workplace stress would not negatively effect on family functioning 

(p>.05) that individual’s whose social identification with their family is high. In contrast, lower identification 

with family compared with individual’s higher social identification and is more significant negative impact 
from workplace stress on their family functioning. 

Author concludes that social identity might be an important and more effective method for dealing 

with stress related issues in general. 
Key words: stress related issues, family relationship, family functioning, and social identification. 
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КҮЙЗЕЛІСПЕН  БАЙЛАНЫСТЫ  ОТБАСЫЛЫҚ  МӘСЕЛЕЛЕРДІ  ШЕШУДЕ 

ӘЛЕУМЕТТІК  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  ТҰЖЫРЫМЫНЫҢ  МАҢЫЗЫ 

 
Аңдатпа 

Әлеуметтік идентификация күйзеліспен байланысты отбасылық мәселелерді шешудегі тиімді 

әдіс. Мақалада, әлеуметтік идентификацияның отбасылық қарым-қатынасқа тигізетін оң әсері 

қарастырылады. Сондай-ақ, күйзелістің отбасылық өмірге тигізетін әсерін әлеуметтік идентификация 
бәсеңдететіндігі туралы автордың зерттеу жұмысының қорытындысы берілген. Зерттеудің нәтижесі 

бойынша, әлеуметтік идентификация мен еңбек күйзелісі арасында байланыс бар (p<.05), яғни 

әлеуметтік идентификация еңбекпен байланысты күйзелістің отбасылық құрылымға тигізетін кері 
әсерін төмендете алады. Тұлғаның өз отбасы мүшелерімен әлеуметтік идентификация деңгейі жоғары 

болған жағдайда, еңбек күйзелісінің отбасылық құрылымға тигізетін негативті әсері маңызды емес 

(p>.05). Керісінше, тұлғаның отбасы мүшелерімен төменгі деңгейдегі әлеуметтік идентификациясы 
жоғары идентификациялық деңгейге қарағанда, анағұрлым көп кері әсерін тигізетіні анықталған. 

Автор әлеуметтік идентификация күйзеліспен байланысты мәселелерді шешудегі маңызды 

және тиімді әдіс болуы мүмкін деп қорытындылайды. 

Түйін сөздер: күйзеліспен байланысты мәселелер, отбасылық қарым-қатынас, отбасылық өмір, 
әлеуметтік идентификация. 
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ЗНАЧЕНИЕ  КОНЦЕЦИИ  СОЦИАЛЬНАЯ  ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

В  РЕШЕНИИ  СЕМЕЙНЫХ  ПРОБЛЕМ  СВЯЗАННЫХ  СО  СТРЕССОМ 

 

Аннотация 

Существует социальная идентификация, как эффективный метод преодоления проблем, 

связанных со стрессом. В научной статье автором рассматривается вопрос о том, положительно ли 
связана социальная идентификация с решением проблем связанных cо стрессом, в том числе с 

семейными отношениями. В работе приводятся результаты оригинальных исследований автора, 

которые заключаются в социальной идентификации и может оказывать влияние на взаимосвязь 
между стрессом, полученным на работе и семейной функционированием. Результаты исследований 

показывают, что взаимодействие между социальной идентификацией и стрессом на работе было 

значительным (p<.05), которая в свою очередь означает, что социальная идентификация играет 

значительную роль, в снижении стресса на рабочем месте - влияющая на функционирование семьи. 
При высокой социальной идентификации в семье влияние стресса на работе не значительно влияет на 

семейные отношения между членами (p>.05), а более низкая идентификация с семьей оказывает 

сильное воздействие на человека при стрессе. 
Автор приходит к выводу, что социальную идентичность, можно считать важным и более 

эффективным методом для решения проблем, связанных со стрессом. 

Ключевые слова: проблемы связанные со стрессом, семейные взаимоотношения, семейное 
функционирование, социальная идентификация 

 

Social identification has a significant effect to deal with stress associated family problems. ‘Social 

identification’ has been defined by ‘Taifel [1] as ‘an individual’s self-concept which derives from his 
knowledge of his membership’. Considering this, Ellemers et al. study [2], social identification divides into 

three components, a cognitive component, an evaluative component and an emotional component. These 

components have important effect on members’ social perception, feeling and behaviours [3] which have 
importance for family relationship. This paper will analyze how the social identity influences by reducing 

stress. 

‘Stress’ has been described by Lazarus & Folkman [4] as ‘a relationship between the person and the 
environment that appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or 

her well-being’. There are studies have found that social identification is a significant variable for dealing 

with stress associated problems including, family functioning [5]. ‘Family functioning’ is defined as ‘the 

ability to adapt to stress and the ability to reduce family and it’s members susceptibility and vulnerability to 
stress” [6]. This paper will analyze how the social identity influences to overcome the family problems. 

The idea of the social identity’s role for solving the stress linked issues is discovered by Kiecolt-

Glaser & Newton [7]. Authors by examining couple’s production of stress hormones and family relationships 
found that women produced two particular stress hormones such as cortisol and norepinephrine during the 

discussion. Moreover, the research indicated that couples whose satisfying their family relationship showed 

more at fending off infections. The finding shows the significance of social relationship with family for 

individual’s stress perception. However, Kiecolt-Glaser & Newton confirm the findings by Beck [8] that 
only a positive family interaction may reduce individual’s stress, but relationships that involve negative 

norms contribute stress. It is reasonable from the social-identity theory that individual’s categorization with 

others increases group member’s a sense of social support that is associated positively with stress decrease. 
In other words, individual’s low family identification might appear as a decrease in a sense of supporting 

each other, spending less time together and a low feeling of togetherness. 

Social identification’s association with dealing with stress related family issues have discovered the 
studies have considered a coping with workplace stress. For instance, Jackson& Maslach’s study [9] 

conducting research with couples illustrating the impact of job-related stress on family life found that, people 

who were experiencing stress were more likely to display negative emotion and the less involvement to the 

family functioning. ‘Workplace stress’ is described as ‘the harmful physical and emotional responses that 
occur when the requirements of the job do not match the capabilities, resources, or needs of the worker’ [10]. 
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In addition, our research with samples faculty members in Kazakhstan showed that workplace stress’s 

negative impact on family functioning is dependent on individual’s social identification level with their 
family group [5]. It means, workplace stress is not negatively affects to family functioning (p>.05) that 

individual’s whose social identification with their family is high. In contrast, lower identification with family 

has more workplace stress’s negative impact on family functioning. It is because, when individual’s social 
identification with their family is high, their cognitive appraisal about family is central, and their ingroup ties 

affect family members that cause to decrease workplace stress’s negative affect to family. Furthermore, an 

increase ingroup tie gives an opportunity for members of family helping and supporting each other, spending 

a lot of time doing things together at home, and working hard at what they do in their home. This feeling of 
togetherness might lead to them increasing their family ingroup effect that is expressed they are proud to be a 

part of their family; getting along well with other members and consequently, guiding family as a central an 

individual’s mind. It is reasonable, a cognitive appraisal is central to theories of coping with psychological 
stress. 

In particular, the social identity concept has a significance to treat for depression the family members 

of military personnel who have movement on to another country. Studies have found that military 
deployment is not only has a positive effect to military personnel and their family, but also negative impacts 

on. [11]. Military job in itself is related to their military personnel’s emotional health (p < 0.001) [12] that 

linked with their family. For example, Mansfield et al. [13] investigating research with samples 250 000 

army wives and found that military personnel’s movement to another country is associated with stress related 
issues, including, anxiety disorders and depression. Depression is one of the stress linked health issues which 

generally treats with medicals. However, Cruwys et al.’s study [14] examining the relationship between 

increased social identification and reduction of depression symptoms suggests that increased social 
identification has positive effect on clients/patients in group – based interventions both in community and 

clinical settings. The findings by Cruwys et al. differ from social group-based intervention in existing 

psychotherapy treatment approach through term length, cost effectiveness and relapse-prevention 

possibilities. In fact, when people identified one group there is an increase social interaction and a sense of 
support that are the basic factors of treatment for depression. For example, social interaction by using 

psychological interview method might an important role to treat for depression; firstly, it is an emotional 

human interrelation by their open questions. The emotional transference is employed by the therapist as a 
means to overcome the resistance offered to the therapist when attempting to make the client’s unconscious 

conscious to him. Secondly, interview is a communication, which previous findings concluded that it is a 

basic method for treatment of well-being related issues. Thirdly, psychoanalytic interview categorize people 
as one group. It is because, when members have identity and categorize as one group they perceive 

themselves as part of the group that they belong to, and this may influence their protecting group members 

from adverse reactions to strain and perceptions, increase a sense of support and responses for stressors [15]. 

Dealing with stress related family issues is related to social support that is based on individual’s social 
identity with their group. For example, Billing & Moos [16] suggest that husbands whose wives have a high 

level of job stress reported their family relationships less positive. Coping with work related stress is directly 

associated with individual’s family support, and despite men work stressors having greater impact, 
supportive social resources, such as family support provides more effect to reduce workplace stress on 

family functioning. That means, people whose stress level are high, and receive high social support reduce 

their stress more than someone who has less social support. 
Baider et al. [17] share this view and believe that individual’s stress is directly related to their family 

support which is based on their social identification with their family group. They identify couples who were 

experiencing high psychological distress reported lower levels of perceived family support than the normal 

levels of stress. Social support which is based on social interaction among members of family can attenuate 
the influence of workplace stressors on well-being variables. For instance, LaRosso et al. [18] who were 

studying a group of men indicated that when individuals have complex support, this positive dynamics 

buffered the effects of workplace stressors. It is because when their sense of identity is high, they might 
influence others emotionally which gives them power to cope with stressors by protecting individuals from 

the deleterious effects of stress. Whereas workplace stress would not negatively effect on family functioning 

(p>.05) that individual’s whose social identification with their family is high [5]. As the previous study 

concluded, family functioning is a ‘central component a relation between stress and its internalizing 
outcomes’ [19]. 
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The recent study by Konrad [20] the relationship between family emotional expressiveness and family 

structure as proposed in Olson’s Circumflex model (cohesion, expressiveness, family communication and 

satisfaction) found that all four basic dimensions of family functioning are significantly associated with 
expressions of positive and negative emotions. Even though expressions of negative emotions impacts on 

family functioning variables, including, satisfaction, flexibility and communication, social identification 

moderates the relationship between stress and those variables. For instance, the study about relationship 
between social identification, workplace stress and satisfaction suggests that these variables were mediated 

by social support that is based on social identification [15]. 

In addition, communication and flexibility variables are also sensitive variables for workplace stress 

affect. Individual’s social identification with family may improve their flexibility and communication. 
Regular communication’s significant role for reducing stress and depression level is clear for the studies by 

Cruyws et al [14], Pratt et al. [21] and Scott [22] link communication and social identification each other. 

Considering this, the significance of social identity for dealing with stress is clear, and there are 
several principles of solving the stress related family issues by making social identification central. Firstly, 

individual’s social identification with their group should with excluding negative norms. In line with 

previous findings it is clear that, only a positive social identity has significant effect to cope with stressors. 

Secondly, intention to increase social identification with family group is a crucial to deal with stress 
associated issues. In fact, individual’s whose social identification with their family is low, those have poor 

family relationship patterns, such as having difficulties to form a bond with other members, and decrease a 

sense of family as a central part of their self-image [5] might cause increase family relationship issues. 
Furthermore, individual’s group identification with family group as a social resource that has significance in 

establishing individual’s confidence in their ability to cope with stress. 

In addition, enhancing knowledge about social identification’s significance for individual’s family life 
performance gives an opportunity being open mind from stressors and increases their consciousness to deal 

with stressors. 

To sum up, social identification’s role for dealing with stress related family issues is clear. The more 

social identification in group, the less negative affected from stressors that impact on family relationship. 
Although there are several methods for dealing with stress associated problems, social identification with 

excluding negative norms might be an effective method to solve the issues of family functioning in general. 
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ОСОБЕННОСТИ  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  АДАПТАЦИИ  ДЕТЕЙ 
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Аннотация 

В данной статье представлен анализ проблемы социально-психологической адаптации детей в 
целом, детей с ограниченными возможностями в частности, раскрываются причины трудной 

адаптации детей с ограниченными возможностями в социуме. Социальная адаптация является 

непрерывным процессом динамичного приспособления человека к условиям общественной среды. У 

детей, которые имеют какие-либо ограничения, из-за дефектов развития затруднено взаимодействие в 
общественной среде, ограничена возможность адекватного реагирования, они испытывают трудности 

в достижении поставленных целей в рамках существующих норм. Они нуждаются в помощи не 

только со стороны родителей, но и со стороны социума в целом. В статье также рассмотрены виды 
адаптации, факторы, влияющие на социально-психологическую адаптацию, особенности и 

последствия социальной адаптации детей с ограниченными возможностями в обществе.  

Ключевые слова: адаптация, социум, особенности социально- психологической адаптация, 

дети с ограниченными возможностями, проблемы адаптации в социуме, нарушения в развитии, 
факторы адаптации, особенности психологического развития, раскрытие потенциала. 
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МҮМКІНДІГІ  ШЕКТЕУЛІ  БАЛАЛАРДЫҢ  ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

БЕЙІМДЕЛУІНІҢ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 
Бұл мақалада тұтастай алғанда, мүгедек балалардың әлеуметтік-психологиялық бейімделуі, 

атап айтқанда, мүмкіндігі шектеулі балалардың қоғамға қиын бейімделуінің себептері ашылады. 

Әлеуметтік бейімделу адамның қоғамдық орта жағдайына динамикалық бейімделуінің үздіксіз 
процесі болып табылады. Қандай да бір шектеулері бар балаларда даму ақауларына байланысты 

қоғамдық ортада өзара іс-қимыл жасау қиын, барабар әрекет ету мүмкіндігі шектеулі, олар 

қолданыстағы нормалар шеңберінде қойылған мақсаттарға қол жеткізуде қиындықтарға тап болады. 

Олар ата-аналар тарапынан ғана емес, жалпы Социум тарапынан да көмекке мұқтаж. Мақалада 
сондай-ақ бейімделу түрлері, әлеуметтік-психологиялық бейімделуге әсер ететін факторлар, 

мүмкіндіктері шектеулі балалардың қоғамдағы әлеуметтік бейімделуінің ерекшеліктері мен салдары 

қарастырылған.  
Түйінді сөздер: бейімделу, қоғам, әлеуметтік-психологиялық бейімделу ерекшеліктері, 

мүмкіндігі шектеулі балалар, қоғамға бейімделу мәселелері, дамудағы бұзылулар, бейімделу 

факторлары, психологиялық даму ерекшеліктері, әлеуетті ашу. 
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FEATURES  OF  SOCIAL  AND  PSYCHOLOGICAL  ADAPTATION  OF 

CHILDREN  WITH  DISABILITIES 

 
Abstract 

This article presents an analysis of the problem of socio-psychological adaptation of children in 

General, children with disabilities in particular, reveals the reasons for the difficult adaptation of children 

with disabilities in society. Social adaptation is a continuous process of dynamic adaptation of a person to the 
conditions of the social environment. Children who have any limitations, due to developmental defects, 

interaction in the social environment is difficult, the ability to respond adequately is limited, they have 

difficulties in achieving their goals within the framework of existing norms. They need help not only from 
parents, but also from society as a whole. The article also considers the types of adaptation, factors affecting 

social and psychological adaptation, features and consequences of social adaptation of children with 

disabilities in society.  

Key words: adaptation, society, features of social and psychological adaptation, children with 
disabilities, problems of adaptation in society, developmental disorders, adaptation factors, features of 

psychological development, potential disclosure. 

 
В современном мире актуальность изучения проблем социально-психологической адаптации 

детей с ограниченными возможностями определяется малоизученностью психологических аспектов 

данного процесса. Несмотря на большое количество работ, посвященных вопросу социальной и 
культурной адаптации детей-инвалидов, в действительности социально-психологические проблемы 

рассматриваемой группы детей остаются не в полной мере разработанными и требуют дальнейшего 

их исследования. 

Известные отечественные психологи в качестве доминирующей стороны в развитии личности 
называют социальный опыт, который усваивается ребенком на протяжении всего детства. В процессе 
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усвоения этого опыта происходит не только приобретение детьми отдельных знаний и умений, но 

осуществляется развитие их способностей, формирование личности. В процессе социализации 
актуализируется опыт ранних этапов онтогенеза, связанный с формированием психических функций 

и первоначальных форм социального поведения; передача социального опыта через систему 

обучения и воспитания; и, наконец, взаимное влияние людей в процессе общения и совместной 
деятельности. 

Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями заключается в нарушении его 

связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 

ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и 
элементарного образования. 

Решение проблемы образования детей с ограниченными возможностями здоровья является в 

наши дни актуальным в силу объективных сложностей социального функционирования и вхождения 
ребёнка в общество. Многочисленные трудности могут иметь как биологическую, психическую, 

социальную природу, так и комплексный характер, проявляться в разной степени выраженности. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья умения и навыки адаптации в 
социум является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Очень важным является решение вопросов, связанных с обеспечением тех необходимых 
условий, которые позволят данной категории детей включиться в полноценный процесс 

социализации наряду со здоровыми детьми. 

Социально-психологическая адаптация является непрерывным процессом динамичного 
приспособления человека к условиям общественной среды. Ребёнок получает первый опыт адаптации 

к взаимодействию с людьми в семье, но общественная жизнь этим не ограничивается. 

Взаимодействие с социумом неизбежно в жизни абсолютно для каждого индивида. Вступление в 

социально активную жизнь многоэтапно. Важными ступенями которого становятся: дошкольное 
учреждение, школа, формальные и не формальные группы общения, участие в трудовой 

деятельности и многое другое [1]. 

Под социально-психологической адаптацией мы понимаем психолого-педагогический процесс, 
целью которого является создание таких условий деятельности ребенка, которые в наибольшей мере 

способствовали бы его полноценному психическому и личностному развитию, приобретению 

навыков, необходимых как в учебной, так и в трудовой деятельности, развитию компенсаторных 
механизмов за счет сохранных функций и их закреплению. 

Проблемы, связанные с воспитанием и развитием детей данной категории, решаются в рамках 

педагогического процесса в специальных школах-интернатах. 

Н.Т. Джайнакбаев, Т.А. Асимова и др. значительной проблемой таких детей считают 
психологическую неподготовленность к жизни в имеющейся системе социальных отношений. Дети 

изначально вступают в жизнь с уже низким порогом адаптационных и интеграционных способностей 

[2, с.14]. 
Как отмечает Батуева С.В., в ряду основополагающих факторов, которые определяют 

тенденцию вхождения в социальную среду, лежат многие личностные качества самого ребёнка и 

особенности микросреды, в которую он включается. К индивидуальным особенностям ребёнка, от 
которых зависит продуктивность его адаптации, можно отнести его эмоциональные и 

интеллектуальные качества, потребностно-мотивационную сферу, а также некоторые 

индивидуальные характерно-типологические особенности [3, с. 21]. Способность и умение 

подстраиваться под критерии общественных суждений и принципов складывается в процессе 
целенаправленного воспитания. 

Л.С. Выготский писал: «Способ развития и воспитания у дефективного ребенка существенно 

иной, чем у нормального, и поэтому техника обучения ребенка с дефектом при принципиальном 
абсолютном тождестве психологической природы этого процесса с обучением нормального ребенка 

будет всегда отличаться глубоким своеобразием [4]. 

 Родители, столкнувшись с проблемой воспитания аномального ребенка, как правило, пытаются 

решить ее с помощью различных медицинских рекомендаций, стараясь исправить первичный дефект. 
Это конечно имеет большое значение для развития ребенка, но под час забывается, что именно в 

первые годы жизни идет ускоренное развитие коры головного мозга. Именно в это время 
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закладываются те психические функции, которые в последствии будут необходимы при вхождении 

ребенка в контакт с социальным окружением. Поэтому многие дети, начиная обучение в школе, 

показывают стойкую картину несформированности основных психических свойств, необходимых в 
процессе обучения [5]. 

Здесь уместно обратиться к тому как Выготский понимал отношение дефекта и развития 

высших психических функций. Он писал, что дефект и недоразвитость высших психических функций 
у аномального ребенка стоят в ином отношении друг к другу, чем дефект и недоразвитость 

элементарных функций. В то время как недоразвитие элементарных функций часто является прямым 

следствием того или иного дефекта, недоразвитие высших функций у аномального ребенка возникает 

обычно как добавочное, вторичное явление, надстраивающееся на основе его первичных 
особенностей. Причину недоразвития высших психических функций Выготский видит не в том, что 

дефект непосредственно препятствует их развитию или делает невозможным их появление. В его 

экспериментах показано, что принципиально возможно развить у ребенка те способы деятельности, 
которые лежат в основе высших функций. Поэтому, недоразвитие этих функций - вторичная 

надстройка над дефектом. Недоразвитие является следствием того, что можно назвать выпадением 

аномального ребенка из коллектива. Этот процесс можно описать следующим образом. Из-за того, 

что ребенок осознает свой дефект как ненормальность, у него возникает ряд особенностей, которые 
препятствуют нормальному развитию коллективного общения и взаимодействия этого ребенка с 

окружающими его людьми. Выпадение из коллектива или затруднение социального развития, в свою 

очередь, обеспечивает недоразвитие высших психических функций, которые при нормальном 
процессе развития возникают непосредственно с развитием коллективной деятельности ребенка. 

Также Л.С. Выготский считал, что социальное и индивидуальное развитие ребенка не 

противодействуют друг другу, а выступают как две разные формы одной и той же психической 
функции [4, c. 227]. По его мнению, социальную среда является источником развития личности. 

У детей, которые имеют какие-либо ограничения, из-за дефектов развития затруднено 

взаимодействие в общественной среде, ограничена возможность адекватного реагирования, они 

испытывают трудности в достижении поставленных целей в рамках существующих норм. 
Согласно последним данным число детей с ограниченными возможностями с каждым годом 

только неуклонно растет. Этому способствует множество не до конца изученных факторов. 

Социализация, обучение и развитие детей с ограниченными возможностями происходили в 
специальных интернатах, изолировано от общества. 

В наше время ожили и практика, и наука, и общественное сознание в отношении детей с 

ограниченными возможностями. Появились новые идеи по способам решения возрастающего 
количества детей с ограниченными возможностями. Общество по-новому воспринимает саму суть 

данной проблематики.  

Существуют различные проблемы детей с ограниченными возможностями: реабилитация, 

общественная адаптация, общественная интеграция, адаптация к сложным жизненным ситуациям [5]. 
Они нуждаются в помощи не только со стороны родителей, но и со стороны социума в целом, и 

посторонних людей, в частности. 

Главными причинами трудной адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями 
являются: нехватка здоровья как физического, так и психического; отсутствие социального опыта; 

критическая семейно-экономическая ситуация [6]. 

По данным ЮНЕСКО число детей с ограниченными возможностями по всему миру составляет 

около 3% от общего количества, и с каждым годом этот показатель растет, что ясно говорит о 
необходимости заниматься разработкой продуктивных мер по их общественной приспособленности к 

жизни в обществе. 

Прежде всего, это обуславливается, типом начального заболевания, характером изменения или 
отклонения в развитии, разными особенностями проявления заболевания, а также спецификой 

изменений пораженных органов и систем органов, характером и степенью выраженности патологии 

[7]. Отсутствие способности к самоконтролю, самообслуживанию и саморазвитию в течение всей 
жизни объясняется кардинальными ограничениями его жизнедеятельности в детстве. 

Критической точкой в жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от того, каким дефектом он страдает, является период, когда он начинает осознавать, что его внешние 

данные отличаются от других людей и пытается в этой связи предвосхитить последствия для него 
этих различий. В случае, если окружающие ребенка люди никаким образом не акцентируют 
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внимание на дефекте и неудобствах, которые он несет ребенку, моральная-психическая 

напряженность постепенно спадает. Если же ребенок становится объектом насмешек и 
издевательства со стороны сверстников и окружающих, возникает тяжелейший внутренний 

конфликт, последствия которого бывают трудно предсказуемыми. 

Существуют несколько типов адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 
социальную среду: 

Психическая адаптация выражается в перестройке динамического стереотипа личности в 

соответствии с новыми требованиями окружающей среды. 

Социально-психологическая адаптация - это оптимизация взаимоотношений личности и 
группы, сближение целей их деятельности, ценностных ориентации, усвоение индивидом норм и 

традиций групп, вхождение в их ролевую структуру. 

Социальная адаптация - это постоянный процесс активного приспособления индивида к 
условиям социальной среды. 

Названные типы адаптации, хотя и имеют свои специфические особенности, проявляются как 

единое целое, в едином процессе приспособления ребенка к новым ситуациям жизни. Процесс 
адаптации к окружающей социальной среде идет непрерывно. Однако его обычно связывают с 

кардинальными изменениями, происходящими на жизненном пути индивида. 

Наиболее общей доминирующей закономерностью при всех видах отклонений является 

нарушение речевого общения, способности к приему и переработке информации. Другая важная 
закономерность психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья - трудность 

их социальной адаптации, установления взаимоотношений с социальной средой. 

Развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья ставит перед родителями все 
новые и новые проблемы, которые должны грамотно и заинтересованно решаться. Одной из таких 

наиболее сложных проблем является реализация потребности ребенка в общении со сверстниками. 

Родители не должны допускать, чтобы эти отношения складывались стихийно, и окружающие 

сверстники смеялись над его психическими и физическими недостатками. Однако рано или поздно 
ребенку придется общаться с окружающим миром, и, если у него не будут выработаны необходимые 

навыки взаимодействия с другими людьми, для него обособленность от сверстников может привести 

к постепенной изолированности от социума [8]. 
Множество проблем и трудностей имеют психическо-социальную природу, которые 

проявляются в различной степени выраженности. Несомненно, процессы реабилитации и 

социального воспитания занимают значительное место в системе коррекционной педагогики [9]. 
Для этой категории людей должны быть максимально натурально воссозданы все обязательные 

условия, облегчающие их жизнь. Также врачами, психологами, социальными работниками должны 

быть проведены действенные работы с обществом по подготовке к принятию детей с недостатком 

возможностей. Данные меры помогут снизить положительно растущую тенденцию проявлений 
психосоматических заболеваний и невротических реакций у детей с ограниченными возможностями, 

что в свою очередь существенно снизит затраты на их лечение на уровне семей и государства [10].  

Благополучная социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
позволяет этой категории детей более успешно приспособиться к нормальной жизни, усилить 

гуманные тенденции в обществе, вернуть их общественную ценность, но единого пути решения 

проблемы общественной адаптации детей с ограниченными возможностями на сегодняшний день 
нет, поэтому для ее решения используются различные разработки педагогов и психологов. Из-за того, 

что социальная адаптация детей с ОВЗ имеет свои характерные особенности, то и направления в 

способах разрешения этой проблемы должны быть и динамичными, и разноуровневыми, и 

многофакторными. В свою же очередь должны быть предприняты все возможные наиболее 
эффективные способы для широкого раскрытия адаптивного потенциала детей с ограниченными 

возможностями. 

Индивидуальный подход, социально-ориентированные условия воспитания и врачебно- 
педагогической помощи могут эффективно повлиять на патологию и положительную динамику в 

процессе социально-психологического развития детей с ограниченными возможностями.  

Таким образом, социально-психологическая адаптация - это сложный, многоэтапный (в 

некоторых случаях протекающий с осложнениями) процесс как для здорового ребенка, таки для 
детей с ОВЗ. Основополагающим фактором успешного вхождения ребенка в социум является его 

непосредственное окружение: работники организаций образования, члены семьи и социума - все они 
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несут ответственность за осуществление наиболее продуктивного, безболезненного процесса 

становления его как полноправного члена общества. Если каждый ребенок будет расти в подобной 

здоровой психологической обстановке, в независимости от того, инвалид он или полноценный, 
можно быть абсолютно уверенными в здоровом развитии будущего поколения в общем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  БРАКОМ 

В  МОЛОДЫХ  И  ЗРЕЛЫХ  СЕМЬЯХ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы удовлетворенности браком в молодых и зрелых семьях. 

Экспериментальной базой исследования были 20 пар с различным стажем супружеской жизни, из 
них, 10 пар - молодые супруги, до 7 лет стажа и 10 пар - супруги, которые прожили в браке более 

пятнадцати лет, всего 40 человек. Была использована методика «Опросник удовлетворенности 

браком» и статистический критерий Пирсона. На основе статистической обработки эмпирических 
результатов, были сделаны выводы. Доказано, что существует выраженная зависимость между 

семейным стажем испытуемых, полом супругов и удовлетворенностью ими своим браком. 

Обнаружено, что зрелые пары более сформированы и их индивидуальная удовлетворенность браком 
менее зависима друг от друга, то есть корреляция в паре «супруга-супруг» выражена меньше. Данное 

исследование позволит учитывать особенности дисгармоничных отношений при разработке 

программ семейного консультирования.  

Ключевые слова: удовлетворенность браком, молодые супруги, зрелые супруги, 
благополучная семья, неблагополучная семья.  
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ЖАС  ЖӘНЕ  ЖЕТІЛГЕН  ОТБАСЫЛАРДАҒЫ  НЕКЕМЕН  ҚАНАҒАТТАНУДЫ  ЗЕРТТЕУ 

 

Аңдатпа 

Мақалада жас және жетілген отбасылардағы некемен қанағаттану мәселелері қарастырылады. 

Эксперименталды зерттеу базасы ерлі - зайыптылар өмірінің әр түрлі өтілі бар 20 жұп болды, оның 
ішінде 10 жұп - жас ерлі-зайыптылар, 7 жылға дейін жұмыс өтілі бар 10 жұп-он бес жылдан астам 

некеде тұрған ерлі-зайыптылар, барлығы 40 адам. "Некемен қанағаттану сауалнамасы" әдістемесі мен 

Пирсон статистикалық критериясы қолданылды. Эмпирикалық нәтижелерді статистикалық өңдеу 
негізінде қорытынды жасалды. Сыналушылардың отбасылық өтілі, ерлі-зайыптылардың жынысы 

және олардың өз некесіне қанағаттанушылығы арасында айқын тәуелділік бар екендігі дәлелденді. 

Жетілген жұптар неғұрлым қалыптасқан және олардың некемен жеке қанағаттануы бір-біріне аз 
тәуелді, яғни "жұбайы-зайыбы" жұбында корреляция аз көрінеді. Бұл зерттеу отбасылық кеңес беру 

бағдарламаларын әзірлеу кезінде дисгармоникалық қатынастардың ерекшеліктерін ескеруге 

мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: некеге қанағаттану, жас жұбайлар, жетілген жұбайлар, бақытты отбасы, 
қолайсыз отбасы. 
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THE  STUDY  OF  SATISFACTION  WITH  MARRIAGE  AMONG  YOUNG  AND  MATURE 

FAMILIES 

 

Abstract 
The article deals with the issues of satisfaction with marriage in young and mature families. The 

experimental base of the study were 20 couples with different experience of married life, of them, 10 couples 

- young spouses, up to 7 years of experience and 10 couples - spouses who have lived in marriage for more 
than fifteen years, a total of 40 people. The technique of "the Questionnaire of marriage satisfaction" and the 

statistical criterion of Pearson were applied in the study. On the basis of statistical processing of empirical 

results, conclusions were drawn. It is proved that there is a pronounced relationship between the family 

experience of the subjects, the sex of the spouses and their satisfaction with the marriage. It is found that 
mature couples are more formed and their individual satisfaction with marriage is less dependent on each 

other, that is, the correlation in the couple "spouse" is less pronounced. This study will take into account the 

peculiarities of disharmonious relations in the development of family counseling programs. 
Keywords: satisfaction with the marriage, the young couple, mature couple, happy family, 

dysfunctional family.  

 
Известно, что в последнее время в мировой науке были проведены ряд исследований, целью 

которых было выяснить: какие факторы в большей, а какие в меньшей степени влияют на успешность 

супружества, на сохранение семьи и счастливую супружескую жизнь. Изучение взаимовлияния 

различных факторов на удовлетворение семейной жизнью является важными и для социального 
общества нашей страны, что и обусловило актуальность темы исследования 

В связи с этим, целью исследования было определение уровня удовлетворенности браком у 

семейных пар с разным стажем супружеской жизни. Для этого провели исследование степени 
удовлетворенности браком и с помощью статистической обработки полученных результатов 

установили связи между показателями. 

Экспериментальной базой исследования были 20 пар супругов с различным стажем 

супружеской жизни (10 пар - молодые супруги и 10 пар - супруги, которые прожили в браке более 
пятнадцати лет). Всего в исследовании приняли участие 40 человек.  
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Характерной приметой постиндустриального общества является желание молодых людей 

обустроить свою личную жизнь альтернативным способом - не вступать в брак в самом начале 

близких отношений или вовсе не оформлять официальных отношений. Таким образом, наблюдается 
эволюция формы брака и существенно трансформируется отношение к браку. К альтернативным 

формам брака относят: незарегистрированное сожительство, открытый, сознательно бездетный брак, 

групповой и гомосексуальный браки [1]. 
В каждой культуре существуют представления о том, какой должна быть семья, что говорит о 

её традиционности и стереотипности. Именно поэтому имеются существенные различия в 

представлениях о времени вступления в брак, распределении обязанностей, отношений между 

супругами, родителями и детьми, которые передаются и усваиваются из поколения в поколение, что 
указывает на «историчность» семьи [2]. 

Главной особенностью семьи является её полифункциональность. Ни одна из функций семьи 

не является ведущей, основной. Полифункциональность семьи приводит к множественному 
количеству семейных ролей, что часто порождает конфликтный характер семейных 

взаимоотношений.  

В связи с изменением семейных функций в современном обществе изучение социально-

психологических аспектов семьи и брака, исследование взаимодействия супругов, их 
удовлетворенности супружеством, стабильности и устойчивости отношений являются в настоящее 

время наиболее важными задачами психологии семьи. Основной составляющей социально-

психологического климата семьи является уровень удовлетворенности супругов взаимоотношениями 
в браке в целом. Поэтому в психологическом исследовании основной акцент ставится на изучение 

именно удовлетворённости браком. Большинство специалистов определяют её как внутреннюю 

субъективную оценку, отношение супругов к собственному браку. Удовлетворенность 
рассматривается как соответствие между наличным и желаемым, либо отождествляется с 

субъективно переживаемым ощущением удовольствия-неудовольствия при оценке супругами всех 

аспектов брака [3]. В психологической литературе выделяются так называемая общая 

удовлетворенность браком и удовлетворенность отдельными аспектами супружества, которая 
складывается из ряда оценок его различных сторон в зависимости от требований, предъявляемых к 

личности партнера и к обстоятельствам семейной жизни. Следовательно, необходимо учитывать и 

всесторонне изучать факторы, влияющие на удовлетворенность супругов браком. 
Наиболее четкое определение именно удовлетворённости браком даёт С.И.Голод: 

«Удовлетворённость браком, очевидно, складывается как результат адекватной реализации 

представления о семье, сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с различными 
событиями, составляющими его опыт (действительный или символический) в данной сфере 

деятельности» [1]. В работах некоторых авторов центральное место занимает термин 

«неудовлетворенность браком». В частности, Э. Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис в совместной работе 

утверждают, что характер травматизирующего влияния неудовлетворенности в значительной мере 
зависит от степени осознанности данного состояния [4]. Они выделяют два вида 

неудовлетворенности брачными отношениями: осознанная и плохо осознаваемая 

неудовлетворенность. 
Таким образом, психологическое изучение семьи характеризуется многообразием подходов, 

разноплановостью употребляемых категорий, неопределенностью и чрезмерной широтой охвата 

супружеских отношений. Вместе с тем в этих исследованиях ставится ряд проблем, требующих 

своего решения, в том числе и вопросы вычленения основных критериев удовлетворенности браком, 
разработка новых теоретических подходов к изучению факторов удовлетворенности браком. В связи 

с этим актуальность исследования факторов, влияющих на качество брака, для всесторонней 

диагностики и коррекции семейных отношений при оказании психологической помощи семье резко 
возрастает.  

Следует отметить, что в основу большинства инструментов, предназначенных для измерения 

качества межличностных отношений супругов был положен принцип согласия. Т.А.Гурко [5] 
выделила четыре группы факторов удовлетворённости браком. Среди них социально-

демографический и экономический, внесемейный, поведенческий и межсупружеские отношения. 

Для изучения проблемы связи уровня удовлетворенности браком и самооценки, объектом 

нашего исследования были выбраны две группы супругов. Первую группу составляли супруги, 
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прожившие в браке на момент исследования менее 7 лет, вторую - более 15 лет, все пары - жители 

города Алматы.  
Построение исследования было направлено на анализ влияния самооценки на 

удовлетворенность браком. Исходя из данных, полученных в процессе теоретического анализа, была 

сформулирована гипотеза относительно возможной взаимосвязи самооценки и степенью 
удовлетворенности браком. В ходе исследования использовалась методика «Опросник 

удовлетворенности браком» В.В.Столина, Т.Л.Романова, Г.П.Бутенко [6]. 

Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. 

Сводная таблица результатов удовлетворенности браком у молодых супругов 

 

Категория результатов удовлетворенности Молодые супруги (количество чел) 

мужчины  женщины 

Абсолютно неблагополучные 0 0 

Неблагополучные 1 1 

Скорее неблагополучные 2 3 

Переходный 3 2 

Скорее благополучные 4 4 

Благополучные 0 0 

Абсолютно благополучные 0 0 

Средний результат (в баллах) 26,6 27,1 

 

Анализируя результаты в группе молодых супругов (таблица 1), обнаружено, что двое супругов 

рассматривают свой брак как неблагополучный, 8 человек как скорее благополучный 5 супругов как 
переходный. В данной группе испытуемых не зарегистрировано благополучных и абсолютно 

благополучных супругов. Средний балл показателей благополучия: 26,6 – у мужчин и 27,1 – у 

женщин показал, что молодые пары в выборке оценивают свой уровень удовлетворения браком как 

переходный. Далее разберем показатели благополучия в семьях зрелых супругов (таблица 2). 
 

Таблица 2. 

Сводная таблица результатов удовлетворенности браком у зрелых супругов 
 

Категория результатов удовлетворенности Зрелые супруги (количество) 

мужчины женщины 

Абсолютно неблагополучные 0 0 

Неблагополучные 0 0 

Скорее неблагополучные 0 0 

Переходный 1 1 

Скорее благополучные 3 0 

Благополучные 1 3 

Абсолютно благополучные 5 6 

Средний результат (в баллах) 37,8 38,0 

 

В сводной таблице удовлетворения браком зрелых супругов (таблица 2) показывается, что 
примерно половина респондентов оценивает свой брак как абсолютно благополучный, а средний 

балл удовлетворения браком (у мужчин – 37,8; у женщин – 38,0) соответствует уровню 

«благополучный брак». 

Таким образом, при рассмотрении степени удовлетворения браком в зависимости от его стажа 
замечено, что большинство зрелых пар оценивает свой брак как благополучный и очень 

благополучный, в то время как молодые пары указывают на меньшую удовлетворенность браком. 

Следует отметить, что средний балл удовлетворенности браком в обеих группах выше у женщин, чем 
у мужчин.  
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По полученным результатам нами выведено среднее значение удовлетворенности браком. У 

молодых пар оно составляет 26,85 баллов, что соответствует переходному уровню удовлетворения 

браком. У зрелых пар уровень удовлетворения браком несколько выше. Оно составляет 37,9 баллов, 
что соответствует уровню «благополучный брак». 

Для статистической обработки результатов был выбран линейный корреляционный анализ 

Пирсона [7]. На первом этапе анализировалась разница между удовлетворенностью браком у мужчин 
и женщин в группе «молодые супруги». При рассмотрении корреляции в группе молодых супругов 

выяснено, что rxyэмп=0,94 находится в зоне значимости и результат положительный. Коэффициент 

свыше 0,90 считается очень сильным, то есть выявлена статистически достоверная положительная 

зависимость между двумя величинами, а именно чем выше удовлетворенность браком у мужчин, тем 
выше удовлетворенность браком у женщин и наоборот. 

В группе зрелых супругов коэффициент корреляции составил 0,89. При определении 

критических значений получились следующие результаты: 0,63 (для P  0,05) и 0,77 (для P  0,01). 

При рассмотрении результатов по зрелым парам выяснено, что коэффициент корреляции находится в 

зоне значительности и является достаточно сильным. Удовлетворенность браком на уровне 1% 

значима и положительна, то есть чем выше удовлетворенность браком у мужчин, тем выше у 

женщин. Но по сравнению с группой молодых супругов у зрелых пар наблюдается тенденция 
приближения коэффициента корреляции к нулю, что позволяет сделать вывод, что зрелые пары более 

сформированы и их индивидуальная удовлетворенность браком менее зависима друг от друга. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что о качестве брака достаточно сложно 
судить по степени удовлетворенности браком, поскольку удовлетворенность или 

неудовлетворенность браком, видимо, определяется не сколько реальным качеством брака, сколько 

другими показателями. Удовлетворенность или неудовлетворенность браком зависит от многих 
критериев, которые остались за гранью нашего исследования.  

Также нами была предпринята только попытка дифференцировать супружеские группы по 

возрастным категориям. Интересно исследовать влияние состояния неудовлетворенности браком 

родителей и процессов воспитания ребенка. За пределами нашего исследования осталось множество 
вопросов, которые нуждаются в дальнейшем исследовании, ведь семейная психология и 

исследования в этой области считаются наиболее сложными, но, надо заметить, что это и наиболее 

интересная область психологии, наиболее жизненная область. 
Итак, по итогам проведенного исследования, можно сделать выводы, что удовлетворенность 

браком у молодых пар достоверно ниже, чем у зрелых супругов. Также обнаружено, что чем выше 

удовлетворенность браком у мужчин, тем выше у женщин, в то же время, по сравнению с группой 
молодых супругов у зрелых пар наблюдается тенденция приближения коэффициента корреляции к 

нулю, что позволяет сделать вывод, что зрелые пары более сформированы и их индивидуальная 

удовлетворенность браком менее зависима друг от друга. 

Нельзя не учитывать различного рода факторы, влияющие на удовлетворённость браком, 
необходимо уделять внимание таким переменным, как: наличие детей в браке и их количество, 

характер родительской семьи каждого супруга, род деятельности, профессия, другие 

психофизиологические характеристики, например, биоритмы и т.д. Все эти факторы в той или иной 
степени участвуют в формировании субъективного чувства удовлетворённости либо 

неудовлетворённости браком.  
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Abstract 
This article deals with the problem of forming the value orientations of young people, which is one of 

the most complex and attracting the attention of scientists tasks since ancient times, due to the complexity of 

the process of their determination by social and cultural factors. 
Key words: moral values, social and psychological aspects, student youth, professionalization 

 

Изменения, происходящие в духовной, экономической и социальной сферах общества влекут за 

собой радикальные изменения в психологии и ценностных ориентациях. В большей степени это 
отражается на развитии ценностных ориентаций молодого поколения. Эта группа является чутким 

индикатором происходящих перемен. Неизбежные изменения сложившихся устоев, приводит к 

переоценке ценностей, что более всего проявляется в сознании этой социальной группы. 
Студенчество как социальная группа отличается от других групп молодежи некоторыми осо-

бенностями: формами организации своей жизнедеятельности, сосредоточенностью в крупных вузах и 

относительной самостоятельностью в выборе деятельности в учебное и внеучебное время [1, с.32]. 

В социально-психологическом аспекте, как считает И.А. Зимняя студенчество по сравнению с 
другими группами населения отличается наиболее высоким образовательным уровнем, наиболее 

активным потреблением культуры и высоким уровнем познавательной мотивации. В то же время 
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студенчество – социальная общность, характеризуемая наивысшей социальной активностью и 

достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. Учет этой 

особенности студенчества лежит в основе отношения преподавателя к каждому студенту как 
партнеру педагогического общения, интересной для преподавателя личности. В русле личностно-

деятельностного подхода студент рассматривается как активный, самостоятельно организующий 

свою деятельность субъект педагогического взаимодействия. Ему присуща специфическая 
направленность познавательной и коммуникативной активности на решение конкретных 

профессионально-ориентированных задач. Основной формой обучения для студенчества является 

знаково-контекстное [2]. 

Для социально-психологической характеристики студенчества важно, что этот этап развития 
жизни человека связан с формированием относительной экономической самостоятельности, отходом 

от родительского дома и образованием собственной семьи. Студенчество – центральный период 

становления человека, личности в целом, проявления самых разнообразных интересов. Это время 
художественных, технических и научных достижений, интенсивной и активной социализации челове-

ка как будущего «деятеля», профессионала, что учитывается преподавателем в содержании, пробле-

матике и приемах организации учебной деятельности и педагогического общения в вузе [2, с.13]. 

Студенческий возраст, по утверждению Б. Г. Ананьева, является сенситивным периодом для 
развития основных социогенных потенций человека. Высшее образование оказывает огромное 

влияние на психику человека, развитие его личности. За время обучения в вузе, при наличии 

благоприятных условий, у студентов происходит развитие всех уровней психики. Они определяют 
направленность ума человека, формируют склад мышления, который характеризует 

профессиональную направленность личности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно 

высокий уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия, представлений, 
памяти, мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных интересов, уровня 

владения определенным кругом логических операций. Гуманитарии часто характеризуются широтой 

познавательных интересов, эрудированностью, богатым словарным запасом, умением соотносить 

конкретные и абстрактные понятия [1]. 
Своеобразием психологии студенчества объясняется непосредственность, стремление проявить 

себя, категоричность и нетерпимость к мнению других, приводящее к поспешным решениям [3]. 

Студенчество, как социальная группа, уже освободилось от абстрактного содержания детства, но еще 
не наполнилось конкретным содержанием социальных функций зрелости и находится между двух 

полюсов. Студенчество, с одной стороны является предметов образовательной опеки государства, а с 

другой стороны, способно принимать деятельное участие в общественной жизни. 
Если рассмотреть понятие академического образования в связи с ценностными ориентациями, 

то можно понять, что это культурный стержень, «память» социума, частью которого всегда были и 

будут ценности. Поэтому, студенчество сочетает в себе историю мира в виде совокупности 

теоретических знаний и перспективы его развития на практике. 
Для студентов годы обучения – один из важнейших периодов их жизни. Это время получения 

образования, приобретения профессиональной квалификации, этап согласования своих желаний, 

возможностей, ориентаций с условиями и требованиями со стороны общества. Они, в частности, 
выражаются в наборе профессий, специальностей и должностей, которые не всегда достаточно 

хорошо известны выпускнику школы, абитуриенту, студенту. Постоянно меняющиеся условия и 

обстоятельства часто изменяют и уродуют взгляды и принципы развивающейся личности. 

Негативные явления, являющиеся следствием не только экономического кризиса, но и социального 
кризиса затрудняют воспитательную работу с молодежью.  

Ценностные ориентации, являясь одним из центральных личностных новообразований, 

выражают сознательное отношение человека к социальной действительности, а также определяют его 
поведение. Важной является связь ценностных ориентаций с направленностью личности. 

Направленность личности – это одна из самых важных характеристик. Содержание направленности - 

это, прежде всего, социально обусловленные отношения личности к окружающей действительности. 
Через направленность личности ценностные ориентации находят свое выражение в деятельности 

студентов. И после этого они становятся устойчивыми мотивами деятельности и затем, 

превращаются в убеждения. Таким образом, становление ценностных ориентаций тесно связано с 

развитием направленности личности. В удовлетворении личных и индивидуальных потребностей 
через посредство общественно полезной деятельности реализуется отношение индивида к обществу и 
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соответственно соотношение личностного и общественно значимого. В этой связи, ценности 

приобретают качества реально действующих мотивов и источников осмысленности бытия, ведущие к 
росту и совершенствованию личности в процессе собственного последовательного развития. 

Изменения в учебной деятельности, в характере взаимоотношений со сверстниками, 

преподавателями и родителями возникают в связи с переходом учащихся из общеобразовательной 
школы в среднее профессиональное образовательное учреждение или высшее учебное заведение.  

Центральным личностным новообразованием юношеского возраста, является 

профессиональная направленность, которая, с одной стороны формируется в результате социально-

нравственного, профессионального личностного самоопределения и в процессе осуществления 
трудовой или учебно-профессиональной деятельности, а с другой стороны, само обуславливает и 

самоопределение, и деятельность. Социально-нравственное самоопределение заключается в 

осознании своего места в обществе, осознании себя членном общества, а также осознанием смысла 
жизни вообще и своей жизни в частности. Профессиональное самоопределение личности при 

поступлении в среднее специальное учебное учреждение, представляет собой осознании социальной 

ценности той или иной профессии, а также своих интересов и способностей, и выбор на этой основе 
определенной профессии определенного уровня классификации. Выбор профессии - это не только 

выбор будущей профессиональной деятельности, но и выбор жизненного пути, выбор своего места в 

системе общественного производства. Ряд последователей поднимают выбор профессии на уровень 

самоопределения личности [4]. Юношеский возраст ознаменован крупными личностными 
перестройками, существенным изменением всей мотивационной сферы.  

Высшее учебное заведение служит не только и может быть не столько для передачи 

специальных знаний, сколько для развития и воспроизведения особого культурного слоя, важнейшим 
элементом которого является и сам специалист. Его как представителя определенной культуры 

характеризует не только специфический набор знаний и умений, но и определенное мировоззрение, 

жизненные установки и ценности, особенности профессионального поведения и т.п. Поэтому 

специалист не только передает студенту знания и профессиональные умения, а приобщает его к 
определенной культуре, и чтобы эта культура развивалась и воспроизводилась, необходимы живые 

люди, живое человеческое общение [5]. 

У первокурсников расширяются социальные связи. Они становятся не только студентами 
первого курса, но и включаясь в профессиональную общность людей, объединяются по признаку 

определенного вида профессионального труда. Участие в учебно-профессиональной деятельности 

изменяет требования, предъявляемые к студентам со стороны преподавателей, эдвайзеров и 
сверстников. Появляется система прав и обязанностей, существенно отличающаяся от школьной. 

Самой главной задачей, является усвоение норм, правил и требований учебной деятельности в вузе. В 

дальнейшем это способствует лучшей адаптации и активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся.  
Ценностные ориентации, как элемент мировоззрения, соединяют в себе функции знания, 

самосознания и целеполагания личности. Через ценностные ориентации знания приобретают для 

человека личностный смысл, становятся опорой деятельности. В развитии ценностных ориентаций 
важным является развитие общих интеллектуальных способностей. 

На первом курсе обучения в университете в модели личности студента на объективно-

психологическом уровне доминирует морально-нравственный компонент (дисциплинированность, 
добросовестность, организованность, ответственность). Именно эти качества личности, 

сформированные еще в школьные годы, активно участвуют в адаптации студента-первокурсника к 

обучению в вузе и обеспечивают его успешность. В учебном процессе на первом курсе, вероятно, 

необходимо поддерживать и усиливать развитие названых качеств (черт) личности. Развитие этих 
качеств личности будет, на наш взгляд позитивно влиять на развитие других компонентов 

объективно-психологической модели личности студента, а, следовательно, на процесс 

профессионального становления студента-первокурсника.  
Участие будущего профессионала в учебной, а затем в профессиональной деятельности 

способствует формированию адекватного представления о будущей профессии и рефлексии себя как 

будущего специалиста. На формирование профессионального самосознания студента оказывают 

влияние различные виды учебной деятельности. Среди них можно выделить научно-
исследовательскую деятельность, работа в ходе педагогической и производственной практики, труд 

во внеучебное время, установление межличностных отношений не только с членами своей группы, 
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но и представителями других специальностей. Принятие групповых норм, целей и идеалов не только 

общеуниверситетской группы, в соответствии с курсом обучения, но и норм группы по 

специализации.  
Образ себя как профессионала носит диффузный характер. На наш взгляд это связано с низкой 

осведомленностью о профессии. Если обучение на первом курсе носило ознакомительный характер с 

правилами внутри вуза и внешними требованиями, предъявляемыми к студенту. То на втором курсе, 
на наш взгляд, происходит обмен ценностными ориентациями внутри группы. То есть, в ходе 

оценивания предметов общеобразовательного цикла и соотнесением собственных представлений о 

профессиональном развитии, у студентов часто возникает когнитивный диссонанс. В этот период 

студент учится синтезировать разрозненную информацию из различных источников: сокурсники, 
преподаватели и внеуниверситетская среда.  

В личности студента-второкурсника доминирующую позицию занимает интеллектуально-

волевой компонент (познавательная активность, инициативность, самостоятельность). Можно 
предположить, что повышение уровня развития интеллектуально-волевого и коммуникативного 

компонентов, может позитивно влиять на развитие ценностных ориентаций, а также на личность в 

целом. 

На втором курсе заканчивается этап адаптации к вузовскому обучению. На данный факт 
указывает то, что в этот период активно формируется и совершенствуется интеллектуально-волевая 

сфера личности студента. 

Третий курс характеризуется становлением новой формы учебной деятельности, адекватной 
требованиям вуза – студенты проявляют активность, самостоятельность, а также накапливают 

специальные знания, умения и навыки. При этом формирование творческого подхода к учебной 

деятельности сопровождается ростом социального статуса индивида в группе и закреплением 
студенческого стиля жизнедеятельности.  

Кризис третьего курса приводит к проблеме профессиональной идентичности. На третьем 

курсе увеличивается количество предмет по специальности и происходит соотнесение представлений 

о том, какой свою будущую профессию представлял студент и тем, какой он видит ее сейчас. Иногда 
эти представления не совпадают. Итогом такого переосмысления является следующее, некоторые 

студенты начинают переводиться на другие, более «интересные» с их точки зрения специальности. 

То есть происходит переосмысление ценностей. Рано или поздно происходит осознание себя, своей 
роли в профессии и желание обрести модель профессионального развития.  

Выпускной четвертый курс является не только завершающим этапом образования – это 

своеобразный итог, отчет о проделанной работе за четыре года обучения. На четвертом курсе, 
доминируют ценности, обусловленные грядущими серьезными испытаниями – прохождением 

государственных экзаменов и защитой выпускной квалификационной работы. На четвертом курсе, 

сталкиваясь с необходимостью построения себя как профессионала, студенты начинают выделять 

доминирующую ценность – практический опыт. Часто опыт профессионала замещается образом 
успешного студента, в момент получения диплома, например.  

М.К. Бокенчина рассматривала динамику профессионального самосознания студентов в 

процессе обучения и приходит к выводу, что становление профессионального самосознания 
студентов происходит в процессе обучения [4]. Мы приходим к выводу, что развитие личностной 

ценностной структуры студента выступает важным фактором процесса социализации, посредством 

которого он становиться полноправным членом общества. Система ценностных ориентаций 

складывается в процессе деятельности и усвоения содержания общественных ценностей. В этот 
момент складывается собственная система ценностей, и ценностные ориентации выстраиваются в 

определенную иерархию. Системы эти индивидуальны лишь настолько, насколько индивидуальное 

сознание отражает общественное сознание. 
Н.Ю. Ткачевой изучалась профессиональная направленность студентов-психологов. Автор 

установила, что будущие психологи с ведущим профессиональным мотивационным комплексом 

отличались наиболее высокой осознанностью направленности своей личности. Высокие показатели 
осознанности направленности выявлены у студентов 3 курса – у 66 % студентов отмечен высокий и 

высший уровень осознанности [3]. 

Система ценностных ориентаций современной молодежи подвергается изменениям, так как это 

является ответом на изменения системы ценностей общества. В.Е. Семенов отмечает, в советское 
время в начале 60-х-70-х годов ценность интересной работы у молодежи была на первом месте, ее 
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выбирали не менее 2\3 респондентов. Это обусловлено тем, что в ходе реформ была упразднена 

идеология общественной значимости труда, трудового воспитания. В современных СМИ исчез образ 
честного труженика, передовика производства, вообще всякого трудящегося человека. Быть рабочим, 

техником, инженером стало не престижно. Произошел переход от «идола производства» к «идолу 

потребления» [103]. В 80-х годах среди молодежи основным в системе ценностных ориентаций была 
выделена «общественно-политическая активность». Первыми среди ценностей были следующие: 

стремление быть полезным обществу, иметь интересную творческую работу, любить и только затем, 

материальное благосостояние. 

На современном этапе можно говорить не о разрушении системы ценностей, а изменении ее 
структуры. Произошел переход от общих, к индивидуальным ценностям, то есть усиливается 

ориентация на самоценность индивида. В дальнейшем это связано с кризисами возраста, когда 

начинают меняться приоритеты. Изменение системы ценностных ориентаций, так же, на наш взгляд, 
связано с существующей кризисной ситуацией. И формирование системы ценностных ориентаций в 

будущем будем связано с результатами разрешения экономического кризиса. 

В современном обществе все большее развитие получает принцип плюралистичности в 
отношении ценностей, когда различные категории людей выстраивают свою ценностную иерархию и 

принимают отличающиеся ценностные иерархии других людей. Это находит отклик в рассуждениях 

современного юношества «живи сам и дай жить другим» 

На современном этапе процесс социализации студентов осложняется еще и тем, что в 
результате переоценки традиций норм и ценностей, студенты вынуждены опираться на новый 

социальный опыт. То есть раньше молодежь могла опереться на опыт предыдущих поколений, то 

сейчас они вынуждены рассчитывать только на себя. В свою очередь это приводит к наличию 
противоречивых тенденций в иерархии ценностных ориентаций молодежи. И как итог, для многих 

основной ценностью является: «найти себя в жизни».  

Помимо «поиска себя», современные студенты часто задумываются о здоровье и материально 

обеспеченной жизни. Материально обеспеченная жизнь в контексте современного экономического 
кризиса приобретает большое значение, так как студенты являются наименее защищенной группой. 

Необходимость самостоятельно платить за обучение или помогать родителям в этом, часто приводит 

к тому, что студенты первых-вторых курсов вынуждены искать работу. Материальное 
благосостояние оказывается основанием для развития у студентов чувства собственной значимости и 

положительного отношения к себе.  

Ценностная ориентация на здоровье обусловлена изменениями в сфере экологии и 
популяризацией здорового образа жизни через СМИ. В последние годы активизировалось внимание к 

здоровому образу жизни студентов. Это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья 

будущих специалистов, роста заболеваемости в процессе профессиональной подготовки и 

последующим снижением работоспособности. Здоровый образ жизни создает для личности такую 
микросреду, в условиях которой возникают реальные предпосылки для высокой творческой 

работоспособности и психологического комфорта. Возникающая ответственность за собственное 

здоровье, проявляется в единстве особенностей поведения.  
Одновременно с этим, молодежь сталкивается с огромным потоком информации, который 

зачастую вырабатывает отрицательные установки, что впоследствии влияет на комплекс действий и 

поступков отдельных индивидов.  
Другой, не менее важной ценностью является любовь. Потребность в самораскрытии и 

интимной человеческой близости представляют собой сложные проблемы в юности. 

Взаимоотношения юношей и девушек сталкиваются с множеством моральных проблем, от 

ухаживаний, до вступления в брак и создание полноценной семьи. Межполовые различия 
ценностных ориентаций студентов выражены в достаточной степени. Так, девушки являются более 

открытыми для социальных контактов и поиску причины неудач. В то время как молодые люди 

проявляют большую стойкость в достижении целей и доминирования. Поэтому знание системы 
ценностей студентов поможет преподавателю в организации образовательного процесса, а также в 

понимании и нахождении общего языка со студентами. Для студентов это возможность понять самих 

себя, структурировать и осознать свою систему ценностей, а также предпосылка личностного 

становления, личностного и профессионального самоопределения.  
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Большую заинтересованность современные студенты проявляют к знаниям и образованию в 

надежде на возможную высокую адекватность материального вознаграждения, и сочетает в себе 

такие качества как: агрессивность и презрение к созидательному труду.  
Мы хотим выделить важность вузовского этапа становления личности специалиста. А так же 

выделить сензитивность этого периода в развитии ценностных ориентаций студентов. В первую 

очередь это связано с выбранной специальностью. Поскольку анализ работ и анкет студентов-
психологов первого курса дает основание для следующих выводов: наиболее распространенной 

инструментальной ценностью студентов-психологов является уверенность в себе. А так же 

стремление разобраться в себе и помочь другим.  

Во- вторых, это связано с переходом из социальной роли школьника в роль студента. Так как 
эта роль предполагает наличие большей свободы и одновременно обязанностей, у студентов 

появляется ощущение свободы выбора. Но в тоже время к ним предъявляются требования связанные 

с принятием ответственности за свои действия. Как, например, подготовка самостоятельной работы 
студента или СРС, защита реферата, сдача экзаменов, закрытие сессии. 

Ценностные ориентации, как правило, группируются в единую, устойчивую систему, которая 

является основой мировоззрения. Важную роль ценностные ориентации играют в воспитательном 

процессе, поскольку он не может быть сведен к наполнению сознания теоретическим содержанием. 
Система знаний о мире находит реализацию в ценностных ориентациях студента, а через них в 

мировоззрении. 

Для студенчества активность характерна как внутренняя черта, как внутренний 
психологический настрой на направленную социально-психологическую деятельность. Но 

результаты последних исследований указывают на тенденцию снижения социальной активности 

среди студентов, связанную с крушением прежних идеалов при существенной неопределенности 
новых, шаткостью жизненных ориентиров молодежи, причиной которых является непонимание 

происходящего, ограниченность их мировоззрения и миропонимания [5, с.45].  

По мнению Ж.К. Туймебаевой ценностные ориентации выступают в жизнедеятельности 

личности в роли побудителя к деятельности. Это процесс можно представить, как: а) критическую 
переработку созданного обществом на прошлых этапах его развития; б) обогащение ценностных 

ориентаций за счет вновь созданных ценностей. в) достижение единства в отношении определенных 

идейно-политических и нравственно-этических принципов и норм [5, с.46].  
Доминантой жизненных ценностей и поведенческих приоритетов для современной молодежи 

остается материальное благополучие. Прослеживается четкая ориентация экономических ценностей, 

связанных со скорейшим обогащением, а успешность определяется наличием благ цивилизации, 
значительно отличающихся по стоимости от остальных. Но в условиях нашей страны сохраняется 

уважительное отношение к старшим поколениям, как обладателям опыта.  

Сложность и противоречивость современной ситуации создают предпосылки для 

формирования нового социального типа молодежи. Анализ данных последних лет позволяет выявить 
особенности современного состояния ценностных ориентаций юношества: противоречивость, 

конфронтационность, нестабильность, изменчивость. Процесс духовного развития студенческой 

молодежи в условиях переходного периода, таким образом, вбирает в себя все трудности и проблемы 
общества, формирует особый неповторимый пласт культуры, где доминирующую роль играет 

пробуждающееся чувство национального самосознания. Для каждого поколения характерно 

стремление проявить свою индивидуальность, не приемлемость ценностей поколения отцов. 

Одним из важных факторов, влияющим на молодежную среду, является разделение по 
экономическим и социальным параметрам. Подобное разделение по возможностям, характеризует и 

разделение по ценностям, образу жизни. В соответствии с таким делением реализуются и ценностные 

ориентации. 
В то же время, социальный статус студента не определен, что связано с его относительно невы-

соким статусом и возможность получения высокого статуса в будущем. Кризис переходного возрас-

та, адаптация к быстроменяющимся условиям социального окружения, требования экономической 
состоятельности и необходимость создавать, а потом содержать семью, все это способно вызывать 

различные негативные формы поведения. Именно это «подталкивает» студентов к радикальному 

неприятию и конфликтности в отношении ценностей. Позитивным моментом, влияющим на развитие 

ценностных ориентаций студенчества, можно считать то, что сознание молодого человека широко 
открыто для восприятия знания ценностной направленности. Таким образом, ценностные ориентации 
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студенчества более чем у других общественных слоев подвергаются изменениям, что так же делает 

их интеллектуальным и культурным авангардом общества. 
На наш взгляд развитие профессиональных ценностных ориентаций в процессе обучения в вузе 

требует детальной разработки. С одной стороны, это связано с созданием и развитием эффективной 

системы подготовки будущих специалистов, которая будет готовить конкурентоспособных 
специалистов на рынке труда. В другой стороны, развитие ценностных ориентаций личности в 

студенческом возрасте является важным для решения вопросов, связанных с личностным и 

профессиональным развитием молодого специалиста. А так же с конструктивным преодолением 

кризисных периодов, в результате которых происходит переосмысление личностных ценностей и 
соотнесение с содержанием профессиональных ценностных ориентаций в психологической сфере 

деятельности. 
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Аңдатпа 
Мақала бүгінгі таңдағы өзекті мәселе бүкіл әлемдегі мәдениетаралық байланыстар саны мен 

қарқындылығының өсуі жағдайында іскерлік, достық, отбасылық қатынастарды дамытуда, 

жанжалдарды табысты шешуде маңызды рөлге ие эмоционалды интеллект, эмоцияларды түсінудің 
және оларды басқарудың маңыздылығына арналған. Эмпирикалық зерттеулер эмоциялардың 

басылуы жеке тұлғаның физикалық және психологиялық денсаулығына, тұлғааралық қарым-

қатынасқа және тұлғааралық қарым-қатынастарға теріс әсер ететінін көрсетеді. Сол себепті де 
эмоцияларды дұрыс және нақты анықтай алмау тұлғааралық өзара іс-қимылдың табыстылығына теріс 

әсер етуі мүмкін. Өйткені әріптестермен өзара әрекетте өз сезімдерін дәл көрсете алмай, бұрмаланған 

дұрыс емес ақпарат беру серіктесінің жиі теріс эмоциялар тудыруға әкеледі. Эмоцияларды түсінудегі 

қиындықтар шиеленіскен жағдайларда жағымсыз салдарларға ие болуы мүмкіндігін арттырады, 
себебі жанжал қатысушылары, әдетте, қарқынды теріс эмоцияларды бастан кешіреді. Ұсынылған 

мақалада авторлар отандық, шетелдік ғылыми-зерттеу жұмыстарына талдау жасай отырып, 

эмоционалды интеллект- тұлғаның әлеуметтік өзара әрекеттесуінің басты факторы ретінде ролін 
тұжырымдаған. 

Түйін сөздер: эмоционалды интеллект, эмоция, эмоцияны түсіну және басқару, жанжал, 

әлеуметтік орта, бейімделу, өзара әрекеттесу 
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PERSONAL  INTERACTION  IN  THE  SOCIAL  ENVIRONMENT 
 

Abstract 

The article is devoted to the topical problem of today-emotional intelligence, which denotes the 
understanding and management of emotions, which play an important role in the development of business, 

friendly, family relations, successful conflict resolution in the growing number and intensity of intercultural 

relations around the world. Empirical studies show that the suppression of emotions has a negative impact on 

the physical and psychological health of the individual, on interpersonal interaction and interpersonal 
relationships. Inaccurate or incorrect categorization of emotions can also negatively affect the success of 

interpersonal interaction, as a person can not accurately Express their feelings in interaction with a partner 

and hides them or provides a partner with distorted or inaccurate information, often in a form that can cause 
the partner intense negative emotions. Difficulties in understanding emotions can have the most negative 

consequences in conflict situations, as conflict participants tend to experience intense negative emotions. In 

this article, the authors analyze domestic and foreign research works, justify the role of emotional 
Keywords: emotional intelligence, emotion, understanding and management of emotions, conflict, 

social environment, adaptation, interaction 
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Аннотация 

Статья посвящена актульной проблеме сегодняшнего дня - эмоциональному интеллекту, 

обозначающий понимание и управление эмоциями, которые играют важную роль в развитии 
деловых, дружественных, семейных отношений, успешном решении конфликтов в условиях роста 

количества и интенсивности межкультурных связей во всем мире.Эмпирические исследования 

свидетельствуют, что подавление эмоций оказывает негативное влияние на физическое и 

психологическое здоровье личности, на межличностное взаимодействие и межличностные 
отношения. Неточная или неправильная категоризация эмоций также может негативно отразиться на 

успешности межличностного взаимодействия, так как человек не может точно выразить свои чувства 

во взаимодействии с партнером и скрывает их или предоставляет партнеру искаженную или 
недостоверную информацию, нередко в форме, которая может вызывать у партнера интенсивные 

негативные эмоции. Трудности в понимании эмоций могут иметь наиболее негативные последствия в 

конфликтных ситуациях, так как участники конфликта, как правило, переживают интенсивные 
негативные эмоции. В данной статье авторы проанализируя отечественные, зарубежные научно-

исследовательские работы, обосновывают роль эмоционального интеллекта как главного фактора 

социального взаимодействия личности. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоция, понимание и управление эмоциями, 
конфликт, социальная среда, адаптация, взаимодействие 
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Әлеуметтік өзара әрекеттесудегі эмоционалдық интеллектінің ролі мәселесінің өзектілігі ең 

алдымен, әлемдегі мәдениетаралық байланыстар саны мен қарқындылығының өсуімен, іскерлік, 
достық, отбасылық қатынастарды дамытудағы жанжалдарды табысты шешудің маңызды рөлімен 

және жанжалдарды табысты шешу үшін эмоцияларды түсіну мен оларды басқарудың 

маңыздылығымен айқындалады. 
Эмоционалдық интеллектінің теориялық негізін салушылар (Дж. Майера, П.Сэловея, Д.Карузо) 

эмоционалдық интеллектіні "эмоцияларды түсіну және эмоциялар мен эмоционалдық білімді ойлау 

тиімділігін арттыру үшін пайдалану қабілеті" деп қарастырады[1, 2,с.25]. Эмоционалдық интеллект 

салыстырмалы жаңа ғылыми түсінік болып табылатынына қарамастан, тұлғааралық өзара 
әрекеттестегі эмоционалдық интеллект рөлін зерттеуге бағытталған эмпирикалық зерттеулер тек 

АҚШ-та, Батыс Еуропа мен Ресейде ғана емес, Азия елдерінде де кеңінен жүргізілуде.Эмоционалдық 

интеллект туралы түсініктерді дамытуға Г.Гарднердің интеллект тұжырымдамасы елеулі үлес қосты. 
Г.Гарднер көпқырлы интеллект концепциясын ұсынып, интеллектінің 7 түрін атап көрсетті: 

лингвистикалық интеллект, музыкалық интеллект, логикалық-математикалық интеллект, кеңістіктік 

интеллект, дене-кинестетикалық интеллект, тұлғааралық интеллект және ішкітұлғааралық интеллект. 
Г.Гарднер интеллект түрлерінің әрқайсысының табысты әлеуметтік бейімделудегі рөлін мәдениеттен 

мәдениетке көшуімен түрленетіндігін, ал интеллектінің классикалық теориялары мен оларды зерттеу 

әдістері Батыс Еуропа және Америка мәдениетіне бағытталғанын атап өтеді [3]. 

Әлеуметтік және эмоционалдық интеллект мәселелері Д.В. Ушаковтың жұмыстарында да 
қарастырылады. Зерттеуші әлеуметтік және эмоционалды интеллект қиылысатын жиындар ретінде 

қарастырады, өйткені эмоционалдық интеллект өз эмоцияларын, сондай-ақ басқа адамдардың 

эмоцияларын түсінуге бағытталса, ал әлеуметтік интеллект адамдарды және олардың арасындағы 
қарым-қатынасты кіріктіре отырып тануды көздейді. Айта кету керек, әлеуметтік және эмоционалды 

интеллект негізі білім, білік және дағды емес, қабілеттер болып табылады. Ғалымның 

тұжырымдауынша, әлеуметтік және эмоционалдық интеллектінің көрінісі жеке тұлғаға тиесілі 

мәдениет контексінде бағаланады, бірақ жоғары әлеуметтік және эмоционалдық интеллектіге ие 
тұлға өзге мәдени ортаға бейімделуге және өзге мәдени ортаға барабар білім, білік және дағды алуға 

қабілетті келеді [4]. 

Отандық психологиядағы эмоционалды интеллектіні зерттеудің жаңа және өзекті 
бағыттарының бірі оны әлеуметтік жағдай контексінде зерделеу болып табылады. Әлеуметтік қарым-

қатынастағы әлеуметтік жағдайлардың рөлі Л. Росс, Р.Нисбетта жұмыстарында егжей-тегжейлі 

қарастырылған. С.П.Деревянко эмоционалды интеллектіні "адамның эмоцияларды түсіну мен оларды 
басқарудың кіріктірілген қабілеті"деп анықтайды. Зерттеуші эмоционалды интеллект мәселелері 

өзектілігін әлеуметтік жағдаят тұрғысынан қарастырады, өйткені жеке тұлғаның әрекеті оның жеке 

ерекшеліктерімен де және әлеуметтік жағдайға сәйкесті сипаттамалармен де анықталатыны анық. 

Автор эмоционалдық интеллект бойынша жұмыстардың метаанализі негізінде жағдаяттың 
эмоционалдық интеллект көрінісіне әсер етуінің үш негізгі аспектісін бөледі: жағдаят сипатының 

«эмоцияларды түсіну» сапасына әсері, эмоционалдық білім мен дағдылардың жағдаяттың 

контекстіне сәйкестігі, жағдаят мазмұнына эмоционалды әрекет ету ерекшеліктері. Жүргізілген 
зерттеу бойынша эмоционалды интеллект деңгейі жоғары респонденттерде әртүрлі әлеуметтік 

жағдайларда оң эмоциялар басым болса, ал сол жағдайларда эмоциялық интеллекті төмен 

респонденттерде жағымсыз эмоциялар басым екені дәлелденіп отыр[5]. 
Жанжалдағы өзара әрекеттестіктегі эмоциялар мен эмоциялық реттелудің рөлі ең алдымен, 

бүгінгі күн тәртібіндегі өзекті мәселе эмоционалды интеллектімен тікелей байланысты. Өйткені 

қазіргі таңда эмоционалды интеллект әлеуметтік өзара әрекеттестікте жеке тұлғаның 

табыстылығының маңызды факторларының бірі болып отыр. Соңғы зерттеулер (А.Я.Анцупов, 
С.В.Баклановский, Н.В. Гришина)жанжалды шешудің стратегиялары мен тәсілдеріне байланысты 

конструктивті және деструктивті сипатта болатындығын дәлелдеп отыр. Шетелдік зерттеушілердің 

тұжырымдауынша, қақтығыс қатысушылары бастан кешкен қарқынды эмоциялар қақтығыс жағдайы 
мен өзара іс-қимыл бойынша серіктестерді қабылдауға, сондай-ақ қақтығыстағы өзара іс-қимыл 

стратегиялары мен тәсілдерін таңдауға әсер етеді [6]. Қақтығыс теориясын негіздеуге зор үлес қосқан 

шетелдік ғалымдардың бірі - Г. Зиммель, ол адамдардың өзара әрекеттестігінің алты түрін атап өтеді. 

олар: бәсекелестік, жанжал, шарт, бедел, бағыну және ынтымақтастық.Ресейлік психологияда 
А.Р.Лурияның жанжалдарын зерттеу проблемасына арналған ғылыми-зерттеу жұмысы 

алғашқылардың бірі болып табылады. Бүгінгі күні жанжал проблемасының мәнділігінің куәсі болып 
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жанжалдарды зерттеумен айналысатын ғылыми білімнің конфликтология, психология, педагогика, 

саясаттану, философия, әлеуметтану, тарих, құқықтану, өнертану, экономика сияқты көптеген 

салалары табылады[7]. 
Қазіргі уақытқа дейін отандық және шетелдік ғылымда "жанжал"ұғымын анықтаудың әртүрлі 

тәсілдері қатар қолданыс табуда. Үлкен психологиялық сөздікте жанжал "өзекті қарама-қайшылық, 

қарама-қарсы бағытталған мүдделердің, мақсаттардың, ұстанымдардың, пікірлердің, өзара іс-қимыл 
субъектілерінің немесе оппоненттердің көзқарастарының қақтығысы және тіпті оппоненттердің 

өздерінің қақтығысы" ретінде анықталады». 

Шетелдік психологиялық әдебиетте қарама-қайшылық қақтығыстың негізгі белгісі ретінде 

қарастырылады: шыни түрде немесе серіктестердің қабылдауында жанжал – бұл мақсаттардың, 
уәждерінің немесе әрекет етуші тараптардың іс-қимылдарының сәйкес келмеуінен туындаған 

мүдделердің үйлесімсіздігідеп түсініледі. Ресей психологтары жанжалды "қиын шешілмейтін және 

субъективті маңызды қайшылықтардан туындаған, өткір эмоционалдық күйзелістерден болатын 
субъектілер арасындағы қарама-қайшылықтар"деп анықтайды. Ғалымдар қақтығыстың үш негізгі 

психологиялық аспектісін бөліп көрсетеді: "себеп-тұлғалық (қиын шешілетін және субъективті мәнді 

қайшылықтардың болуы), іс-әрекет (қарсы күрес, қақтығыс), аффективті-тұлғалық (жанжалды қарсы 

күрес субъектілерінің жедел теріс эмоционалдық күйзелістері, оның өтуіне белсенді әсер ететін). 
Сонымен қатар бірқатар зерттеушілер жанжалды жағдайды әлеуметтік өзара әрекеттің қиын жағдайы 

ретінде анықтайды және қиын жағдай психикалық шиеленіспен - " эмоциялық және уәждемелік 

компоненттерді үстем ету бағытындапсихикалық үдерістерді белсенді қайта құру және кіріктірумен 
сипатталады.  

Жүргізілген зерттеу жұмыстары көрсетіп отырғандай, жанжалдағы жағымсыз эмоциялардың 

рөлінің басым болып келуі. Оның ішінде Н.В.Гришина жанжалға қатысушылардың эмоциялары тек 
жағымсыз ғана емес, сонымен қатар позитивті болуы мүмкіндігін баса көрсетсе. Я. Анцупов пен 

С.В.Баклановский әріптестің эмоциялары мен сезімдерін түсінудегі қиындықтар және тұлғаның 

тұлғааралық өзара әрекеттегі психологиялық тұрақтылықтың жетіспеуі жанжалдардың пайда 

болуының негізгі тұлғалық факторлары екендігін анықтады.Жанжалдағы өзара іс-қимылдың жеке 
факторларын жанжалға қатысушылардың психологиялық ұстанымдары және жанжалдағы 

эмоционалды әрекет етуі құрайды. Сол себепті де өз эмоцияларын ашық білдіру қабілеті мен өз 

эмоцияларын басқару қабілетін тұлғаның жанжал тұрақтылығының маңызды факторы ретінде 
қарастыруға болады, яғни "әлеуметтік өзара қарым-қатынастың қиын жағдайларында өзінің мінез-

құлқын оңтайлы ұйымдастыру, басқа адамдармен қарым-қатынаста туындаған мәселелерді 

кикілжіңсіз шешу". Өз кезінде Э. Гальпериннің эмпирикалық зерттеулерінің нәтижелері өз 
эмоцияларын басқару қабілеті этносаралық қақтығыстағы ынтымақтастыққа бағдарланудың маңызды 

факторы болып табылатындығын көрсеткен еді[7]. 

Қақтығыстағы өзара іс-қимыл стратегиясы мен тактикасын таңдау мәселесі қақтығыс 

психологиясындағы орталық мәселелердің бірі болып табылады. Зерттеушілермен қақтығыстағы 
өзара әрекеттің жалпы қағидалары, "қақтығыс жағдайында мінез-құлықтың белгілі бір формаларына 

орнату" және тактика-оларды жүзеге асыру тәсілдері стратегияларын бөліп көрсетеді. Отандық және 

шетелдік психологияда қақтығыстағы өзара іс-қимыл стратегияларының әртүрлі жіктемелері бар. 
А.Я. Анцупов пен С.В. Баклановский адамның өмірлік қиын жағдайларға әрекет етуінің төрт 

негізгі стратегиясын атап көрсетеді:белсенді конструктивтік, белсенді деструктивтік, бейімделу, 

жағдаяттан кету. Конструктивтік стратегия ішкі ресурстарды проблеманы шешуді іздеуге 

жұмылдыруды көздейді, деструктивті стратегия іс-әрекетті ушықтыру, өзіне және басқаларға 
қатысты агрессивті іс-әрекеттер қолдану, аффектілер мен қатты ашуға берілу көрініс табады. 

Бейімделу өзінің талап қою деңгейін төмендетумен, ал кету – өзара әрекеттесуден, қиялданудан, 

психобелсенді заттарды қолданудан бас тартумен сипатталады. 
Бүгінгі практикада білім алушыларды әлеуметтік өзара тиімді әрекеттесуін дамыту, өмірлік 

жағдяттарға бейімдеу мақсатында вербалды тапсырмалар кеңінен қолданылады. Вербалды 

тапсырмалар өзара әрекеттесудің әртүрлі жағдайлары модельденеді. Оған мысал ретінде төмендегі 
берілген тапсырмалардың жауаптарының басым бөлігі сезімдік контексті пайдалану сияқты 

сыналушыны таңдауды болжайды. Олар эмоционалдық интеллектіні түрлі жағдайларда (жақын 

досымен, бастығымен, "басқасымен" қарым-қатынас жасау, сондай-ақ өзін түсіну) қабілеттерін 

пайдалану тұрғысынан бағалауға мүмкіндік береді. Бұнда әртүрлі өмірлік жағдаяттар және оларды 
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шешу жолдары ұсынылады. Білім алушыларға осындай жағдайға тап болғанда қандай жолды таңдау 

жолы және кейбір жағдаяттарда өз жауап нұсқаңызды ұсыну алу мақсаты көзделеді. 
1-тапсырма 

1. Сіз өте жақын досыңызбен кездескен кезде оның бірдеге өкінішті, мұңлы екенін байқайсыз. 

Алайда не болды ? деген сұраққа жауап бермей, бәрі жақсы деп тұжырымдайды. Бұл жағдайда сізге 
онымен сөйлесу өте қиынға соғады. Сіз қалай әрекет етер едіңіз? 

A) Оны одан әрі сұрай алмағандықтан, ол туралы ортақ достарыңыздан не болғанын және оған 

қандай көмектесе беруге болатындығын білуге тырысыңыз. 

Б) оған сіздің көмегіңіз қажет болуы мүмкін екенін түсінесіз, алайда оны сұрамайсыз, ол бұл 
туралы айтқысы келмейді. 

В) бұл туралы тез ұмытасыз, өйткені сіздің өз мәселелеріңіз де жеткілікті. 

Г) онымен алаңдататын басқа тақырыптарға сөйлесе отырып, қажетті арнаға қарай бұру 
арқылы бәрін өзі айтып беруіне жағдай жасайсыз. 

Д) сіз оның көңіл-күйі себебін басқа тәсілмен анықтайсыз, атап айтқанда ....... 

2-тапсырма 
2. Жұмыста немесе оқу кезінде сіз түсініксіз себептермен сізге мүлдем ұнамайтын адаммен 

үнемі байланысуға мәжбүрсіз. Белгілі бір сәтте, бұл сіздің жұмыс өнімділігіңізге әсер ете бастайды. 

Сіз не істейсіз? 

А) сіз жағымсыз эмоцияларды жеңе алатын себептерді түсіну қажеттігін ескеріп, ұзақ 
ойланасыз, бірақ нәтижесінде мансапқа зиян келтіре отырып, осы адаммен өткізетін уақытты 

азайтуға тырысасыз. 

Б) салдары туралы ойланбастан, сіз осы адаммен барлық байланыстарды үзесіз. 
В) осы адаммен байланысты жағысыз эмоциялардан барынша бас тартуға тырыссасыз және 

онымен өзара байланысты жалғастырасыз. 

Г) осы адамға қатысты өз эмоцияларыңызды қалдыра отырып, өзіңізді күштеп жұмыс істейсіз. 

3-тапсырма 
3. Сіздің басшыңыз қоршаған адамдармен және қарамағындағылармен дөрекі сөйлесетін өте 

даулы адам. Белгілі бір сәтте, іскерлік кездесуде, ол қарамағындағы басқа қызметкерге әділетсіз 

ұрыса бастайды. Сіз оны қорғағыңыз келеді, не істер едіңіз? 
А) Өз ойларыңызда бастыққа ол туралы не ойлайтыңызды айтасыз, алайда өз ішкі 

уайымдарыңызды көрсетпейсіз. 

Б) Сіз үндемей қала алмайтыңызды түсінесіз, бастыққа ол туралы не ойлайтыныңызды толық 
айтасыз. 

В) Сіз үндемейсіз, бірақ бір мүмкіндік болған кезде, жеке қалып бастыққа оның дұрыс емес 

болғандығын айтасыз. 

Г) сіз өз ашуларыңызды білдірмейсіз, бірақ бір мүмкіндік болған жағдайда бастыққа жасырын 
жаз хат жазу арқылы "ішкі бу" шығарасыз. 

Д) сіз бастыққа өз эмоцияларыңызды басқа жолмен ашық білдіресіз,атап айтқанда, ..... 

Ж) сіз өз эмоцияларыңызды басқа жолмен жоясыз, атап айтқанда ........... 
4-тапсырма 

4. Сіз күні бойы жұмыс істеуге кедергі келтіретін алаңдаушылық сезімін бастан кештіңіз. Ол 

кешке де сізге тыныштық бермейді, не істер едіңіз?  
А) сіз өзіңіздің көңіл-күйіңіздің себебін түсінуге тырысып, өзіңе келіп, бүгін жұмысты 

жалғастыру үшін онымен күресуге тырысып, соңғы уақытта болған нәрселердің бәрін естіңізге 

түсіресіз. 

Б) тыныштану үшін, Сіз әрқашан көңіл-күйді көтеретін жұмыспен айналысасыз. 
В) сіз ұйықтау үшін алкоголь немесе тыныштандырғыш заттарға жүгінесіз. 

Г) сіз ертең таңертең бәрі ұмытылады деген үмітпен бірден ұйықтайсыз. 

Д) көңіл-күйіңізді жақсарту және кешті ұтымды өткізу үшін, Сіз өз уайым-ыңыздың себептерін 
басқа тәсілмен түсінуге тырысасыз, атап айтқанда ........ 

Қорыта айтқанда, қазіргі таңда эмоционалды интеллектіні тұлғаның әлеуметтік өзара 

әрекеттесуінің басты факторы ретінде қарастыру маңыздылығы ең алдымен, оның тұлғаның 

әлеуметтік ортаға бейімделуі мен өзін-өзі белсендірудегі рөлінің басымдылығымен сипатталады. 
Өйткені эмоционалдық интеллектінің маңыздылығының артуы өмірлік қиын жағдайларда жаңа 

жағдайларға бейімделуде, күйзелісте және тұлғааралық өзара қиын жағдайларда-жанжалдарда өзін 
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басқара алу ерекшелігімен түсіндіріледі. Біз жүргізілген отандық, шетелдік ғалымдардың ғылыми-

зерттеу жұмыстарына сүйене отырып, эмоционалды интеллект кәсіби табыстылық пен көшбасшылық 

қасиеттермен позитивті өзара байланыстылығынерекше атап өте аламыз. Сондықтан да эмоционалды 
интеллект тұлғаның өзінің әлеуетін барынша жүзеге асыруға ұмтылыс көрсеткішіне, оның ішінде 

тұлғааралық қарым-қатынасқа деген қанағаттанушылыққа тікелей қатыстылығын тұжырымдай 

аламыз. Ол кезегінде эмоционалды интеллектінің әлеуметтік бейімделудегі әмбебап рөлін дәлелдей 
түседі. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  МОТИВАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 

 

Аннотация 

В данной статье изложены результаты психологического исследования особенностей 
мотивации профессиональных спортсменов Казахстана. Психологическая подготовка спортсменов 

важна не только непосредственно во время стартов на турнирах и соревнованиях, но и необходима на 

тренировках. В связи с популяризацией большого тенниса в Казахстане в настоящее время стоит 
вопрос о привлечении психологов в спортивные команды, к тренировочному процессу. 

Теоретическая значимость работы, заключается в выявлении психологических механизмов, 

особенностей мотивации спортсменов большого тенниса. Практическая значимость работы 

заключается в том, что результаты данной работы могут быть использованы тренерами теннисных 
академий, частными тренерами, спортивными психологами, для повышения квалификации, влияния 

на эффективность спортивной деятельности и на мотивационную сферу спортсменов с целью 

результативности достижения успехов. Все участники эксперимента – это профессиональные 
спортсмены, представляющие спортивные интересы не только в Казахстане, но и за рубежом. 

Каждый в своем возрасте занимает призовые места на казахстанских и международных турнирах. 

Многие из них состоят в сборных командах РК по профессиональному большому теннису. В 
исследовании приняли участие 48 спортсменов-теннисистов, которые были разделены на 2 группы по 

гендерному признаку. Были проведены такие методики как тест-опросник для измерения мотивации 

достижения (ТМД) А. Мехрабиана, методика определения направленности личности – на достижение 

успеха и избегание неудачи А.А. Реан, методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. 
Элерса и оценка спортсменом условий эффективной тренировки Б. Дж. Кретти. Статистический 
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анализ данных психологических методик проводился с помощью критерия Mann-Whitney U-test и 

коэффициента корреляции Спирмена в SPSS15 с целью выявления значимых различий 
психологических особенностей мотивации профессиональных спортсменов большого тенниса между 

группами теннисистов по гендерному признаку. Проведенное исследование выявило, что мотивация 

достижения успеха в спорте является психологической особенностью всех испытуемых, что логично 
отразилось в отсутствии значимых различий между выборками испытуемых. Были выявлены 

некоторые различия при анализе заслуженных побед спортсменами.  

Ключевые слова: мотив, мотивация достижения успеха, спортивная психология 
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Аңдатпа 

Мақалада Қазақстанның кәсіби спортшыларының мотивациялық ерекшеліктерін 

психологиялық зерттеу нәтижелері берілген. Спортшылардың психологиялық дайындығы турнирлер 
мен жарыстардағы бастамалар кезінде ғана емес, жаттығулар кезінде де маңызды болып табылады. 

Қазақстандағы үлкен теннистің дәріптеуімен байланысты қазіргі уақытта психологтарды спорт 

командаларына, жаттығу үрдісіне тарту мәселесі ескерілуде. Жұмыстың теориялық маңыздылығы 
үлкен теннис спортшыларының мотивация ерекшеліктерін, психологиялық механизмдерін 

айқындауда негізделеді. Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы келесідей: осы жұмыстың 

нәтижелерін теннис академияларының тренерлері, жеке тренерлер, спорт психологтары 

квалификациясын жоғарылату мақсатында қолдана алады; және де спорт іс-әрекетінің тиімділігіне 
және спортшылардың мотивациялық сферасына әсерін үлкейту үшін қолдануы мүмкін. 

Эксперименттің барлық қатысушылары – кәсіби спортшылар, олар спорттық мүдделерді тек 

Қазақстанда ғана емес, шетелде де айқындайды. Әрқайсысы өз жасында қазақстандық және 
халықаралық турнирлерде жүлделі орындарға ие. Олардың көбісі кәсіби үлкен теннис бойынша 

Қазақстан Республикасының құрама командаларының мүшелері болып табылады. Зерттеуге 48 

теннисист спортшы қатысты, олар гендерлік белгі бойынша 2 топқа бөлінді. Келесідей әдістемелер 
қолданды: А. Мехрабианның жетістік мотивациясын өлшеуге арналған сауалнама тест, А.А. Реанның 

тұлғаның бағытталуын анықтау әдістемесі, Т. Элерстің тұлғаның табысқа деген мотивациясын 

диагностикалау әдістемесі, Б.Дж. Креттидің спортшының тиімді жаттығу жағдайларын бағалауы. 

Психологиялық әдістемелерінің мәліметтерінің статистикалық анализі SPSS15-те Mann-Whitney U-
test критериі мен Спирменнің корреляция коэффиценті арқылы жүргізілді, мақсаты: үлкен теннис 

кәсіби спортшыларының гендерлік белгі бойынша теннисисттер топтарының арасындағы 

психологиялық ерекшеліктерінің маңызды айырмашылықтарын айқындау. Жүргізілген зерттеу 
көрсеткендей, спорттағы табысқа жету мотивациясы барлық зерттелінушілердің психологиялық 

ерекшелігі болып табылады, бұл зерттелінушілердің таңдау топтарының арасында маңызды 

айырмашылықтардың жоқтығында көрінді. Спортшылардың лайықты жеңістерін талдау кезінде 
кейбір айырмашылықтар байқалды. 

Түйін сөздер: мотив, табысқа жету мотивациясы, спорт психологиясы. 
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PSYCHOLOGICAL  FEATURES  OF  MOTIVATION  SPORTSMEN 
 

Abstract 

This article dedicated to psychological research of motivation of professional sportsmen in of 
Kazakhstan. Psychological preparation of sportsmen is important not only directly during tournaments and 

during competitions, but need for training them. In connection with the promotion of tennis in Kazakhstan 
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now there is a question of attracting psychologists in sports teams for a training process. The theoretical 

significance of the work is to identify the psychological mechanisms that motivating sportsmen in tennis. 

The practical significance of the work connects with the fact that the results of this work can be used by 
coaches tennis academies, private coaches, sports psychologists, for training sportsmen in tennis to reach the 

aim of impact on the effectiveness of sports activities and motivational sphere of sportsmen in tennis for the 

purpose of performance success. It is necessary to focus on the question of the psychological climate in the 
relations between sportsmen in tennis and the coach. In the study involved 48 professional tennis players 

who were divided into 2 groups according to gender. All participants are professional sportsmen representing 

sports interests not only in Kazakhstan, but also abroad. There were conducted techniques such as test 

questionnaire to measure achievement motivation (TMD) A. Mehrabian, method of determining the 
orientation to success and avoiding failure A.A. Rean, method of diagnosis of personality motivation to 

succeed T. Ehlers and evaluation of an athlete conditions effective workout B.J. Kretti. Statistical analysis 

performed with psychological methods using the criterion of Mann-Whitney U-test and Spearman 
correlation coefficient SPSS15 in order to identify significant differences in psychological characteristics of 

motivation among professional tennis players between the groups by gender. The study revealed that the 

motivation to achieve success in sport is a psychological feature of all the participants. 

Keywords: motive, motivation of success, sport psychology. 
 

Как правило, дети приступают к спортивным занятиям задолго до того, как начинают понимать 

значение спорта для себя. Дети рождаются с огромным потенциалом возможностей. Задача 
родителей состоит в том, чтобы вовремя определить задатки ребенка развить их способности и 

постараться перевести в талант. Это необходимо сделать для того, чтобы не упустить сенситивный 

период, когда ребенку все будет удаваться без особых усилий, а главное с удовольствием. Родителям 
необходимо своевременно диагностировать спортивные способности, интересы ребенка, с целью 

дальнейшего стимулирования и развития его способностей. Может быть ребенку нравится плавать, 

кататься на коньках, лыжах, велосипеде и др. Уже в младшем возрасте отвести своего ребенка в 

несколько спортивных секций, где опытные тренеры и психологи помогут определиться с выбором 
определенного вида спорта, а может быть и нескольких направлений. Роль родителей в этом очень 

важна и неоспорима. С этой целью родители должны с любовью и ежедневной заботой о ребенке 

уделять особое внимание условиям развития этих способностей и направить бесконечную энергию 
ребенка в правильное, необходимое для развития русло.  

Когда вид спорта определен и выбран, тренировки проходят в игровой форме и ребенок ходит с 

удовольствием на тренировки. Ребенку нравится, ему интересно и весело. Здесь, маленький 
спортсмен не нуждается в мотивировании заниматься спортом. Но затем, когда ребенок подрастет, 

окрепнет и втянется в спортивный процесс, тренировки передут в кропотливый, изнуряющий, 

ежедневный труд, требующий некоторое усилие, напряжение, упорство. Именно на этом этапе может 

произойти демотивация спортсменов. В это время необходима поддержка спортсмена, вдохновение и 
подкрепление его мотивации к достижению успеха, важна и необходима совместная работа 

спортсмена, тренера, психолога и его родителей! Этой ведущей части в перспективной карьере 

спортсмена должно быть уделено определенное количество времени и терпения. Предметом 
внимания в общей психологии и в психологии спорта является такие понятия, как мотивация и мотив, 

цели и потребности. Этой проблеме в общей психологии свои труды посвятили такие психологи как 

Л.С. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, Л.С. Выготский, Р.С. Немов, В. Г. Асеев, В. К. 

Вилюнас, Ломов Б.Ф и др., зарубежные авторы Г. Холл, К. Мадсен, Дж. Аткинсон, X. Хекхаузен и др. 
В психологии спорта этой проблеме уделено внимание в монографиях таких авторов как А. 

Мехрабиан, М.Ш. Магомед-Эминов, Е.П. Ильин, Г.Д. Горбунов, Е.Н. Гогунов, А.В Родионов, В.Ф 

Сопов, В.Н. Непопалов, И.П. Волков, Р.М. Загайнов и мн. др. Анализ трудов выше указанных авторов 
позволяет нам определить и обобщить сущность и структуру мотивации, существующих точек 

зрения. И, несмотря на множество публикаций, проблема мотивации не решена однозначно. При 

рассмотрении теорий мотивации разных авторов наблюдается разнообразность мышления и следует 
найти системный подход к решению этой проблемы. 

Спортивная деятельность – это одна из тех деятельностей, которые требуют особого 

физического напряжения, психологической устойчивости и эмоциональной выдержки. Деятельность 

в спорте как социальное явление, способствует повышению престижа страны в глазах других 
государств. В Казахстане большому теннису последние семь лет уделяется огромное внимание. 
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Президент федерации тенниса Казахстана Утемуратов Б.Ж занимается вопросами популяризации 

тенниса и развития большого тенниса в стране и воспитание своих «доморощенных» спортсменов. 
Все особенности, как правило, вводят спортсмена в состояние нервно-психического 

напряжения. Характерной особенностью является тот факт, что на тренировках это состояние 

отсутствует. Спортсменки-девочки более уязвимы с эмоциональной точки зрения и психологически 
не устойчивы по сравнению со спортсменами-мальчиками. Спортсмены – мальчики же, напротив - 

отличаются от спортсменок-девочек большей физической, эмоциональной и психологической 

устойчивостью. Спортсмены, занимающиеся большим теннисом по отношению к мотивациям в 

спорте, относятся к спортсменам-индивидуалистам, мотивы которых - мотив самовыражения и мотив 
самоутверждения личности [1 с.42]. Отношение к тренеру оказывает глобальное влияние на 

мотивацию спортсменов занятия спортом. Здесь спортсмен предпринимает действия по выбору 

дальнейшего пути в спортивной карьере. У некоторых спортсменов появляется мотив завершения 
спортивной деятельности. Схему стадий развития мотивационной структуры по отношению к 

результативности предложили психологи из Чехии, В.Гошек, Б.Свобода и М, Ванек. Они изобразили 

в этой схеме мотивацию занятия спортивной деятельностью не ради славы и мирового признания [2]. 
В зависимости от спортивного стажа и возраста меняется соотношение между потребностями 

самоутверждения, самовыражения, называемыми духовными и материальными потребностями. У 

спортсменов-мальчиков в подростковом и юношеском возрастах преобладают духовные потребности 

над материальными. С взрослением, и увеличением спортивного стажа у них начинают преобладать 
материальные потребности [3]. В спорте высших достижений нередко имеет место так называемый 

«синдром чемпиона». Поднимаясь все выше в пространстве избранного вида спорта, спортсмен 

стремится стать чемпионом – лучшим, первым, единственным. И иногда с ним случается «звездная 
болезнь», ее обычные симптомы – самоуверенность и высокомерие, снижение мотивации к 

соблюдению режима и системы тренировки, изменение отношения к тренеру, который привел его к 

победе (тренировочные задания тренера начинают восприниматься как скучные, однообразные), 

появляется «предстартовое благодушие» на соревнованиях [4]. 
В Казахстане проблема низкого уровня мотивации к достижению наивысших результатов 

спортсменов в настоящий период сказывается на результатах спортивной деятельности теннисистов, 

лыжников, футболистов и других спортсменов, что наглядно было выявлено по результатам 
олимпиады в Сочи 2014 г. Исследуя причины, касающиеся этой проблемы, можно отметить 

существовавшего ранее недостаточного внимания к психологической подготовке спортсменов. Во 

многих спортивных командах не предполагаются спортивные психологи, казахстанские спортивные 
федерации и в частности сами тренеры порою не понимают важности психологической работы 

профессионального психолога с членами сборной команды. Руководства спортивных федераций 

Казахстана и в частности тренеры ссылаются на собственные знания общей и спортивной психологии 

тем самым объясняя отсутствие профессионального психолога в команде. Несерьезное отношение к 
этой проблеме ведет к ошибкам спортсменов на соревнованиях и, как правило, приводит спортсменов 

к заниженной самооценки и потере уверенности в своих силах. Следовательно, мотивация к 

достижению успеха теряется. В этой связи определяется актуальность нашего исследования. 
Психологическая подготовка спортсменов важна не только непосредственно во время стартов на 

турнирах и соревнованиях, но и необходима на тренировках. В связи с популяризацией большого 

тенниса в Казахстане в настоящее время стоит вопрос о привлечении психологов в спортивные 
команды, к тренировочному процессу. Необходимо сконцентрировать внимание на вопрос 

психологического климата в отношениях между спортсменом и тренером, и спортсменом, и его 

родителями, индивидуальным особенностям спортсмена, а главное, следует обратить внимание на то, 

во-первых, как и на что, мотивирован спортсмен. Во-вторых, каким образом мотивация способствует 
достижению высоких результатов в спорте. В связи с вышеизложенным, актуальность данного 

исследования состоит в вопросе мотивации к достижению высоких результатов в спорте 

казахстанских спортсменов, в частности на примере спортсменов большого тенниса. 
Цель исследования: изучить психологические особенности мотивации достижения успеха у 

спортсменов юношеского и подросткового возраста на примере профессионального большого 

тенниса Казахстана. 

Теоретическо-методологической основой исследования были определены труды Е.П. Ильина, 
Г.Д. Горбунова, Е.Н. Гогунова, А.В. Родионова, А. Пилоян, Б.Д. Кретти. Теоретическая значимость 

работы, заключается в выявлении психологических механизмов, особенностей мотивации 
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спортсменов большого тенниса. Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

данной работы могут быть применены тренерами теннисных академий «Тим Казахстан», «Максат», 

«Баганашил», Федерации Тенниса Казахстана, частными тренерами, преподавателями физической 
культуры в школах, колледжах, университетах, спортивными психологами, для повышения 

квалификации, влияния на эффективность спортивной деятельности и на мотивационную сферу 

спортсменов с целью результативности достижения успехов. 
В работе было выдвинуто предположение о том, что существуют психологические и гендерные 

особенности мотивации подростков и юношей Казахстана, влияющие на результативность 

соревнований в большом теннисе. 

Методики исследования 
В исследовании были проведены следующие методики: 

1) Тест-опросник для измерения мотивации достижения (ТМД) А. Мехрабиана  

2) Методика определения направленности личности – на достижение успеха избегание неудачи 
А. А. Реан. 

3) Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

4) Оценка спортсменом условий эффективной тренировки Б. Дж. Кретти. 

 

Характеристика респондентов 

Участниками исследования стали спортсмены теннисной академии «Тим Казахстан» г. Астаны, 

спортсмены теннисной академии «Максат» г. Алматы, спортсмены, занимающиеся большим 
теннисом самостоятельно (в частном порядке). Исследование проходило на территории теннисных 

центров «ЦСК» г. Алматы, «АДК» г. Алматы, «Максат» г. Алматы, «Национальный Теннисный 

Центр» (НТЦ) г. Астаны. Все участники исследования – это профессиональные спортсмены, 
представляющие спортивные интересы не только в Казахстане, но и за рубежом. Каждый спортсмен в 

своем возрасте занимал призовые места на казахстанских и международных турнирах. Многие из них 

состоят в сборных командах РК по профессиональному большому теннису. Четверо из каждой 

возрастной группы состоят в основной сборной Казахстане, остальные – участники резервных 
команд. В исследовании приняли участие 48 спортсменов-теннисистов, которые были разделены на 2 

группы: 1-ая выборка - 24 мальчика и 2-ая выборка - 24 девочки. Каждая выборка в свою очередь 

была поделена еще на 2 подгруппы по возрастной категории. Первая группа мальчиков 
подразделяется на 2 подгруппы: 1-я подгруппа юношей от 15-18 лет и 2-я подгруппа подростков-

мальчиков от 13-15 лет. Вторая группа девочек подразделяется на 3-ю подгруппу девушек 16-18 лет и 

4 подгруппу - подростки-девочки от 13-15 лет.  
Количественный состав выборки определялся следующими объективными признаками. При 

изучении правил игры в большой теннис, учитывая условия турниров и рейтинг, мы выяснили, что 

победителями турниров в большом теннисе, считаются первые два спортсмена, соответственно 

1место и 2 место - это в юношеских турнирах. В категории детского турнира может рассматриваться, 
как призовое и 3 место. Остальные места рассматриваются только в качестве очков, влияющих на 

позицию рейтинга в Казахстанского теннисного тура (КТТ). В связи с этим объясняется и 

количественный состав в каждой подгруппе по 12 человек соответственно позиции, занимаемой в 
теннисном рейтинге. 

Кроме проведенных тестов, для анализа психологических особенностей мотивации 

спортсменов, были применены следующие показатели: Казахстанский мужской и женский рейтинги 

теннисистов Федерация Тенниса Казахстана (ФТК), календарь проведения турниров в Республике 
Казахстан, беседа со спортсменами их тренерами и родителями. Была изучена структура ФТК, 

система подсчетов очков рейтинга КТТ. Был проведен анализ победителей в турнирах, разных 

возрастных групп, отдельно в женских и мужских турнирах.  

Статистические методы анализа полученных в ходе психологического исследования 

особенностей мотивации теннисистов Казахстана 

Анализ полученных в ходе психологического исследования особенностей мотивации 
спортсменов проводился как в количественном, так и в качественном аспектах. Количественный 

анализ данных психологических методик на выявление значимости различий в мотивации между 

гендерными группами теннисистов проводился с помощью критерия Mann-Whitney U-test SPSS15. 

Также с целью определения взаимосвязи мотивации и количества побед в каждой группе 
испытуемых нами был проведен корреляционный анализ с помощью критерия Спирмена в SPSS15.  
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Результаты и обсуждение. 

В результате анализа данных между спортсменами-мальчиками 2-х возрастных категорий 16-
18-ти лет и 12-15-ти лет мы не выявили значимых различий по данным методики Мехрабиана, 

методики Реан, методики Элерса и методики Кретти, что свидетельствует о том, что сравниваемая 1-

ая подгруппа теннисистов-мальчиков 16-18 лет не превосходит 2-ую подгруппу теннисистов-
мальчиков 12-15 лет по уровню мотивации достижения успеха. Также не было выявлено значимых 

различий по уровню мотивации достижения успеха между спортсменками-девочками 2-х возрастных 

категорий 16-18-ти лет и 12-15-ти лет. Сравнительный статистический анализ данных между 

спортсменами-юношами 16-18-ти лет и спортсменками-девушками этого же возраста также не 
выявил значимых различий по уровню мотивации достижения успеха. Также нами не было выявлено 

достоверных различий в мотивации достижения успеха между спортсменами-мальчиками и 

спортсменками-девочками в большом теннисе. Не было выявлено достоверных различий и между 
спортсменами-юношами и спортсменками-девушками 16-18 лет в большом теннисе (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1. Средние значения показателей мотивации по данным методик 
 

№ № Подгр Выборка Мехрабиан Реан Элерс Кретти 
Количество побед в 

турнирах 

1 
1 Мальчики 16 и старше 

71,5 54,5 46,5 54 23,5 
2 Мальчики 13 и старше 

2 
3 Девочки 16 и старше 

47 47 63,5 70 42 
4 Девочки 13 -15лет 

3 
1 Мальчики 16 и старше 

62 58,5 67,5 69 72 
2 Девочки 16 и старше 

4 
3 Мальчики 13 и старше 

46,5 66,5 62,5 45,5 37,5 
4 Девочки 13 -15лет 

5 
3 Мальчики все 

210 267,5 279,5 236 213,5 
4 Девочки все 

 

Также нами был проведён сравнительный анализ количества побед между группами 

испытуемых. В результате проведенных расчетов нами были выявлены значимые различия по 
количеству побед между спортсменами-мальчиками 2-х возрастных категорий 16-18-ти лет и 12-15-

ти лет. Так, спортсмены-мальчики возрастной категории 16-18 лет в среднем достигали 11,5 побед, 

тогда как у старшей категории количество побед увеличивается до 39,1 в среднем показателе. Между 
спортсменками-девочками 2-х возрастных категорий 16-18-ти лет и 12-15-ти лет также были 

выявлены значимые различия по количеству побед: от 15,8 побед до 22,3 побед соответственно к 

каждой возвратной группе.  
Далее нами был проведен корреляционный анализ взаимосвязи спортивных достижений, а 

именно результативности соревнований с мотивацией теннисистов профессионального тенниса 

Казахстана.  

 

Таблица 2. Данные корреляционного анализа данных методик и количества побед в 

каждой возрастной группе теннисистов. 

 

Выборка 
Методика 

Мехрабиан 

Методика  

Реан 

Методика  

Элерса 

Методика 

Кретти 

Мальчики 16 лет и старше 0,126 0,35 0,082 -0,292 

Мальчики 13 лет и старше -0,037 0,589* 0,143 -0,114 

Девочки 16 лет и старше 0,243 0,075 0,182 -0,145 

Девочки 13 -15 лет -0,226 0,045 0,002 -0,194 

 

Результаты корреляционного анализа мотивации достижения успеха по всем выборкам с 

количеством побед, завоеванных в течение полугода спортсменами, не выявили корреляционной 
связи, кроме одной. А именно, было выявлено, что мотивация достижения успеха у спортсменов-

мальчиков в возрастной группе 13-15 лет взаимосвязана с результативностью соревнований.  
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В остальном же можно сделать вывод, что выборка испытуемых спортсменов оказалось 

однородной и стремление достичь результативности в спортивной карьере примерно одинаковое, мо-

тивация достижения к успеху находится также на сравнительно идентичном уровне (см. таблицу 2).  
Таким образом, результаты проведенных статистических расчетов по всем методикам 

находились в зоне незначимости, что возможно объясняется однородностью выборки состава 

испытуемых. Все спортсмены, принявшие участие в психологическом исследовании, занимают 
высокие позиции в рейтинге Казахстана. Члены сборных команд являются чемпионами Республики 

Казахстан, кандидатами в мастера спорта и мастерами спорта. Многие спортсмены из резервного 

состава команд также имеют высокие рейтинги. Результаты исследования показали, что мотивация 

достижения успеха в спорте является психологической особенностью всех испытуемых и поэтому 
значимого различия ни в гендерном плане, ни в возрастном не было выявлено. Выявленное различие 

при анализе заслуженных побед спортсменами 1-ой и 2-ой группы спортсменов-мальчиков 2-х 

возрастных групп объясняется возможно тем, что 2-ая группа спортсменов-мальчиков подросткового 
возраста превосходят по количеству побед 1-ую группу юношей в соревнованиях республиканского 

масштаба в силу своего малого опыта в зарубежной соревновательной практике. Вследствие малого 

опыта в международных соревнованиях спортсмены-подростки обладают меньшей степенью 

тревожности и могут пока регулировать свои эмоции. Возможно также, что подростки спортсмены 
превосходят юношей спортсменов в высоком уровне мотивации достижения успеха в соревнованиях 

и турнирах местного уровня в связи с тем, что не удовлетворена потребность участия в 

международных соревнованиях, соответственно не удовлетворена потребность в признании их как 
профессионалов своего дела. Спортсмены юношеского возраста, имеющие опыт международных 

соревнований, знают об огромном потенциале спортсменов других зарубежных стран, и знания о 

сильной конкуренции в мировом спорте возможно снижают мотивацию достижения успехов в 
спорте. При этом временно находясь в знакомой для них обстановке, в знакомом окружении своих 

казахстанских соперников и знание «слабых сторон» противников спортсмены подросткового 

возраста уверенно применяют свои технические приемы и результативно выступают в рамках 

местных соревнований.  
Из беседы с тренерами и спортсменами выяснилось, что на результативность в соревнованиях 

на профессиональном уровне более всего влияют сам соревновательный процесс, приобретение 

соревновательного опыта в международных турнирах и качество эффективных тренировок, что и 
подтвердилось в тесте-опроснике Дж. Кретти «Оценка спортсменом условий эффективной 

тренировки», в котором практически все испытуемые отметили, что активность тренировочного 

процесса для каждого из них очень значим, и оценен на самый высокий балл 10. 
Также необходимо отметить, что в соревновательной ситуации происходит формирование 

собственных ценностных ориентаций и личностных представлений о зрелости и самостоятельности. 

Подростки-спортсмены в большом теннисе получают больше свободы в принятии решений на 

турнире, и при этом понимают, что повышается их ответственность, за принятое самостоятельно 
решение. Что касается особенностей мотивации спортсменок-девочек и спортсменов-мальчиков, то 

заметно, что на гендерную дифференциацию спортсменов накладывает «след» спортивная 

специализация в мотивационной сфере спортивной практики. Существенным аргументом, 
способствующий формированию мотивации к достижению положительных результатов в спорте 

является спортивная специализация.  

Спортивная деятельность – это одна из тех деятельностей, которые требуют особого 

физического напряжения, психологической устойчивости и эмоциональной выдержки. Деятельность 
в спорте как социальное явление, способствует повышению престижа страны. Необходимо отметить, 

что в соревновательной практике большого тенниса существует два аспекта по отношению к 

сопернику – это противоборство по отношению к партнерам по большому теннису (в парной игре), в 
соревнованиях командного типа, (например, «Девис Кап») – это сотрудничество. Большой теннис – 

это чаще всего противоборство, т.к. в этом виде спорта участвуют два соперника, стоящих друг 

против друга на корте, разделяющего сеткой. Суть игры заключается в том, чтобы теннисист при 
помощи ракетки перебил мяч на сторону противника так, чтобы спортсмен с другой стороны корта не 

смог мяч отбить назад. При этом мяч должен попадать в обозначенные границы на корте только один 

раз. Каждый теннисист защищает свою сторону корта. Каждый попавший верно мяч приносит игроку 

одно очко. Игра состоит из геймов, которые в свою очередь составляют сет. В большой теннис 
играют как представители мужского пола, так и представители женского пола. В зависимости от 
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принадлежности к полу в большом теннисе правила игры немного меняются. При игре в мужской 

большой теннис количество сетов достигает пяти. При игре в женский большой теннис количество 
сетов уменьшается до трех. В этом прослеживается гендерное различие между спортсменами – 

мальчиками и спортсменами девочками. В количестве сетов в игре в большой теннис учитывается 

физическая, эмоциональная и психологическая устойчивость обоих принадлежностей полов, как 
мужского, так и женского. Спортсменки-девочки более уязвимы с эмоциональной точки зрения и 

психологически не устойчивы по сравнению со спортсменами-мальчиками. Спортсмены – мальчики 

же напротив - отличаются от спортсменок-девочек большей физической, эмоциональной и 

психологической устойчивостью. Спортсмены, занимающиеся большим теннисом по отношению к 
мотивациям в спорте, относятся к спортсменам-индивидуалистам, мотивы которых - мотив 

самовыражения и мотив самоутверждения личности [5 с.42]. Такие спортсмены значительно 

ориентированы на оценку своих достижений и порой это приводит к неадекватной оценке. Тогда, 
находясь в экстремальных условиях, эти спортсмены становятся эмоционально неустойчивыми. Для 

спортсменок-девочек с низкой потребностью достижений успеха характерно отсутствие 

направленности на цели. При этом преобладает мотив на эстетическое наслаждение, любовь к 
теннису. Напротив, у спортсменок-девочек, достигших высокие результаты – мотивация к достиже-

нию успеха выражена сильнее, чем, у спортсменок-девочек со средним уровнем мотивации достиже-

ния успеха. Б.Дж. Кретти выделяет среди мотивов к занятию спортом, потребность в стрессе. Кретти 

считает, что спортсмен подвергаемый воздействию стрессовой ситуации добивается большего успе-
ха, преодолевая преграды, и это является главенствующим мотивом спортивной деятельности [6].  

Проведенный теоретический анализ также показал, что возможны психологические 

особенности мотивации спортсменов – мальчиков и спортсменок – девочек, занимающихся 
индивидуальным видом спорта. Спортсмены отличаются от спортсменок-девочек большей 

физической, эмоциональной и психологической устойчивостью и умеренной степенью мотивации. 

Спортсмены, занимающиеся большим теннисом, относятся к спортсменам-индивидуалистам, мотивы 

которых - мотив самовыражения и мотив самоутверждения личности. Такие спортсмены значительно 
ориентированы на оценку своих достижений и порой это приводит к неадекватной оценке. Но в 

экстремальных условиях, эти спортсмены могут быть эмоционально неустойчивыми. Для 

спортсменок-девочек с низкой потребностью достижений успеха характерно отсутствие 
направленности на цели. При этом преобладает мотив на эстетическое наслаждение, любовь к 

теннису. Напротив, у спортсменок-девочек, достигших высокие результаты – мотивация к 

достижению успеха выражена сильнее, чем, у спортсменок-девочек со средним уровнем мотивации 
достижения успеха [7]. 

Таким образом, выдвинутое нами предположение о том, что существуют психологические и 

гендерные особенности мотивации подростков и юношей Казахстана, влияющие на результативность 

соревнований в большом теннисе, не нашло своего полного подтверждения. Возможно, это связано и 
с тем, что нами учитывались результаты соревнований полугодового срока, что регламентировалось 

руководством Федерацией Тенниса Казахстана и все спортсмены, участвующие в психологическом 

исследовании, уже являются профессиональными спортсменами-индивидуалистами. Поэтому 
мотивация достижения успеха в спортивной деятельности для них является одним из важного 

аргумента в результативности соревнований.  
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Abstract 
This research examines the formation of cognitive processes and mastering a trinity of languages 

(Kazakh, Russian and English) by both rural and urban primary school pupils. This work’s aim is to form a 

complex system of psychological studies of compulsory education, which cover theoretical methodological 
base knowledge. In other words, it is important to specify solutions to specific problems in the real world. 
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АУЫЛ  МЕН  ҚАЛА  ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 

КОГНИТИВТІ  ПРОЦЕСТЕРІН  ЖӘНЕ  ТІЛДЕРДІ  МЕҢГЕРУІН  ЗЕРТТЕУ 
 

Аңдатпа 

Бұл зерттеуде танымдық үрдістерді қалыптастыру және үш тілді (қазақ, орыс және ағылшын) 

ауылдық және қалалық кіші мектеп оқушыларының меңгеруі қарастырылады. Бұл жұмыстың 
мақсаты теориялық-әдістемелік білім базасын қамтитын міндетті білім берудің психологиялық 

зерттеулерінің кешенді жүйесін қалыптастыру болып табылады. Басқаша айтқанда, көрсету маңызды 

нақты әлемдегі нақты мәселелерді шешу. 
Түйін сөздер: әдістемелік зерттеу, интеграцияланған процесс, когнитивті даму, кіші мектеп 

жасындағы балалар, тілді оқыту. 
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ИЗУЧЕНИЕ  КОГНИТИВНЫХ  ПРОЦЕССОВ  И  ВЛАДЕНИЕ  ЯЗЫКАМИ 

УЧАЩИЕСЯ  ШКОЛ  ГОРОДА  И  СЕЛА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается формирование познавательных процессов и овладение тремя языками 

(казахским, русским и английскиатм) учащимися сельских и городских младших школ. Целью 

данной работы является формирование комплексной системы психологических исследований 
обязательного образования, включающей теоретико-методическую базу знаний. Другими словами, 

важно показать решение конкретных проблем в реальном мире. 

Ключевые слова: методологические исследования, интегрированный процесс, когнитивное 
развитие, дети младшего школьного возраста, языковое обучение. 

 

1. Introduction 
In this research, the cognitive processes and levels of mastering Kazakh, Russian and English of both 

urban and rural pre- and primary school children are researched from scientific and psychological viewpoints 

for the first time. This research aims to develop existing fundamental and applied psychological knowledge 

systems by examining present cognitive processes in education and science. The research fully covers 
cognitive psychology theory. The types and characteristics of cognitive processes are structured on the 
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integrity principle. An experimental and methodological system is designed to diagnose the step-by-step 

development range through applied practice and to resolve children’s development issues. The methods 
presented in the following sections are innovatively directed to enhance actions while mastering the session 

and languages through personal cognitive development. 

The topicality of the research arises from the necessity to further enhance educational processes, which 
was the result of decreasing psycho-cognitive actions in children in connection with objective and subjective 

appearances in preschool organizations and schools. The theoretical basis of cognitive process psychology 

has not been fully investigated until now; particularly, experimental research has not addressed practical 

application. In addition, many issues still remain unresolved. Therefore, issues of cognitive actions and their 
solutions remain urgent in the science of psychology.  

One of the main peculiarities of pedagogical psychology is its dual aim of developing individual 

personal abilities and usefully serving the entire population. 
The main goal is to systemize knowledge that contains the basics of theoretical and methodological 

psychological research and use it to solve real-world problems. A major requirement in the Kazakh 

educational system is directing cognitive actions to a pupil while teaching, and basing instruction on proven 
research is a priority. 

A major requirement in the Kazakh educational system is directing cognitive actions to a pupil while 

teaching, and basing instruction on proven research is a priority. This research’s topicality arises from the 

need to discover mechanisms that can raise cognitive processes to the required level. 
The topicality of the research work is fixed by following: experimental definition of the principle that 

the effectiveness of children’s formation and development of cognitional processes depends directly on their 

mastering of class content. Furthermore, the applied directions for cognitional processes arise from the daily 
needs of different specialists, e.g. psychologists, teachers, doctors, lawyers, technical system operators and 

care givers. 

The research’s methodological essence can be described as follows: theories and concepts from 

scientific articles concerning research work that required building a structured system from the historical 
viewpoint. Complex systematic direction should have actual application in contemporary psychology and 

pedagogy to investigate the cognitive processes for the first time. Researchers must analyze historical data on 

cognition issues and create a complex structure. In the context of individual teaching of a child, the 
implementation of complex systems and action relations enables conducti research and developing, 

understanding and mastering the theoretical and experimental range on a methodological base.  

In accordance with current requirements, the overall aim is to raise the level of knowledge in 
preschools and schools as much as possible by conducting a new type of research through the application of 

Kazakh national traditions guided by proven theories and rules. 

2. Materials and Methods 

For defining the methodological basis for research on preschool children’s cognitive processes, the 
following previous research studies were referred to. Kerna-Yesseck’s research on registering the readiness 

degrees of preschool children; 

D. Vecksler’s scale to identify a child’s intellectual level; E.P. Torrens’s (Bruner, 1971) test to 
develop children’s thinking and creativity levels;  

S.R. Raven’s progressive matrix used to measure the intellectual development level;  

L.A. Venger’s “animated tasks” designed to develop children’s thinking skills; the practical results of 
cognitive processes’ foundation and experimental research;  

the concept of step-by-step development of a child’s mental activities, as proven by P.Y. Galperin; 

the paradigms of experimental research by V.V. Davydov, M.V. Gamezo and I.A. Domashenko; the 

historical and cultural concepts of L.S. Vygodskiy. 
 

Also consulted were data from the starting methodologies of the following authors researching 

dynamic changes in student progress: A.V. Zaporozhets, D.V. Elkonin (1974), A.K. Markova, N.F. Talyzina, 
L.Y. Liaudis, Z.A. Reshetova and L.V. Zankov. To identify the peculiarities of cognitive-action foundations, 

the substantial and effective ideas of Leontev, Wengler (1986), Galperin, Podyakov as well as Kazakhstani 

psychologists such as M.Mukanov and S.M. Zhakupov were analyzed. 

Analyzing cognitive processes with such an integrated system demonstrates the methodological 
essence of research from the perspective of modern psychology. 
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The research’s theoretical topicality emerges mainly from three classical directions: cognitive 

psychology, action psychology and mental psychology. To these are added analysis from the following 

theoretical and experimental perspectives:  
the historical and cultural concepts of L.S. Vygodskiy, who considered the problems of cognitive 

processesin a general theoretical direction;  

S.L. Rubinstein’s study of regulation of thinking processes: analysis, synthesis and abstraction; 
representatives of cognitive psychology:  

K. Cherry, D. Broadbent, L. Selso and U. Niesser; types and characteristics of cognitive processes 

from the works of J. Bruner, R. Woodworth, D. Heb and V. Ettinev and those of English psychologists 

M.Vernon, O.Sangwin and R.Alfield; processes of spiritual life by Vygodskiy; mental psychology by I.P. 
Pavlov; reflexes of the brain by I.M. Sechenov; intellect and independent intellect by P.K. Anokhin and   

A.G. Spirkin; and Rubinstein and Leontev’s concepts on action relationships. All of these are works that 

investigated the individual features of children and researched pedagogical tasks. 
First, L.S. Vygodskiy, who thoroughly studied people’s inward life, mainly conceptualized the 

“cultural-historical development of the human psyche” and the “forthcoming development area of child’s 

psyche”. Experimental research on perception shows that all ideas based on the association law are 

pertaining to the mental process, and they are substantiated by the mind function. In association theory, 
perception of such ideas is also considered as the totality of sensation. In this case, V. Keler, G. Folkelt and 

K. Gottshald, in their research on structural psychology, have a critical attitude toward ideas of child 

perception and a negative attitude toward the idea that “general perception consists of the ctotality of 
incoherent and scattered fractions”. Instead, they support the opinion that perceptual development involves 

an unbroken image of things. This opinion is also supported by the research work of G. Roshakh, I.E. Bleiler 

and A. Bineler. 
Second, in historically examining the main theoretical viewpoint of thinking psychology, L.S. 

Vygodskiy mentioned the importance of J. Piaget’s theory that the interaction of biological and social factors 

greatly influences the development of thinking. P.Y.A. Galperin’s theory that the mind’s functions develop 

step-by-step also has great significance. According. to Piaget (1978), speaking serves as socialization of 
thought, helping the child to communicate with others. V. Shtern argues that although a child’s first word 

may be only one noun, an entire statement lies behind that one spoken word. 

In analyzing the fundamental problem of how children’s thinking abilities develop, scientists have 
paid special attention to the substance of individual children’s speech, studying it in relation to the child’s 

actions. 

Third, T. Ribo mentioned two types of dreams in his study of dreams: “revival” and “creative”. The 
earliest opinions that the creative dream consists of fractions were expressed by W. Wundt (1987) and T. 

Ribo. In a psychoanalytical doctrine, Z. Freud (1990) supports the idea that a dream is the initial type of 

consciousness for children and that other human consciousness appeared on the basis of it. Other sources 

also confirm the interconnection between dreams and thinking. Dreams play an important role in the 
development of cognition and help form a special connection between consciousness and the truth. 

3. Results and Discussion 

Currently, thinking and speaking processes are a topical issue of investigation because sensation, 
perception and representation are not sufficient to completely understand outward life. Understanding 

thinking action is fulfilled by basic regularities in primary classes: children perceive everything figuratively 

and “solve” every task by imagining it. The difference between visual images and logical thinking enables 

children to distinguish different things in different situations and discover the right solution for different 
tasks.  

Knowledge imparted in primary school certainly shapes the mental and intellectual abilities of 

children, but it also relates to issues of psychological development. Many scientists have mentioned the 
effect of cognition in the areas of ethics and worldview; this effect is also expounded in this work. 

Practical topicality of the research, i.e. a complex organic result derived through research can help 

psychologists and pedagogues to introduce special teaching processes into an academic program. This 
complex organic result can also enrich the knowledge of future pedagogical specialists about the psychology 

of cognitive processes. Students and postgraduates can use these research results in their pedagogical 

practice; specialists in the psychological sphere may also use them for scientific guidance. 

This research aims for a complex investigation of the shaping of cognitive processes and the dynamics 
of development mechanisms for thinking and speaking on the national level on the basis of the psychological 
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theory underlying the learning of three languages (Kazakh, Russian and English). More specifically, this 

research aims to develop a method for shaping cognitive processes and language learning among pre- and 
primary school children. 

The research subject is the program for shaping cognitive processes and language learning among pre- 

and primary school children by forming and developing national thinking and speaking ability in three 
languages. 

Aims and tasks of the research: 

1. To teach children considering today’s scientific conclusions about cognition in psychology, and at 

the same time, conduct a theoretical examination of Kazakh and other nations’ research on the development 
of pre- and primary school children’s cognition. 

2. To investigate application opportunities of cognitive processes by revealing the theoretical– 

methodological meaning of national thinking, speaking developments and language mastering; to appraise 
rational organizational methods of action process based on the formation of cognitive processes. 

3. To develop a pedagogical approach and teaching methods for primary school children by 

considering national thinking and the psychological dynamics of the development of speaking. 
4. To determine the difficulties that occur during formation and development of cognitive processes 

and to research approaches for counteracting them; to form a complex research system by analyzing the 

methods of cognitive process research. 

 
In the present research’s novel methodological approach, cognitive process theories were analysed as a 

complex system for the first time. In addition, opportunities of integration– methodological development 

based on fundamental applied education in cognition psychology in Kazakhstan were studied and realized. 
Also for the first time, the national thinking and speech development of pre- and primary school 

children were analysed in both urban and rural areas. This provided opportunities for constructing a national 

model of thinking and speech development in Kazakh children according to today’s achievements in 

psychology and spoken-language learning based on integration–methodological research and determination. 
Second, the chart emerged through researching the subject. Research on national language mastering 

through speaking and thinking in Kazakh among urban Kazakh schools was conducted according to the 

teaching–methodological system. 
Third, for the first time, cognitive theory, which forms cognitive actions in the educational process, 

paid particular attention to national thinking and speaking. The development of spoken language provides 

conditions for the following research according to modified experimental method content: 
- The organization of direction for individual action possibilities of a person being tested is realized 

through diagnostics of the development level of national thinking and speaking in cognitive processes. 

- Study of cognitive processes and cognitive actions on the basis of integration methods was 

conducted for the first time in psychology. 
- The exact opportunities of national thinking and speaking, especially the operations of analysis, 

synthesis and abstraction, content and style were studied as important features of speaking. 

- Regulation of a schoolchild’s action capability level was used for the first time by the individual 
experimental methodological determination of features of cognition actions. 

- Finally, whether children’s learning of three languages makes it easy to learn other languages and 

speaking well in the first language were studied through experimental methods during the formation of 
cognitional processes. 

 

4. Conclusions 

Initial studies of psychological mechanisms through the education process of forming cognitive 
processes and revising the previous system in relation to the importance of certain factors in children’s 

formation made it possible to develop applied education. 

Through theoretical analysis, the research aims from the beginning of study and the description of 
progress in school studies (highest, medium, lowest) were revised according to today’s psychological 

findings. 

Again, for the first time, a contribution to the cognitive process of national thinking and speaking was 

made through an integration method. 
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Schools’ educational process was realized by limiting interference. The development of cognitive 

processes was realized by revealing the structural meaning of the task by considering opportunities to help 

teachers and by elucidating the psychological mechanisms. 
The novelty of this research’s theme is the formation and development of cognitive processes. The 

methods defining the learning level were analysed, chosen and modified. Through experimental research, the 

statistical and numerical measures were analysed and developed. The development of thinking and speaking, 
learning of spoken languages and learning the other languages (Russian and English) were tested according 

to learning aims. 

According to the sequence and reliability of the research, the forms of research and the theoretical, 

methodological integrity forms of the complex system, the research was validated in the following ways: by 
using a methodological complex, by checking the reliability of information and data from the experimental 

research and by comparing mathematical statistical data (comparison of practical and theoretical divisions, 

two empirical divisions, the U-Manna-Whitney criteria and the criteria of H-Kruskala-Wallis, and also the 
definer of conformity level, that is, the Gs-Spirman coefficient of correlation level) All of the following were 

realized, while analysis of the pedagogical experience continues: Research methods; 

- psychological, pedagogical, scientific-methodological materials; analysis of the complex system of 

scientific data about cognitive processes;  
- the forms of research and the models of analysis; experimental–diagnostic method: “groups of 

Methods for Research”; and observing and speaking methods (Assilkhanova, 2000). 

 
The following research objectives must be addressed in future work: 

1. Organize and establish the theoretical–methodological direction of research work on the basis of 

psychological and psychophysiological theories of cognitive processes. 
2. The determination of the psychological development of cognition and the importance of the 

educational process between fluent speaking in the first language and thinking according to today’s scientific 

requirements–all serve to form a new system. 

3. Research on the systematic development of cognitive processes and cognitive actions is realized on 
the basis of maintaining the systematic principle of the integration–methodological complex. 

4. The practical importance of research applications while conducting research about the formation of 

learning the first language in preschool and primary school realized in Kazakh schools and kindergartens 
through a special diagnostic method. 

5. Experimental research on cognitive processes using modification methods to develop teaching 

strategies for children can be realized as follows: 
- Preparation by considering the individual features of the educational program content. 

- Development of individual features step-by-step. 

- Organization of the didactic-communicative system according to its features. 

6. Pre- and primary school children demonstrated positive results in the formation of national thinking, 
speaking and cognitive processes. 

In conclusion, any difficulties in a child’s development arise as a result of the educational process in 

early childhood.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о проявлении тревожности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, появлении агрессивности в поведении подростков и необходимости проведения 

психолого-педагогических профилактических мероприятий, включая коррекционную коррекцию с 
ними. 

Ключевые слова: тревожность; страх; агрессивность; дети дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
 

Қазіргі уақытта мазасыздану сезімі жоғары, өзіне деген сенімділігі төмен және эмоциялы 

тұрақсыздығымен басқа құрбыларынан ерекшеленетін балалар саны өсіп кетті. Мазасыздану 

мәселесімен шетелдік, кеңестік және отандық психологияда да ғалымдар аз айналысқан жоқ. 
Негізінен II ғасырдың басынан бастап шетел және отандық психологияда ашу, агрессия, күнә сезiмi, 

мазасыздану, психикалық күштену күйi жағымсыз эмоциялы күйлердi зерттеуге байланысты 

сұрақтар өзектi бола бастады. 
Психология тарихында мазасыздануды түсiну ең алдымен жеке тұлға туралы әртүрлi 

теориялардың дамуымен байланысты. Мазасыздану ең алғашқы теориялық тұрғыда зерттеуге 

кiрiскен З. Фрейд болды. Оның пікірінше: мазасыздану күйін төмендету үшін адам психикасы 

сублимация, регрессия, проекция, рационализация сияқты қорғаныс механизмдерінің түрлерін 
қалыптастырады, ал олар өз кезегінде, дамуға тұтас жағымсыз тұрғыда әсерін тигізеді, тіпті оны 

тежеп те отырады. Бұл З.Фрейд бойынша, мазасыздануды жоюдың тек бірінші ғана тәсілі. Екінші 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №3(60) 2019 ж. 

149 

тәсіл ситуацияның тікелей өзіне көңіл аударуда. Әдетте, адамдар, қауіптерге қарсы тұру арқылы 

немесе олардан қашу арқылы және кедергілерді жеңе отырып мәселені шешеді[1]. 

Фрейдтік жүйені жалғастыра отырып, К. Хорни “негізгі мазасыздану” деген басты түсінікті – 
зұлым дүниеде баланың шеттетілу және әлсіздік сезімі ретінде анықтады. Осы қауіп сезімі – 

парықсыздықтың (безразличие) тікелей немесе жанама басымдылық көрсетуі, баланың 

индивидуалды қажеттіліктерін жеткілікті тұрғыда сыйламау, шынайы басшылықтың жетіспеуі, 
шамадан тыс құрметтеу немесе мүлдем құрметтемеу сияқты ортаның көптеген жағымсыз 

факторларының тууына алып келеді деген пікір білдірді[2].  

Г.С.Салливан болса, жеке тұлғаны нақты әлеуметтік ситуациядан тыс зерттеуде мағына жоқ 

деп санайды. «Психиатрияның тұлғааралық теориясы» деген атаумен танымал болған жаңа 
концепцияның негізін құрушы Гарри Стек Салливанның негізгі пікірі мынада: жеке тұлға дегеніміз - 

тұлғааралық ситуациялар негізін құрайтын және олардан шеттетіліп тыс қалмайтын кейбір 

гипотикалық мән. [3].  
Э. Фромм, К. Хорни және Г.С.Салливанның ұсынған үш концепциялары туралы айта келе, бұл 

жерде үшеуіне байланысты ортақтық - олардың мазасыздануды әлеуметтік жағдайлардан пайда 

болған құбылыс деп қарастырулары болып табылады. Мазасыздану проблемасына өте жиі гуманистік 

бағыттағы психологтар К.Роджерс, В.Франкл, А. Маслоулар мән берді. Олар өзгелерге қарағанда, 
өзін-өзі дамытуға ұмтылған дені сау жеке тұлғаға катысты түсіндірсе, Л.С.Выготский өз 

зерттеулерінде үнемі мына құнды жайтты ескертті: яғни, адам психикасы тұтас процесс ретінде 

зерттелуі тиіс деп жазды. Мазасыздануды орыс нейрофизиологтары И. М. Сегенов, И. Павлов, В. М. 
Бехтеревтер де өз еңбектерінде қарастырып өтсе, оны эксперименттік тұрғыда зерттеуді алғаш 

С.Д.Спилбергер және оның ізбасарлары бастаған, дейтұрғанмен әлі күнге дейін мазасыздану 

детерминациясы мен функциясының механизмдері айқын емес. 
Қазақстандық зерттеуші А.У.Ескендирова өзінің «Түрлі факторларға байланысты жас 

өспірімдердің мінез-құлқында агрессивтіліктің пайда болуының психологиялық ерекшеліктері» деген 

еңбегінде жасөспірімдердің мінез-құлқында агрессивтіліктің пайда болуы жыныстық жетілу 

факторына, этностық ерекшеліктеріне, зиялылық даму деңгейіне, отбасымен және өз қатарларымен 
арақатынастында өзара байланыста және тәуелділікте болады дей келе, агрессивтіліктің күшейе 

түсуіне теледидардан демонстративті тұрғыда көрстетілетін күш жұмсау мен тәлім-тәрбие беруші 

мамандардың мазасыз-агрессивті мінез-құлқы әсер етеді деген пікірді ұсынады[4].  
Мазасыздану баланың бойынан байқала отырып, оның болашақ өмірге басар қадамына да 

кедергісін тигізеді, өзін-өзі бағалауын төмендетіп, өзіне және айналасындағыларға деген сенімін 

жояды. Мазасыздану- өзіне қорқыныш, ашу, кінә және қызығу мен қоздыруды да үйлестіреді. Бала 
мектеп жасына дейінгі шақта – дауыс ырғағы, қимыл-қозғалыс, күлкі, ым, көзқарас көмегімен ішкі 

әлемнің нәзік бояулары түріндегі қоғамда қалыптасқан сезімдер тілін меңгереді. Алайда, мектеп 

жасына дейінгі балалар әлі де болса, өзімшіл және импулсивті болып келеді. Практик психолог үшін, 

баланың мінез-құлқы, сезімдерін көрсетуі – кішкентай адамның ішкі дүниесін түсінуге көмектесетін, 
оның психикалық күйін, сәттілігін, мүмкін келешегі бар дамуды білдіретін маңызды көрсеткіш болып 

келеді. Баланың эмоциялы сау дәрежесі туралы хабар - психологқа эмоциялы фонды береді. 

Эмоциялы фон жағымды және жағымсыз болып келуі мүмкін. Мысалы, баланың жағымсыз эмоциялы 
фоны – ұмытшақтығынан, көңіл-күйінің түсіңкілігі мен басыңқылығынан көрінеді. Бала мүлдем 

күлмейді немесе жалбақтап орынсыз күле береді, басы мен иығы түсіңкі, бет әлпеті мұңды немесе 

енжар. Осындай жағдайда қарым-қатынас пен байланыс орнатуда проблемалар туындайды. Бала жиі 

жылайды, тез ренжігіш, кейбір сәттерде тіпті орынсыз ренжіп қалады. Көп уақытын жалғыз өткізеді 
әрі ешнәрсеге қызықпайды. Бала бойындағы осындай эмоциялы күйдің болуының бір себебі – 

мазасызданудың жоғары деңгейде көрінуі болып келуі мүмкін. Мазасыздану терминінің астарынан, 

психологтар – адамның үрейді қайғыруға бейімдігі деп, яғни белгісіз қауіп-қатер ситуациясында 
пайда болатын және жағдайдың жағымсыз дамуын күтуде пайда болатын эмоциялы күй деп түсінеді.  

Мазасызданудың жоғары деңгейде болуы – жағымсыз сипатта болады және адамның өмірлік 

іс-әрекетіне жағымсыз әсер етеді. Соңғы кездерде пайда болған зерттеулер балаларда, тіпті 3 жастан 
бастап мазасызданудың даму ерекшеліктерін бейнелейді. Осымен бірге авторлар уайымдаушыл, өзіне 

сенімсіздігі, эмоциялы тұрақсыздығымен басқалардан ажыратылатын мазасыз балалардың саны 

күннен күнге өсіп келе жатқандығын ескертеді. Соған байланысты, мазасызданудың одан әрі өсуіне 

жол бермеу үшін және оны түзету үшін мазасызданудың деңгейін тезірек анықтаған жөн. 
Авторлардың зерттеулерінен алынған талдау балалар бойынан анықталған мазасыздануды бір 
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жағынан, туа біткен психодинамикалық сипаттама ретінде, ал екінші жағынан, әлеуметтенудің 

(социолизация) шарты мен нәтижесі ретінде қарастыруға мүмкіндік берді. Басқалай айтқанда, 
мазасызданудың пайда болу себептері – бала дамуының генетикалық туа біткен дерекорларында 

және әлеуметтену жағдайында толығырақ ашыла түсетін әлеуми дерекорларда да жатыр. 

Мазасызданудың алғышарты – жоғары сезімталдық болып келеді, алайда, сезімталдығы жоғары 
балалардың барлығы бірдей мазасыз болып келмейді. Көбі ата-ананың баламен қарым-қатынас 

жасауына да байланысты болып келеді. Мысалы: гиперпротекция (шамадан тыс қамқорлық көрсету, 

ұсақ-түйек әрекеттердің өзін бақылап отыру, шектеулер мен тыйым салу, үнемі түрткілеп отыру) түрі 

бойынша тәрбиені басшылыққа алған ата-аналар мазасыз баланы тәрбиелейтіндігі алдын-ала мүмкін. 
Балаларда мазасызданудың күшеюіне ата-анасы мен тәрбиешілердің аса қатал талап қоюы да әсер 

етеді, себебі, ол үнемі сәтсіздік ситуациясын шақырады. Балаларда қорқыныш сезімінің тууына 

көбінесе, көп сақтандыра беру, сөгістер беру, қауіптену мен мазасыздану сезімді көрсетудегі 
ұстамдылығы да себеп болады[5].  

Ата-анасының шамадан тыс қатал болуы да, қорқыныштың пайда болуына әкеледі. Аталынған 

факторлардан бөлек, қорқыныштар немесе қауіп төндіретін немесе операция, ауру, жағымсыз жағдай 
сияқты,өмірге тікелей қатер бейнелейтін барлық ситуациялармен кездескенде, эмоциялы есте терең 

үрейдің негізінде туады. Егер балада мазасыздану күшейе түссе, мазасызданудың міндетті жолдасы 

болып саналатын қорқыныш туады да, жүйке-жүйелік белгілер дамуы мүмкін. Сондықтан да өзіне 

сенімсіз, күдік пен жалтақтауға бейім, мазасыз бала - тартыншақ, дербестігі жоқ, жиі инфантильді 
және жоғары иланғыштыққа ие болады. Мазасыз адам шүбәланғыш боп келеді, ал ол басқаларға 

деген сенімсіздікті тудырады. Ондай бала басқалардан қорқады, қауіп күтеді. Ойының тапсырмасын, 

істі орындай алмайды. Мұның бәрі басқаларға бағытталған агрессия түріндегі психологиялық 
қорғаныс реакциясының құрылуына алып келеді. Негізінен, мектеп жасына дейінгі және кіші мектеп 

оқушыларында мазасызданудың басталуына “жанұясы” әсер етеді екен. Кейін, жеткіншектер үшін 

жанұя ролі мәнді түрде төмендейді де, мектеп ролі өсе түседі. Мазасызданудың пайда болуына ата-

аналары, тәрбиеленетін мекемедегі қызметкерлердің балаға деген қарым-қатынасы, оқыс сөздері, 
қылықтары да әсер етеді. Алайда, осылардың барлығы ескерілсе, мазасызданудың алдын алуға 

болады [6].  

Қорыта айтқанда, мектеп жасына дейінгі және кіші мектеп жасындағы балаларда мазасыздану 
мінездің тұрақты белгісі боп келмейді және барлық коррекциялық түзету жұмыстары осыған сәйкес 

психологиялық-педагогикалық алдын-алу шараларын жүргізу кезінде төмендегі көрсетілгендер басты 

назарға алынуы қажет деп ойлаймыз: баланың бойындағы мазасыздануды барынша төмендету үшін, 
баланы тәрбиелеуші ұстаздары мен ата-аналары, баланың қандай да бір іс-әрекетте (сурет салу, ойын, 

үй ішінде көмектесу) шынайы табысқа жетуін қамтамасыз етулері керек. Балаға ұрса бермей, оны 

басқалармен салыстырмай, тек оның жақсы нәтижелерін бағалап мақтап отырған жөн; баланың 

нәтиже көрсетуге шамасы келмей жатқан тұстарда бағалайтын тәртіп қажет; бала мен үлкендер 
арасындағы жылы эмоциялы қарым-қатынас пен сенімді байланыстар да мазасыздықтың жалпылай 

төмендеуіне көмегін тигізеді; топтағы әр балаға жағымды эмоциялы ахуал орнату үшін, балалардың 

топтағы жеке өзара қатынастар жүйесін зерттеу арқылы, оны арнайы мақсат қойып қалыптастыру 
керек; топтан оқшау жүретін балаларды назардан тыс қалдырмаған жөн; мазасыздану белгілері 

баланың мінез-құлқынан мүлдем жойылып кеткенше, мұндай балалармен үнемі жекелеген жұмыс 

жасау қажет. Мұндай баланы өз мінез-құлқынан мазасыздану сезімін тудыратын себептерді таба 
білуге және оларды жоя білуге үйрету керек. 
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Аңдатпа 

Мақалада зерттелген ғалымдардың еңбектеріне теориялық талдаулар жасалынып, жеткіншек 

жасындағылардың өзіндік бағалауы бойынша теориялық - эксперименттік зерттеулер жүргізіліп, 

шыққан нәтижелер математикалық-статистикалық өңдеуден өткізілді.  
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Abstract 

The article presents a theoretical analysis of the works of the scientists studied, conducted theoretical 
and experimental studies on self - esteem of adolescents, the results of which were subjected to mathematical 

and statistical processing. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  САМООЦЕНКИ  ОДАРЕННЫХ  ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация 
В статье проведен теоретический анализ трудов, исследованных ученых, проведены теоретико-

экспериментальные исследования по самооценке подросткового возраста, результаты которых были 

подвергнуты математико-статистической обработке. 
Ключевые слова: подростки; одаренность; когнитивная; специфическая способность; 

самооценка. 

 

Дарынды және ерекше қабілетті балаларды оқытып, тәрбиелеу қазіргі күні өзекті мәселелердің 
бірі болып отыр. Психолог ғалымдар В.А Крутецкий балалардың математикаға қабілетін, Б.М.Теплов 

музыкалық қабілетін, В.И.Киреенко көркем суретке байланысты қабілетті т.б зерттеген. Зерттеуші 

психолог Б.М.Теплов «жалпы қабілеттілік дарындылықка алып келетін аса мағыналы сапаларға 
жатады» деген[1].  

Айталық, Әбу Насыр әл-Фараби – музыкант, ақын, философ, математик, физик, химик; 

А.Құнанбаев – ақын, философ, музыкант, ұстаз; Леонардо да Винчи – суретші, химик, конструктор, 

физик, ақын; Қазақ ақын-жыраулары шешен, әнші, музыкант, коғам қайраткері, жауынгер; 
М.Өтемісұлы–күйші, ақын, қолбасшы, ойшыл; Асан қайғы мен Қорқыт ата, олардың ізбасары 

Ықылас - көріпкел, философ, музыкант, ақын болған. Табиғатта өз талантын мойындатып, әлемді таң 

қалдырған жандар аз болмаған. Өзін-өзі бағалау мәселелері қазіргі таңда психологияда ең өзекті де 
күрделі мәселелердің бірі болып отыр. Баланың өзіндік бағалауы, оның өзіне қатысын және өзін 

қабылдау, көп жағынан оның мінез-құлқымен үлгерімін анықтайды. Дарынды баланың бірден көзге 

түсетін ерекшеліктері: оның шектен тыс белсенділігі, аз ұйықтауы, танып-білуіне деген құштарлығы, 
қолына түскен заттарды реттеп жүйелеуі, қайта кұру әрекеттерін ұнатуы, ерте сөйлеуі, естігенін 

сөзбе-сез қайталауы.т.с.с.  

Көптеген зертеулердің мәліметері қанағаттанарлықсыз үлгерім, оқуға қызығушылығының 

жоқтығы, мотивацияның төмендігі, жаман мінез - құлық бұны өзіне теріс қатынастан төмендетілген 
өзіндік бағалаудан туындайтынын көрсетеді. И. С. Кон[2], А.И.Липкина, Е.И.Сованько, 
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А.М.Прихожан, Е.А.Серебрякованың пікірінше, жеткіншек жас - өзін-өзі бағалауын қалыптастыру 

үшін ең қолайлы кезең болып саналады. Өзін-өзі бағалаудың маңыздылығы: істеген істерінің, жеткен 
жетістіктерінің нәтижесін бағалау.  

О.В. Кухлаева өзін-өзі бағалауды, адамның өзін-өзі білуінің өзіне деген қатынасының белгілі 

бірлігі деп түсінеді, әсіресе жеткіншек кезде адам өмірінде сапалы өзгерістердің болатыны өз алдына 
үлкен зерттеу проблемасын керек етеді[3]. Дарынды балалар арасында ерекшелінетіндерді 

американдық ғалым Л.Холлингуорт былай белгіледі: мектепті жек көрушілік; ойын қызықтарына 

ерекше бағытталуы; философиялық мәселелерге жүктелу; физикалық арасындағы интеллектуальды 

және элеуметтік даму сәйкессіздігі, Ю.З.Гильбух ең негізгі дарынды балалар ерекшелігіне ерте 
жоғарғы білім белсенділігі және білімге құмарлық; жылдамдық және ми операцияларының нақты 

орындауы; логикалық ойдың әдетін қалыптастыру; белсенді сөздіктің байлығы; жылдам және 

вербальды ассоциациялардың тазалығы, бірегейлігі; шығармашылық ойдың дамуы және көз алдына 
елестету, негізгі оқи білу компоненттеріне ие болу[4]. Атақты неміс маманы К.А.Хеллер дарынды 

балаларды оқытуда, төмендегідей олардың тұлғалық сипаттамаларын белгілейді: жоғары 

интеллектуальды қабілеттілік; атақты креативті қабілеттілік; атақты жады және тез қабылдау 
қабілеттілігі; интеллектуальды қызығу және білімге деген талпыныс; - жоғарғы тұлғалық 

жауапкершілік; - өзіндік эффективтілігіне көз жеткізу және өзіндік ой талқысы[5]. Көптеген Ресейлік 

зерттеушілер жұмыстарында да осындай ой-топшылар айтылған (Д.Б.Богоявленская, О.М.Дьяченко, 

В.А. Петровский т.б). Зеттеушілердің айтуы бойынша диссинхрония 2 деңгейде анықталады. Сыртқы 
(элеуметтік) және ішкі. Диссинхронияның сыртқы түрі дарынды баланың арасында және оның 

айналасындағылармен көбінесе белгіленеді. Әлеуметтік диссинхрония, мүмкін болмай қалмайтын 

құбылыс, сондықтан әдеттегідей және табиғи деп айтуға болады. Дарынды деп 3 негізгі өлшемге 
сәйкес жағдайда ғана айтуға болады, яғни 1) әлеуметтік даму, 2) интеллектілі қабілеттілік, 3) 

креактивтілік[6].  

Қазіргі уақытта бала дарындылығының жекелеген қасиеттерін, сонымен қатар, бала 

дарындылығының динамикасын тұтастай зерттеу жұмысы жүргізілуде. Баланың өзіндік бағалауы, 
оның өзіне қатысы және өзін қабылдау, көп жағынан, оның мінез - құлқы мен үлгерімін анықтайды. 

Көптеген зерттеушілер мәліметтері қанағаттанарлықсыз үлгерім, оқуға қызығушылықтың жоқтығы, 

мотивацияның төмендігі, жаман мінез-құлық - бұның бәрі өзіне теріс қатынастан және төмендетілген 
өзіндік бағалаудан туындайтынын көрсетеді. Бала өзін бақытты сезіну үшін, қиындықтарды жеңуге 

қабілеті болу үшін ол өзі туралы оң түсінікте болуы қажет. Оң (дұрыс) "Мен" тұжырымдамасы үш 

фактормен анықталады: басқа адамдарға жақсы көрінуге өзіне сенушілік, сол немесе басқа-іс-әрекет 
түріне қабілеттілігіне сенімділік, өзінің маңыздылығын сезіну. Оқушылар үшін бұл - оқу материалын 

меңгеру, мұғалімдер үшін өз пәнін жете меңгеру және оқушыларды қажетті білім деңгейін алуына 

жеткізу қабілеттілігі. Бұл жерде мұғалімге де оқушыға өз мүмкіндіктерін жете түсіну табысты жүзеге 

асады. Ал бұл оң (дұрыс) "Мен" тұжырымдамасының ең маңызды факторы. Оның үшінші факторы - 
өзінің маңыздылығын сезіну немесе бұған қарама-қарсы өзінің өте мәнсіздігін сезіну – индивид, 

бірінші екі факторды бағалай отырып өзіне шығаратын жалпы бағаның туындысы болып табылады. 

"Мен" тұжырымдамасы негізгі үш құрамнан түрады: когнитивтік, бағалау, мінез-құлық. "Мен" 
тұжырымдамасының когнитивті құрамы - өзіндік бағалау. "Мен" тұжырымдамасы үш жақты рөл 

атқарады: ол тұлғаның ішкі келісушіліктерге жетуіне мүмкіндік туғызады. Тәжірибе 

интерпретациясын анықтайды, күтулер көзі болып табылады. "Мен" тұжырымдамасы кез келген 
жағдайды адамның қабылдау сипатын анықтайтын өзіндік бір ішкі фильтр. Осы фильтр арқылы өте 

отырып, жағдай ой елегінен өткізіліді, адамның өзі жайындағы түсініктерге лайықты мағына береді. 

Қазіргі уақытта, шетелдік, сондай-ақ, кеңестік психологияда зерттеушілер (И. С. Кон, М. 

Кирай-Деваш) адамның өзін-өзі жетілдіруіне стимул беретін, шынайы « Мен » мен идеалды «Мен» 
арасында белгілі бір үйлесімді айырмашылық болуы тиіс деген көзқарасты ұстанады. К.Левиннің 

мектебі өзін-өзі бағалауды тұлғаның маңызды ерекшелігі, оның бағыттылығының көрсеткіші ретінде 

түсіне отырып жетістіктер деңгейімен байланыстырды (Т.Дембо, Ф.Хоппе, Р.Сирис, С.Эскалана, 
Л.Фестингер).  

Дарынды оқушы тұлғаның 4 негізгі аспектілерімен өзара байланыста сипатталады. Олар: 

Интеллект. Шығармашылық (креативтілік). Мотивация. Тұлғаның әлеуметтік адаптациясы. 

Психологияда ақыл-ой дарындылығының үш жағы - қажеттілік, жеке интеллектілі және 
шығармашылық.  
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«Дарынды бала» деген сөз тіркесінің өзі екі мағына береді: «дарынды» - бұл өмірлік қабілет 

көрсеткіші немесе бұл констанция, баланың осы өз өміріндегі ерекше мүмкіндігі. Егер қалыпты 

жағдайда ақыл-ой дамуы тез дамыса, онда сол және басқа іс- әрекетте жетістігінде дарынды деп 
атауға болады. Бала кезінде көрінетін дарындылықты бағалау өте қиын. 

а) Маңызды дарындылық - бұл баланың жас ерекшелік және элеуметтік қалыпты 

салыстырғанда жоғары іс-әрекет жетістігіне жетуге мүмкіндік беретін, ақыл-ой көрсеткіштерінің 
психологиялық сипаттамасы.  

ә) Потенциалды дарындылық - бұл баланың жоғары жетістікке жету үшін нақты психикалық 

әлеуеті болуы, бірақ, дәл сол уақыт кезінде оларды дамудың жетіспеушілігімен жүзеге асыра 

алмауының психологиялық сипаттамасы.  
б) Жасырын дарындылық балада нақты көрінбейді, дарындылықты жасырын қылатын себептер 

көбінесе ерекше психологиялық бөгеттерге байланысты; бұндай балаларды жылдам психологиялық 

зерттеумен анықтай алмаймыз.  
 

2. Өзін-өзі бағалау құрылымы екі компонент түрінде көрсетілген: көңіл-күйлік және 

«когнитивтік». Көптеген авторлар (М.Розенберг, Табог және т.б.) өзін-өзі бағалауды когнитивтік 

білім алу деп түсінеді, онда «Өз өзіне есеп беру» принципіне негізделген, өзін толық жақсы білу 
жорамалданады. А.В. Столин, И.И. Чеснокова, А.В. Захарова, Л.И. Бонович өзін-өзі бағалауды, 

когнитивтік және көңіл-күйлік компоненттердің бірлігі ретінде қарастыруды ұсынады. И.С. Кон 

әрекеттікті қосуды ұсынады[7].  
Зерттеушілердің көпшілігі өзін-өзі бағалаудың жеке мазмұнына, адамның нақты қабілетінің, 

әрекетінің, мүмкінділігінің, жеке ерекшеліктерінің, табиғи бітімінің бағалауын қояды. Өзін-өзі 

бағалаудың қалыптасуы , баланың оқу процесіне кірісуімен онда ол өзіне білімнің жаңа 
шындықтарын ашуымен, адамдық қарым-қатынас үйреніп, көпжоспарлы әрекеттің субъектісі ретінде 

белсенді бастауымен байланысты болады. Өзін-өзі бағалаудың құрылымдық компоненттері, 

формалары мен түрлері көп жақты байланыс пен карым - қаттынаста болады; олардың бірлігі мен 

өзара әрекеттестігі - өзіндік реттелудің факторы ретіндегі осы тұлғамдық құрылымның маңыздылығы 
мен-құндылығын анықтайды[8].  

Біз ең алдымен, экспериментті өткізу үшін Будассидің адамның жеке басының қасиеттерін 

сипаттайтын өзін-өзі бағалау әдістемесін қолдандық. Бұл әдіс адамның өзін-өзі бағалау деңгейін 
анықтауға негізделген. 

Онда 20 тұлғалық қасиет берілген: ұқыптылық, ақкөңілділік, жарқын жүзділік, қайсарлық, ақыл, 

шыншылдық, принциптілік, өз беттілік, сыпайылық, көпшілдік, өр көкіректік, ақ ниеттілік, 
немқұрайлылық, жалқаулық, менмендік, қорқақтық, арамдық, күмәншілдік, өзімшілдік, арсыздық. 

Бұл методика 2 бағанада беріледі: 1-шісі - "Идеал Мен", 2-шісі - "Шынайы Мен".  

Әдістемеден шыққан нәтижелерді жазып қорытындылау және жасөспірім жастағылардың өзін-

өзі бағалау деңгейі Спирменнің корреляция формуласы бойынша жасалды. Сондай-ақ, зерттеуіміздің 
мақсатына сәйкес біздер «Өзін -өзі жариялау» немесе «Мен кіммін?» тренингтерін өткіздік. Оның 

мақсаты: Баланың өзін - өзі бағалау қасиетін көтеруі, өз ойын ашып айта білуге тәрбиелеу болды. 

Бұдан алынған нәтиже бойынша «Я» жауабының жалпы саны 60-қа тең, «Д»-30, «П»-15. Демек, 
көпшілік жағдайда барлық болып жатқандар оқушының өзіне және байланысты. Олай болса, 

психолог жеткіншек жастағылардың өзін-өзі бағалауына тиімді әсер етеді.  

Соңында мына жағдай анықталды: Жеткіншек шакқа өтуде бала бойында көптеген 

ерекшеліктер пайда болады, ол өзінің ішкі дүниесіне, өзіне ден қоя бастайды. Оның үлкендердің 
мұғалімдердің, жолдастарының, онымен жұмыс істейтін мамандардың пікірлердің нәтижесінде өзін-

өзі бағалауы қалыптасады. Жалпы психолог жұмыс істегеннен кейін жеткіншектердің өзін-өзі 

бағалаулары жоғарылайды. Себебі: бұл кезде бала өте қиын кезеңдермен қайшылықтарды басынан 
кешеді. Есеюге ұмтылу, өз орнын табу, өз пікірін дұрыс деп санау ішкі дүниесін ашуға ұмтылу кезеңі. 

Жеткіншектің өзін бара-бар емес бағалауының негізгі себебі олардың саналы түрде өздерінің 

келешектерін көргісі және мойындағысы келмейтіндігі емес, керісінше жеткіншектердің оларды 
көретін жағдайының, басқа адамдардың дұрыс әсерінің жоқтығында. Оқушының өзін-өзі төмен 

бағалауы оқу тапсырмалары әрең орындағанда, пәндердің бірқатарынан үлгермесе, жолдастарымен 

дұрыс қарым-қатынасқа түсе алмаса, ата-аналары балаларын түсінбесе, т.б жағдайларда пайда 

болады. Осы кезде психолог дер кезінде оқушылармен тиімді жұмыс істесе оқушылардың өзін-өзі 
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бағалаулары төмендемей өзіне деген сенімділік туады, алдыға мақсат қойып, соған ұмтылуға 

тырысады. 
Қорыта келе айтарымыз, дарындылықтың дамуына маңызды әсер ететін теориялық 

нәтижелерден мынадай анықтама шығады: «дарындылық» - бұл интегралды тұлғалық білім, 

интеллектінің жоғары сатысымен, шығармалық потенциалымен сипатталады. Бұл тұлғаның 
қабілеттілігі мен өз бейнелігінің бірігуін анықтап, белгілі бір қызмет саласында ерекше табысқа 

жетуге мүмкіндік туғызады.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается особенность профессионального развития будущих 

педагогов-психологов через копинг-механизмы. Показано, что подготовка современного педагога-

психолога должна включать такие направления образовательно-развивающей работы, которые бы 
максимально актуализировали личностные структуры и позволили бы успешно преодолевать на 

практике сложные ситуации в профессиональной деятельности. Теоретически изучен вопрос об 

эффективных методах работы по обучению копинг-стратегиям, которые являются «рычагом» 
управления интеральным стрессом, а также для управления определенными стрессовыми 

ситуациями, которые возникают в момент взаимодействия с другими людьми.  
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БОЛАШАҚ  ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРДЫ  КӘСІБИ  ДАЯРЛАУДА 

КОПИНГ-МЕХАНИЗМДЕРДІ  ҚОЛДАНУ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 
Бұл мақалада копинг-механизмдер арқылы болашақ педагог-психологтардың кәсіби дамуының 

ерекшелігі қарастырылады. Қазіргі заманғы педагог-психологтың дайындығы тұлғалық 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №3(60) 2019 ж. 

155 

құрылымдарды барынша өзектендіретін және кәсіби қызметтегі күрделі жағдайларды практикада 

табысты еңсеруге мүмкіндік беретін білім беру-дамыту жұмыстарының бағыттарын қамтуы тиіс 

екендігі көрсетілген. Қызықты стрессті басқарудың "рычагы" болып табылатын копинг-
стратегияларды оқыту бойынша, сондай-ақ басқа адамдармен өзара іс-қимыл кезінде туындайтын 

белгілі бір стрессті жағдайларды басқару үшін жұмыстың тиімді әдістері туралы мәселе теориялық 

тұрғыдан зерделенді.  
Түйін сөздер: копинг, психологиялық қорғау, тұрақтандыру, үйлестіру, психологиялық 

шиеленіс, когнитивті даму, эмоциялық жағдай, фасилитация, идентификация, рефлексивность, жалпы 
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Современные условия мирового рынка труда ставят определенные требования к специалистам 

сферы образования. В связи со сменой общественных ценностей, возникает необходимость 
преодоления различных стрессовых ситуаций и это также предъявляет требования к будущим 

специалистам педагогам-психологам. В этой связи актуально обращение к проблеме развития 

рефлексивности будущего психолога, на фоне этого возникает необходимость копинг-стратегий или 
иначе говоря - стратегий совладающего поведения. Способность конструктивно решать проблемы и 

осуществлять рефлексию конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности, может 

характеризовать основные признаки профессионального мышления. Рассматривая развитие копинг-

стратегий у будущих педагогов-психологов, мы должны выделить несколько основных критериев. 
Одним из них является «стрессоустойчивость», которая характеризуется, как способность совладать 

со стрессами в повседневной и профессиональной жизни.  

Понятие «копинг» впервые было введено Р.Лазарусом и С.Фолкман, которые рассматривали 
его в рамках транзактной модели стресса. Авторы выделили взаимосвязь стресса с особенностями 

психоэмоционального состояния человека. Также выделили первые результаты научения человека 

адаптироваться к стрессовым ситуациям, что в дальнейшем определило формулирование копинг-

стратегий. В дальнейшем психолог Е.В.Купрене дополнил стабилизацией теорию о поведенческом 
научении и копинг-механизме. Он выделил отличающие критерии копинг-стратегий, что позволило 

расширить спектр применимости копинг-механизмов. Также изучением копинг-стратегий занимался 

П.Крамер. Им было выделено два основных критерия. Первый критерий: осознанность и 
неосознанность, который предполагает самостоятельность подхода к преодолению деструктивных 

явлений, а также второй критерий произвольность и непроизвольность реакций. Этот критерий 

показывает уровень владения основными моделями приспособления к различным жизненным и 
профессиональным ситуациям [1, с.124-125]. Также многие зарубежные и отечественные психологи 

занимались изучением специфических особенностей копинг-механизма. Рассматривали спектр 

применения данного подхода, а также разрабатывали новые подходы к интеграции в различные 

сферы деятельности. Рассматривая образовательную сферу, мы можем утверждать, что копинг-
стратегии в процессе подготовки специалистов, являются новым направлением. Копинг-механизм 
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рассматривается, как технология формирования стрессоустойчивой личности, а также как источник 

для разработки новых направлений, которые будут полезны в практической деятельности.  
Профессиональная подготовка специалистов педагогов-психологов включает в себя различные 

направления, которые в содержательном аспекте позволяют развивать профессиональные качества. С 

учетом требований рынка труда, к специалистам предъявляются различные требования, которые 
предусматривают, как наличие определенных личностных характеристик, так и требует необходимых 

компетенций, которые обеспечат высококачественное выполнение трудовых обязанностей. 

Рассматривая особенности профессиональной деятельности будущего педагога-психолога, 

необходимо отметить, что этот специалист является представителем сферы взаимодействия «человек-
человек». Таким образом, мы можем полагать, что в процессе осуществления профессиональной 

деятельности от педагога-психолога требуется большой моральный капитал, который обеспечит 

психоэмоциональный баланс [2, с.45-49]. В процессе взаимодействия с людьми, педагог-психолог 
выступает в качестве стабилизатора психоэмоциональных переживаний и должен обеспечить 

положительную динамику в дальнейшем. Однако, специалист педагог-психолог сам не застрахован 

от эмоционального выгорания и негативных явлений, которые могут воздействовать на него. Таким 
образом, в процессе профессиональной подготовки специалистов педагогов-психологов, необходимо 

особое внимание уделять аспекту личностной сохранности. Это предполагает использование в 

обучении определенных технологий и механизмов, которые позволят студентам, обучающимся по 

специальности педагогика и психология, научиться самоорганизации, а также выработать 
собственные техники стрессоустойчивости. Как считает А.Бехтер[3, с.31-42], одним из таких 

механизмов является копинг-стратегия. Исходя из обучения будущих педагогов-психологов данной 

стратегии, можно прогнозировать положительную динамику в личностном состоянии, а также при 
осуществлении профессиональной деятельности.  

Автор считает [4, с.43] что, копинг-механизм основывается на работе с поведенческими 

паттернами будущих специалистов и потому им предусматривается проведение работы с 

личностными структурами, также определенные подходы к трансформации мышления.  
Исходя из этимологии данного термина «копинг» означает «преодоление», то есть овладение 

индивидом определенными моделями поведения в стрессовых ситуациях. Данное понятие впервые 

было использовано в трудах Мерфи в 1962 году. Основной акцент в его трудах был сделан на 
проведение обучающих мероприятий с детьми, с последующим преодолением стрессовых 

последствий у них. В дальнейшем Р. Лазарус рассматривал такое отношение, как наиболее 

эффективное для стабилизации внутренних переживаний своих подопечных. По мнению Ф.В. 
Василюка этот механизм позволяет спланировать стратегию действий, которые предпринимаются 

для приспособления человека в условиях потенциальной угрозы [5, с.67].  

Автор предполагает, что данный механизм позволит будущим специалистам интернально 

ориентироваться в проблемных ситуациях, а также в дальнейшем позволит определять вид 
взаимодействия с клиентами. Следующим важным ресурсом копинг-механизма является 

эмоциональный аспект, который включает в себя сопереживание. Способность принимать чужую 

точку зрения, позволяет четко оценивать собственные возможности и создавать альтернативные 
варианты решения проблем [6, с.44-65].  

Как считают некоторые авторы, «Я-концепция» является одним из структурных элементов 

копинг-механизма, в процессе подготовки будущих педагогов-психологов. При этом, копинг-
механизм включает в себя такой ресурс, как аффилиация. Этот компонент выражается в виде чувства 

привязанности и верности. При этом, аффилиативная потребность представляет собой инструмент, 

который ориентирует человека в межличностном взаимодействии. Данный аспект регулирует 

эмоциональную, информационную, социальную части контакта с людьми. Аффилиативный аспект 
также влияет на развитие когнитивного развития у будущих специалистов. Из этого следует, что 

высокий уровень когнитивных возможностей позволяет адекватно оценивать стрессогенные события 

и определять наиболее эффективные способы преодолеть их. При постановке функциональных задач, 
предусматриваются различные варианты реакций человека. Это могут быть конструктивные, также 

ригидные и дезадаптивные механизмы психологической защиты [7, с.46-54]. Таким образом, 

упрощается возможность прогнозирования дальнейших вариантов действий. Необходимо отметить, 

что в организации учебного процесса выделяются несколько модальностей. Когнитивный аспект 
подразумевает мыслительные способности человека, также эмоциональный и поведенческий аспекты 

являются координирующими силами в адаптационных способностях человека. Следует отметить, что 
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копинг-механизм позволяет овладеть психологическими паттернами преодоления негативных 

ситуаций. На первых этапах овладения копинг-стратегией, необходимо научится психологически 

грамотно выстраивать разнообразные модели реальности. По определению Г.Селье, стресс 
представляет собой неспецифическую реакцию организма на стимулы из окружающей 

действительности. Для будущих педагогов-психологов, развитие адекватной физической реакции на 

раздражение, является важным направлением в становлении, как личностных структур, так и 
профессионально значимых компетенций [8].  

Учитывая какое значение имеют копинг-механизмы целесообразно предположить, что 

положительные трансформации когнитивных и эмоциональных структур, в дальнейшем 

обеспечивают динамику поведенческих паттернов. Таким образом, мы считаем, что социальное 
поведение педагога-психолога является одним из фундаментальных частей, которое обеспечивают 

стабильность и качество профессиональной деятельности.  

В образовательном процессе, копинг-механизм регулируется посредством разработки копинг-
стратегий. Они создаются на основе личностных и средовых ресурсов. В процессе обучения будущих 

педагогов-психологов представляется проблемно-фокусированный и эмоционально-фокусированный 

аспекты. Это позволяет рассматривать такие моменты, как овладение навыками концентрации на 

своих эмоциях, а также на переживаниях других людей. А.В. Гагарин считает, что проблемно-
фокусированный аспект может позволить детально рассмотреть способы приспособления в 

критические моменты [9, с.22].  

В современных условиях доступности интернет-ресурсов, информация, которая 
воспринимается автоматически без осмысления и не представляет ценности. По мнению некоторых 

авторов [10, с.122], которые изучали особенности внедрения психологических защитных механизмов 

в образовательный процесс считают, что единственным выходом для формирования адекватной 
поведенческой и профессиональной позиции у будущих педагогв-психологов, является обучение 

через переживание и рефлексивное осмысление. Такое обучение он может пройти в ситуации 

учебного группового тренинга, который способствует раскрытию индивида через механизмы 

эмоциональной поддержки, идентификации, соревновательности, фасилитации, групповой рефлексии 
и социально-психологической рефлексии. Данная форма призвана быть средством формирования 

профессиональной психологической компетентности будущего психолога, в системе которой 

немаловажное, а во многих ситуациях принципиальное значение имеет свойство рефлексивности, 
позволяющее интегрировать когнитивные процессы в ситуации совладания, оказывает воздействие 

на его протекание и регуляцию в целом. 

Известно, что в целом освоение копинг-механизма включает в себя три подхода. Первый 
подход рассматривается как осуществление психоаналитического процесса, за счет которого 

активизируются эго-процессы, направленные на продуктивную адаптацию личности. Из этого 

становится очевидным, что копинг-процессы предполагают включение когнитивных, моральных и 

социальных структур. Второй подход определяется, как копинг направленный на проработку 
личностных качеств. На данном уровне происходит обучение постоянным вариантам ответа на 

стрессовые ситуации. Основное внимание уделяется на такие критерии: 

1. Обучение способности адекватно оценивать ситуации;  
2. Умение оценивать собственную значимость в определенных ситуациях.  

 

Таким образом, можно сказать, что, объединяя типы психологической защиты с копинг-

механизмами, мы получаем несколько новых адаптационных связей у будущих педагогов-
психологов.  

Опыт показывает, что использование в практической деятельности только психологической 

защиты, может привести в дальнейшем к дезадаптации и десоциализации самого специалиста 
педагога-психолога. Поскольку постоянное психологическое давление и неспособность с ним 

справится – приводит к деструктивным внутриличностным процессам. Следовательно, копинг-

механизм является средством для адаптационной поведенческой реакции, а положительные результа-
ты корреляционной связи между психологической защитой и копинг-стратегиями, позволяет прогно-

зировать формирование конструктивных механизмов у будущих педагогов-психологов [11, с.78]. 

Мы считаем, что в образовательном учреждении необходимо создавать условия для развития 

копинг-ресурсов, которые помогают справиться со стрессовыми ситуациями. Такие ресурсы 
включают в себя: (структуру Я-концепция; внутренний локус контроля; особенности когнитивной 
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сферы; аффилиация, также особенности эмпатии; ценностно-мотивационная структура личности). 

Кроме этого, важным является социальный ресурс, в который входит окружение человека. В форме 
семинара-тренинга может проводиться коррекционно-развивающая работа по формированию 

поведенческих структур. Из вышесказанного следует, что в процессе подготовки будущих 

специалистов педагогов-психологов, необходимо стимулировать самостоятельность студентов, 
которая обеспечит высокий уровень личностной направленности и профессиональное 

самосовершенствование. Мы считаем необходимым привести ряд правил и рекомендаций для 

студентов:  

- мотивация в процессе обучение на познание собственных внутренних структур. Определение 
причины успешной и неуспешной деятельности. Работа с собственным психоэмоциональным 

состояниями; 

- активность в саморазвитии и самосовершенствовании; 
- в момент неспособности изменить ситуацию, прийти к способности трансформировать 

собственное мышление и отношение к проблемам.  

 
Общеизвестно, что к будущему специалисту педагогу-психологу предъявляются особые 

требования к его личности, к его коммуникативным умениям при взаимодействии с окружающими 

людьми. Уровень осознания собственной личности повышается в процессе обучения и длительной 

работы над собой. Кроме этого, профессиональное психологическое образование и деятельность 
оставляют особый специфический «след» на личности человека. В профессиональной деятельности 

педагога-психолога осознание уровня собственных психологических защитных ресурсов является 

приоритетным. Как считает Э.Ф.Зеер, кроме всего ранее перечисленного, копинг-стратегии позволя-
ют сформировать у будущих педагогов-психологов более зрелые личностные структуры [12, с.133].  

В заключение можно сделать вывод, что копинг-стратегии позволяют преодолеть стрессовые 

ситуации. Следует отметить, что владение копинг-стратегиями проявляется на поведенческом, 

эмоциональном и познавательном уровнях. При этом, как показывает отечественный и зарубежный 
опыт применения в общеобразовательных школах обучающих семинаров, которые направлены на то, 

чтобы обучить действующих педагогов-психологов координировать собственные действия, такие 

мероприятия имеют высокую эффективность в профессиональном развитии. Поскольку педагог-
психолог, который знает и умеет управлять собой в критических профессиональных ситуациях, 

находится на ранг выше эмоционально нестабильного специалиста. Это обусловлено тем, что 

специалист, который владеет навыками «приспособления», может оказать высококачественную 
помощь клиентам, которые обращаются к нему за помощью.  

 Итак, в нашей работе мы рассмотрели особенности стресс-преодолевающего поведения и 

типов психологической защиты будущих педагогов-психологов, а в частности, взаимосвязь типов 

психологической защиты и копинг-стратегий. Было выяснено, что основной реакцией защиты 
является отрицание. Это предполагает не только внешний, демонстративный отказ от нежелательной 

реальности, но и внутреннее нежелание признавать правоту. При этом, будущий педагог-психолог, 

овладевая основными копинг-стратегиями, учится абстрагироваться от негативных проявлений 
клиентов, которые обращаются за помощью к нему. Таким образом, обучение будущих педагогов-

психологов конструктивным копинг-стратегиям, позволяет прогнозировать у будущих специалистов 

педагогов-психологов развитие профессиональной точности и психологической гибкости. Также 
важно в процессе подготовки будущих педагогов-психологов, проводить диагностику формирования 

механизмов психологической защиты и эффективности копинг-стратегий в осуществлении 

практической деятельности, с целью дальнейшего коррекционного вмешательства в образовательно-

развивающий процесс.  
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Аңдатпа 
Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының іс-әрекетіндегі танымдық белсенділіктің 

психологиялық негізін зерттеуге шолу жасалған. Танымдық белсенділік тұлғаның репродуктивті 

және жасампаздық мүмкіндіктерін анықтайтын құбылыс ретінде қарастырылуы мүмкін. Шолуда "іс –
әрекеттегі танымдық белсенділік" және " оқуға деген қызығушылық " ұғымдарының мазмұны 

зерттелді, тұлғаның психологиялық және психикалық белсенділігін қалыптастырудың негізгі 

факторлары сипатталады.  

Оқушылардың танымдық қызығушылығын белсендіру немесе танымдық іс-әрекетін 
басқарудың көптеген тәсілдері ұсынылған. Бірақ, отандық ғалымдардың еңбектерінде танымдық іс-

әрекетті белсендірудің барлық әдістері танымдық қызығушылыққа негізделеді және оларды 

белсендіруге қолданылатын әдістер қарастырылады. «Іс –әрекеттегі танымдық белсенділік" және " 
оқуға деген қызығушылық " ұғымдарының мазмұнын нақты ажырату болашақ бастауыш мектеп 

мұғалімі мен қызмет саласында жұмыс істейтін мамандар үшін аса маңызды. 

Түйінді сөздер: іс-әрекет, таным, белсенділік, психологиялық, негізін зерттеу, шолу, танымдық 
белсенділік, тұлға, репродуктивті, жасампаз, қызығушылық, ұғымдары, болашақ, бастауыш мектеп 

мұғалімі, мамандар. 
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Abstract 

This article provides an overview of the psychological prerequisites for cognitive activity in primary 
school students. Cognitive activity can be considered as a phenomenon that determines the reproductive and 

creative abilities of a person. The review examines the content of the concepts of “cognitive activity in 

action” and “interest in reading”, describes the main factors of a person’s psychological and psychological 
activit. There are many ways to activate students' cognitive interest or to manage cognitive activities. 

However, in the works of domestic scientists, all methods of activating cognitive activity are based on 

cognitive interest and the methods used to activate them. A clear separation of the content of the concepts of 
“cognitive activity in action” and “interest in learning” is especially important for future primary school 

teachers and specialists. 

Keywords: activity, cognition, activity, psychological, thorough activity, survey, cognitive activity, 

personality, reproductive, creative, interest, concepts, future, elementary school teacher, specialists. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  АКТИВИЗАЦИИ  ПОЗНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧЕНИКОВ  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ 

 

Аннотация 

В данной статье дается обзор психологических предпосылок познавательной деятельности у 
учащихся начальных классов. Когнитивную деятельность можно рассматривать как явление, 

определяющее репродуктивные и творческие способности человека. В обзоре рассматривается 

содержание понятий «познавательная деятельность в действии» и «интерес к чтению», 
характеризуются основные факторы психологической и психологической активности человека. Есть 

много способов активировать познавательный интерес учеников или управлять познавательной 

деятельностью. Однако в работах отечественных ученых все методы активизации познавательной 

деятельности основаны на познавательном интересе и методах, используемых для их активации. 
Четкое разделение содержания понятий «познавательная деятельность в действии» и «интерес к 

обучению» особенно важно для будущих учителей начальных классов и специалистов. 

Ключевые слова: деятельность, познание, деятельность, психологическая, основательная 
деятельность, опрос, познавательная деятельность, личность, репродуктивный, творческий, интерес, 

концепции, будущее, учитель начальной школы, специалисты. 

 
Қазіргі әлем үнемі өзгеріп отырады. Адамның білімі экономикалық және психологиялық әл-

ауқаттың негізгі ресурсына айналады. Жыл сайын адамның кәсіби дайындығына қойылатын 

талаптар, демек, оның білім сапасы артады. 

Қазіргі кездегі білім берудің маңызды міндеті - оқушылардың өз бетінше ойлау, мәселелерді 
шешу қабілеттерін дамыту, өйткені мемлекет белсенді, шығармашыл адамдарды бағалайды.  

Танымдық белсенділік - толыққанды, үйлесімді тұлғаны дамытудың негізі. Әсіресе біздің 

күрделі уақытымызда, себебі қоғамға білікті, өз бетінше білім берумен айналысатын, білікті 
мамандар қажет. Бастауыш білім берудің негізгі міндеті оқу, бастауыш сынып оқушылары «ақпарат 

алу». Егер баланың танымдық белсенділігі дамымаса, жаңа танымға ұмтылмаса, ол қызықты болмаса, 

жақсы оқуға мәжбүр ету мүмкін емес. 

Танымдық белсенділік - білім алуға, ғылымға деген қызығушылық. Танымдық белсенділіктің 
пайда болуы баланың даму деңгейіне, оның білім деңгейіне, қызығушылықты ояту, ал екінші 
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жағынан материалды беру тәсіліне байланысты. Танымдық қызығушылықты жеке атап өтейік, ол 

танымдық белсенділіктің барлық әдістері бойынша «қызыл жіппен» өтеді [1, 208 б]. 

Ш.А.Амонашвили қызығушылық мәселесін дайындады: «оқуға деген қызығушылықты 
бастауыш сынып оқушыларының өмірімен байланыстырды, әдісті абайсыз бұрып тастау, 

қабылдаудың бір түрлілігі өте нәзік қызығушылықты тудыруы мүмкін.…» 

Қызығушылық - тұлғаның қызмет мақсаттарын ұғынуға бағытталуын қамтамасыз ететін 
танымдық қажеттіліктердің пайда болу түрі және сол арқылы бағдарлауға, жаңа фактілермен 

танысуға, шындықты толық және терең бейнелеуге ықпал етеді. 

Оқушылардың танымдық қызығушылығын белсендіру немесе танымдық іс-әрекетін 

басқарудың көптеген тәсілдері бар: 
І. Қабылдау кезеңіндегі оқушылардың қызметін белсендіретін және материалды оқуға деген 

қызығушылықты ояту. 

1. Жаңалықты қабылдау-оқу материалының мазмұнына қызықты мәліметтерді, фактілерді, 
тарихи деректерді енгізу. 

2. Семантизацияны қабылдау - сөз мағынасын қозғау және ашу  

3. Қабылдау динамикасы - процестердің дамуы және өсуі мен құбылыстарды зерттеуге 

арналған қондырғы құру; 
4. Қабылдау маңыздылығы - материалды зерттеу қажеттілігін орнату. 

 

ІІ. Оқылатын материалды меңгеру кезеңінде оқушылардың қызметін белсендіру тәсілдері: 
1. Эвристикалық тәсіл - қиын сұрақтар қойылады және жетекші сұрақтар арқылы жауаптар 

болады; 

2. Эвристикалық қабылдау – (шиленіскен) даулы мәселелерді талқылау; 
3. Зерттеу қабылдау - оқушылар жүргізілген бақылаулар, тәжірибелер, әдебиетті талдау, 

танымдық тапсырмаларды шешу негізінде қорытынды жасауы тиіс. 

 

ІІІ. Алған білімдерін қайталау кезеңінде танымдық іс-әрекетті белсендіру тәсілдері: 
1. Натурализацияны қабылдау; 

2. Схематизацияны қабылдау. 

 
Танымдық іс-әрекетті белсендірудің барлық әдістері танымдық қызығушылыққа негізделеді. 

Сонымен, танымдық қызметті белсендіруге қандай әдістер көмектеседі? 

Олардың кейбіріне тоқталайық: 
1. Проблемалық оқыту әдісі.  

1) Дұрыс қалыптасқан мәселе жаңалықты тануға қызығушылығын арттырады, яғни, жаңаны 

тануға қызығушылықтың пайда болуына ықпал етеді, яғни оқушылардың танымдық іс-әрекетін 

белсендіруге, ойлау іс-әрекетін белсендіруге ықпал етеді. Мәселені шешу арқылы алынған ақиқат. 
Әрбір оқушының ақиқатына айналады. Әр сабақта проблемалар бар. Біз, сыныптағы оқушыларымен 

барлығы дерлік схемалық түрде бейнеленеміз. Сондықтан, мәселені тұжырымдау кезінде тақтада 

пайда болады «?» Мысалы: Берілген сөздің дұрыс жазылуыныа көңіл аудурыңыз «а?а райы». Біз оны 
шеше бастаймыз. Мұғалім оқушылардың пікірін сауатты бағыттайды. Мұғалім оқушылармен бірге 

талқылайды. Этимологиялық сөздікте не көруге болады деген қорытындыға бірге келеді. 

2) Математика "үш таңбалы сандарды бағанамен қосу және азайту". Оқушылардың біліміне 

сүйене отырып, осы түрдегі мысалдарды шешу алгоритмін шығарамыз. 
2. Өзіндік жұмыс әдісі. 

Балаларды өз бетінше жұмыс істеуге, өз іс-әрекеттерін жоспарлай білуге үйрету қажет. 

Өз тәжірибемізбен бөліскіміз келеді. Көптеген кіші оқушылар тапсырмаларды өз бетімен 
шешеді. Сондықтан біз міндеттерді дербес шешкенде, мұндай оқушыларға қысқаша жазба немесе 

мағынаны түсіну үшін сұрақ қоятын "көмек – карточкалары" таратылуы қажет.  

3. Дидактикалық ойын әдісі. 
Біз тіпті ересектер де, балалар да ойнауды жақсы көреміз.! Сондықтан әрбір сабақта біз осы 

әдісті қолданамыз. Математика сабағының басында "тізбек" ойыны, оның мағынасы үзілмеу. 

Мысалы, көбейту кестесін есте сақтау өте тиімді, барлығы жұмыс істейді. 

Әдіс тиімділігі мұғалімге байланысты: 
- мұғалім әр балаға мұқият болу керек; 
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- мұғалім, оқушыдан оқу жұмысының кез-келген жағына қызығушылықтың ұшқынын байқай 

білуі керек 
- мұғалім оған жағдай жасап қолдауы керек. 

 

Танымдық іс-әрекетті толыққанды белсендіру үшін жағдайларды сақтау қажет: 
1. Оқушылардың белсенді ойлау әрекетіне барынша сүйену. Бастауыш сынып оқушыларының 

танымдық қызығушылығын дамыту үшін басты шарт танымдық міндеттерді шешу жағдайлары, 

белсенді іздеу жағдайлары, болжамдар, ойлану, ойлау кернеуінің жағдайлары, пікір қайшылығының 

жағдайлары, әр түрлі позициялардың қақтығыстары болып табылады, онда өзін түсіну, шешім 
қабылдау, белгілі бір көзқараста болу қажет.  

2. Оқушылардың дамуының оңтайлы деңгейінде оқу үдерісін жүргізу. 

3. Оқытудың эмоциялық атмосферасы, оқу процесінің оң эмоционалдық тонусы үшінші 
маңызды шарт [2, 216 б]. 

 

Рубинштейн С.Я. «білім беру мен даму бір процестің екі жағы екенін көрсетті. Бала үйренбейді, 
дамымайды, керісінше дамып, тәрбиеленеді». 

Оқу материалын толық игеру балалардың оқу-танымдық іс-әрекеттерді жүзеге асыруға 

белсенді қатысқан кезде ғана мүмкін болады. Баланың бастауыш мектепте оқуды үйренетіні бәрімізге 

белгілі және көбінесе оның келесі сатылардағы жетістігі оның бастауыш мектепте қаншалықты 
табысты болуына байланысты болады. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімдері оқушылардың 

белсенділігін ынталандыратын түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану керек. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, «Бастауыш сынып оқушыларының танымдық 
белсенділігін арттыру» мектепте оқытудың өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Сонымен 

танымдық іс-әрекет дегеніміз не? (мұғалімдер жауап береді) 

Ғалымдар танымдық белсенділікті оқушының мазмұнына және оқу процесіне қатынасында, 

білім мен танымдық мақсатқа жету үшін адамгершілік еріктік күш-жігерді жұмылдыру кезінде, білім 
мен іс-әрекеттің әдістерін тиімді игеруге деген ұмтылыста, оның оқу процесіне қатынасында 

көрінетін білім сапасы деп анықтайды. Егер біз бала жақсы оқитын болса, онда бұл оның танымдық 

белсенділігінің жоғары деңгейі деп ойлаймыз. 
Танымдық іс-әрекеттің бірнеше түрлері мен белгілері бар, ал оқу - солардың бірі. Бастауыш 

сынып оқушысы тек жақсы бағаларға ғана үйренетін жағдайлар болады, бірақ оның танымдық 

белсенділігі жоғары емес. Сондықтан, бірінші кезекте, біз ересектер танымдық іс-әрекеттің белгілерін 
нақты білуіміз керек. 

Белсенділіктің екі түрі бар - бұл сыртқы (қозғалтқыш) және ішкі. 

Сыртқы әрекет әрдайым бала ойының бағытын көрсете бермейді. Көбінесе ол үнемі жауап 

беру, орыннан айқайлау, басқа оқушылардың жауаптарына араласу және т.б. 
Ішкі, ақыл-ой белсенділігі, біз оқушының пассивті күйіне енеміз, бірақ бала сыртқы әрекеттерді 

жасамай-ақ белсенді түрде ойлана алады. Сондықтан көп нәрсе баланы ішкі білім алуға 

итермелейтініне байланысты - жаңа нәрсені үйренуге деген құштарлық, бір нәрсеге қызығушылық. 
Оқу процесінде сыртқы және ішкі қызмет түрі болады [3, 34 б]. 

Бастауыш сынып оқушысының танымдық іс-әрекетінің нақты белгілерін қарастырайық: 

1. Біріншіден, бұл оқуға деген көзқарас, мұнда балалар үй тапсырмаларын үнемі орындап отыра 
ма, оқудың мәнін түсінеді. 

2. Студенттердің білім сапасы - бағдарламалық материалды білу және ең бастысы - бұл білімді 

тәжірибеде қолдана білу. 

3. Оқу іс-әрекетінің ерекшеліктері - шоғырлану, зейіннің тұрақтылығы, ақыл-ой белсенділігі, 
жұмыстағы жалпы тон, эмоционалды және ерікті көріністер, баланың сыртқы белсенділігі. 

4. Сыныптан тыс танымдық іс-әрекетке деген көзқарас - бұл іс-әрекеттің жүйелік сипатына 

қаншалықты қатысы бар. 
 

Бастауыш сынып оқушыларының танымдық іс-әрекетінің ерекшеліктерін зерттеу оларды осы 

сапаның даму деңгейіне сәйкес шартты түрде топтарға бөлуге болады: 

1. Танымдық пассивтілік - танымдық белсенділіктің дамудың нөлдік деңгейі, оқуға деген 
құлшыныстың болмауы. Оқушылар оқу тапсырмасына қызығушылық танытпайды, мұғалімнің 

ескертусіз жұмысқа кіріспейді, жұмысты өздігінен аяқтай алмайды. 
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Бұл жағдайда мұғалім шыдамды болуы керек: ойлануға уақыт беріңіз, үзіліс жасамаңыз және 

жауап беру кезінде оқушыны ұрмаңыз; Үзілістен кейін балалардың бірден жұмысқа қатыса 

алмайтындығына дайын болыңыз; жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысыңыз (тек атымен қоңырау 
шалып, жұмсақ үнмен жағыңыз, ынталандыратын сөз тіркестерін құрыңыз). 

2. Салыстырмалы түрдегі белсенділік тек эмоционалды тартымды оқу жағдайларында 

қызығушылық пен белсенділіктің болуымен сипатталады. Оқушылар жаңа материалды түсіндіруді 
және қайталауды ұнатады; білім беру міндетіне тікелей қатысты, тез жұмысқа кіріседі, бірақ алғашқы 

қиындықтарда олар тез көңілін қалдырады және бастаған жұмыстарынан бас тартады. Білім, дағды 

жүйелі емес. 

Бұл жағдайда мұғалім сабақ барысында оқушының белсенділігін сақтай алуы керек: 
интеллектуалды шаршауды және ерікті апатияны бірнеше минуттық психологиялық жеңілдіктерден 

(әзілдер, жұмбақтар, тіл жұмбақтары, ойын-сауық тапсырмалары және таңғажайып фактілер) 

жеңілдету; сабақ соңында 5-6 сұрақтан тұратын тұжырымдама құрастырып, оқу құралдарын 
(карточкалар, модельдер, кестелер және т.б.) шығаруға шығармашылық тапсырмалар ұсыну арқылы 

танымдық қызығушылығын ояту. 

3. Орындаушылық - белсенді деңгей білімнің тұрақтылығы мен тұрақтылығымен, білім беру 

уәжінің жоғары деңгейімен, проблемалық мәселелер мен жағдайларды шешуге дайын болуымен 
сипатталады. Мұндай оқушыларды мұғалімдер жақсы көреді, үй тапсырмаларын жүйелі түрде 

орындайды, жұмысқа белсенді қатысады, тәрбиелік тапсырманы саналы қабылдайды, өзіндік 

шешімдер ұсынады және ең алдымен өз бетінше жұмыс істейді. 
Бұл жағдайда мұғалім бұл оқушылар үшін ерекше рөлдік жағдайларды - «сарапшы», «кеңесші», 

«бақылаушы», «білім сақтаушысы», «ақылды адам» т.б құра отырып, танымдық белсенділіктің 

жоғары деңгейін ұстап тұруға қабілетті болуы керек; оларға күрделілігі жоғары тапсырмаларды 
ұсына алады; пікірталас, «шабуыл», «дөңгелек үстел», «сот отырысы», конференция сияқты белсенді 

әдістерді қолданыңыз. 

4. Шығармашылық деңгей оқушының стандартты емес білім беру жағдайымен айналысуға 

дайындығымен ғана емес, оны шешудің жаңа стандартты емес әдістерін іздеумен сипатталады, бірақ 
тапсырманы студент өзі қоя алады. Оқушы тек құбылыстардың мәнін, олардың өзара байланысын 

біліп қана қоймайды, ол үшін жаңа жол табуға тырысады  

Бұл жағдайда мұғалім шығармашылық атмосфера құра алуы керек: 
TРИЗ техникасын қолдану, қиял мен түйсігі дамыту, қиялды ойлауды дамытуға және өзімізге 

жасау керек. 

 Ұқсастық немесе айырмашылықты қажет ететін мәселелер; 
• себептік қатынастарды орнату сұрақтары; 

 «ерекше жағдай» қабылдау; 

 алдын ала жоспарланған «мұғалімнің қателіктерін» түзетуді қабылдау; 

 жеке жұмыс карталары; 
 қызықты факторлардың тақырыптық жинақтары; 

 сөздіктен өлеңдер, мақал-мәтелдер, сөздерді іздеңіз; 

 байланысты тақырыптармен танысуды қажет ететін тапсырмалар. 
 

Оқушылардың танымдық белсенділіктерін дамыту шарттары: 

1. Оқушының білім алуға деген жеке қызығушылығы. 

2.Оқушының білім, білік және дағдылардың жеткілікті деңгейі. 
3. Сыныпта қабылданған қарым-қатынас сипаты білім алуға бағытталған. 

4. Мұғалімнің кәсіби стилі - белсенді, креативті, демократиялық. 

5. Осы мектепте қабылданған педагогикалық талаптардың бірлігі. 
6. Білім алу процесіне ата-аналардың белсенді позитивті қатынасы. 

7. Білім беру қажеттілігіндегі қоғамдық пікірдің әлеуметтік бағыттылығы. 

 
Бірақ жағдайдың өзі жеткіліксіз, оқушының білім алуға немесе қабылдауға дайындығы қажет 

[4, 16 – 17 бб]. 

Оқушылардың әртүрлі топтарымен жұмыс жасау ерекшелігі. Мұғалімдер бастауыш мектеп 

жасында балалардың жоғары қозғалғыштығымен, импульсивтілігімен, басқа адамдардың мінез-
құлқымен жұқтырылуымен, көңілділігімен, әлі де еріксіз назар аударуымен, ингибирлеуге деген 
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толқулардың басым болуымен сипатталатынын ескеруі керек. Мұғалімдер әртүрлі жас кезеңдерінде 

танымдық іс-әрекетке эмоционалды, ерікті немесе интеллектуалдық қатысудың әр түрлі 
болатындығын ескеруі керек. 

Егер орта мектеп оқушыларының белсенділігі, ең алдымен, интеллектуалды және ерік-жігер 

жағында болса, жас мектеп оқушылары үшін белсенділік эмоционалды бояумен байланысты болады, 
бұл көбінесе мұғалімнің көзқарасына байланысты. Бұл жағдайда білім беру іс-әрекетіндегі танымдық 

іс-әрекеттің әртүрлі деңгейлері туралы айтуға болады Оқушылардың танымдық белсенділігін 

арттыру үшін: 

1. Баланың іс-әрекетті еркін таңдауы (ойын әлі де қызықты, бала үшін маңызды, өйткені бұл 
баланың белсенділігінің кілті); 

2. Оң мотивация. Баланың жағымды мотивациясы болуы үшін мыналар қажет: - қызметтегі 

объективті сәттілік; - балалардың осы жетістіктерге субъективті қабылдауы; - олардың дұрыс және 
дұрыс әрекет ететіндігіне, ақылды, ақылды екендігіне сенімділік. Кез-келген бала үнемі оған бәрі 

жақсы болатындығын, бәрі ойдағыдай болып, одан да жақсырақ болатынын растайтын ақпарат алып 

отыруы керек. 
3. Сіз сабақта шағын зерттеу жүргізе аласыз: тест барысында үнемі мадақтаңыз; басқаларды 

бірнеше рет ұрыңыз; үшіншісін байқамаңыз, тіпті олар сізге жүгінсе де. Содан кейін қай балалар ең 

жақсы жұмысты жасайтынын көріңіз және неге бұл туралы ойланыңыз. 

4. Тренинг барысында балалар ассимиляцияға жататын нәрсені білуі керек. 
5. Бастауыш мектептегі оқу материалы эмоционалды түсті болуы керек, яғни сыртқы 

қызығушылық ішкі - танымдыққа айналуы керек. 

6. Есіңізде болсын, баланың іс-әрекеті туралы айтқанда, мыналар бар: бәріне көрінетін 
манипуляциялар; - ақылда болатын процестер. 

 

Сабақта мұғалім: 

- сіз қалай аз сөйлей аласыз және оны өзіңіз жасай аласыз; 
- оқушылар мүмкіндігінше сөйлеуі және істеуі керек [5, 52-60 бб]. 

 

Оқытудың сәттілігі оқытушының ойлауы мен демонстрациясы оқылатын материалмен 
оқушылардың өзіндік жұмысының сәттілігін қамтамасыз еткеніне байланысты. Оқушылардың бұл 

жұмысы материалға сәйкес материалды игеруді қамтамасыз етеді (адам оны тез жасай алады, 

материалды иеленеді, оны пайдаланған кезде және материалды әртүрлі жағдайларда мақсатты түрде 
қолдана алатын кезде). 

Сонымен, ересектер бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын дамытып, 

сақтап, әр түрлі әдіс-тәсілдерді, әдістерді қолдана отырып, танымдық белсенділіктерін арттыруы 

керек. Ол үшін бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып сабақтар құру, 
жұмыстың ойын әдістерін қолдану қажет. 

Оқушылардың шығармашылық танымдық белсенділігін жандандыру көбінесе мұғалімнің 

қолданатын оқыту әдістеріне байланысты. Әдіс - бұл оқытушы мен студенттердің оқу мақсаттарына 
жетуге бағытталған өзара әрекеттесу әдістері. Оқыту әдістерінің көмегімен оқу, тәрбие, дамытушы 

оқу функциялары жүзеге асырылады. Әдістің анықтамасында назар аударатын үш жайт бар. 

Біріншісі - мұғалімнің белсенділігі. Ол түсіндіреді, көрсетеді, нұсқайды, мадақтайды, 
жазалайды және т.б. 

Екіншісі - тыңдайтын, жазатын, оқыған, орындайтын және т.б. оқушының әрекеті. Оқу 

материалын түсіну, оны білуге ұмтылу, зейін қою, өзіңізді жеңу - бұл әрекеттер оқушының 

интеллектуалдық, мотивациялық, күшті, эмоционалды салаларымен байланысты. 
шінші ерекшелік - мұғалім мен оқушының өзара әрекеттесуі. Ол өзін сыртқы іс-әрекетте - 

студенттің жұмысын ұйымдастыруда және ішкі - оқушының дамуын басқаруда көрсетеді: талдау, 

синтез, ерік-жігерді жүзеге асыру, әлеуметтік маңызды себептердің шеңберін кеңейту және т.б. 
 Сондықтан әдістің педагогикалық мәні оның сыртқы формасымен ғана емес, сонымен қатар 

сабақта баланың жеке басын дамытудағы шығармашылық мүмкіндіктерін ашатын ішкі жағынан 

анықталады. Мұғалім студенттермен қарым-қатынасты дұрыс құра білуі, оларды оқу-тәрбие үрдісіне 

қатысушы етуі керек. Оқушының шығармашылық тұлғасын қалыптастыру үшін қазіргі 
дидактиканың барлық әдістерін қолдану қажет. Оқыту әдістерін таңдауда мұғалім танымдық және 

практикалық белсенділікті ынталандыратын, олардың көкжиегін кеңейтетін және шығармашылық 
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тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін әдістерге назар аударады. Сабаққа дайындық барысында 

мұғалім осы сабақта мектеп оқушыларының зейінін, есте сақтауын, байқауын, қиялын, 

адамгершілігін дамытуда қандай микро-ауысулар, ол үшін қандай әдісті қолданатыны туралы 
ойланады. Егер мұғалім өзіне осындай міндеттерді қоймаса, онда ол оларды шешу үшін мақсатты 

жұмыс жасамайды. Бұл жаттығуда стихия басым болады деген сөз. Нәтижесінде сабақтың тәрбиелік 

және дамытушылық маңызы төмендейді. 
Ынталандыру – кіші мектеп оқушылардың оқу-танымдық белсенділігін арттырудың 

факторларының бірі. Танымдық белсенділікті арттырудың маңызды факторы - алға жылжу. Алғаш 

рет баланың танымдық іс-әрекеті тәжірибесі әлі де аз, білім беру қабілеті жеткіліксіз дамыған, өзін-

өзі тану қалыптаспаған, іс-әрекеттің ақыл-ой реттегіші әлсіз. Мұғалім үшін оқу мотивтерінің 
тұрақсыздығын, әсіресе когнитивті жас оқушылар арасында есте сақтау өте маңызды, бұл оқу-

танымдық іс-әрекеттің мотивтерін қалыптастыру процесінің баяулауына әкеледі [7, 15-24 бб]. 

Позитивті эмоциялар танымдық іс-әрекеттің қалыптасуымен бірге жүреді. Сондықтан 
бастауыш мектеп жасындағы бала үнемі қолдау мен тануды қажет етеді. Э.Торндайк американдық 

психолог, көтермелеу мен жазалаудың әсер ету механизмдерін салыстыра отырып, сыйақылар оларға 

әкелетін кез-келген байланысты сақтауға және нығайтуға бейім, демек, көтермелеуді тудыратын 

қанағаттану сезімі жазадан туындаған наразылық сезімінен әлдеқайда күшті деген қорытындыға 
келді (Э. Торндайк. Адамдардағы оқыту процесі). 

Бастауыш мектеп жасындағы жас ерекшеліктері мен психологиялық ерекшеліктері оқу 

процесін жандандыруға қол жеткізу үшін ынталандыруды қолдану қажеттілігін көрсетеді. 
Ынталандыру қазіргі уақытта көрінетін оң нәтижелерді бағалап қана қоймайды, сонымен бірге 

баланы одан әрі жемісті жұмыс жасауға итермелейді. 
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Аңдатпа 

Мектеп жасына дейінгі баланың тілін дамытудың тиімді әдістемесін жасау жұмысы баланың 

физиологиялық және психологиялық қабылдау ерекшеліктерін, олардың психикасының даму 
заңдылықтарын ескере отырып жүргізілетіні белгілі. Баланың дүниетанымының өсуі қоршаған 

ортамен таныстырумен тікелей байланысты. Сондықтан да бала тілін дамытуға қатысты 

ғалымдардың зерттеулерінде қоршаған ортамен таныстыруды негізгі нысан ретінде алып отырған. 
Осыған орай мақалада көрнекті психолог ғалымдардың бала тілінің дамуындағы ерекшеліктер мен 

заңдылықтарды зерттеу мәселесіне арналған еңбектерге сипаттама берілген. 

Түйін сөздер: тіл дамыту, психологиялық ерекшеліктер, дүниетаным, қоршаған орта, қарым-
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Abstract 

It is well known at the moment of developing effective methods for the speech evolvement of 
preschool age children, the laws of their mental evolvement, physiological and psychological aspects of 

perception of the world is taken into account, since childrens’ mental outlook developed in the process of 

cognition of the surrounding world. Therefore, in the research of scientists studying the development of 
children's speech, the main object is to familiarize preschoolers with the environment. In this regard, the 

author analyzes the works of famous psychologists on the patterns and characteristics of the speech 

evolvement of preschool age children. 

Keywords: Speech development; psychological aspects; understanding the world; environment; 
communication. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ  РЕЧИ  ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 
Известно, что при разработке эффективных методик развития речи дошкольников учитываются 

закономерности их психического развития, особенности физиологического и психологического 

восприятия мира, так как кругозор детей развивается в процессе познания окружающего мира. 
Поэтому, в исследованиях ученых по изучению развития речи детей основным объектом является 

ознакомление дошкольников с окружающей средой. В этой связи в данной статье автором 

проанализированы труды известных психологов о закономерностях и особенностях развития речи 

дошкольников. 
Ключевые слова: развитие речи, психологические особенности, познание мира, окружающая 

среда, общение. 
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Адамның жан дүниесінің сан қырлы сырларын зерттейтін психология ғылымының 

жаңалықтары тіл дамыту мазмұнын, әдіс – тәсілдерін айқындауда маңызды орын алады. Баланың 

тілін дамытудың өзіндік психологиялық ерекшеліктері бар. Баланың тілінің дамуы психикалық 
процестердің жетілуіне, зейініне, қызығушылығына, темпераментіне, ой - әрекетіне, қиялдануына, 

тікелей байланысты.Ол туралы Л.Выготский : « бала кішкетай күнінен бастап, әлеуметтік 

құрылымның бір мүшесі, қоршаған ортамен қарым-қатынас жасау арқылы олар өмірді танудың 
алғашқы сатыларынан өтеді. Балалар мен зат арасындағы байланыс ерте кезден-ақ басталған. Бұл 

қарым-қатынас үлкендердің көмегімен атқарылады. Қарым-қатынас процесінде психикалық 

әрекеттер түзіледі. Бұл дамудың негізгі қозғаушы күші» - деген. 

Тіл дамыту дегеніміз – Н.Жинкиннің сөзімен айтқанда, есту, сөйлеу анализаторларының іске 
қосылуы, олардың ассоциациялық байланыстармен толығуы. Бұл толығу адамдардың тілдік қарым-

қатынас барысында жүзеге асады. Сөйлеу, ой алмасу қасиеттілігі сөйлеудің мазмұнымен ғана емес, 

түрімен де анықталады. Сөйлеу аясы кеңіген сайын сөйлеу материалдары да күрделене түспек, ал бұл 
жағдай мол сөздік қорды, оның белсенділігін, осыған лайық грамматикалық жүйенің болуын қажет 

етеді. 

Мектеп жасына дейінгі баланың тілін дамытудың тиімді әдістемесін жасау жұмысы баланың 

физиологиялық және психологиялық қабылдау ерекшеліктерін, олардың психикасының даму 
заңдылықтарын ескере отырып жүргізілетіні белгілі. Ұстіміздегі ғасырдың 20 – жылдарында жас 

ұрпақты оқыту ісінің осындай ғылыми негіздерінің бірі кенже қала бастағанын аңғарған 

Ж.Аймауытов «Жан жүйесі және өнер таңдау», «Психология» оқулықтарын жазған еді. Бұл еңбектері 
арқылы мұғалімдер мен ата-аналарға психилогия ғылымының мәнін қарапайым тілмен түсіндірген. 

Ж.Аймауытов білім негіздерінің ана тілі арқылы меңгерілетінін айта келіп [1]: «Ана тілін жақсы 

меңгермей тұрып, өзге пәндерді түсіну мүмкін емес. Ана тілі – халық болып жасағаннан бергі жан 
дүниесінің айнасы болып, өсіп-өніп, түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі. Жүректің терең 

сырларын, басынан кешкен дәуірлерін, қысқасы, жанның барлық толқындарын ұрпақтан ұрпаққа 

жеткізіп сақтап отыратын қазынасы мол халықтың тілі» деп, оның қоғамдық рөлін, талай ғасырдың 

жемісі екенін, оны саналы да терең меңгеру қажеттігін ескертеді. Оның «Психология» атты еңбегінде 
баланың жан дүниесінің қалыптасуына, әсіресе, оның дүние есігін алғаш ашқан кезеңінде әке-

шешенің тәрбиелік рөлі ерекше маңызды екендігі айтылады. Ол баланың әке-шешесінен берілетін 

тума қасиеттерді, яғни гендік ерекшеліктерді еске сала кетеді. Тіл үйретуде баланың өз тәжірибесі, 
көрген-білгенін, оны қоршаған орта, нәрсе, заттардың орнын ерекше бағалай келе, баланың алғашқы 

көріп-білетіні қоршаған орта екенін, сол қоршаған орта арқылы баланың ойы, қабылдауы, сезінуі 

қалыптасып, тіл байлығы жетілетіндігін көрсеткен. 
Қазақ психология ғылымының дамуына үлес қосқан ғалым – Т.Тәжібаев ол туралы былай 

тұжымдаған «алғашқы балалық кездегі психикалық даму мектеп жасында заттар мен құбылыстардың 

шын мазмұны мен қарым-қатынасын толық аша алмайды. Заттардың мазмұны мен ішкі 

байланыстарын дұрыс аша алмағандықтан, бала көбінесе заттардың сыртқы көрінісі мен құрылысына 
қарай бір-бірімен байланыстыра қабылдайды», Бұдан жас бала затты танығанымен, оның қасиетін 

бірден біле алмайтыны анықталды, олай болса заттың ішкі сырын ашуға тәрбиешінің көмегі керек 

екені анықталды. Профессор Т.Тәжібаев жазу тілінің мектепке дейінгі жастағы балада әлі пайда 
болмаған, болса да өсіп дамымаған психологиялық функцияларды керек ететінін, мектептің міндеті - 

балалардың жазу тілін дамыту процесінде осы функцияларды жетілдіру екенін көрсете келіп [2]: 

«Жазба сөзді жақсы білу үшін психологиялық операцияны жаңа түрде пайдалану керек», – дейді. 

Олай болса, бастауыш мектеп балаларының мектепке түскен кездегі психикалық, дене даму 
ерекшеліктерін және тәжірибе дәрежесін білудің ауызша,жазбаша тіл дамыту жұмысын ұйымдастыру 

үшін үлкен мәні бар.  

Ал, психолог Қ.Жарықбаев [3]: «Мектеп жасына дейінгі балалар түрлі нәрселерді ұстап, 
байқап, сипап қарайды, олардың түрлерін, үлкен-кішілігін көреді. Кейін есейіп, тәжірибесі артып, ой-

өрісі кеңейген кезде заттардың кеңістікке орналасуын жақсы аңғара алатын болады, олардың осы 

ұмтылысын қолдап, тілді үйренуге психологиялық жағынан даярлау қажет, баланың психологиялық 
мүмкіндктерінің бәрін ересектердің білуі керек » деп көрсеткен. 

М.Мұқанов қоршаған дүниеде заттар көп, олардың ұқсастығы да, айырмашылығы да бар. 

Ажырату үшін ойдың іске қосылатынын, яғни байқағыштық қасиетті дамытуды төмендегіше 

аңғартады: «Мектеп жасына дейінгілердің таным әрекетінде қоршаған дүниенің заттары мен 
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құбылыстары бірінен соң бірі тәртіпсіз көрінеді. Оны қабылдау үшін ойша тәртіпке келтіруді 

ұсынады. Ойша тәртіпке келтіру деп отырғаны мынау [4]:  
- құбылыстар мен заттар тым шексіз, форма мен қызмет жағынан ұқсас болып келеді. Заттар 

құбылыстардың осындай ұқсас жақтарын, біріншіден, бір ұғымға жатқызып, топтастырып отыру 

қабылдау кезінде тәртіпсіздікпен күресуге мүмкіндік беретінін айтады. 
- тиісті нәрселерді ойша тәртіпке келтіру үшін нендей қасиеттер мен құбылыстар нәрсенің 

қандай түріне жататынын білу қажет. 

- біз бәлендей заттың салмағын, көлемін ұзын не қысқа екенін өлшемей-ақ шырамыта алмасақ, 

онда ортамызға бейімделу қиынға соғар еді.  
- топтастыруды алсақ, бұл қасиетке бала (5-6 жасынан) ие бола бастайды. Мысалы, шелек, 

тостаған, кесе тағы басқа заттарды бала «ыдыс» деген ұғымға жатқызып, осыларды әртүрлі 

нәрселерден мысалы, стол, орындық, диван, тағы басқа ажыратады. Топтастырудың бұл түріне 
мектепке дейінгілер үйрене алмаса, психикалық даму жағынан оқуға даяр бола алмас еді», деген.  

Е.Суфиев «Баланың дамуы мен оны мектепке әзірлеу» атты еңбегінде балалардың ой- өрісін, 

дүниетанымын, өзіндік іс-әрекетін дамыту олардың күтімін, денсаулығын жақсартуға байланысты 
екенін түсіндірген. Сондай-ақ, автор зат пен құбылысты тікелей қабылдауды және нақты көрнекілікті 

өне бойы керек қылмайтын ойлаудың ең жоғарғы түрі дерексіз ойлау элементтері де дами 

бастайтындығын айтады. Баланың сөйлеуі едәуір дамып, сөз байлығы артқандықтан, ол өз ойын 

жарамды түрде баяндап бере алады. Жеті жастағы баланың сөз байлығы орта есеппен алғанда 4000 
сөзден асады. Баланың мұндай сөздік қоры оны алғаш рет оқуына толық жеткілікті болады деп 

тұжырымдайды.Ғалым 5-6 жастағы баланың ойлауы нақты ойлау екені оны дерексіз ойлауға жетелеп, 

бара-бара дерексіз ойлауды дамыту қажет екенін аңғартады.  
Психолог-ғалым Ә.Алдамұратов сәби жастан бастап, баланың өсуін, дамуын үш кезеңге бөліп 

сипаттаған:  

Алғашқы саты – сөйлеуге дейінгі кезең. Бұл кезең баланың екі айлығынан он бір айға дейінгі 

сатысы деп аталады.  
Екінші саты баланың алғашқы тілінің шығу кезеңі – он бір айдан 1 жыл 7 айға дейінгі аралық.  

Үшінші сатыда бала тілдің грамматикасын меңгере бастайды. Бұл кезең үш жасқа дейінгі 

уақытты қамтып, бүлдіршін сөздердің мән-мағынасын және қолданылуын, жеке сөздердің қызметін 
де түсіне алады. Бала тілінің шығуы оның дүниетаным шеңберін кеңейтіп, сөйлеу тілін дамытады», - 

деп қорытқан. Бұл еңбек тек мектеп жасына дейінгі балаларға ғана қатысты емес, сәби нәрестелерді 

де қамтыған және сөйлей бастауы мен баланың дүниетанымының өсетінін білдірген.  
Баланың дүниетанымының өсуі қоршаған дүниемен таныстырумен тікелей байланысты. 

Сондықтан да бала тілін дамытуға қатысты ғалымдардың зерттеулерінде қоршаған ортамен 

таныстыруды негізгі нысан ретінде алып отырған. Бұл мәселе туралы психолог ғалым 

Х.Шерьязданова өте пайымды, жан-жақты талдағанын ғалымның төмендегі пікірінен көруге болады: 
«Баланы қоршаған дүниемен таныстыру – баланың психикасын дамытудың, жеке бастың сапасын 

қалыптастырудың қажетті шарты. Мұғалімнің міндеті заттар жөнінде, адамдар мен олардың еңбегі 

жайындағы балалардың ой-өрісін кеңейту болып табылады. Қоршаған ортаны танып-білу балаларды 
адамдарға деген сүйіспеншілікке, олардың қайғысы мен қуанышына ортақтасуға, мейірімділікке, 

еңбек адамын құрметтеуге тәрбиелеумен тығыз ұштастыру қажет» деп көрсетеді [5]. 

Тілдің оймен байланысы ғылымда өте ертеде-ақ дәлелденген.Тілді дамыту арқылы ой 
дамытылады, ойдың дамуы тілдің дамуына әсер етеді. Сондықтан да балабақшада баланың тілін 

дамытуда оның ойлау қабілетін дамытуға баса мән беріледі.Әрине, баланың ойының, тілінің 

дамуында үлкендердің әсері күшті, бірақ балабақша мен мектептің ықпалы одан да зор. Өйткені 

мектепалды даярлық тобында баланың тілін дамыту жұмысы барлық кезеңде жоспарлы түрде 
тәрбиеші мамандар арқылы, арнайы әдістеме арқылы сөздік қоры байытылып, байланыстырып 

сөйлеу дәрежесіне жеткізіледі. Сол арқылы ойдың да, тілдің де дамуы бірге жүргізіледі [6].  

Қорыта келгенде көрнекті психолог ғалымдардың бала тілінің дамуындағы ерекшеліктер мен 
заңдылықтарды зерттеу мәселесіне арналған еңбектерінде баланың сөздік қоры мен сөйлеу тілін 

дамыту, оның психикалық процестерін (түйсіну, қабылдау, елестету, ойлау т.б.) жетілдіруге тікелей 

әсер ететіні дәлелденген.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема креативности как одной из составляющей 

предпринимательской культуры, педагогические условия развития креативности студентов в учебно-
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Аңдатпа 

Бұл мақалада шығармашылық мәселесі кәсіпкерлік мәдениеттің компоненттерінің бірі, 
университеттің оқу-білім беру кеңістігінде студенттердің шығармашылығын дамытудың 

педагогикалық шарттары болып табылады. Студенттердің шығармашылық әлеуетін дамытуды 

ынталандырудың маңыздылығы. 
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THE  DEVELOPMENT  OF  CREATIVITY  OF  STUDENTS  –  AS  A  COMPONENT  OF 

ENTREPRENEURIAL  CULTURE 

 
Abstract 

This article addresses the problem of creativity as one of the components of entrepreneurial culture, 

the pedagogical conditions for the development of students' creativity in the teaching and educational space 

of the university. The importance of stimulating the development of students' creative potential. 
Key words: entrepreneurial culture, creativity, creative thinking, pedagogical condition. 
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Одна из приоритетных задач предпринимательского университета - развитие 

предпринимательской культуры обучающихся студентов. Необходимость ее решения обусловлена 
как внешними по отношению к образованию, социально-экономическими, факторами, так и нуждами 

самого образования.  

В основу работы, проводимой в данном направлении, должен быть положен ряд базовых 
общенаучных и педагогических принципов: системности, целостности, культур сообразности, 

интегративности, личностного подхода. 

Опираясь на появившиеся научные исследования, посвященные психолого-педагогическим 

аспектам предпринимательской деятельности (А. И. Агеев, В. Г. Смольников, М. И. Левитан, З. Г. 
Ханова и др.), можно вывести определение предпринимательской культуры: это интегративная 

способность личности создавать, организовывать, осуществлять инновационные проекты, 

приносящие социальную пользу и экономическую прибыль, обеспечивающие полноценную 
самореализацию. Ядром предпринимательской культуры является мотивированность на проектную 

деятельность, на развитие социально-экономических отношений в бизнесе, образовании и других 

сферах.  
Предпринимательская культура не может быть результатом механического накопления знаний, 

умений и навыков. Она предполагает развитие всех сторон личности - когнитивной, эмоциональной и 

волевой - и выражается в совокупности компетенций - общекультурных, профессиональных, 

личностных.  
Предпринимательская культура складывается из нескольких компонентов: 

- экономического: знание законов рынка, профессионализм, ориентация на перспективу; 

бережное отношение к орудиям труда и др.; 
- социального: умение выстраивать конструктивные отношения с различными 

государственными и частными структурами, конкурентами, использовать социальные механизмы для 

привлечения новых ресурсов в производство; заинтересованность в дальнейшем улучшении не 

только собственной, но и окружающей жизни; владение различными социальными ролями, развитые 
коммуникативные навыки, дух корпоративизма; менеджерские способности и др.; 

- психологического: креативное мышление; наличие выраженных предпринимательских 

намерений, мотивация успеха, достижения; психологическая устойчивость, решительность и др.; 
- этического: человеческое достоинство, совестливость, стремление к получению прибыли 

честным путем; готовность к благотворительной деятельности и др.; 

- педагогического: уважение к людям, понимание абсолютной ценности человеческой жизни, 
стремление создавать условия для реализации творческого потенциала сотрудников, стимулировать 

состязательность и др. 

 

Формирование предпринимательской культуры студентов осуществляется в процессе решения 
следующих задач: 

- овладение системой экономических знаний; развитие критического мышления, креативности, 

толерантности, коммуникативных умений; 
- воспитание важнейших качеств современного предпринимателя: целеустремленности, 

настойчивости, выдержки, решительности, инициативности и самостоятельности, организованности 

и уверенности; 
- формирование ключевых компетенций в области предпринимательской культуры. 

 

В последних исследованиях представлена концептуальная модель, которая объединяет четыре 

основных аспектов, способствующие формированию предпринимательской культуры (Anderson & 
Warren) [1]:  

- предпринимательская мотивация (стремление к независимости и самостоятельности, 

экономическая мотивация, самоэффективность);  
- психологические компетенции (инновационный потенциал, эмоциональный интеллект, 

психологическая устойчивость);  

- социальные компетенции (способность убеждать и коммуникабельность, способность 

развивать сообщества и устанавливать связь);  
- компетенции управления (видение, мобилизация ресурсов, лидерский потенциал).  
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Воспитание креативно мыслящих специалистов, обладающих высоким творческим 

потенциалом - одна из основных задач системы формирования предпринимательской культуры. 

Креативность – движущая сила прогресса и развития экономики. Мы согласны с важной 
характеристикой креативности как источника конкурентоспособности и качества, необходимого 

будущим специалистам для успешной профессиональной деятельности. 

Понятие «креативность» определилось в западной науке в 30-е годы XIX века, в отечественной 
психологии и педагогике с начала 60-х годов XX века, но философский аспект изучения данной 

проблемы восходит к Платону и Аристотелю. Если Платон считал, что человек (прежде всего люди 

искусства) получает вдохновение, творческие идеи от богов и является их проводником в жизнь, то 

Аристотель выдвинул идею об истоках вдохновения как результате умственных ассоциаций самого 
человека. 

Представление о креативности, определяемой генетическими и средовыми факторами, 

получило развитие в XVIII веке в работах У. Даффа. Ученый выделял у творческих гениев такие 
черты, как ассоциативное воображение, позволяющее комбинировать и оценивать идеи, и 

эстетические качества, направляющие поиск идей. 

Начиная с 80-х годов XX столетия развивается многофакторный подход к креативности, 

согласно которому креативность основывается на особом сочетании индивидуальных факторов, 
таких как умственные способности и личностные черты, и средовых факторов. Креативность изучена 

как творческий процесс (М. Вертгеймер, К. Дункер, В.А. Моляко, А. Матейко, Е. Спирмен), как 

интеллектуальная или творческая способность (Дж. Гилфорд, Д.Б. Богоявленская, Л.Б. Ермолаева-
Томина, Ю.Н. Кулюткин), как творческий продукт (Мак Ферсон, К. Тейлор и др.), как личностная 

категория (А. Маслоу, К. Роджерс, Я.А. Пономарев). Указанные подходы взаимосвязаны: креативная 

личность включается в креативный процесс, который актуализируется в креативный результат (Н.Ф. 
Вишнякова). Креативность может проявляться в мышлении, общении, отдельных видах 

деятельности. Она может характеризовать личность в целом и (или) ее отдельные способности (Дж. 

Гилфорд). 

Креативность - одно из ведущих свойств личности интегративно-комплексного характера, 
связанного со всеми другими свойствами (Козленке В.Н.). Творческие способности определяются 

через креативность личности, которая, в свою очередь, является сущностной детерминантой 

творческого процесса. Креативность, с одной стороны, реализуется в творческом процессе, а с другой 
стороны - развивается и формируется в зависимости от объективных условий протекания творческого 

процесса.  

Креативность – междисциплинарный феномен; способность, присущая каждому, которая 
может быть развита в системе образования.  

Проведенный теоретический анализ трудов отечественных и западных ученых позволил нам 

определить креативность как интегративное качество, включающее интеллектуальные способности, 

знания, дивергентный стиль мышления, личностные характеристики, внутреннюю мотивацию, 
поддержку окружающей среды (семейной, учебной и профессиональной, культурной и социальной, 

влияние технологий). 

Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные исследования проблема 
развития креативности все еще требует дальнейшего изучения, так как в известных концепциях нет 

однозначного ответа на вопросы о природе, факторах развития креативности, нет единого взгляда на 

феноменологию, классификацию качеств креативной личности. Следовательно, необходим 

системный анализ научного знания о креативности, чтобы обобщить основные концепции и 
определить наиболее существенные факторы развития креативности. 

Психологи никак не могут прийти к единому определению термина креативность. Однако 

многие из них понимают под креативностью способность видеть вещи в новом и необычном свете и 
находить уникальные решения проблем. Креативность является полной противоположностью 

шаблонного мышления (ограниченность выбора при поиске возможных решений и тенденций 

одинаково подходить к разным проблемам). Она уводит в сторону от банальных идей и скучного, 
привычного взгляда на вещи и рождает оригинальные решения. Креативность делает процесс 

мышления увлекательным и помогает находить новые решения старых проблем. 

Изучая «креативность» ученые разделились в исследовании различных сторон этого качества: 

креативность как черта личности (А. Х. Маслоу, К. Роджерс, С. Л. Рубинштейн, В. Н. Козленко и др.), 
креативность как способность (К. Смит, Д. Б. Богоявленской, Х. Гарднер, Дж. Монета и др.), 
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креативность как процесс (П. Торранс, Д. Симсон, Э. Фромм, Д. Фелдман и др.), креативность как 

продукт (Дж. Гилфорд, Г. Уоллес, С. Медник, З. Фрейд, Ф.Баррон, Д. Харрингтон и др.).  
По мнению авторов Р.Стернбергом и Т.Любартом (1995) для креативности необходимы шесть 

взаимосвязанных источников: интеллектуальные способности, знания, стили мышления, личностные 

характеристики, мотивация и окружение [2].  
Дж. Гилфорд одним из первых провел научные эксперименты по исследованию креативности 

через мышление. Соединение креативности и интеллекта в единый фактор рассматриваются учеными 

П. Торранс, М. Воллах и Н. Коган [3,4]. С. М. Косслин, Ф. Гальтон и Олдос Хаксли в своих 

исследованиях большую роль в креативности отводят воображению, а П. Ленгли и Р. Джонс 
подчеркивают важность памяти в процессе творческого инсайта [5]. Исследования в области 

креативности продолжаются. 

Данные психологических исследований по проблеме креативности указывают на зависимость 
процесса креативности от других познавательных процессов (мышления, памяти, воображения), а 

также уровня и индивидуальной специфики их развития и области творческой активности. Особое 

место в развитии креативности занимают свойства личности, определяющие успешность решения 
творческих задач.  

Анализируя и обобщая научные исследования по проблеме креативности мышления, можно 

сделать следующее заключение. Прежде всего, креативное мышление рассматривается как мышление 

продуктивное, создающее нечто принципиально новое, выходящее за пределы сложившейся системы 
знаний [6]. Основными свойствами креативного мышления, определяющими его содержание и 

структуру, являются: гибкость, оригинальность, разработанность. Помимо этого к показателям 

креативности относятся и такие качества мыслительного процесса как дивергентность, 
конвергентность, беглость, а также воссоздающее и творческое воображение, фантазия, 

интеллектуальная инициатива, проявляющаяся в творческой активности, чувствительности к 

проблеме, легкости в поиске проблемы.  

Важнейшим условием креативности мышления является готовность принимать во внимание 
альтернативные подходы и точки зрения. Развитие креативности подразумевает постоянный поиск 

примеров достижения успеха, а также общение с интересными и разными людьми. Старание понять 

ход их мысли позволит многому научиться у тех, кто уже достиг определенных успехов. 
Таким образом, суть креативности заключается не в накоплении знаний, не в их объеме, хотя 

знания служат основой творческой деятельности, а в умении открывать новые идеи, пути, делать 

оригинальные выводы, получать нестереотипные результаты.  
Но по данным многих исследований, личность «идеального студента» противоположна по 

своим характеристикам личности креативной. Обобщенный портрет студента, с которым хотели бы 

работать преподаватели, выглядит следующим образом: любознательный, умный, вдумчивый, 

общительный, искренний, добрый, организованный, дисциплинированный, изобретательный. 
Отмечается недостаточная ориентация или недооценка преподавателя «наиболее общей 

характеристики всех выдающихся людей» – тяга к творчеству, независимость и нестандартность 

мышления [7]. Преподаватели отдают явное предпочтение интеллектуальным особенностям 
личности, ориентируясь скорее на его знания и возможности усвоения, качествам, характеризующим 

«беспроблемного» студента, чем на творческие способности и познавательные потребности. 

Наиболее существенные поведенческие формы проявления креативности личности включают 
склонности к рискованным действиям, к исследованию разных возможностей, а также 

любознательность и решительность, интерес к новому и необычному, самостоятельность, терпимость 

к неопределенности, интуитивное предвидение результата, импровизационность решения. 

Важно стимулирование развития креативного потенциала студентов, активное поддерживание 
творческих увлечений, выходящие за рамки традиционных учебных дисциплин. Преподаватели 

должны придерживаться принципов, систематизированных Л.Б. Ермолаевой-Томиной на основе 

исследований зарубежных психологов [8]: 
- внимательно и чутко относиться ко всем проявлениям творческой активности обучающихся, 

позволять студенту излагать свои творческие идеи, помочь ему понять себя и свою креативность; 

- распознавать потенциальные творческие способности в каждом из обучающихся; 

- уметь видеть творческие проявления студентов не только во время учебных занятий, но и в 
любой другой деятельности, способствовать формированию у них индивидуального стиля 

деятельности, характеризующегося креативностью; 
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- стремиться формировать у обучающихся достаточно высокую самооценку, которая 

стимулировала бы их к деятельности, для этого отмечая их индивидуальные достижения; 

- педагог должен развивать свою креативность, чтобы развивать творческие способности 
учеников. 

 

Принципиальное значение для решения исследуемой проблемы имеет доказанное 
психологической наукой положение о том, что способность к творчеству представляет собой не 

только наследственно обусловленное, но и прижизненно формируемое качество личности. Большое 

влияние на развитие креативности имеет специально организованная среда (Д.Б. Богоявленская, Дж. 

Гилфорд, В. Н. Дружинин, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Е. Торранс). 
Особой средой, выполняющей ряд функций в процессе социального взаимодействия 

(регулятивную, детерминирующую, корректирующую, организующую), является учебно-

воспитательное пространство. 
Формирование креативности – процесс неравномерный, связанный с систематизированным 

накоплением в структуре личности позитивных количественных и качественных изменений, 

позволяющих эффективно осуществлять креативную деятельность. Креативность, как качество 

личности, формируется в процессе обучения и воспитания, проявляется в деятельности. При этом в 
учебном процессе вуза учеными предлагаются использовать различные методики развития 

креативности: 

- PBL (problem-based learning) - обучение, основанное на проблемах; 
- CBL (case-based learning) - обучение, основанное не кейсах; 

- TaskBL (task-based learning) - обучение, основанное на задачах;  

- TBL (team-based learning) - обучение, основанное на работе в команде;  
- pedagogical engineering - обучение, основанное на использовании искусственных 

образовательных систем; 

- heuristic learning - обучение, основанное на использовании эвристических методик и приемов: 

ТРИЗ, ассоциативная теория, инсайт, мозговой штурм, инверсия, деловая и ролевая игра, аналогия; 
- modeling - обучение с элементами моделирования. 

 

Доказано, что информационные технологии также позволяют развивать креативность, которая, 
в свою очередь, развивает технологии. На наш взгляд, информационные технологии помогают 

человеку реализовать в полной мере свой креативный потенциал, следовательно, важно их 

использование в сочетании с интернетом, мультимедийными средствами и компьютерами.  
Креативный компонент в обучении студентов включает в себя формирование у него отношения 

к инновационной деятельности не как к соединению готовых форм, найденных в практике, а как к 

преобразованию, изменению (развитию в новых условиях), а также наличие рефлексии. Он также 

предполагает получение знаний и представлений об особенностях и условиях поиска новых путей и 
способов осуществления профессиональной деятельности, готовность к восприятию нового и 

потребность в создании нового. 

Условия для развития креативного мышления студентов должны создаваться и во 
внеаудиторной деятельности. Педагогическими условиями развития креативности студентов в 

воспитательном пространстве вуза являются: 

- обеспечение возможности активного участия студентов в вариативной творческой 

деятельности; 
- моделирование образовательных ситуаций творческого успеха; 

- обеспечение ценностного, корпоративно-творческого взаимодействия со студентами [9]. 

 
Обеспечение возможности активного участия каждого студента в вариативной творческой 

деятельности осуществляется путем создания видового многообразия объединений и структур 

творческой направленности (клубы, спортивно-оздоровительный комплекс, волонтерское движение, 
«Школа молодежного предпринимательства», студенческое научное общество, органы студенческого 

самоуправления), способствующие формированию творчески значимых составляющих 

общекультурной и профессиональной компетенций будущих специалистов: способности к 

творческой самореализации в профессиональной деятельности и успешной адаптации в социуме; 
стремление проявить свои лучшие качества; умение взаимодействовать в команде; ценностное 
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отношение к себе, к обществу, миру; повышение уровня притязаний, ответственности за свои 

решения; осознание личной сопричастности происходящим в обществе процессам. 
Моделирование образовательных ситуаций творческого успеха предполагает актуализацию 

механизмов социального подкрепления творческого поведения и происходит на основе 

разноуровневой программы поэтапного развития креативности студентов. Данное направление 
деятельности является важнейшим условием творческой самореализации будущих специалистов, 

обеспечивающий достижение социально-значимых и личных целей и позволяющий увеличить сферы 

практического приложения полученных знаний, умений на основе участия в деятельности органов 

общественного самоуправления, студенческих клубах и общественных молодежных объединениях, 
реализации общественно значимых социальных проектов (защита стартапов, социальные и 

экологические акции, волонтерская акция «Работу молодым!») на уровнях студенческой группы, 

вуза, города, республики и в соответствии с запросами и потребностями самого студента, общества и 
работодателей. Разработанная матрица поэтапно усложняющихся ситуаций обеспечивает 

эффективность формирования креативных способностей личности студентов в ходе реализации 

разноуровневой программы, обогащающей и усложняющей характер творческой деятельности 
студентов с разным уровнем креативности на каждом курсе обучения на основе участия в проектах: 

«Хочу учиться в КГУТИ им.Ш.Есенова», «Лестница успеха», «Взаимодействие», «Саморазвитие», 

«Лидер» и другие. 

Обеспечение ценностного, корпоративно-творческого взаимодействия со студентами должно 
происходить в интерактивном развивающем пространстве, включаящая направленные тренинги 

креативности, образовательные формы и методы личностного развития и саморазвития: «Мозговой 

штурм», «Случайное слово», «Метод Дельфы», «Бумеранг творческих идей», квесты «Техника 
организации времени», «Гигиена умственного труда», «Методы учения», «Поиск информации», 

«Аукцион творческих идей», творческие фестивали, смотры, конкурсы, мастер-классы и встречи с 

успешными людьми в Coworking центре, где они смогут получать новые знания, обмениваться 

опытом и создавать свои собственные проекты, деловые игры, «круглые столы», проектная работа 
междисциплинарных команд, участие в Клубе молодежного предпринимательства и другие. 

Таким образом, одной из главных задач совершенствования системы высшего образования 

является формирование многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной 
среды, ориентированной на формирование и развитие креативности обучающихся как одной из 

составляющей предпринимательской культуры. 
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Аннотация 

Статья посвящена обзору основных теоретических подходов к изучению процессов социальной 
идентификации в современном обществе. Автор анализирует основные точки зрения исследователей 

и выделяет ключевые тенденции развития темы в психологическом дисскурсе.  
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Адамның жеке тұлға, жеке тұлға, қызмет субъектісі ретінде қалыптасуы кезіндегі 

сәйкестендірудің психологиялық механизмінің орны мен рөлі өмір бойы қадағалануы тиіс, өйткені 

дене және психикалық дамуында оптимумға қол жеткізумен, өзін азамат, кәсіби маман, әйел, ата-ана 
ретінде іске асырумен байланысты. 

В.С.Мухинаның концепциясындағы тұлғаның дамуы тұрғысынан идентификациялау механизмі 

[1]. Ол онтогенездегі жапырақтардың дамуын өзін-өзі тану құрылымының деңгейлік, дәйекті 
қалыптасуы ретінде қарастырады. Бұл құрылымда: 1) өз атымен және денесімен; 2) әлеуметтік 

үлгілермен (мойындауға деген талапты дамытады); 3) жыныспен;4) тұлғаның барлық үш уақытында 

"мен" (өткен, қазіргі, болашақ психологиялық уақыт ретінде)); 5) жалпыға ортақ құндылықтар 

(әлеуметтік кеңістіктегі болмысты қамтамасыз ете отырып және жеке адамға өз құқықтары мен 
міндеттерін түсінуді қамтамасыз ете отырып). 

Дамыған тұлға өзінің дүниетанымына бағдарланады, өзін болжайды,өзінің өмірлік 

позициясының мінсіз бейнесін жасайды, онымен сәйкестендіріледі және осы бейнеге сәйкес келуге 
тырысады. Идентификация - жеке тұлғаның өзін басқа адаммен теңестіруге, өзіне басқалардың 

ерекшеліктерін, бейімділігін және сезімдерін "беру" қабілеті ретінде дамыту қабілеті. Бұл қабілет 

өзін-өзі сәйкестендіруді, тұлғааралық және топаралық сәйкестендіруді қамтамасыз етеді. 
В.С. Мухина концепциясымен В.В. Столяров келісемін. Ол тұрақты және тұрақсыз қоғам 

жағдайында тұлғаны әлеуметтік сәйкестендіруді қарастырады және сәйкестендіруге қабілеттілікке 

жинақталған тәжірибесі бар, салыстыру, өткен және болашаққа өзін жобалау қабілеті бар, Мен және 

емес, Мен және қоршаған ортаны саралай алатын жеке тұлға ғана ие екенін атап өтеді [1]. 
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Идентификация эмоциялық реттеуіш рөлін орындайды. Н.Авдеева " субъкт пен көрсетілген 

объект арасындағы ерекше эмоциялық байланысты анықтау ретінде, оның мазмұны субъектінің 
объектімен өзінің ұқсастығын тікелей бастан кешіруі болып табылады. "[2.]. 

Құрдастарымен бірдейлендіруді жасөспірімдер ұжымындағы тұлғааралық қарым-қатынас 

сипаттамаларының бірі ретінде зерттей отырып, Р.Л. Кричевский және Е.М. Дубовская эмоциялық 
артықшылық факторы ұжым мүшелерін көшбасшылармен бірдейлендіруді күшейте алатынын атап 

өтті. Оларды зерттеу қорытындыларының бірі сәйкестендіру феномені деңгейлік сипатқа ие деген 

қорытынды болды. Олар үш деңгейді бөлді: 

1. ішінара, бір субъкта бір нәрсе үшін маңызды басқа (сыныптастар, топ көшбасшысы); 
2. ішінара, бірақ мінез-құлықта жүзеге асырылып жатқан, яғни басқасына неғұрлым терең 

дәрежемен байланысты; 

3. толық идентификация, яғни, екіншісі мінез-құлықты реттегіш, эталон ретінде әрекет етеді 
[3]. 

 

Әлеуметтік сәйкестендіру тұлғаның мағыналық саласын қалыптастыру тұрғысынан қаралуы 
мүмкін. Мысалы, Е.З. Басина келесі сипаттамаларды ерекшелейді: табандылықтың орнықтылық 

өлшемі (тұрақты немесе сиюминутты сипат), ұзақтылық өлшемі (ұзаққа немесе жағдайлық) және 

тұтастық өлшемі ( тұтас тұлғамен немесе жеке қасиеттермен тепе-теңдік). Е.З. Басина сәйкестендіру 

жағдайын эксперименталды моделдей отырып:  
1) егер жағдай жеке тұлға үшін бейтарап болса, онда сәйкестендіру оны жеке мағынасымен 

қанықтырады; 2) идентификация сыналушылардың көмекке ашық эмоциялық ниетін тудырды;          

3) сәйкестендірудің қиындауы иеліктен айыру сезімін туындады және көмек көрсетпеді [4].  
Ол өзіндік сананың шынайылығы өзінің жеке басының ерекшеліктерін бағалау қабілеті ретінде 

қалыптасқан сәйкестендірулердің саны мен сан алуандығына байланысты екені анықталды. Бұл ретте 

ең шынайы респонденттер көпшілікпен, интеллектпен, эмоционалдық төзімділікпен, мінез-құлық 

нормативімен, сенімділікпен сипатталады. 
Тұлғааралық қабылдау ерекшеліктерін зерттей отырып, М.С.Андрианов топтық 

идентификацияның жыныспен, ұлтпен, сыртымен өзара байланысын көрсетті. Олар этникалық 

аутостереотиптердің, топтық фаворитизмнің, физиологиялық редукцияның әсерлерін дәлелдеді. [5]. 
Категоризация функциясын орындайтын сәйкестендіру туралы біз жоғарыда аталған, сыртқы 

әлемнің әртүрлі ынталандыруларын жекелеген санаттардың неғұрлым реттелген жиынтығына 

құрылымдайтын адам психикасының бейімдік функциясы ретінде. Г.Тэшфел адамның өзінің 
ұқсастығын тануының үш қадамын сипаттайды: әлеуметтік категориялау-жеке тұлғаны топтастыру 

терминдерінде әлеуметтік ортаны тәртіпке келтіру.; әлеуметтік бірегейлік-жеке тұлғаның толық 

әлеуметтік ұқсастығын алу. Бұл пікірде Г.Тэшфел "идентификация" ұғымын нақты дамытады-

процесс және "бірегейлік" осы үдерістің өнімі ретінде. 
Біраз шегініп, көптеген зерттеушілер сәйкестендіру процесінің нәтижесі (әсері) деп аталатын 

идентификация және сәйкестік ұғымдарының арақатынасына тоқтау керек деп санаймыз. 

Идентификация әлеуметтік берілген феномен ретінде, қарым-қатынастың нәтижесі мен нысаны 
ретінде болуы мүмкін. Алайда, идентификация кез келген өзінің модификациялары адамның бүкіл 

өмірі жүреді. Сәйкестендіру процесінде мінез-құлық ережелерін, нормаларды, мінез-құлық үлгілерін 

бере отырып, адам бірдейлікке ие болады. Тұжырымдамалық сәйкестілік психологиялық жүйелер 
құрылымында немесе әлеуметтік логикалық ұстанымдарда салыстырмалы түрде қызмет етуін 

қарастырады. Бірінші жағдайда — сәйкестік, бірлік сезімі өзіне, екінші жағдайда — түрлі әлеуметтік 

санаттарға қатынасты анықтайтын символдық өзін-өзі көрсету құралдарының жиынтығы (ауқымы) 

ретінде көрінеді [5]. 
Авторлардың қатары күш - әлсіздік, ашықтық — жабық (ауқымы) ұғымдары арқылы 

ұқсастықты сипаттайды Н.В.Антонова), мысалы, әлеуметтік - жеке-өмірбаяндық (В.В. Нуркова), 

жаһандық-парциалды (А.А, Бодалев), фармалар бойынша, мысалы, этникалық, жыныстық, кәсіби. 
Сәйкестендірудің іс жүргізу мазмұндық жағы қандай екенін түсіну маңызды. Іс жүргізу жағы 

сыртқы үлгілерге, эталондарға бағдарлау жағдайлары ретінде жеке, нақты сәйкестендіруді 

қалыптастырады, бұл осы процесті мазмұнмен толықтырады. 

Г.Тэшфел әлеуметтік идентификациясының себебін оң өзін-өзі бағалауда адамның 
тұтынушылығын көреді. Ол ең төменгі топтық парадигманы ұсынды— адам үшін өзін топ мүшесі 

ретінде анықтау үшін өзін барынша аз сезінеді. 
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Қазіргі Ресей санасында таралған және С.Г.Климова зерттеген категориялар қызықты. Мысалы, 

ерлер көбінесе табыс, билік белгілерін, ал әйелдер — кәсіби қатыстылығын, адамгершілік негіздерін 

көрсетеді [6].  
Т.З.Козлова жүргізген тұлғаның өмірлік циклінің әр түрлі кезеңдеріндегі әлеуметтік 

идентификацияның ерекшеліктерін зерттеу ресейлік жастар күнделікті қарым-қатынас топтарымен 

және отбасымен, 40 жастағы адамдар — жұмыста орналасумен, 60 жастан кейін-идентификация 
сенімге және өз буындағы үздік адамдармен байланысты екенін анықтады [6]. Қазіргі Ресей 

қоғамындағы әлеуметтік-топтық идентификация контуры, Е.Н.Данилова идентификацияны 

анықтауда қиындықтарға тап болған адамдардың үлкен пайызы екенін атап өтті. Әлеуметтік-

сәйкестендіру тетіктерінде өзін-өзі танытуға деген қажеттілік көріністерінен "сәттілік" ұстанымдары 
басым. [8]. 

Сәйкестендіру топтың бірігуімен байланысты. Бұл туралы З.Фрейд былай деп жазды:"Егер 

әкесі мен алғашқы қауым Орданың көсемі, мүшелері мен ұлдары арасында параллель өткізсе, топтың 
қарым-қатынасы неғұрлым айқын болады...". "Идентификация бастапқыда амбивалентті..", ол әкесіне 

махаббат пен жек көру, ол еліктеу нысаны, сонымен қатар бәсекелестік, агрессия. Бұл 

амбиваленттілік топаралық өзара іс-қимылға да ауыстырылады: әкесіне махаббат топ 

көшбасшысымен, сондай-ақ ұқсас сәйкестендіруі бар топ мүшелерімен сәйкестендіруге айналады. 
Дұшпандық пен агрессия аутгруппаларға ауыстырылады. 

Бір-бірімен байланысты, бір-бірімен байланысты, бір-бірімен байланысты емес, бір-бірімен 

қарым-қатынас жасауының бір детерминанттары-әкесіне деген махаббат пен жеккөрушілік, ал 
әлеуметтік өзара әрекеттестіктің детерминанттары-ингруппалық тұтастық пен идентификация, және 

аутгруппалық дұшпандық болып табылады . 

Алайда, сәйкестендіру векторының бағыттылығы әр түрлі болуы мүмкін.  
Антропогенез процесінде сәйкестендіру қоғамдағы индивидтің жұмыс істеуінің міндетті 

қажетті сәті болды. Бастапқыда бұл рулық ұжымдағы ең қарапайым деңгейде болды. Индивидтің 

"бағалауы" өзін әлеуметтік қызметтің басты субъектісі ретінде осы ұжыммен объективті 

арақатынасын болжады.Ұжыммен толық сәйкестендіру оның өмірін және жеке тұлғаның, сондай-ақ 
ұжымның өмір сүру мүмкіндігін қамтамасыз етті. 

Мұндай бірінші жеке және бір мезгілде әлеуметтік сәйкестендіру мен социуммен қатаң 

негіздейтін, оны туындататын және туындататын адам қатынасының ерекше түрін тудырды.  
Әлеуметтік әлемнің құрылымдық-мазмұндық және функционалдық феномендерінің 

әралуандығының өсуімен сәйкестендіру қарама-қайшылықтардың пайда болу ықтималдығын 

төмендетеді және адамның антиномияны "өз-бөтен" архетиптік диадасына және басқаның архетиптік 
бейнесіне негізделген айырмашылықтарды жеңу тәсілі ретінде әрекет етеді . 

Табылған айырмашылық қоршаған ортаны қабылдауды қиындатады, бағалауды, қарым-

қатынасты жасауды талап етеді, демек, арық-арық қасиеттеріне ие болады. Адам әлемнің қарапайым 

суретіне инстинктивті ұмтылады, өйткені табылған ұқсастық психикалық жеңілдету қасиеттеріне ие. 
Идентификация-адамға тән құбылыс, кездейсоқ емес және сирек емес, тиімді, өйткені өте көп 

нәрсе береді. Индивид өзінің идеитификация объектісі немесе өзі өзі бастан кешкен бірлікті (күш, 

байлық, іскерлік және саяси мүмкіндіктер) анықтайтын топ бар артықшылықтар мен 
артықшылықтардың бір бөлігін оймен береді.Демек, сәйкестендіру арқылы индивид өмір тіршілігін 

неғұрлым тиімді және сенімді жүзеге асыруға деген өзінің қажеттілігін қанағаттандыруға ұмтылады 

және бұл процесс оған қуаныш пен сенімділік әкеледі. 

Алайда, К.Г.Юнг атап өткендей,"...сәйкестендіру жеке жол әлі жүргізілгенге дейін жеке 
тұлғаның дамуына сәйкес келеді. Бірақ ең жақсы жеке мүмкіндік ашылғаннан кейін, жалаңаш 

сәйкестендіру өзінің патологиялық сипатын мылтық етеді, бұл дамуды тежейді, бұл оның өсуіне 

ақылсыз ықпал етті.."[9]. Ұжымдық сәйкестендіру процесін қарастыра отырып, Юнг оны "Эго 
инфляциясы" - "ұжымдық психикадағы адамдарды еріту шақырады.. бесследно жоғалып, онда". 

Оның ұсынуында әлеуметтік идентификация жеке адамға зиян келтіреді.  

Сонымен қатар, жедел, күтпеген және радикалды әлеуметтік өзгерістер жағдайында 
шиеленісуші құндылық жүйелері пайда болуы мүмкін, сол кезде сәйкестендіру процестері әлеуметтік 

өзара әрекеттестіктің паттерналарын мәжбүрлеп ауыстыруда өзін танытатын "тарих шақыруына" 

адамдардың "жүйелі жауабы" рөлін атқара бастайды . 

Жаңа әлеуметтік қауымдастықтардың пайда болуы адамдардың алдына олармен өзара іс-қимыл 
ережелерін анықтау міндетін қояды. Адамның фикациясы мен референцияларының қолданыстағы 
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жүйелері оны белгілі рөлдік позицияларға, сондай-ақ өзіне көзқараспен, өзіндік өмірбаянымен және 

өз болашағының "рефлексивті жобасы"байланыстырады. 
Бұл ретте, мысалы, бүкіл бұрынғы әлеуметтендіру нәтижесінде пайда болған "мені" және 

өмірдің жаңа жағдайларына бейімделуге мәжбүр болған басқа "мені" сәйкессіздік күшейе түседі. 

Қақтығыстар пайда болады, қайшылықтар пайда болады. Субъектінің ішкі келісім дәрежесі, 
диссонансты немесе жайлылықты бастан кешіру не осы құрылымды растайды, не оны күмәнді етеді 

және қайта анықтау үшін қайтадан ұсынады. В.В.Столяров өзінің зерттеуінде осындай нәрсе атап 

көрсетеді: қазіргі Ресейдің адамы бір мезгілде өткен және болашаққа бағытталған, қоғаммен 

сәйкестендіруде өзін-өзі бөлу сияқты байқалады . 
Әсіресе, мұндай өзгерістер белгілі бір әлеуметтік қабаттарды бастан кешуде. Оларға ең 

алдымен қарт адамдар мен жастар жатады. Егде адамдар идеалдардың күйреуін, үйреншікті өмірлік 

бағдарлардың жоғалуын бастан кешіреді, сондықтан қарама-қайшылықтарды сәйкестендіру 
процесі:алдыңғы режимнің жағымсыз жақтарын теріс бағалау және сонымен қатар өткен өмірдің 

"жөнге салынған" тартымдылығы бойынша ностальгия. 

Жастар үшін проблеманың фокусы-өзін сәйкестендіруге дайын әлеуметтік топты таңдау. Аға 
ұрпақтың құндылықтары құнсызданған, алдыңғы ұрпақтың тәжірибесін қайталау перспективасы 

тартпайды, көз алдында стереотиптер өзгереді. Осының бәрі әлеуметтік сәйкестендіру процесін және 

әлеуметтік бірегейлікті қалыптастыруды қиындатады.  

Бүгінгі таңда байқалып отырған жас ұрпақтың дарализмінің көбеюі, олардың дараландыруға, 
өзінің бірегей құруы мен бекітуіне деген белсенді ұмтылысы әлеуметтік бағдарланған субъектілер 

ретінде олардың дамуына қарама-қайшы келмейді. Көптеген адамдар үшін бүгінгі күні олардың іс-

әрекеттерінің нақты топтың маңыздылығын мойындау маңызды емес, Д.И. Фельдштейн айтқандай, 
жалпы әлеуметтік қажеттіліктің өз ұғымын қаншалықты сезіну маңызды болып табылады. 

Қазіргі балалар әлеуметтік маңызды істерді жеке орындауға артықшылық береді, бұл ретте өзін 

топпен әрқашан өз шешімі бойынша бірдейлендіре алмайды, бірақ өз бетінше орындайды. Кез келген 

гуманистік қоғамның басты мақсаты өсіп келе жатқан адамның мүмкіндіктерін ашу болып 
табылатыны белгілі, онда ол өзін шығармашылықпен көрсете алатын, өзін-өзі түсінетін, өзін-өзі 

ақтайтын, бірақ өзімшіл емес, әлеуметтік маңызы бар істер арқылы көрсете алатын [10]. 

Сондықтан қазіргі жастардың әлеуметтік бірегейлігінің психологиялық ерекшеліктерін 
зерттеуді тереңдету және оның қоғамда жұмыс істеуі, әсіресе жоғары кәсіптік білім беру саласында 

айрықша маңызды міндет болып отыр. 
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