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Abstract 

Thisarticlepresentstheresultsofempiricalstudiesontherelationshipofbasicconstructs:theneedforachievem
entandachievementmotivation.Documentedinthestudywasaimedatacomparativestudyoftheseconstructsfromgr

oupsofmanagersandstudents.Thestudywasconductedwiththehelpofpsycho-

diagnosticmethods:thestudyofachievementmotivationtestA.Mehrabian;test"Needforachievement"Orlov;Perso
nalityInventory"BigFive".Theresultssuggestapositiveassociationneedtoachieveandachievementmotivationinst

udygroupsofmanagersandstudents 
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МЕНЕДЖЕРЛЕРМЕНСТУДЕНТТЕРДІҢЖЕТІСТІКМОТИВАЦИЯСЫНЗЕРТТЕУ 

 
Аңдатпа 

Мақаладаэмпирикалықзерттеулердіңбазалықконструкторларменөзарабайланысыкөрсетілген:же

тістіккежетудегіқажеттіліктержәнежетістікмотивациясы.Зерттеужұмысыменеджерлерменстуденттерт

обындағыаталғанконструкторлардысалыстырмалытүрдезерттеугебағытталған.Зерттеупсиходиагности
калықәдістердіңкөмегіменжүргізілді:А.Мехрабианныңжетістікмотивациясынзерттеутесті;Орловтың«

Жетістіккежетуқажеттіліктері»тесті;"Bigfive"тұлғалықсауалнамасы.Алынғаннәтижелерменеджерлерм

енстуденттердіңоқутоптарындажетістіккежетуқажеттіліктеріменжетістікмотивациясыныңтиімдібайла
нысынкөрсетеді. 

Кілттіксөздер:жетістікмотивациясы,студенттер,менеджерлер,мінез-

құлық,адамқызметі,табыстылықкритерийі. 
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ИССЛЕДОВАНИЕМОТИВАЦИИДОСТИЖЕНИЯМЕНЕДЖЕРОВИСТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 

Вданнойстатьепредставленырезультатыэмпирическогоисследованиявзаимосвязибазовыхконстр

уктов:потребностивдостиженииимотивациидостижения.Исследованиебылонаправленонасравнительн

оеизучениеэтихконструктовугруппменеджеровистудентов.Исследованиепроводилосьспомощьюпсихо
диагностическихметодов:исследованиемотивациидостижениятестА.Мехрабиана;тест"Потребностьвд

остижении"Орлова;Личностныйопросник"BigFive".Полученныерезультатысвидетельствуютоположит

ельнойсвязипотребностивдостиженииимотивациидостижениявучебныхгруппахменеджеровистуденто
в. 

Ключевыеслова:мотивациядостижения,студенты,менеджеры,поведение,деятельностьчеловека,

критерийуспешности. 
 

Theproblemofachievementmotivationbelongstothekeypsychologicalproblems:obtainingnewresultscons

tantlysupplementsknowledgeofscientistsaboutthebehaviorofthedrivingforcesandhumanactivities.Understandi

ngtheinnermechanismsofhumanactivityincreasesthepossibilityofgrowingtheuseandmentalresourcesinvariousa
reasofindividualandsocialfunctioningoftheindividual.Theproblemofmotivation,includingmotivationofachieve
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ment,referstothetopicalissuesofpsychology,because,infact,bringstogetherasetofincentivefactors,whicharedirec

tly“motor”activities,sincetheactivitywithoutthemisimpossible.Ofparticularrelevance,thisproblembecomesinth
ecaseoffailureofachievementmotivationorincentivedistortioncomponentsduetopsychologicalproblems,mental

disorders,etc.Sincetheintroductionoftheinterestofresearcherstotheissueofachievementmotivationthestructureof

knowledgeaboutthisphenomenonchangedsignificantly.Modernideasofachievementmotivationdifferfromtheori
ginal.Alongwiththeemergenceofnewdata,thenewquestions,whichrequireanswers,emerged. 

Achievementmotivationreferstooneofthemainmotivationsofhumanactivity.Thus,themotivationasawhol

ereferstoaconstructusedtounderstandandexplainthereasonsforthedirectionandimplementationmechanismsofhu

manbehaviour.Levelandfeaturesofachievementmotivationdependonmanyfactors.Ontheonehand,theachieveme
ntmotivationdefinedthequalityofperformanceoftasks,whichareimportantforpersonalityandontheotherhand,apl

uralityofvariablesdefinethelevel,stabilityandspecificityofachievementmotivation.Accordingtocurrentresearchr

esults,achievementmotivationisassociatedwithbothinternalandexternalfactors[1,3,7,8]. 
Ourcomprehensivestudyincludedseveralstagesandwasdesignedtoinvestigatetheachievementmotivationi

nhealthandmentalpathology.Itinvolvesseveralsteps.Atfirst,weexaminedtherelationshipofachievementmotivati

onwiththestudiedpersonalityfactorsinmentallyhealthypeopleandtheonthenext,thesamerelationshipinpersonswi
thmentaldisorders.Inthisarticle,wehavesettleduponthementionedrelationshipsidentifiedinthegroupofpersonsre

presentingthementalnorm,thegroupofmanagersandstudents. 

Theobjectiveofthisphaseofthestudywastoidentifythelinksbetweentheneedtoachieveandachievementmoti

vation,ontheonehand,andpersonalityfactorsinKazakhstanmanagersandstudents,ontheother. 
Achievementmotivationsisunderstoodbymanyauthorsasmotivation,aimedatbetterimplementationofacti

vitiesaimedatachievingcertainresult,whichcanbeappliedtothecriterionofsuccess[1,4,7].Asarule,itisaboutachiev

inggoodresultsinthemostimportantareaofhumanactivity.Achievementmotivationindealingwithintellectualtasks
isthemoststudiedinpsychology.Thetraditionaltheoryofachievementmotivationfocusesontwomainaspectsofthep

roblemsuchastheactualaspectofachievementmotivationandcompetitiveaspectsrelatedtothemotivationofavoidin

gfailure[1,6,7]. 

Achievementmotivationisaconstructthatdescribestherangeoffactorsthatprovidethedirectionofthesubjectf
orthebestperformanceofactivitiesaimedatachievingacertainresult,whichcanbeappliedtothecriterionofsuccess.E

xperienceofprolongedfailureisanexternalentitypredictorofthereductionofexpectationsaboutitsfuturesuccessand

theresultingnegativeimpactontheachievementmotivation.Toupdateachievementattractiveresultsandabeliefinap
ositiveoutcomearenotenough.Thereshouldalsobeabeliefinabilities,theself-

efficacy.Externalandinternalsourceshavedifferenteffectsontheachievementmotivation,duetothepeculiarneedso

fthepersoninself-
determinationandcontrol.Externalsourcescanbeeffectiveonlyiftheirinternalizationbyasubject.Internalsources,s

uchasasenseoftheirownchoice,satisfactionfromtheprocessofimplementationofactivitiesofinterestclearlyaffecti

ngtheachievementmotivation. 

Alookattheofmotivationasaphenomenonofimplementationoftheneedtoachieve,whichdependsonsituatio
nalfactors,andistheresultantoftheinteractionoftheneedtoachieveandthefactorsofthesituation,forthefirsttimerepr

esentedbyJ.Atkinson,who,inturn,wasbasedontheideaofLevin[8,9,12]. 

Weassumedthatthesubjectsfromvariousstudygroupscoulddetectsignificantdifferencesbetweentheneedfo
rachievementanditsimplementationinthecomplexphenomenonofachievementmotivation.Thisiswhywehaveuse

dthetechniquecalled“Theneedforachievingthegoal”[2,5],whichhelpedustomeasuretheneedforachievingthegoal

,successandoverallachievements.Accordingtotheauthorofthequestionnaire,thehigherperson’sself-
esteem,themoreheisactiveandaimstoachieve.Theneedforachievementisregardedaspersonalproperty,installatio

n. 

Motivationofachievementisexpressedinanefforttoimproveresults,persistenceinachievingtheirgoalsandin

fluencethewholeofhumanlife.However,thefeatureofthismethodisthatitmeasurestheneedforachievement. 
Yu.Orlov(1978)hasdevelopedthisquestionnaire.Accordingtothedeveloper,peoplewithhighneedforachie

vementhavethefollowingtraits:persistenceinachievingtheirgoals,dissatisfactionbywhattheyreached,constantde

siretodobusinessbetterthanbefore,muchinclinationtogetinvolvedinthework,inanycase,thedesiretorelivetheplea
sureofsuccess,failuretoworkbadly,theneedtoinventnewmethodsofworkbythemostordinarycases,thelackofcom

petitivespirit,thedesirethatothershaveexperiencedthesuccessandachievementofresultswiththem,dissatisfaction

witheasysuccessandunexpectedeasetheproblem,awillingnesstoaccepthelpandtohelpothersinsolvingdifficultpro

blemstosharethejoyofsuccess. 
Inthestudy,weuseda“BigFive”questionnaireadaptedbyB.E.OrlovtogetherwithA.A.RukavishnikovandI.

G.Senin.[2]. 
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Thestudyinvolved104managersfromdifferentcompaniesand105students. 

Resultsoftheresearch.Thefirstobjectiveofthestudywastoobtaininformationaboutthelinkbetweenrequirem

entsforachievingthegoalsandachievementmotivation.Wesharetheviewofthemotivationasaphenomenonoftheim
plementationoftheneedtoachieve,dependingonsituationalfactorsandaretheresultantoftheinteractionoftheneedto

achieveandthefactorsofthesituation. 

ThisviewwasfirstpresentedinworksbyJohnAtkinson[1],which,inturn,wasbasedontheideabyK.Levin[9].
Sharingtheconceptof“needtoachieve”and“achievementmotivation”,weneverthelessassumedthatthesearenorma

lpsychologicalphenomenamustbelinked. 

Wehavereceivedthefollowingcorrelationbetweentheindicatorsoftheneedforachievement(“Needtoachiev

ethegoal”questionnairebyYu.M.Orlov)andindicatorsofachievementmotivation(questionnaireofachievementm

otivationbyA.Mekhrabian)inmanagers(weusedPearson’scorrelationcoefficient):0,586 
Inthecourseofempiricalstudyofachievementmotivationamongrepresentativesofmentalnorm,weneedto,fi

rstofallsolvetheproblemofidentifyingthepsychologicaluniformity,similarityor,onthecontrary,diversity,otherne

ssofdifferentgroupswithinthesampleofrepresentativesofthenorm.Thepresenceofsubgroupsnorminthegroupofm

anagersandstudentshelpedtosolvethisproblem. 
Firstofall,itwasnecessarytoestablishameasureofsimilarity/differencebetweenthegroupsofstudentsandma

nagersonthemainparametersofconstructs,whichistheneedforprogressandachievementmotivation.Inaddition,it

wasimportanttoidentifytherelationshipbetweenthesetwoconstructs,becausefromatheoreticalpointofview,ahigh
needforachievementisnotalwaysclearlylinkedtoachievementmotivation.Achievementdescribesthephenomeno

nthatisaninteractionoftheneedforachievementwithfactorsofthesituation. 

Asaresultofthisinteractioninconjunctionwithrefractionfactorsofthesituationthroughindividualpsycholog
icalcharacteristicsoftheindividual,theremaybedifferentconfigurationratiosneedforachievementandachievemen

tmotivation.Webelievethatthesechangesmaysignificantlydifferinhealthandmentaldisorders. 

Therefore,thepresentationofresultsofempiricalresearchwillstartwiththeanalysisoftheratiooftheneedforac

hievementandachievementmotivationinnormal. 
Table1showsthecorrelationbetweentheneedforachievement(questionnaire“Theneedforachievingthegoal

”byYu.Orlov)andindicatorsofachievementmotivation(achievementmotivationquestionnairebyA.Mekhrabian)i

nstudentsandmanagers(Pearsoncorrelationcoefficientused)[2,10]. 
Table1Linkbetweentheneedforachievementandachievementmotivationinmanagersandstudents 

 

Testgroup Correlationofindicesofneedforachievementandachievementmotivation 

Managers 0.586 

Students 0.727 

 

Aswecansee,inbothsubgroupsofthegrouprepresentingconditionalnorm,werevealedsignificantpositiverel

ationshipbetweentheneedforachievementandachievementmotivation.Inotherwords,thehigherthesubject’scurre
ntneedtoachieve,themorelikelyitisrealizedinachievingadequatemotivationandviceversa. 

Thisresultisobviousforthegroupnormandgenerallydoesnotrequireproof.However,forthecheckofthislinki

snecessaryforcomparisonofasimilarlinkwithgroupsofsubjects,representingmentalpathology. 
Thenextquestionthatweneedtoanswerisaquestionofthehomogeneityofthegroupofpsychicalnormonparam

etersofneedforachievementandachievementmotivation,thatis,thebasicconstructsofthisstudy. 

Table2showstheresultsobtainedwhencalculatingtheMann-
Whitneytestforindicatorsofneedforachievementandachievementmotivationofgroupsofstudentsandmanagers. 

Table2.Comparisonoftheneedforachievementandachievementmotivationofstudentsandmanagers 

 

Comparedfigures 
Mann-Whitneytestforindicatorsofneedforachievement 

U Importance 

Needforachievement -1.376 0,.175 

Achievementmotivation -1.841 0.066 

 

Foradeeperandmoredifferentiatedunderstandingofthesubjectofourstudyitwasnecessarytoexamineitsinter
dependencewithpersonalcharacteristics. 

So,inordertoanswerthequestionoftherelationshipofachievementmotivationwithcertainpersonalcharacteri

stics,weanalyzeddataobtainedusing“BigFive”questionnaire,achievementmotivationquestionnairebyA.Mekhra
bianand“Theneedtoachievethegoal”questionnairebyYu.M.Orlov. 
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SignificantcorrelationsbetweenthestudiedparametersinthegroupofmanagersarepresentedinTable3. 

Table3-Correlationsoftheneedforachievementandachievementmotivationwithpersonalityfactors 
 

Personalityfactors Needforachievement Achievementmotivation 

Extraversion-introversion - -0,362 

Searchforimpressions-impressionsavoidance -0,422 - 

Thefeelingofguilt-guiltavoidance -0,539 - 

Affection-apartness -0,404 -0,376 

Warmth-indifference - -0,449 

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

Perseverance-lackofperseverance -0,427 -0,503 

Foresight-carelessness - -0,417 

Self-control-lackofself-control -0,460 - 

Emotionalinstability-emotionalstability -0,405 - 

Depressiveness-emotionalcomfort -0,366 - 

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

 
Note1.Inthisandfollowingtables**-meanscorrelationissignificantattheof0.01level;*-

meanscorrelationissignificantatthelevelof0.05level. 

 

AswecanseefromTable3,allobtainedcorrelationsarenegative.Tosimplifytheperceptionofdigitalmaterialw
ecannotethatitispossibletotalkaboutqualitativepositivecorrelationbetweenneedtoachieveandachievementmotiv

ation,ontheonehand,andtherightsideofthepersonalityfactorspresentedinthefirstcolumn. 

Whilemakingtheanalysis,wewillcorrelatethedataobtainedonlinksofpersonalfactorswithachievementmoti
vation,withthedataobtainedbytheconnectionofthesamefactorswiththeneedtoachieve.Webelievethatsucharevie

wmorefullypresentsthephenomenologyoftheresearchsubject,astheneedtoachieveandachievementmotivationar

enotonlyrelatedtothetheoreticallevelbutwealsoreceivedtheconfirmationofthislinkinagroupofmanagersattheem
piricallevel(r=0,586**). 

Theresultsofcorrelationanalysisshowedthepresenceofnegativelinkbetweenindicatorsofachievementmoti

vationandextraversion(-

0.362*)inthegroupofmanagers.Itmeansthatmanagershavingahighlevelofachievementmotivationaremorelikelyi
ntrovertsthanextroverts. 

 

Conclusion.Wecanseethatthereisnosignificantdifferenceeitherintheneedforachievement,oranyachievem
entmotivationbetweenindicatorsofsubgroupsofstudentsandmanagers,althoughitcanbeassumedthatthedifferenc

esinage,experience,andprofessionalaffiliationscouldaffecttheparametersofneedsand,especially,achievementm

otivation.Therefore,agrouprepresentingtheconditionalrulecanberegardedassufficientlyuniformintheexpression
ofkeyconstructsstudied.Inaddition,itconfirmedapositiverelationshipneedstoprogressandachievementmotivatio

namongrepresentativesofthestudygroup. 
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СПОСОБЫОБУЧЕНИЯПСИХОЛОГИЧЕСКОМУКОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

ВЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙПСИХОЛОГИИ: 

ОГРАНИЧЕНИЯИНЕОБХОДИМОСТЬПЕРЕМЕН 

 
Аннотация 

Вданнойстатьепредставленаоригинальнаямодельобученияэкзистенциальнойпсихологииипсихот

ерапииврамкахуниверситетскогокурса.Рассматриваетсянетолькопроблемапередачитеоретическихзнан
ийстудентамобэкзистенциальномнаправлении,ноипрактическиеаспектыподготовкипсихологов. 

Особенностиэкзистенциальногонаправленияпсихотерапии,заключаютсявотсутствииопределённ

огоалгоритмадействияупсихотерапевта.Поэтомуставитсявопросовозможностипервоначальногоформи

рования«экзистенциальногоотношения»устудентов-психологов. 
Ключевыеслова:психологическоеконсультирование,экзистенциальнаяпсихотерапия,терапевти

ческаяшкола,смерть,свобода,одиночество,смысл,методология,модель. 
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ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛДЫҚПСИХОЛОҒИЯДАҒЫПСИХОЛОҒИЯЛЫҚКОНСУЛЬТАЦИЯЛАР

ҒАОҚЫТУТӘСІЛДЕРІ: 

ШЕКШЕУЛЕРМЕНАУЫСЫЛАРҚАЖЕТТІЛІГІ 

 

Аңдатпа 
Мақаладауниверситеткурсыныңшеңберіндеэкзистенциалдықпсихологияменпсихотерапияныоқ

ытудыңоригиналдықмоделікөрсетілген.Студенттергеэкзистенциалдықбағытжөніндетеориялықбілімб

ерупроблемаларығанақарастырылмайпсихологтардайындаудыңтәжіребелікаспектілерідекелтірілген.

Психотерапияныңэкзистенциалдыбағытыныңерекшеліктеріпсихотерапевттебелгілібірәрекеталгоритм
ініңболмауыболыптабылады.Сондықтанстудент-психологтардың«экзистенциалдықарым-

қатынасты»бастапқықалыптастырумүмкіндігітуралысұраққойылады. 

Түйінсөздер:экзистенциалдыпсихотерапия,терапевтікмектеп,өлім,еркіндік,жалғыздық,мағына,ә
діснама,модель. 
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METHODSOFTEACHINGPSYCHOTHERAPYINEXISTENTIALPSYCHOLOGY:LIMITATIONS

ANDNECESSITYTOCHANGE 

 
Annotation 

Thisarticlepresentstheoriginalmodeloflearningexistentialpsychologyandpsychotherapyintheframework

oftheuniversitycourse.Itconsidersnotonlytheproblemoftransferoftheoreticalknowledge,butalsothepracticalasp

ectsofthetrainingofpsychologists. 
Featuresoftheexistentialdirectionofpsychotherapy,consistinginthelimitedalgorithmsofactionofthepsych

otherapist.Thequestionarisesaboutthepossibilitiesoftheinitialformationoftheconceptsof"existentialrelations"a

mongstudents-psychologists. 
Keywords:psychologicalcounseling,existentialpsychotherapy,therapeuticschool,death,freedom,lonelin

ess,meaning,methodology,model 

 
Введение.Приперепроектированиикурсапсихологическогоконсультированиямыдолжныбылиду

матьопроблемах,скотороймыстолкнулись(причины,покоторым«традиционный»подходнеподходитэто

мукурсу),искоторымимыстолкнемсявовремяобучениястудентов-психологов. 

Всоответствиисоструктуройакадемическойпрограммы,студентысначалабылипредставленывраз
личныхшколахконсультирования,иимбылапредоставленавозможностьвыработатьсвой«стиль»вовремя

практическихзанятий.Соднойстороны,этотформаттребовалпредоставлениякакможнобольшегоколиче

стваподходов;исдругойстороны,врезультатетакогоформатастудентывоспринималитеорииипрактическ
иенавыкикакотдельныеобъекты.Принимаяэтововниманиеставиласьцельпознакомитьобучающихсясш

ирокимспектромтерапевтическихшколипопытатьсясформироватьихсистемноепонимание(непростока

кнабортекстов,атеорияисходящаяизпрактики).Философияиметодологияинформируютнасотом,чтонаи

болееплодотворнымкорнемлюбойсоциальнойпрактики,включаяэкзистенциальнуюпсихологиюипсихо
терапию,являетсяонтология-

вопросбытия.Онаобосновываеткакэпистемологию,такиэтику(то,какмызнаемвещииценности,которым

имыруководствуемся).Основнаяидеясовершенноясна:онтологияявляетсяосновойэпистемологиииэтик
ии,следовательно,основойпрактическилюбойсоциальнойпрактики,включаяпсихотерапию[1,3,4,5,6,7,8

].Поэтомунамказалосьлогичныморганизоватьнашкурсвокругонтологическихвопросов,сделатьих«связ

ующимизвеньями»нашегокурса.Следуетотметить,чтомыпредставиликакфилософскиеэкзистенциальн
ыеподходы,такипсихотерапевтическиеподходы.Очевидно,чтоэкзистенциальнаяпсихотерапияглубоко

укорениласьвфилософии,ивнекоторыхслучаяхдажеоченьтрудноотличитьодноотдругого.  

Экзистенциальнаяпсихологияипсихотерапия-

этобольшеотношение,чемтехника.Европейскаяэкзистенциальнаямысльотличаетсябольшимиакцентам
инатрагическихаспектахчеловеческогосуществования,такихкаксмерть,одиночество.Историческиэкзис

тенциальнаяпсихологияберетсвоеначалоотэкзистенциальнойфилософии.Кгенеалогическомудревуэкзи

стенциализмапринадлежатмногиезнаменитыефилософыиписатели.Вкачествепредшественниковможн
оназватьтакиевыдающиесяфигуры,какНицше,Бергсон,Виндельбанд,Рикерт,Дильтей,Данте,Лермонтов

.НавозникновениеэтогонаправленияповлиялифилософияэкзистенциализмаСёренаКьеркегора,Мартин

аХайдеггераиЖана-ПоляСартраифеноменологическаяпсихологияЭдмундаГуссерля. 
Основнаячасть.Выделеныпроблемы,скоторымимыстолкнулисьприразработкеэтогокурса,котор

ыеделятсянадвекатегории:«технические»и«методологические».Техническиепрепятствиябылисвязаны

главнымобразомнессамойприродойпсихологическогоконсультирования,асоструктуройиограничения

миакадемическойсистемы.Срединихбыли: 
1)Различиявначальномуровнестудента,ихпредыдущихзнанияхиопыте:некоторыестудентыбыли

почтисовершеннонезнакомыскакими-

либотеориямидоэтогокурса(экзистенциальныетекстыобычноограниченновключаютсявучебныепланы
дажевпрограммахпсихологическойконсультации); 

2)Ограниченностьнаучнойлитературыпопрактическойпсихологии,доступнойнарусскомязыке:хо

тянекоторыеподходыбылиоченьхорошопредставленынарусскомязыкеимногиекнигиистатьибылипере

ведены,некоторыедругиенебылипредставленывообщеиливоченьограниченнойстепени; 
3)Ограниченияповремени(одинкурслекций-15часов,практическиезанятия-30часов); 
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4)Форматучебнойпрограммы,которыйтребовалотнаспредоставленияучащимсяширокогоспектра

подходов,чтобынеконцентрироватьсянаоднойконкретнойшколе 

5)Отсутствиесобственногоопытатренера. 
 

Вдополнениекформальным,техническимпроблемамсуществовалииболеесложныеметодологичес

киепроблемы,связанныесприродойсамойпрактикипсихологическогоконсультирования.КакзаметилаМ
ещеряковаЭ.И.,упсихологическогоконсультированиянетединственногооснователя.Такимобразом,хро

нологическийпорядокнебылудобендляэтогокурса.Ещеоднимпрепятствием,скоторымчастосталкивают

ся,являетсяотсутствиепрямых«техник»или«навыков».Практическиепсихологичастоизбегаютупомина

ния«навыков»впользусвободыиответственности-
поэтомукаждыйтерапевтсоздаетсвойсобственныйспособработы.Всвоюочередьпониманиепсихологиче

скогоконсультированиякакискусствасталовсёчащеприменятьсякакчастьболееширокихобязанностейвп

рофессиях,предполагающихдлительноеобщениеслюдьми,напримервработеврачей,учителей,директор
овшкол,деканов,священнослужителей,пасторовисоциальныхработников.Естественно,возможностико

нсультированияврамкахлюбойизупомянутыхспециальностейзависитотимеющегосявремени,наклонно

стей,личностныхкачеств,атакжеотналичияинформацииобиндивиде. 

ИКьеркегорпервымвевропейскойфилософииначинаетутверждать,чточеловеческоесуществовани
е,«экзистенцию»,надоосмысливатьсовершенноиначе,чемсуществованиеприродыилисуществованиеис

тории. 

Конкретныйобъединяющийблокбылнеобходимдлятого,чтобылогически«связать»различныетео
рииишколывместе.Этоможетбыть,например,«внешняя»единица,предлагаемаяметодологиейпсихотера

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

Экзистенциализмизвестентем,чтоимеетделос«конечнымивопросамибытия»,такимикак«чтотако
ебытие?»,смертью,смысламижизниит.д.Читаяразличныеэкзистенциальныетексты,можноотметитьодн

уинтереснуюособенностьбольшинстваизних:авторынамеренноилинепреднамереннообычноподчеркив

алиоднуилинесколько«конечныхпроблем»иорганизовывалисвоимоделивокругних.Этонезначит,чтоэт

иавторынеобращаливниманиянадругиефакторы,апростовыделялинекоторыеизнихбольше,чемдругие.
Представляяэкзистенциальныеподходычерезпризмутакихфакторовможноувидетьвзаимосвязимеждур

азличнымиподходами. 

Тогдавозниквопрос:какаяименнотеория?Какаясовокупность«экзистенциальныхконечныхвопро
сов»будетнеобширнойи,сдругойстороныкачественной? 

Ограниченноеколичество«факторов»,которыепозволилинампредставитьчерезнихпрактическибо

льшинствонаиболееизвестныхэкзистенциальныхподходовпредставленатеорияИрвинаЯлома.Несмотр
янато,чтодругиеученыетакжеопределилиэкзистенциальныеданные,теорияЯломаявляетсяоднойизнаиб

олеепредставленных:былопереведеноиопубликованомногокниг,втомчислекнигисклиническимиприме

рамипримененияэтойтеории.Яломссылалсянетольконафилософиюисобственнуюклиническуюпрактик

у,ноинаклиническиеисследования.Яломопределяетчетыре«конечныепроблемыжизни»-
смерть,свободу,экзистенциальнуюизоляциюибессмысленностьиописываетэкзистенциальныеконфлик

ты,возникающиеврезультатестолкновениялюдейскаждойизнихПодходыпредставленычерезпризмураз

ныхпроблем.ПословамЯлома,смертьявляетсяосновнойисамойсильнойэкзистенциальнойпроблемой,ск
оторойсталкиваютсялюди[2,11,20,22].Экзистенциальныеподходы,которыемыпредставилинашимстуде

нтамчерез«призму»смерти,былифилософиейМартинаХайдеггераитерапевтическимиподходамиЛюдви

гаБинсвангераиМедардаБосса.Существуетзначительноечислофилософскихипсихотерапевтическихшк

ол,занимающихсясвободой(ипонятиемответственности).Покамынеобсуждаемвнастоящем,какиеподхо
дысчитатьэкзистенциальными,акакиенет,мыпростоперечисляемподходы,которыепоказалисьнамнаибо

лееактуальнымидляпредставлениячерезпризму«свободы-ответственности». 

Мыпредставилинесколькоподходовчерезпризму«бессмысленности»вкачествеосновнойпроблем
ы.Мыпознакомилистудентовспонятиемтого,чтозначениене«данопоумолчанию»,ноегонужнонайтиили

создатьдлясебя.Дойдядокрайности,мымоглибыпредположить,чтоневозможнодостичькакого-

либопонятиязначения,хотябессмысленностьвечна.МыпознакомилистудентовсработамиА.Камюишкол
амипсихотерапии,разработаннымиВ.Франком,А.Ленглом.Резюмируянашеописаниеобучающеймодел

и,основаннойнаэкзистенциальнойтерапииЯлома,мыможемпредставитьееввидетаблицы.Конечно,было

невозможноохватитьвсесуществующиеэкзистенциальныешколыиподходы.Покамыперечисляемподхо

ды,которыепоказалисьнамнаиболееактуальнымидляпредставлениячерезпризму«свободы-
ответственности».ЭтобылифилософияЯ.П.СартраифрейдистскиймарксизмЭрихаФромма.Говоряобод
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иночестве,мыпродолжилипредставлятьфилософиюЭ.Фромма.МытакжепредставилифилософиюМарти

наБубера,накоторуючастоссылаютсяразныеэкзистенциальныепсихотерапевты.Мыпознакомилистуден
товсработамиА.Камюишколамипсихотерапии,разработаннымиВ.Франком,А.Ленглом,(таблица1). 

 

Таблица1-Экзистенциальныешколысквозьпризму«главныхзабот» 
 

№ Конечнаязабо

та 

Смерть свобода одиночество смысл 

 Подходы(авто

ры) 

М.Хайдегер, 

Дазайн-анализ(Dasein-

анализ)-

анализ(Л.Бинсвангер,М

.Босс) 

Э.Фромм,Я.П.Сартр,А.Камю,

Р.Лейнг 

Э.Фромм,М.Бу

бер, 

И.Кьеркегор 

В.Франкл,А.Л

енгл 

 
ТемасмертиимеетбольшоезначениедляЖана-

ПоляСартраиМартинаХайдеггера,потомучтобольшинствоэкзистенциалистскихвзглядовнасмертьзакл

юченывдебатахмеждуними.ХотяХайдеггер,придерживаясьопределеннойрелигиознойубежденности,с

читает,чтосмертьпридаетсмыслчеловеческомусуществованию,Сартрсчитает,чтосмерть-
этовеликоезло,котороеделаетжизньбессмысленной.ПоложениеСартраочевидно,онпроистекаетизегоат

еистическогоубеждения,котороеневмещаетвсебяпредчувствиебудущегосуществованияинеохватывает

идеалы,связанныесхорошейжизнью.ОднакодляйорубапозицияСартранеимеетсмыслаинелепа;онитвер
доверят,чточеловеческаяличностьпереживаетсмерть.Вэтойстатьеяхочупоказать,чтоконцепцияйорубао

человеческомсуществованииисмерти,переданнаяИремодже,отражаетэкстракосмическоеиболеевсесто

роннеепониманиесуществования,котороеукрепляетценности,связанныесдостойнойжизнью. 

ВлияниеХайдеггеранапсихотерапиюванглоязычноммирепошлоизвилистымпутем.Швейцарский
врачипсихотерапевтМедардБоссговоритнам,чтоХайдеггервыразилнадежду,что«егомышлениевыйдетз

арамкиисследованияфилософаипринесетпользуболееширокимкругам,вчастностибольшомуколичеств

устраданийчеловеческиесущества».ЕгоучастиевсеминарахБоссадлястудентов-
медиковитерапевтовс1946годабыломотивированоэтойзаботой.Темнеменее,когдаеготрудысталиболее

широкоизвестнысредиспециалистоввэтойобласти,этопроизошлонеблагодаряэтомупути,аблагодарявли

яниюэкзистенциализмавпятидесятыеишестидесятыегоды.Врезультате,хотямысльХайдеггерачастотра
ктуетсякаккраеугольныйкаменьэкзистенциальнойпсихотерапии,обычнообнаруживают,чтоХайдеггерп

реломляетсячерезпризмугораздоболеедоступныхработСартра,деБовуараиКамю. 

Заключение.Внастоящемстатьемыописалимодель,которуюмыразработалиииспользовалидляоб

ученияэкзистенциальнойпсихологииипсихотерапиидлястудентов.МодельосновананаЯломскойэкзисте
нциальнойпсихотерапииирассматриваетдругиеэкзистенциальныешколысквозьпризму«главныхзабот»

Яломана:смерть,свобода,одиночествоибессмысленность.Важноотметить,чтомыпредлагаемнеметодол

огическую,адидактическуюмодель.Темнеменее,мысчитаем,чтоболееважнодатьстудентампонятиеэкзи
стенциального«отношения»,способамышления,анеобучатьихбольшомумассиву«техник»илиуглублят

ьсяводинподход,сводящийобластьэкзистенциализмакограниченномуколичествуподходов. 
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ЦЕННОСТНОЕСАМООПРЕДЕЛЕНИЕВЫПУСКНИКОВШКОЛЫ 

ВКОНТЕКСТЕОБНОВЛЁННОГООБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 

Проблемыповышенияконкурентоспособностивысшихучебныхзаведений,активнорешаютсячере

зсозданиесистемырейтинговойоценкивузов,обеспечениепроцессасамооценкивуза.Приэтомнедостаточ
нопроанализированытеоретическиеипрактическиеаспектыценностногосамоопределениявыпускникаш

колы. 

Встатьерассматриваетсяпроцесспрофессиональногосамоопределениявыпускниковвусловияхобн

овлениясодержания.Такжеанализируютсявозможностивузовпредоставлятькачественноеобразованиев
условияхконкуренции.Переходкновойразвивающей,конструктивноймоделиобразования,сопровождае

тсяпересмотромсамоймоделисреднегоивысшегообразования. 

Раскрываетсяопределяющаярольмотивациивценностномсамоопределениивыпускникашколы.Из
менениявобразовании,потребовалипересмотретьмногиефундаментальныеценности,поэтомуприводит

сяанализтерминальныхиинструментальныхценностейувыпускниковшколы.Обосновываетсянеобходи

мостьвпересмотреучебныхпрограммистратегическихцелейобразованияввузе. 

Ключевыеслова:выпускник,обновленноесодержаниеобразования,ценностноесамоопределение
,мотив,карьера. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАНБІЛІМБЕРУКОНТЕКСІНДЕ 

 
Аңдатпа 

Жоғарыоқуорындарыныңбәсекегеқабілеттілігінарттырумәселелеріжоғарыоқуорындарыныңрейт

ингтікбағалаужүйесінқұру,жоғарыоқуорныныңөзін-
өзібағалаупроцесінқамтамасызетуарқылыбелсендішешіледі.Бұлреттемектепбітірушініңқұндылықтыө

зін-өзіанықтауыныңтеориялықжәнепрактикалықаспектілеріжеткіліктіталданбаған. 

Мақаладамазмұнныңжаңаруыжағдайындатүлектердіңкәсібиөзін-

өзіанықтауүдерісіқарастырылады.Сондай-
ақжоғарыоқуорындарыныңбәсекелестікжағдайындасапалыбілімберумүмкіндіктеріталданады.Білімбе

рудіңжаңадамытушылық,конструктивтікмоделінекөшуортажәнежоғарыбілімберумоделініңөзінқайтақ

арауменсүйемелденеді. 
Мектепбітірушініңқұндылықтыөзін-

өзіанықтаудағымотивациясыныңанықтаушырөліашылады.Білімберудегіөзгерістер,көптегеніргеліқұн

дылықтардықайтақараудыталапетті,сондықтанмектептүлектерініңтерминалдықжәнеіс-
әрекеттікқұндылықтарынаталдаужасалады.ЖОО-

даоқубағдарламаларынжәнебілімберудіңстратегиялықмақсаттарынқайтақарауқажеттілігінегізделеді. 

Түйінсөздер:бітіруші,білімберудіңжаңартылғанмазмұны,құндыөзін-өзіанықтау,мотив,мансап. 
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SELF-

DETERMINATIONVALUESOFSCHOOLGRADUATESINTHECONTEXTOFRENEWEDEDUCAT

ION 
 

Abstract 

Problemsofincreaseofcompetitivenessofhighereducationinstitutionsisprogressingthroughtheestablishm
entofasystemofratingofhighereducationalinstitutions,providingtheself-

assessmentprocessoftheUniversity.Atthesametime,thetheoreticalandpracticalaspectsofthevalueself-

determinationofaschoolgraduateareinsufficientlyanalyzed. 

Thearticledealswiththeprocessofprofessionalself-
determinationofgraduatesintheconditionsofupdatingthecontent.Italsoanalyzestheabilityofuniversitiestoprovid

equalityeducationinacompetitiveenvironment.Thetransitiontoanewdeveloping,constructivemodelofeducationi

saccompaniedbyarevisionofthemodelofsecondaryandhighereducation. 
Theauthorrevealsthedeterminingroleofmotivationinthevalueself-

determinationofaschoolgraduate.Changesineducationdemandedtoreconsidermanyfundamentalvalues,therefor

etheanalysisofterminalandinstrumentalvaluesatschoolgraduatesisgiven.Thenecessityofrevisionofeducationalp
rogramsandstrategicgoalsofeducationattheUniversityissubstantiated. 

Keywords:graduate,updatedcontentofeducation,valueself-determination,motive,career. 

 

Получениекачественногообразованияявляетсяоднимизнеобходимыхжизненныхприоритетовмол
одогопоколения.Требованиясегодняшнеговремени,предъявляемыеработодателямиирынкомтруда,дик

туютусловия,которыеневозможноигнорировать.Преждевсего,этомобильностьсовременныхспециалис

тов,умениесамообучаться,быстроиправильнореагироватьнаизменяющиеусловия,применениеинформа
ционныхтехнологийиумениеснимиработать,умениепринятиянестандартныхрешенийипринятиенасебя

ответственностизапринятоерешение.СистемаобразованиявКазахстанеинтенсивноменяетсяс2016года.

Этонеизбежныйпроцессвсвязисдинамикойразвитиянаукиитехники,информационногопространства.Че
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ловекдолженбытьмобильнымипродуктивным,уметьбыстроменятьпрофориентацию,бытьготовымкосв

оениюменяющихсятехнологий. 

Наиболеединамичнопроцессыпрофессиональногосамоопределенияпроисходятвстаршемшкольн
омвозрасте,когдаобучающиесяактивноинтегрируютсявовсесоциальныесферы,изменяетсясамосознани

е,котороевлияетнакачествопроцессовформированияпрофессиональныхинтересовиокончательноговыб

ора.Этоактивныйвозрастформированияличностнойзрелости,выражающеесявоткрытие«Я»,возникнове
ниеболеесложныхформрефлексии,осознаниясвоейиндивидуальности,формированияжизненнойпозици

и.Пониманиетогокакразвитиеличностнойзрелостисвязановстаршемшкольномвозрастеспроцессамипр

офессиональногосамоопределенияпозволитлучшевыстраиватьпсихологическиепрограммыработысош

кольниками. 
Процессобновлениясодержанияобразованиясопровождаетсяпреждевсегопроблемойопределени

яобразовательныхкомпетенций.Образованиевновыхусловияххарактеризуетсяотказомоттрадиционног

остиляобученияипереходиновойразвивающей,конструктивноймоделиобразования,обеспечивающейп
ознавательнуюактивностьисамостоятельностьмышленияшкольников.Обновлениесодержанияобразов

ания–

этопроцесс,сопровождающийсяпересмотромсамоймоделисреднегообразования,егоструктуры,содержа

ния,подходовиметодовобучениявоспитания,внедрениепринципиальноновойсистемыоцениваниядости
женияучащихся.Веськомплексмероприятийврамкахобновлениясодержанияобразованиянаправленнас

озданиеобразовательногопространства,благоприятногодлягармоничногостановленияиразвитияличнос

ти. 
Вместестем,всознаниистаршеклассниковнаблюдаетсякризисценностей,неопределённостьмолод

огопоколенияввыборежизненногопути,профессиональнойнаправленности.Внастоящеевремяважноезн

ачениепридаётсяценностномусамоопределениюличностиипринеобходимостикорректировкаобразоват
ельногопроцесса. 

ВбазовыхнормативныхправовыхдокументахКазахстанаобобразованииобращаетсявниманиенане

обходимостьразвитияполноценнойвсестороннеразвитойличности,котораяприобрелазнания,уменияин

авыки,ценностныеустановкиикомпетенции,развитанетолькофизически,ноидуховно[1].  
Психологическиеаспектыусловийразвитийвличностивсовременнойшколенаиболееполноописан

ытакимиотечественнымипсихологамикакА.Г.Асмолов,И.В.Дубровина,Д.И.Фельдштейн,итакимизару

бежнымипсихологамикакA.Breidenstine,R.Carrol,L.Hollingworth,[2,3,4,5,6]. 
Концепциясовременногообразованияменяется,всвязисчемвближайшембудущемобразованиебуд

еториентированонавнедрениеадаптивнойсистемыцелевогопрактико-

ориентированногоразвитиякомпетенций,обучающихсяврамкахсетевогоикластерноговзаимодействияв
работодателями-

организациями.Всвязисосменойдеятельностиучащегосясреднейшколыиегосоциальногоокружения,ос

обаярольуделяетсяадаптации.Учащимсяприходитсяадаптироватьсякновымусловиямобучения,взаимо

действия,общениядляегосамочувствия,котороевлияетнаэмоциональноеблагополучие.Внаукесуществу
етнесколькоопределенийадаптации.СогласноК.Роджерсу,Р.Даймонду,адаптацияявляетсяинтегральны

мпоказателем,включаетвсебяэмоциональныйкомфорт,принятиесебяипринятиедругих.Этитрисоставля

ющихравновесногосостоянияличностипредполагают,во-
первых,положительныепереживанияличности,связанныессобственнымидостижениямииудачами,во-

вторых,пребываниевсогласииссамимсобой,и,в-третьих,согласиесдругимилюдьми[8]. 

Однимизприоритетовконцепцииобразованияявляетсяповышениепрестижарабочихпрофессийир

азвитиепрофессиональногообразованияпутёмгармонизациилучшихпрактикипрофессиональныхстанда
ртовспомощьюпроведенияконкурсовпрофессиональногомастерства.Однакомотивыкобучениюусовре

менныхобучающихсязначительноразличаются.Конечно,этоижеланиенайтисебявжизни,впрофессиона

льнойдеятельности,стремлениеполучитьпрестижнуюпрофессию,устроитьсянавысокооплачиваемуюра
боту.Поэтомуактуальнымявляетсявопрособопределениистимуловимотивовучебно-

профессиональнойдеятельности. 

Мотивы–
этомобильнаясистема,накоторуюможновлиять.Дажеесливыборбудущейпрофессииобучающимсябылс

деланневполнесамостоятельноинедостаточноосознанно,то,целенаправленноформируяустойчивуюсис

темустимулированияобучения,можноемупомочьвпрофессиональнойадаптацииипрофессиональномста

новлении.Ипреждевсего,этовозможноприценностномсамоопределениивучебномпроцессе.Ценностны
еосновыобществавызываютпостоянныйинтерес,осмыслениекоторыхявляетсянеобходимостью.Измене
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ния,произошедшиевпоследниедесятилетиявнашейстране,вэкономике,системеобразованияпотребовал

ипересмотретьмногиефундаментальныеценности.Системаценностныхориентировкаждогочеловекаин
дивидуальнаиизменчива,иобуславливаетсясоциальнойсредой,семейнымвоспитаниемитемиценностям

и,которыепривилитам.Мотивыпобуждаютчеловекасовершатьпоступкииприниматьрешениявтойилиин

ойситуации.Экономическоеисоциальноеположениенашейстранысильноизменилоситуациювсферевыс
шегообразования,такжеэтоповлиялонажизненныеценности,мотивациювыборапрофессии.Вопросамиз

учениямотивацииифакторов,влияющихнавыборпрофессиииучебногозаведениястудентами,уделяетсяо

собоевнимание. 

Выборученикамистаршихклассоввузаявляетсязадачей,вкотороймногонеизвестных,отправильно
горешенияданнойзадачизависитбудущеесамогоученика.Поэтомудляпобедывконкурентнойборьбезабу

дущегостудентавузыдолжныточноотслеживатьвсетенденции,связанныесмотивациейабитуриентовифа

кторамивлияниянаних,предлагатьновыеформыиметодикиобучения,чтобысвоевременноадаптироватьс
якпроисходящимвэтойсфереизменениям.Такимобразом,определениемотивации,влияющейнаабитурие

нтов,даётвозможностьвыявитьтефакторыикритерии,которыеоказываютрешающеевлияниенавыборвы

сшегоучебногозаведения. 
Наибольшуюпопулярностьсредиисследователейвобластипсихологииипсиходиагностикиполучи

ласистемаценностныхориентаций,разработаннаяМ.Рокичем[9]. 

Внашемисследованиимыиспользовалиданнуюметодику,вкачествереспондентовбыливыпускник

ишколы-
лицея№20г.Павлодара(всего22человека).Результатыисследованиятермальныхценностейвыглядятсогл

аснорисунку1 

 
 

 

 

 

 
 

Рисунок1.Соотношениетерминальныхценностейустаршеклассников. 

 
Результатыисследованияинструментальныхценностейвыглядятсогласнорисунку2. 

 

 
 

Рисунок2.Соотношениеинструментльныхценностейустаршеклассников. 
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Средитерминальныхценностейопределённовыделяласьориентациянасаморазвитиеисамосоверш

енствование,вовлечениевпроцессполученияновыхзнаний.Поддержаниеопределенногоуровняразвития

свидетельствуетопреобладаниитерминальныхценностейвучебе. 
Средиинструментальныхвыделяютсяприоритетныеценности:образованность,ответственностьза

своипоступки,независимостьвсуждениях,самостоятельность.Полагаем,чтоврамкахпрофессиональной

деятельностиувыпускниковбудетпреобладатьмотивациядостиженияуспеха.Онибыстроосознаютособе
нностиновоговремениипозиционируютсебяпоотношениюкновымусловиям,акцентироваввниманиенас

обственныхсилах,способностях,знанияхисвязях.Интерескполучениюхорошихоценокивитогедиплома,

налаживаниеблизкихотношенийсоднокурсниками,повышениесамооценкипозволяетсудитьопреоблада

нииинструментальныхценностей.Терминальныеценностивыступаюткаксамоцель,аинструментальные
ценностикаксредстводостижениядругихцелей.Ноонивзаимосвязаны,возможно,доминированиеоднихн

аддругими. 

Прианализевовзаимосвязитерминальныхиинструментальныхценностейотмечается,чтоизменени
явзапросахработодателейкпрофессиональнымиличностнымхарактеристикамвыпускников,ростпрагма

тизмавобщественеспособствуетвдальнейшемповышениюинтересаобучающихсяктермальнымценност

ям.Некоторымиисследованиямиотмечаетсядоминированиеориентацииобучающихсянаинструменталь

ныеценностиипотеряинтересактермальнымценностям.Практикапоказала,чтодажецелеустремленныео
бучающихсясегодняотдаютпредпочтениерезультатамэкзамена,анезнаниям,полученнымвпроцессеосво

ениядисциплины[4]. 

Внастоящеевремя,работодательзаинтересованвмолодыхспециалистахсопытомработы,вследстви
ечегосложнообъединитьвпроцессеполногокомплексногообученияиодновременногополученияпрактич

ескогоопыта.Такимобразом,уобучающихсявозникаетнеобходимостьвтрудоустройстве,нообратнаясто

ронамедали:работазабираетвсесвободноевремя,вкотороенужноиспользоватьдляизучениядисциплин. 
Преобладаниеопределенныхценностейвпроцессеобученияявляетсяважнойсоставляющейвзаимо

отношенийобучающийся-

преподаватель.Обучающиесяспреобладающимитерминальнымиценностямиориентированынапрепода

вателей,обладающихвысокиминтеллектомиглубокимизнаниями.Придоминированииинструментальны
хценностейобучающиесяотмечаютпреподавателей,активносотрудничающихсоними,лояльнымикоцен

кеихзнаний,обладающихчувствомюмора.Обучающиеся,которыевприоритетставятличностноесамосов

ершенствование,будутрезультативнееосваиватьновыйматериал,вступатьвкоммуникацииспреподавате
лем.Общеизвестно,чтоценностьполученияглубокихзнанийразвиваетсяприумениипреподавателязаинт

ересоватьобучающихся. 

Системуобучениянеобходимовыстраиватьсучетомстимулированияобучающихсянаразвитиетер
минальныхценностей.Стакимтипомценностныхориентацийобучающиесяспособныпоказатьболеевысо

кийрезультат,проявитьинтерескобучению,познаниюнового,систематическойидетальнойпроработкеле

кционногоматериала,активнуювовлеченностьвпроцессобучениянапрактическихзанятиях. 

Внастоящеевремямногиеобразовательныеучрежденияпредставляетсобоймалоадаптивнуюорган
изацию,культуракоторойформируетсянаосновестандартов. 

Перваяпроблемавозникаетувыпускникасмоментаокончанияшколы,когдапредстоитвыборспециа

лизацииибудущейпрофессии.Проблемавызванатем,чтопоокончаниишколыон,неспособенпокасформи
роватьличноемнениеобудущейпрофессии,прислушиваетсякмнениюродителейиобщества,которыезача

стуюруководствуютсянеиндивидуальнымиспособностямибудущегостудента,апрестижностьюпрофесс

ииифинансовымаспектом:будущимуровнемзаработнойплаты,которыйсубъективен.Здесьнеобходимоп

онимать,чтовысокийдоходимеютспециалисты,которыеувлеченыпрофессиональнойдеятельностьюипо
стоянноразвиваютсявсвоейотрасли. 

Выборпрестижныхспециализацийдляобучениярождаетдругуюпроблему:послеполучениядипло

мастудентневсостоянииустроитьсянаработупоспециальностивсвязисвысокойконкуренцией,втовремяк
акменеепрестижныеотраслинуждаютсявквалифицированныхработниках.Внастоящеевремярыноктруд

аперенасыщенофиснымиработниками(юристами,экономистами),нехватает«рабочихрук»(инженеров,с

пециалистоввобластиточныхнаук). 
Следующейпроблемойсовременногообразованияявляетсяприоритетколичестваобучаемыхнадка

чествомобучения,чтовызваносложившимсявобществестереотипомонеобходимостикаждомудипломао

бокончаниивузаи,всвоюочередь,опасениемвузанепройтиаккредитациювслучаенедоборастудентов.По

чему-
тоупорнопродолжаеттранслироватьсястереотипотом,чтоколичествовыпускников,предоставляемоефак
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ультетомнарыноктруда,свидетельствуетопрестижностиданноговузовскогоподразделенияиокачествео

бразования,котороетамполучаютстуденты.Наделеэтоприводитктому,чтомногиестудентызаинтересова
нывполучениинезнаний,адиплома.Осознаваяэто,преподавателинестремятсяраскрытьпотенциалкаждо

гообучающегося,взаимодействуялишьссамымиактивнымиизгруппы,однакопозавершениюобученияди

пломыполучаютвсе. 
Третьейпроблемойсточкизрениястудентаипреподавателяявляетсязагруженностьучебнойпрогра

ммы,всвязисчемпреподавателивынужденывсжатыесрокиповерхностнознакомитьстудентовсизучаемы

мпредметом,большуючастьматериалапоследниевынужденыискатьиосваиватьсамостоятельно,внезаня

тий.Обилиеобщихпредметоввучебномрасписаниинепозволяетувеличитьколичествочасовдляизучения
предметовпоспециализации.Этоопределяетнекачественнуюподготовкукзачетамиэкзаменам,способств

уетзаучиваниюматериала,анепониманиюего.Наоснованииличногоопытахотелосьбыотметить,чтостуде

нтовпервогокурсапсихологическихспециальностейприводитвзамешательствоналичиетакихпредметов,
какинформатика,историяифилософия.Общиепредставленияобэтихдисциплинахбылиданывшколе,апр

иполучениивысшегообразованиястудентожидаетполногопогружениявполучаемуюспециализацию.Нег

ативноеотношениекобразованиювырабатываетсяуобучающихсявсвязистем,чтомногопредметовизучае
тсяодновременно.Длярешенияданнойпроблемынеобходимопересмотретьучебныепланы,убравобщиеп

редметы,чтопоможетобеспечитькачественноеобучениестудентаповыбраннойимспециальности. 

Следовательно,изменениянеобходимоначинатьсизменениясистемыправилитрадиций.Впервуюо

чередь,необходимосогласованиесистемыценностейпреподавателейиобучающихсяиихсоотношениесос
тратегическимицелямиобразовательнойорганизации.Преподавателюследуетприменитьрольнаставник

а.Какправило,наставникдолженобладатьвысокимипрофессиональнымизнаниями,навыками,личностн

ымикачествами.Наставникдолженосуществлятькорректировкуценностныхориентаций,которыемогутб
ытьмобилизованыдляэффективноговыполнениябудущейпрофессиональнойдеятельности. 

Чтобыпроцессформированияпрофессионально-

ценностногосамоопределенияуспешнобылреализован,несовсемправильноориентироватьсялишьнапро

фессиональнуюсферудеятельностибудущеговыпускника.Безусловно,развитиепрофессиональногосамо
сознанияформируетуобучающихсяихубежденностьвправильностивыборабудущейпрофессииинацелив

аетнаразвитиепрофессиональнозначимыхценностей.Но,вместестем,важнаещеисоциализацияэтогочел

овекавобществе,вкругусемьи,вконкретнойсоциальнойгруппе,гдеонпроявляетсвоиразныекачествахара
ктераигденаиболееярковиднысформированныежизненныеценности.Поэтомуоднимиззначимыхэлемен

тов,определяющихжизненныеориентирычеловекаявляетсяисистемадуховныхценностей.  

Напервомместетакжестоятфакторы,связанныесбудущимабитуриента.Стоимостьиудобствообуче
нияотходятнавторойплан.Сложностьвступительныхэкзаменовостаютсянавторомплане.Качествожеобр

азованиеабитуриентыставятвыше,чемпрестижностьвуза.Ноприэтомдипломпрестижноговузавосприни

маетсякакконкурентноепреимуществопритрудоустройстве.Абитуриентыприслушиваютсявосновномк

собственномумнениюввыборевузаипрофессии,ноприэтоммнениеродителейимеетзначительнуюроль.Б
ольшеабитуриентовзаинтересовываютсякарьеройвсфереинформационныхтехнологий,атакжетворческ

ими,дизайнерскимипрофессиями.Заработнаяплата,накоторуюрассчитываютюныеспециалистынесоотв

етствуетспредлагаемойоплатойработодателей. 
Такимобразом,однимизусловийэффективностиуправленияобразовательнымпроцессомвучебном

заведениивыступаетспособностьижеланиепреподавателябытьнаставникомдляобучающихся.Такжеест

ьнеобходимостьвпересмотрекпрограммобучения,приэтомккаждомубудущемуспециалистунеобходим
индивидуальныйподход. 
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ӘЛЕУМЕТТІКПЕДАГОГМАМАННЫҢКӘСІБИТҰЛҒАСЫНҚАЛЫПТАСТЫРУДАТҮРКІҒҰ

ЛАМАМҰРАЛАРЫНҚОЛДАНУДЫҢМАҢЫЗЫ 
 

Аңдатпа 

Мақаладаәлeумeттікпeдагогмаманныңмінезі,адамдаpмeнтезтілтабысуғабeйімболып,мeйіpімділі
к,білугeқұштаpлық,адамдаpмeнжұмысқақызығушылық,өзкөзқаpасынқоpғайалу,оптимизм,жүйкeпсих

икалықжүйeлepініңтұpақтылығысeкілдікәсібитұлғасынқалыптастырубарысындатүркіғұламамұралары

нқолданудыңқажеттілігіжайлыайтылады. 

Ұлытүркіғұламаларыныңидеялары,адамгepшілік-кәсібисапалаp,яғнипeдагогикалықіс-
әpeкeттіңадамгepшілікмазмұнынсипаттайтынжәнeпeдагогтыңоқушыға,әpіптeстepінe,қоғамға,өзмаман

дығынажәнeөз-өзінeізгіліктікқатынастакөpіністабатынсанамeнмінeз-

құлықтыңтұpақтықырларынқалыптастыратыннегізболыптабылады. 
Түйіндісөздер:әлеуметтікпедагог,тұлға,кәсіп,мамандану,қалыптасу. 
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THEROLEOFTHETURKICHERITAGEINTHEFORMATIONOFTHEPROFESSIONALPERSONA

LITYOFASOCIALPEDAGOGUE 

 

Abstract 
ThearticledescribestheneedtousetheTurkicheritageintheformationofprofessionalpersonalityofasocialpe

dagogue,tendencytocommunicatequicklywithpeople,kindness,desireforknowledge,interestinworkingwithpeo

ple,abilitytodefendthepointofview,optimism,stabilityofnervousmentalsystems. 
TheideasofthegreatTurkicscientists,moralandprofessionalqualitiesarethebasisthatcharacterizethemoralc

ontentofpedagogicalactivityandformstablesidesofconsciousnessandbehavioroftheteacher,manifestedinhumani

sticattitudetothestudent,colleagues,society,professionandthemselves. 

Keywords:social pedagogue, personality, profession, specialization, formation. 
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РОЛЬТЮРКСКОГОНАСЛЕДИЯВФОРМИРОВАНИИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙЛИЧНОСТИС

ОЦИАЛЬНОГОПЕДАГОГА 

 

Аннотация 

Встатьерассказываетсяонеобходимостииспользованиятюркскогонаследияприформированиипро

фессиональнойличностисоциальногопедагога,склонностикбыстромуобщениюслюдьми,доброты,стре
млениякзнанию,интересакработеслюдьми,способностиотстаиватьсвоюточкузрения,оптимизма,устойч

ивостинервныхпсихическихсистем. 

Идеивеликихтюркскихученых,нравственно-
профессиональныекачестваявляютсяосновой,характеризующиминравственноесодержаниепедагогиче

скойдеятельностииформирующимиустойчивыесторонысознанияиповеденияпедагога,проявляющиеся

вгуманистическомотношениикученику,коллегам,обществу,своейпрофессиииксебе. 
Ключевыеслова:социальныйпедагог,личность,профессия,специализация,формирование. 

 

 
 

ХХIғaсыpүдерісіндеҚaзaқстaнныңбілімберужүйесін,бiлiмбepyүлгiсiнжәнeбiлiмбepyсaпaсынқaм

тaмaсызeтубарысындабаланыңпсихологиялықжай-
күйімeнқауіпсіздігіүшінжағдайжасауда,отбасыда,мeктeптe,жақынқоpшағаноpтадажәнeбасқасоциумда

pдағынeгативтіқұбылыстаpдыболдыpмаумeналдыналудыңәлeумeттік,құқықтық,психологиялық,мeди

циналық,пeдагогикалықәлеуметтік-педагогикалыққолдаукөрсетуде,кәсiбиәлeyмeттiк-
пeдaгогикaлықмaмaндapдыдaяpлayсaпaсынapттыpyөзeктiмәсeлeболыпотыp. 

Жоғapыоқyоpындapдaәлeyмeттiкпeдaгогтapдыдaяpлay–

болaшaқпeдaгогтapғa,яғнимaмaнныңкәсiбиқұзыpeттiлiнeқойылaтынтaлaптapғaсәйкeскәсiбиәpeкeттep

дiоpындayғaмүмкiндiкбepeтiнapнaйыбiлiм,бiлiк,дaғдылapдымeңгepyi,әлeyмeттiкойлay,әлeyмeттiксaнa
,әлeyмeттiкмiнeз-

құлықтapдыңқaлыптaсyүдepiсiболыптaбылaды.Демек,болaшaқәлeyмeттiкпeдaгогтapдыңкәсiбиiс-

әpeкeткeдaяpлығықоғамдықталап,себебіқазіpгікeздeмeктeптepдeотбасындаүйлeсімділіктіңболмауыжә
нeбалалаpдыңәлeумeттeнуepeкшeліктepімәсeлeлepі;мінeз-

құлқындаауытқушылығыбаpбалалаpдыңмәсeлeсі;ата-

аналаpыныңқаpауынсызқалғанбалалаpдыңмәсeлeсіжәнeт.б.қоғамолқылықтаpыайқынкөpіністауыпоты
p[1]. 

Әлeyмeттiкпeдaгог–тұлғaдaмyынaжәнeоныңқaлыптaсyынaқолдayкөсeтeтiн,сондaй-

aқәpтүpлiдeңгeйдeгiәлeyмeттiкмәсeлeлepдiшeшyгeқaбiлeттiпeдaгогикaлықмaмaндық.ҒaлымA.В.Мyдp

иктiңпiкipiнше,«...әлeyмeттiкпeдaгогикa»aдaмныңөмipбойынaқaтapжүpeтiнәлeyмeттiктәpбиeнiзepттeй
дi.Aдaмөмipiндeгiәлeyмeттiктәpбиeнiңaлaтыноpнымeнpөлi,дaмyмeнәлeyмeттeнyсeкiлдiүдepiстepмeнс

aлыстыpaотыpыпaнықтayғaболaды»-дейді. 

Бiлiмбepyaймaғындaғыәлeyмeттiкпeдaгогтapдыңқызмeтaясыәpтүpлiтиптeгiбiлiмбepyмeкeмeлepi
ндeгiспоpттық-сayықтыpyiс-

әpeкeттepiмeнмәдeнибосyaқыттыұйымдaстыpy,бaлaлapмeнжaсөспipiмдepдiәлeyмeттiкбeйiмдeyмeноңa

лтyқызмeтiн,құқыққоpғay,әкiмшiлiк-

aймaқтықоpгaндapмeн,қоғaмдықұйымдapмeн,қоpлapмeнжәнeкоммepциялыққұpылымдapмeнбaйлaныс
ынқaмтиды.Әлeyмeттiкпeдaгогтыңiс-

әpeкeтiбaлaмәсeлeсiншeшyгe,сонымeнқaтapбaлaғaкөмeккөpсeтyдeәpтүpлiмeкeмeлepдiңқызмeттepiнүй

лeстipyмeнбaйлaнысты;қapым-
қaтынaсбapысындaдeлдaлқызмeтiн,тәpбиeлeнyшiмeнepeсeктepapaсындaүшiншiжaқтыұстaнды,олapғaк

eңeсбepeдi,көмeктeсeдi,өзapaтүсiнiсeтiнқaтынaсоpнaтaды;бaлaныңнышaндapымeнқaбiлeттepiн,оныңқ

ызығyшылықтapын,өмipсүpyжaғдaйлapын,қоpшaғaноpтaсыныңклимaтын,оныңжaғымдыжәнeжaғымс
ызқaсиeттepiн,отбaсыдaғы,мeктeптeгi,ayлaдaғыжaғдaйды,оныңфизикaлықжәнeпсихикaлықдeнсayлығ

ынзepттeйдi[2].ОтaндықғaлымдapГ.Ж.Мeңлiбeковa,Ш.Ж.Колyмбaeвa,Л.М.Нapикбaeвa,P.И.Бypгaновa,

М.Т.Бaймұқaновaжәнeт.б.eңбeктepiнeсүйeнсeкәлeyмeттiкпeдaгогтapдыдaяpлayәлeyмeттiкқоpғayжәнe

хaлықпeнжұмысжүйeсiнiңқaлыптaсyымeнқaтapжүpeдi. 
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ҚазақхалқыныңсанғасырлықтарихынзерделегенакадемикфилософӘбдімәлікНысанбаевқазақхал

қыныңтарихидамуыменқалыптасуынтүркіліккезеңненбөліпқарастыруғаболмайтындығын,сондықтана

татегімізболыпкелетінтүркіхалықтарыныңділімендінін,дүниетанымыменәлемдіфилософиялықтұрғыд
анигерутәжірибесінқазіргідамуда,өркениеттікжолындақолдануқажеттіболыптабылады[3].Себебі,мама

ндардаярлауүрдісіндетәрбиеніңнегізітүркіәлемініңозықидеяларын,түркіөркениетініңерекшеліктеріме

нтарихитамырларындүниежүзілікмәдениетпенсалыстыраотырып,мұралықтәлімипікірлерінжастарғаоқ
ытужәнесаналарынасіңірубүгінгікүнніңсұранысынаайналып,үлкенмаңызғаиеболыпотыр.Осыжағдайд

ақоғамныңалғабасуыжәнеболашақұрпақтыңқандайдәрежедеқалыптасуытарихитәжірибеміздегіпедаго

гикалыққұндымұралардықайтажаңғыртаотырып,пайдалануғатікелейбайланысты.Өйткені,адамзаттың

дамуындағымәденибілімдердінақты,анықтанып,онықайтақарауарқылығанабүгінгіқоғамдықмәдениетт
іқұруғақолжеткіземіз.Педагогикатарихындақазақхалқыныңөзінетәнтұлғатәрбиесініңқалыптасуындаер

тедегітүркімәдениетініңорныерекшеекендігібелгілі.Осығанбайланыстыбүгiнгiкүнiруханисаладажүрiп

жатқансананыңжаңаруы,адамиқұндылықтардықайтабағамдауүрдістерiнәтижесiндеғасырларбойыжин
ақталып,ата-

бабатарихынанбiзгежеткенмолмұраларынболашақұрпақтытәрбиелеугепайдаланузаманталабыдепқаб

ылдайотырып,ертедегітүркіхалықтарыныңтұлғатәрбиесіидеяларыныңмәнінжәнеоныбүгінгітәжірибед

еескерудіңөзiндiкерекшелiктерiн,соныменқатарбүгінгіғылымдағыпiкiрсабақтастығынжан-
жақтыжүйелiзерттеуөзектiмәселе.Ғылыми-

педагогикалықәдебиеттергеарнайышолужасауортағасырдаөмірсүргенұлығұламалардыңеңбектерініңк

өптегенжылдаркөлеміндебірқатарқазақстандықғалымдарзерттеулері,мысалы,әл-
Фарабидіңпедагогикалықой-

пікірлерінА.Көбесов[4],Ж.Баласағұнныңпедагогикалықидеяларыныңдамутарихын,тәлім-

тәрбиелікидеяларыменізгіліктібасқарудыңнегіздерінА.Көшербаева[5],Қ.Молдасан[6]зерттеулеріндеқа
растырса;М.ҚашғаридіңпедагогикалықидеяларыныңқалыптасутарихыК.Қалиеваныңзерттеуінде[7],кө

недәуірдегіжәнеортағасырғұламаларыеңбектерініңпедагогикалықмәніменқазақтәлім-

тәрбиесіндегімаңыздылығыҚ.Сарбасованың[8],X-

XIIғасырдағытүркіғұламаларымұраларындағыотбасытәрбиесіидеяларыныңқалыптасуымендамуынҚ.
Атемова[9]ғылымидиссертациялықжұмыстарындазерттеген. 

Қазіргікездегібілімберудіңмаңыздырөлі-болашақмамандардыдаярлаумәселесін,адаміс-

әрекетініңеңмаңыздысаласынаайналдыру.Олайболса,бүгінгікүнікәсібиқоршағанортаныңбәсекелестігі
жағдайындажұмысжасауүшінмамандаржаңатехнологиялардымеңгеріп,өзгермеліөміржағдайларынате

збейімделетін,кәсіби,тұлғалық-

әлеуметтіктұрғыданқұзыреттіболуытиіс.Сондықтанқазіргітаңдақұзыреттімамандардаярлаумәселесібі
лімберукеңістігінеенужағдайларыменбайланыстыөзектіболыпотыр. 

Педагогикалықмамандықбіруақыттыңөзіндеөзгертушіжәнебасқарушықызметатқарады.Тұлғада

муынбасқаруүшінәлеуметтікпедагогтаналдыменадамгершілік,тұлғалықсапаларталапетіледі.Әлеуметт

ікпедагогтыңтұлғалықсапасынемесетұлғалыққұзыреттілігіоныңжалпыкәсібидайындығыныңбірбөлігі
ретіндепедагогикалықіс-әрекеттіжүзегеасыруғақажеттітұлғалықдайындығынбілдіреді. 

Демек,философиятұлғанытанымменшығармашылықіс-

әрекеттіңсубъектісіретіндеқарастырса,психологияоныпсихикалыққасиеттерменпроцестердің:мінез-
құлық,темперамент,қабілетжәнет.б.қасиеттердіңтұрақтыжиынтығыретіндеқарастырады[10].Әлеуметт

ануғылымытұлғаныәлеуметтікөміргебелсеңдітүрдеараласатын,әлеуметтікқатынастардыңсубъектісіре

тіндеқарастырады[11]. 

Тұлға-
әлеуметтанудыңөзектімәселелерініңбірі,өйткені,қоғамдағыболыпжататынәлеуметтікқұбылыстарменп

роцестердің,солсияқтыжекелегенадамдарменәлеуметтіктоптардыңіс-

әрекеттерініңсебептерін,мәнінжекетұлғалардыңмәндісипаттыбелгілеріарқылытүсінуге,демек,жекетұл
ғаныңмінез-құлқыарқылытұтастоптың,қоғамныңөмірінтүсінугеболады. 

Энциклопедиялықсөздіктетұлға-

жекеадамныңөзіндікадамгершілік,әлеуметтік,психологиялыққырларынашып,адамдысаналыіс-
әрекетиесіжәнеқоғаммүшесіретіндежан-жақтысипаттайтынұғымретіндеқарастырылады[12]. 

Л.С.Выготскийдіңмәдени-тарихитұжырымдамасынасәйкестұлғатарихи-

эволюциялықпроцестіңмүшесіболыптабылады[13].Оләлеуметтікрөлдердіңтасымалдаушысыретіндеө

мірлікжолдардытаңдаумүмкіндігінеиеболады.Оныңбарысындаадамтабиғатты,қоғамдыжәнеөзін-
өзіөзгертудіжүзегеасырады. 
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Яғни,«Тұлға»адамныңәлеуметтікқасиеттерініңжиынтығыретіндеоныңадамгершілік,кәсіби,адам

исапаларынбілдіретінжиынтықұғым,қоғаммойындағанадамгершілікті,ізгіліктіқағидаларғанегізделіпс
аналыіс-

әрекетжүргізетінжекеадам.Әрбіртұлғаныңбелгілібірдеңгейдеіштейсанасы,қасиетіболады.Олардыңжи

ынтығытұлғаныңсапасынайқындайды. 
Бүгінгікүнітұлғаныңсапасыоныңинтеллектуалдық-руханибайлығыменмінез-

құлықмәдениетініңжиынтығынантұратынкөпмәдениеттілігінқажетсінеді.Мұндайтұлғаныңсапалартур

алықазақтыңұлыақыныАбайатамыздақарасөзінде:«Қашанбірбалағылым-

білімдімахаббатпенкөксерлікболса,сондағанаоныңаты«адам»болады»,-
депайтқанболатын[14].Мұндайтұжырымдыойменкөзқарасдәлбүгінгікүніөзектіболып,тұлғаныңбілімді

лігіарқылықалыптасқанқасиетсапаларыоныңқоғамдықмәнінайқындаптұр. 

Бұл,мамандардаярлаужүйесіндестуденттердіңкәсібитұлғасынқалыптастырудақоғамдықталаптаа
ртыпкеледі. 

Кәсіп–

бұл,кәсіптікоқужәнетәжірибежинақтаунәтижесіндеигерілетін,белгілібірбілімменмашықтардыталапет
етінеңбекқызметініңтүрі[15].Кәсіп-сөзініңтағыбірмағынасы-

белгілібірадамдарғатәнбілім,іскерлікжәнедағдыларжүйесі.«Мамандық»дегентүсінікпенастарласыптак

еледі.Мамандандыру-

бұлкөрсетілгенмамандықшеңберіндеадамныңөзсаласындағыкәсібиісіндеқолдануғабағытталғанбілім,і
скерлікжәнедағдыларжиынтығы. 

Кәсіпкебейімделуолмамандықтымеңгерукезіндегітұлғаныңкәсібиқасиеттерініңқалыптасуынан,е

ңбекдағдыларынанкөрінеді.Кәсіпкебейімделуадамныңұжымғасіңуінеәсеретеді.Олжаңаұжымға,еңбект
алаптарына,кәсібиіс-әрекеткеқатысупроцесінің,кәсібиқызығушылықтардың,жекесапалардыңосыіс-

әрекетталаптарыменарақатынасынкөрсетеді.Осылайшамаманбіртіндепкәсіпкеқалыптасады,бейімделе

ді.Сонымен,маманныңкәсібитұлғасы-

белгілібіркәсібиқызметтітиімдіжүзегеасыруғақажеттікәсібитұлғалықсапалары.Тұлғалықсапа-
болашақмамандардыңтанымдыққабiлеттерiнжетілдірудежаңаныжасауменжаңалықашуғабағдарлануш

ылықтұрғысындаолардыңөзіндікжұмысынабасшылықжасаунәтижесіндетуындайды. 

ҚазақстандықғалымА.Н.КөшербаеваныңдокторлықдиссертациясындаЖ.Баласағұнның«Құттыбі
лік»дастаныныңізгіліктіқалыптастырудағымәнінжан–

жақтыталдайотырып,жекетұлғанықалыптастырудақажетболатыннегізгіқасиеттердіңқоғамдықөмірдегі

мәніменмаңыздылығынасалыстырмалысипаттамажасайотырып,ЖүсіпБаласағұнныңкөзқарасынасолқ
оғамдағыәлеуметтік-

саясижағдайлардыңықпалеткендігіндәлелдейдіжәнебүгінгікүнніңмәселелеріменпара-

партұстарынсипаттап,еңбектеріндегіпедагогикалықидеялардыңөзарасабақтастығынкөрсетеотырып,ұл

ығұламаныңізгіліктітұлғаидеясынатәнқасиеттеріноқуүрдісіндепайдаланудыңтиімділігінайқындайды. 
ЗерттеушіК.Ж.Ибраеваөзініңғылымижұмысында“Құттыбілік”дастанындағытұлғағақойғанталап

тардызерделейотырып,оныңғұламаныңкөзқарастарынан“Толықадам“-

өзініңқасиетіне,қалыбыменнегізінемейліншежақындағанасыладамдепойтүйеді.Олкісіліккежатқасиетт
енәбденарылып,тазарған,ішкіруханидүниесі,діліағарып,періштеліккебеталғанадамдегенкөзқарасқакел

генінайтады.Түптіңтүбінде,дастанмазмұнынанқұтбереке,бақкісініңөзінде,оныңөзқолындадегендіұғам

ыз,-
дептұжырымжасайды[16].Соныменқатар,ақынныңмұндайкөзқарастарыментұжырымдарыныңнегізгіи

деясыәл-

Фарабидің“Бақытқажолсілтеу”тұжырымдарынаналынып,сабақтастықтауыпотырғандығындәлелдейді.

Бұлжұмыстадағалымұлығұламалармұраларындағыпедагогикалықидеялардымамандаярлаужүйесіндеп
айдаланудыңұлттықбілімгежәнемаманныңұлттықкелбетінқалыптастыруғасептігінтигізетіндігінқұпта

йды. 

Тәуелсізеліміздіңәлеуметтік-
саясижағдайларынабайланыстықоғамымыздағыәртүрліөзгерістердішешу,ұлттықсанамыздыңөсуікезе

ңіндеЖүсіпБаласағұнныңізгіліктібасқарутуралыфилософиялықойларыныңқұндылығынзерделегензер

ттеушіҚ.Молдасанныңғылымиеңбегіндеәрбірадамөзұлтыныңмөлдірбұлағыныңнәріналмай,толыққанд

ыұлтретіндесезінеалмайтынынайтады.Демек,нарықтықэкономикағасүйенген,ғылыми-
техникалықжаңалықтарғаеркінаяқбасқанбүгінгіқоғамалдындатұрғанөзектімәселе–

білімберуісіменқоғамдыізгілендіру,жан-
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жақтыдамыған,шығармашылтұлғақалыптастыру.Олтәрбиемақсатынбіржүйегетүсіругеәрекеттенген.О

ныңпайымдауыншажақсысөз,жақсыіс,жақсытілек–адамдыкемелдендіру,өзін-

өзітәрбиелеу,тұлғаныжетілдіругенегізгіұйтқыдептұжырымдайды.Жағымдымінезарқылыжағымсызсап
алардыжою,ішкісезімменкүшкемінсізқолдаукөрсетудептұлғамінезінбірқалыптыұстаптұратынқасиетт

ерідептүсіндіреді.Міне,ойшылғұламааталғанеңбегіндеөзтұжырымыныңдәйектілігінпедагогикалықтұр

ғыданосылайшамағлұматбереді.Қоғамдықбелсенділікдегендеміндеттітүрдесаясатжолынтаңдаукерекд
егенсөземес.Қазірбіздіңқоғамүшінеңалдымен,интеллектуалды,яғнижағдайғаобъективтітұрғыданқарап

,бағабереалатын,сараптапталдайалатынтұлғакерек. 

Солсебептенізгілікпедагогикасыөздамуыныңәрбіркезеңінде,кезгелгенқоғамда,бүгінгікүндедеөзі

ніңөзектілігінжоғалтпайды. 
«Ізгілікпедагогикасы»негізіндежасұрпақтыізгіліккетәрбиелеудіңметодологиялықкөзқарасықалы

птастырылған.НағызұстазбейнесінӘбуНасырӘл-Фарабисөзіментүйіндесек:«Ұстаздықмінез-

құлықнормасымынадайболуғатиіс:Ұстазтарапынанбарыншаынталылықпентабандылыққажет.Өйткені
бұлар,жұртайтқандай,тамшысыментастесетінбейнебірсутәрізді»дейді. 

ҰлығұламаАбайдыңайтуыбойынша:«Руханибайлық–

өмірдіңеңбастықұндылығы»,осыпікірдіұранретіндепайдалануәрбірұстаздыңміндеті.Абай«Білімділік,ә

ділдік,парасаттылыққасиеттерікімдекөбірекболса,соладам–
дана,ғұлама,әлембасшысы»дегенасылойларын,ШәкәрімҚұдайбердіұлыөзұстазыныңойынжалғастыры

п:«Жастайынанбастападамдардыңбойындажоғарыпарасаттылық,өзін-

өзіқадірлеусезімінтәрбиелеукерек,бұлоныңөзіндегіайуандықинстинктіжоюға,қауіптіқұмарлықтықұрт
уғакөмектеседі.Сондағанаадамныңжәнеадамзаттыңтүзелетінінеүміттенугеболады»-депжазады. 

Яғни,болашақәлeумeттікпeдагогкетәнтұлғалықсапалаpдыңішінeннeгізгіанықтаушысапалаpдыб

өліпалуқиын,яғнимаманныңкәсібитұлғалықсапасыныңнегізігуманистік,альтpуистік,толepанттылық,к
peативтілік,ұйымдастыpушылық,коммуникативтік,эмоционалдық-

epіктіксынды,болашақмамантұлғасынгумандыбілімберудіңқазіргікездегіпарадигмасынасайқалыптаст

ырудыңбағыттарынанықтайалуға,өзін-

өзітанубойыншаберілетінбіліммазмұнынқосымшаматериалдарарқылыөздігінендамытатынметақұзірет
тілікдағдыларынқалыптастыратын,түркіғұламаларыныңидеяларынегізболадыдеппайымдаймыз. 

Пайдаланылғанәдебиеттертізімі: 

1 ГaлaгузовaМ.A.Ввeдeниeвпpофeссию«Социaльныйпeдaгог»:учeб.пособиeдлястуд.высш.учeб.з
aвeдeний-М.:Гумaнит.изд.цeнтpВЛAДОС,2001.-416с. 

2 МустaeвaФ.A.Основысоциaльнойпeдaгогики:учeбникдлястудeнтоввысшихпeдaгогичeскихуч

eбныхзaвeдeний–2-eизд.-М.,2001.–416с. 
3 НысанбаевӘ.Қазақфилософиясы//ЕгеменҚазақстан.-2006,қазан28.–Б.3. 

4 КубесовА.Педагогическоенаследиеаль-Фараби:дис....док.пед.наук.–Ташкент,1990.–С.39. 

5 КошербаеваА.Н.РазвитиеидейгуманизмавпедагогическомнаследииЮсуфаБаласагуни:автор

еф....док.пед.наук.–Алматы,2004.–45с. 
6 МолдасанҚ.Ш.ЖүсіпБаласағұнныңпедагогикалықмұрасындағыізгіліктібасқарудыңнегіздері:

пед.ғыл.канд....автореф.–Алматы,2009.–27б. 

7 КалиеваК.М.МахмұдҚашғаридыңпедагогикалықидеялары:пед.ғыл.канд....автореф.-
Алматы,2003.–25б. 

8 СарбасоваҚ.А.Қазіргіқазақпедагогикағылымындағыәл-

Фарабидің,Ж.Баласағұнидің,М.Қашқаридіңтәлім–тәрбиелікидеялары:пед.ғыл.док....автореф.-

Қарағанды,2009.-32б. 
9 АтемоваҚ.Т.Түркіғұламаларымұраларындағыотбасытәрбиесіидеяларыныңқалыптасуымен

дамуы(IX-XIIғ.ғ.):пед.ғыл.док....автореф.-Алматы,2010.-28б. 

10 «Қазақэнциклопедиясы»Қазақстан»:Ұлттықэнцклопедия/басредакторӘ.Нысанбаев–
Алматы,1998.-Т.7.–Б.153. 

11 АяғановаБ.,ТәжінМ.М.Әлеуметтанунегіздері.-Алматы,1992.-Б.89-95. 

12 Психология:Энциклопедиялықсөздік/басред.Б.Ө.Жақып.-
Алматы:Қазақэнциклопедиясы,2011.–624б. 

13 ВыгодскийЛ.С.Педагогическаяпсихология.-М.:Педагогика,1991.-479с. 

14 ҚұнанбаевА.Шығармалар:екітомдық.–Алматы:Жазушы,1977.–Т.1.–Б.35. 

15 Философиялықсөздік/НұрғалиевР.Н.,АқмамбетовҒ.Ғ.Алматы:Рауан,1995.–Б.137. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B


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

24 

16 ИбраеваК.Ортаазияғұламаларыныңпедагогикалықой-

пікірлерініңқалыптасуыжәнедамуы:пед.ғыл.док....автореф.-Астана,2009.–Б.194. 
 

 

 

МРНТИ:15.21.51 

 

А.О.Сангилбаева1 
1КазахскийнациональныйпедагогическийуниверситетимениАбая 

Алматы,Казахстан 

 

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ: 

НЕРАЗВИТОСТЬЦЕННОСТНО-МИРОВОЗРЕНЧЕСКИХФОРМЗНАНИЯМОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация 
Встатьедоказывается,чтонаиболееэффективнымспособомборьбысинтернет-

зависимостьюявляетсяразвитиеличностичеловека,преждевсего,еёинтеллекта,силыволи,ценностно-

мировоззренческихструктур.Личностноразвитыйчеловекиспользуетсовременныеинформационно-

коммуникационныетехнологиидлядальнейшегосовершенствованияиреализациисвоейсвободы.Принер
азвитостидуховногомиравозможностиэтихтехнологийиспользуютсядляусиленияотрицательныхкачест

вличности:несмотрянабольшоеколичествоусвоеннойинформации,человекможетстатьпримитивнеенра

вственноиэмоционально,потерятьсвоюсвободу,превратитьсявсредствоманипулирования.Еслиутакого
человекаимеетсясклонностькзависимостям,тоформируетсяинтернет-зависимость. 

Ключевыеслова:Интернет;интернет-

зависимость;информационныетехнологии;личность;свобода;ценностно-

мировоззренческиеструктуры. 
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ИНТЕРНЕТТЕНПСИХОЛОГИЯЛЫҚТӘУЕЛДІЛІК:РУХАНИҚҰНДЫЛЫҚТАР 

 

Аңдатпа 

БұлмақаладаИнтернет-тәуелділіктіңқұбылысыәлемдікпроблема,оныңкөрінісіжәнеалдын-

алуықарастырылады.Зерттеудіңөзектілігіхимиялықемесмінез-
құлықтәуелділіктерініңнашарзерттелуіменанықталады.Ақпараттықтехнологиялардыңқарқындыдаму

ыИнтернеттәуелділігідепаталатынжаңапсихологиялықтәуелділіктіңпайдаболуынасебепболды.Анықта

ужәнеалдын-
алупроблемасыөтемаңызды,себебікомпьютергешамадантыстәуелділікадамғабұзушыәсеретеді,психик

ағатерісәсеретедіжәнетиімділіктітөмендетеді.Интернеттегіадамөміріндегіішкізерттеулерәлікүнгедейі

ншетелменсалыстырғанда,пәнбойыншаөтеазжәнешектеулі.МақаладаИнтернеткетәуелділіктіңнегізгіе
рекшеліктері,сондай-ақосымәселенішешугекөмектесетінұсыныстарберілген. 

Түйінсөздер:Интернет;интернет-

тәуелділік;ақпараттықтехнология;тұлға,еркіндік;құндылықкөзқарастыққұрылым. 
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ThearticleprovesthatthemosteffectivewayofstrugglewithInternetaddictionisthedevelopmentofhumanper

sonality,especiallyhis/herintelligence,will-power,valueandworldviewstructures.Apersonality-

developedhumanusesmoderninformationandcommunicationtechnologiesforthefurtherimprovementandimple
mentationofhis/herfreedom.Withunderdevelopedspiritualworldthecapabilitiesofthesetechnologiesareusedtoint

ensifythenegativequalitiesofpersonality:inspiteoflargequantityofassimilatedinformation,apersoncanbecomem

oreprimitivemorallyandemotionally,loseshis/herfreedom,andturnsintoameansofmanipulation.Ifsuchapersonha
satendencytodependences,thenInternetaddictionisformed. 

Keywords:andphrases:Internet;Internetaddiction;informationtechnologies;personality;freedom;valuea

ndworldviewstructures. 

 
Информационно-

коммуникативныетехнологиикакрадио,телевидение,кино,видео,прессаиграютважнуюрольвориентаци

ивоспитанияиформированиятворческих,созидательныхнавыков,способностейиповышенииобществен
ногосознаниястуденческоймолодежи,инаоборот,онижеприневернойориентацииинаправленностимогу

тслужитьпричинойзаблуждения,нравственногоразложенияи,наконец,преступныхдеяний. 

Интернетзначительнооблегчаетнамжизнь,многократноувеличиваянашивозможности.Втожевре

мямногиелюдинемогутобходитьсябезнего,ставболезненнозависимыми.Приобрелиособуюактуальност
ьвопросы,касающиесяобъясненияприродыисущностиинтернет-

зависимости,представляющейсобойнавязчивоежеланиеподключитьсякИнтернетуиболезненнуюнеспо

собностьвовремяотнегоотключиться.Интернет-
зависимымиявляютсяоколо10%пользователейвмире[4].Особенномноготакихпользователейсредиподр

остков.Косновнымтипаминтернет-

зависимостиотносятсянавязчивыйпоискинформации,пристрастиеквиртуальномуобщениюизнакомств
ам,чрезмерноеувлечениесетевымикомпьютернымииграми,маниятратитьденьгивСети,пристрастиекпр

осмотруфильмовчерезИнтернетикиберсексуальнаязависимость[3].Некоторыеисследователиутвержда

ют,чтоработавИнтернетеможетстатьисточникомболезнииявляетсянаркоманиейвбуквальномсмыслесл

ова[9].Другиеучёныепишут,что«неоченьясно,правомерноливообщеговоритьобинтернет-
зависимости».Третьиавторыполагают,чтоСетьпредоставляетвозможностьлишьприятнопровестивремя

иневызываетфизиологическойзависимости.Этоякобытолько«экологическичистый»помощникотстресс

ов.Иногдаотмечается,чтосущностьинтернет-
зависимостилежитвсферефизиологии,посколькуонасопровождаетсяизменениямивнекоторыхзонахгол

овногомозга[6;12].Утверждаетсятакже,чтоподобнаязависимостьимееттолькопсихологическуюприрод

у[2;5;8].Наконец,имеетсямнение,чтодлялеченияинтернет-
аддикциинеобходимадажепсихиатрическаяпомощь[1;3].Требующимсерьёзноготеоретическогоосмысл

енияявляетсятообстоятельство,чтоневсепользователиИнтернета«поглощаются»виртуальнойреальност

ью,приобретаязависимостьотнее.Например,почемуособенномногоинтернет-

зависимыхсредиподростковимолодыхлюдей?Вэтойсвязиназреланеобходимостьрассмотретьинтернет-
зависимостьнетолькосчистопсихологической,физиологическойилидажепсихиатрической(какэтопокад

елается),ноиссоциально-

философскойточкизрения.Пораисследоватьпричиныданногоявлениявконтекстевсейсоциальнойжизни
,исходяизтого,чтоВсемирнаяСетьисовременныеинформационно-

коммуникационныетехнологиивыступаюткакглобальныеявления,охватывающиевсеобщество.Именно

поэтомузависимостьотИнтернетанетольконеобходимоизучатьврамкахчастныхнаук,ноиспомощьюфил

ософскогоподходапоказатьеёобусловленностьвсейсистемойдуховнойжизничеловекаиобщества. 
Интернет-

зависимостьприводиткизлишнейпогруженностиввиртуальнуюреальность,чтонегативноотражаетсянас

оциальныхфункцияхчеловека.Сужаетсякругинтересов,наблюдаютсяуходотреальнойжизни,депрессия
безкомпьютера.Попыткивоздействияокружающихнаинтернет-

зависимогочастоведуткобратномурезультату.Онлишьстановитсяозлобленным,стараясьзащититьсебяо

твсех,ктопосягаетнаегоправоиспользоватьИнтернет.СамаприродаСетиспособствуетформированиюзав
исимости,ведьонаудовлетворяетмножествопотребностейпользователей.Вместестем,справедливоотме

чаетсясвязьинтернет-

аддикциистакимиэмоциональнымипроявлениямиличностикактревогаидепрессия,робостьинапряженн

ость,интроверсия[11].Известно,чтосредистрадающихинтернет-
зависимостьютакжечастовстречаютсялюди,подверженныедругимаддикциям–
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алкоголикиилипатологическиеигроки;тоестьзапроявлениямизависимостиотИнтернетанередкоскрыва

ютсядругиепсихическиеотклонения.Темнеменее,восновноймассеслучаевинтернет-зависимые–
вполнеобычныелюди.ПочемуионипопадаютвзависимостьотСети?Делонетольковэмоциональнойсторо

неличностиинтернет-аддикта,ноивееинтеллектуально-

рациональнойсфере.Формированиюучеловеказависимостиспособствует,преждевсего,примитивностье
гомировоззренческойсферы(жизненныхценностейиубеждений,идеаловипринципов).Духовноразвиты

йчеловекболееуспешнопреодолеваетлюбуюзависимость,неразвитый–склоненктому,чтобыоткого-

тоилиотчего-

тозависеть.Симптомызависимостиговорятобизмененияхналичностномуровне,Сетьзанимаетглавноеме
стовжизнитакогочеловека.Онуженестроитпланов,откладываетрешениепроблем,достигаякомфортного

психологическогосостоянияздесьисейчас,вИнтернете.Пользователямссиндромоминтернет-

зависимости,конечно,нужнапсихологическаяипсихотерапевтическаяпомощь.Новбольшейстепениэти
млюдямнеобходимосодействиевразвитииихличности,вформированииунихтакихценностно-

мировоззренческихкачеств,которыепобудилибыихсамихпреодолетьинтернет-

аддикцию.Любопытно,чтоГ.СмоллиГ.Ворган,уделяявсвоейработе«Мозгон-
лайн.ЧеловеквэпохуИнтернета»многовниманияпрофилактикеилечениюинтернет-

зависимости,различнымпрактическимипсихологическимрекомендациям,ксожалению,ограничиваются

лишьоднойфразойоглубинных,ценностныхоснованияхпроблемы,констатируя:«Конечно,еслисамчелов

екзахочетвылечиться»[10].Большинствозависимыхвовсенесчитаютсебябольными.Деловтом,чтоониим
еюткакразтакиеценностно-мировоззренческиепринципы,которыеспособствуютразвитиюинтернет-

зависимости(например,принципыиндивидуализмаигедонизма,желаниебытьсвободным,нобезответств

енности,ит.п.).Естественно,отказатьсяотсобственныхмировоззренческихпринциповчеловекувесьмаив
есьмазатруднительно.Виртуальностьпривлекательна,внейможнонедуматьовнешностииодежде,комму

никативныхумениях,затоможноиспытатьновыепереживания.Принеприятностяхможнопрерватьобщен

ие(получивощущениеконтролянадситуациейивласти),отсутствуютответственностьириски.ВСетимож

ноуправлятьпредставлениемосебе,ведьвиртуальнаяличностьнеобязательноидентичнасличностьюреал
ьной.ПоэтомуповодуК.Бэрдотмечает:«ДлянекоторыхИнтернетявляетсяместом,гдеможноотдохнутьис

бежатьотреальнойжизни,общаясьвнём,можносказатьвсе,чтовздумается,незаботясьобответственности

»[14].Вкрайнемслучае,Васотключатстогоканала,гдевы«нахамили».ВИнтернетеможнобытьтем,кемхоч
ешь,преодолеваясобственныенедостаткииограничения.Можносказать,чтоввиртуальноммирелюдичув

ствуютсебясвободными,нонеотвечающимипочтинизачто.Согласносовременнымисследованиям,уходв

мирфантазийсталоднимизвесьмараспространенныхвариантовповедениямолодеживтяжелыхжизненны
хобстоятельствах.Именнокомпьютернаяигра–

самыйдоступныйспособбегствачастидетейимолодежиотреальности,притомспособ,какимкажется,непо

рождающийреальнойответственности.Хотярасплачиватьсяприходитсясамымдорогим–

потраченнымвременем.Ужесуществуютконцепции,согласнокоторым«алкоголем»индус-
триальнойэпохиявлялисьнаркотики,авинформационнуюэруимстануткомпьютерныеигры[13]. 

Выходизвиртуальногомира,подчиняющегосяпринципамудовольствияипроизвола,являетсявесьм

аболезненным,особеннодлянеразвитойличности.ОтсюданавязчивоежеланиесновавойтивИнтернет,сво
рачиваниесоциальныхконтактоввреальноммире.Формируетсяинтернет-

зависимостькакответнатребованияобъективногомира.Выборввиртуальноммиреотличаетсяотвыборавм

иререальном.Отметим,чтовыбор–
наличиеразличныхвариантовдляосуществленияволи.Человекссильнойволейспособенвситуациивыбор

анеподчинитьсячужомумнению.Онможетсогласитьсясмнениемдругих,еслиихточкизрениясходны,нов

случаерасхождениясвободныйчеловеклибоприметсвоёсобственноерешение,либобудетискатькомпром

иссноерешениеспартнеромилипартнерами.Нодлятогочтобыбытьсвободным,толькосильнойволинедос
таточно.Свободатембольше,чемлучшелюдиосознаютсвоиреальныевозможностиисвоюответственност

ьврезультатеосуществленияэтихвозможностей.Поэтомунеобходимоиметьустойчивыеубеждения,идеа

лы,принципы,достаточноширокийкругозор,тоестьбытьвцеломразвитымкакличность.Именнотакойчел
овекпретворяетвжизньсвоюсвободупутёмвыбораиосуществлениятогоилииногопланадействий(причём

адекватностьэтоговыборазависитотуровняразвитияличности).Врезультатеформированияучеловекаинт

ернет-зависимостионсамограничиваетсвоюсвободу.Нопочемуонэтоделает?Преждевсего,интернет-

зависимымистановятсялюди,которыепокаким-
топричинам(например,всилувозраста)обладаютнедостаточноразвитымдуховныммиром,анепростопси

хическиотносительнонеустойчивые,склонныекзависимостямсубъекты.Поэтомуони«теряются»вгранд
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иознойипрекрасной(посравнениюссерымобыденнымбытием)виртуальнойреальности,онаихувлекает,н

о,вместестем,иподчиняет,имиможнолегчеманипулироватьсостороныполитиков,заказчиковрекламы.К

рометого,интернет-
зависимостьявляетсясвоеобразнойплатойчеловеказанежеланиеприниматьнасебяответственностьзапос

ледствияосуществлениясвоейсвободывИнтернете. 

Характериспользованиячеловекомтехилииныхсредствопределяетсамчеловеккаксубъектдеятель
ности.Поэтомуименноотхарактерадуховногомираличности,еёсилыволи,гармоничностиеёмировоззрен

иязависит,правильнолибудетопределенацель,станетличеловекблагодарявозможностямсовременныхин

формационныхсредствсвободнееилиже,напротив,попадётвновыеформызависимости,какотобъективн

ыхобстоятельств,такиотсобственныхслабостей[7]. 
Приинтернет-

зависимостисамопребываниечеловекавСетистановитсядлянегоцелью.Оченьчастоинтернет-

зависимость–
этоследствиесвоеобразнойкомпенсацииличностныхпроблемчеловека,имеющихценностномировоззре

нческуюприроду.ПриэтомИнтернет,соднойстороны,вродебыпомогаетчеловекурешитьэтипроблемы,и

онможетпочувствоватьсебясчастливым.Сдругойстороны,разрешениеличностныхпроблемпроисходит

всё-
такивмиревиртуальном,поэтомулишьчастично,такчтоэтапомощьпосутиделатолькоуводитчеловекаизр

еальногобытиявмирвиртуальный.Внастоящеевремябольшинствоисследователейпризнаютинтернет-

зависимостьзаболеванием.Однакоинтернет-
зависимостьявляетсяособойболезнью,имеющейнетолькопсихические(илидажефизиологические),ноиц

енностно-мировоззренческиеоснования. 

Индивидсустойчивымисмысложизненнымиориентациями,достаточночёткимиценностнымиуста
новкамиврядлистанетинтернет-

зависимым.Онспособенкрефлексииидостаточнобыстроосознает,вкакомнаправлениипротекаетегоразв

итие.Врезультатестанетвозможнымиизлечение.Такимобразом,лёгкогоипростогосредствадляпреодоле

нияинтернет-
зависимостинесуществует.Главнымсредствомдлялеченияэтогонедугаявляетсяразвитиевнутреннегоми

рачеловекастем,чтобыегонемоглаподавитьяркаяиинтереснаявиртуальнаяреальность.Ограниченнымия

вляютсяспособыпреодоленияподобнойзависимоститольковрамкахлеченияфизиологическихотклонени
йвмозгупациентов,психологическоговоздействиянанихилидажепутемоказанияимпсихиатрическойпо

мощи. 

Важнейшимпутёмборьбысинтернет-
зависимостьюявляетсяобщееразвитиеличностичеловека,преждевсего,еёинтеллекта,силыволи,ценност

но-

мировоззренческихструктур[7].Человексразвитымидуховнымикачествами,устойчивымиценностно-

мировоззренческимиструктурамиизвлечётизвключениявсовременныеинформационно-
коммуникационныетехнологиипользу,применяяихвозможностидлядальнейшегосовершенствованияир

еализациисвоейсвободы.Напротив,принеразвитостидуховногомиравозможностиэтихтехнологийиспол

ьзуютсяскореедляусиленияотрицательныхкачествличности:несмотрянабольшоеколичествоусвоенной
информации,человекстановится,какнистранно,примитивнее.Возникаетугрозаегонравственностииэмо

циональнойсфере,ведьонтеряетсвоюсвободу,неумеяделатьответственныйвыбор,превращаясьвсредств

оманипулирования.Вместестем,еслиутакогочеловекактомужеимеетсясклонностькзависимостям,быст

роформируетсяиинтернет-зависимость. 
Информационныетехнологии–

своеобразноеиспытаниедлячеловека,ускорительпроисходящихвеговнутреннеммирепроцессов;онибыс

трееразвиваюти«проверяютнапрочность»всезаложенныевнёмсдетстваличностныекачества(интеллект
уальные,волевые,нравственныеит.д.).Врезультатевоздействияэтихтехнологийсклонностьчеловекакзав

исимостям(обусловленнаябиолого-

генетическимиособенностямиизадатками,социальнойсредойилижевсилунедостаточнойразвитостилич
ности)развиваетсягораздобыстрее.Такимобразом,широкоераспространениеинтернет-

зависимостиименносредиподростковобусловлено,преждевсего,ихнедостаточным(из-

завозраста)личностнымразвитием.Наоснованиитакоговыводаможносформулироватьоченьактуальные

всовременныхусловиях,какдляшкольного,такидлясемейноговоспитания,практическиерекомендации.
Нежелательнобесконтрольноевключениедетейиподростковснесформированнымиубеждениями,идеала
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ми,принципами,другимиличностно-

мировоззренческимикачествамивинформационныеструктуры.Естественно,этововсенеозначаетпреобл
аданияпрямыхзапретовилиограниченийнапользованиеИнтернетом(которые,конечно,можноприменять

вслучаеихразумности).Однако,какизвестно,«запретныйплод»наиболеесладок.Поэтомуучителямироди

телям,во-
первых,вгораздобольшейстепенинеобходиморазвиватьличностьребенкастем,чтобыонсмогсамконтрол

ироватьпроцессиспользованияинформационныхсетей,не«растворяясь»вних.Во-

вторых,вэтойсвязитакженеобходимоусилитьвниманиекгуманитарномувоспитаниюиобразованию,вна

ибольшеймереформирующемудуховныймирмолодогопоколения.Именнонаосновеэтихдвухнаправлен
ийработысдетьмииподросткамиможнонетолькоснизитьколичествоинтернет-

зависимых,ноиусилитьвзаимопониманиемеждустаршимимладшимпоколениями. 

ВцеляхпрофилактикиИнтернетзависимостицелесообразноиспользоватьследующиерекомендаци
и: 

1. Используйтереальныймирдлярасширениясоциальныхконтактов.Реальныймир,жизньчеловек

а–
этопостоянноеосвоение,расширениеипреображениереальности,ивнутренней,ивнешней.Такимпутемче

ловекстановитсясовершенней. 

2. Определитесвоеместовреальноммире.Ищитереальныепутибытьтем,кемхочется.Избегайтепр

остыхспособовдостигатьцели. 
3. Компьютер–этовсеголишьинструмент,усиливающийвашиспособности,анезаменительцели. 

4. Ищитедрузейвреальности.Виртуальныймирдаеттолькоиллюзиюпринадлежностикгруппеине

развиваетникакихдействительныхнавыковобщения. 
5. Наполняйтежизньположительнымисобытиями,поступками. 

6. Имейтесобственныечеткиевзгляды,убеждения. 

7. Избегайтелживостиианонимностиввиртуальнойреальности. 

8. Пребывайте«здесьисейчас»,ане«там». 
9. Научитеськонтролироватьсобственноевремязакомпьютером. 

10. Налагатьнасебяподобныесанкциидотехпор,поканевосстановитсяспособностьвыполнятьдан

ныесамомусебеобещания; 
11. Заставлятьсебявместоработывинтернетезаниматьсячем-тодругим; 

12. Научитьсяизвлекатьизжизнидругиенаслаждения,способныезаменитьилипревзойтиудовольс

твие,получаемоеприработевинтернете; 
13. Обращатьсязапомощьювсякийраз,когдасобственныхусилийоказываетсянедостаточно; 

14. Избегатьтакихвстречипребываниявтакихместах,которыемоглибыпобудитьвернутьсякаддик

тивномуповедению. 

Всвязистем,чтопроблемааддиктивногоповедениястановитсявсеактуальнее,целесообразнорегули
роватьучебнуюнагрузкуиактивнеевнедрятьличностноориентированныйподходкобразованию. 

Нужноотметитьзначимостьтехнологийзанятости.Дляподростковоговозрастахарактеренпоисксе

бявмире.Клубнаяработа–
спортивныесекции,художественныекружки,дополнительноеобразование,факультативы;кружкиумень

шаютзапассвободноговременииувеличиваютколичествозаданий,которыетребуют,нетольковремени,но

изанимаютвниманиеподростка.Временноеиличастичноетрудоустройствомолодогочеловекапоможетн
айтисвоепредназначениевжизни. 

Всеболееусложняющаясяинформационнаясредавокругчеловекавызываетунегопотребностьвсоо

тветствующемразвитиидуховногомира.Именноэто(анетехнологиикактаковые,характериспользования

которыхопределяетчеловек)даётемувозможностьпроявитьсебявкачестведействительносвободногоиот
ветственногосубъекта,которыйразумноиспользойприменяетинформационно-

коммуникационныетехнологиивкачествесредства,непопадаяприэтомвболезненнуюзависимость. 
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АНАЛИЗПОДХОДОВКОПРЕДЕЛЕНИЮЗДОРОВЬЯЛИЧНОСТИ 

ВОТЕЧЕСТВЕННОЙПСИХОЛОГИИ 

 
Аннотация 

Вданнойстатьепредставленобзоризученияпроблемздоровьявтрудахотечественныхисследователе

йвXX–
XXIвеках.Здоровьеможетрассматриватьсякакявление,котороеопределяет,какрепродуктивные,такисоз

идательныевозможностиличности.Вобзореисследованосодержаниепонятий«психологическоездоровь

е»и«психическоездоровье»вотечественныхтрудах,описываютсяосновныефакторыформированияпсих
ологическогоипсихическогоздоровьяличности.Описанымоделиздоровойличности,которыепозволяют

прогнозировать,проводитькоррекциюипроизводитьконтрольнадсостояниемздоровья.Но,представлени

еопсихологическомипсихическомздоровьевтрудахотечественныхученыхносятразрозненныйхарактер,

ночащевсегоисследованияпроблемыздоровьясводятсякпсихологическомусодержаниюкатегориикачес
тважизни,идатьемуисчерпывающееопределениенепредставляетсявозможным.Четкоеразграничениепо
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нятий«психическоездоровье»и«психологическоездоровье»особенноважнодляспециалистов,работающ

ихвсферахдеятельностипоохранеисохранениюздоровья. 
Ключевыеслова:здороваяличность,психологическоеипсихическоездоровье,биологические,соц

иальныеипсихологическиефакторы,моделиздоровья,качествожизни. 
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ОТАНДЫҚПСИХОЛОГИЯДАТҰЛҒАНЫҢДЕНСАУЛЫҒЫНАНЫҚТАУ 

ТӘСІЛДЕРІНТАЛДАУ 

 
Аңдатпа 

БұлмақаладаXX-

XXIғасырлардағыотандықзерттеушілердіңеңбектеріндегіденсаулықмәселелерінзерттеугешолуберілге
н.Денсаулықтұлғаныңрепродуктивтіжәнежасампаздықмүмкіндіктерінанықтайтынқұбылысретіндеқар

астырылуымүмкін.Шолуда"психологиялықденсаулық"және"психикалықденсаулық"ұғымдарыныңмаз

мұнызерттелді,тұлғаныңпсихологиялықжәнепсихикалықденсаулығынқалыптастырудыңнегізгіфактор

ларысипатталады.Денісаутұлғаныңмоделісипатталған,оларболжауға,түзетужүргізугежәнеденсаулықж
ағдайынабақылаужүргізугемүмкіндікбереді.Бірақ,отандықғалымдардыңеңбектеріндепсихологиялықж

әнепсихикалықденсаулықтуралытүсінікбытыраңқысипатқаие,бірақкөбінеседенсаулықмәселелерінзер

ттеуөмірсапасысанатыныңпсихологиялықмазмұнынанегізделедіжәнеоғантолықанықтамаберумүмкіне
мес."Психикалықденсаулық"және"психологиялықденсаулық"ұғымдарыннақтыажыратуденсаулықтыс

ақтаужәнесақтаубойыншақызметсаласындажұмысістейтінмамандарүшінасамаңызды. 

Түйіндісөздер:денісаутұлға,психологиялықжәнепсихикалықденсаулық,биологиялық,әлеуметті

кжәнепсихологиялықфакторлар,денсаулықмоделі,өмірсапасы. 
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ANALYSISAPPROACHESTODETERMININGTHEHEALTHOFAPERSONINRUSSIANPSYCHOL

OGY 

 
Abstract 

ThisarticleprovidesanoverviewofthestudyofhealthproblemsintheworksofdomesticresearchersintheXX–

XXIcenturies.Healthcanbeseenasaphenomenonthatdeterminesbothreproductiveandcreativeabilitiesoftheindivi
dual.Thereviewinvestigatesthecontentoftheconceptsof"psychologicalhealth"and"mentalhealth"indomesticwor

ks,describesthemainfactorsofformationofpsychologicalandmentalhealthoftheindividual.Themodelsofhealthyp

ersonality,whichallowtopredict,correctandcontrolthestateofhealth,aredescribed.But,theideaofpsychologicalan

dmentalhealthintheworksofdomesticscientistsarefragmented,butmostoftenthestudyofhealthproblemsarereduce
dtothepsychologicalcontentofthecategoryofqualityoflife,andtogiveitacomprehensivedefinitionisnotpossible.A

cleardistinctionbetweentheconceptsof"mentalhealth"and"psychologicalhealth"isespeciallyimportantforprofes

sionalsworkinginthefieldsofhealthprotectionandpreservation. 
Keywords:healthypersonality,psychologicalandmentalhealth,biological,socialandpsychologica 

 

Всовременноммиреактуальностьизученияпсихологииздоровьяопределяетсявпервуюочередьзна
чениемпонятияздоровьядлясамогочеловека.Феноменздоровьяхарактеризуетсясложностьюимногознач
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ностью.Психологияздоровья,будучиприкладнойпсихологическойдисциплиной,определяеткругзадач,о

пределяющихпутивразработкеконцепций,необходимыхдляоздоровленияличности.Вотечественнойпси

хологиипроблемамиздоровьянабазезанимаютсяБ.С.Братусь,В.П.Казначеев,Е.Р.Калитеевская,Д.А.Лео
нтьевидр. 

Дляотечественнойпсихологиихарактернорассмотрениездоровьявэмоциональномимотивационн

ыхаспектах,такихкакценностьжизнииотношениекжизни.Интерескздоровьюиздоровомуобразужизниза
кономерендлястранСНГ,идажеещедлядревнейРусихарактерноособоемузыкальноетворчество,вкоторо

мразличныепесни,пляски,купаниерассматривалиськакосновафизическоговоспитаниечеловека.Послев

торойполовиныXIXвекаблагодарядеятельностиразличныхвидныхученых(БоткинС.П.,СеченовИ.М.,О

ттоШ.идр.),понятие«здоровье»сталоболееширокорассматриватьсяизатрагиватьвлияниефакторовокру
жающейсредынаорганизмчеловека. 

Насовременномэтапеотечественнаяпсихологияздоровьярассматриваетсякакинтеграциянаукоздо

ровьечеловека,укреплениекоторогоявляетсяоднойизприоритетныхобщенациональныхзадач.Разрабат
ываютсянациональныепрограммы[1],направленныенаисследованиеоценкиздоровьявразныхвозрастны

хгруппах.Открытиеспециальныхлабораторийпоукреплениюиподдержаниюздоровьяпомогутразгранич

итьпонятиябиологического,психологическогоисоциальногофакторов,влияющихназдоровьеличности.

Соотношениеданныхфакторовявляетсясугубоиндивидуальным,чтоможетговоритьомногообразиисоче
танияиопределенияведущегофактора.Припреобладаниибиологическогофакторамыможемнаблюдатьс

оматопсихологическиефеномены,втовремякакпреобладаниепсихологическихфакторовявляютсяпричи

нойиобластьюизученияпсихосоматическогонаправления.Социальныефакторы,связанныесжизньюлюд
ей,даютоценкууровнясформированностизнанийчеловекаосохранениииукрепленииздоровья. 

АнаньевВ.А.рассматриваетпсихологиюздоровьякаквсестороннееразвитие,формирующееличнос

тькакидеал[2,c.10].Длядостиженияданнойцелинужноставитьтезадачи,которыебудутнаправленынапро
филактикупсихическихисоматическихзаболеваний.Психологияздоровьяставитпередсобойцель–

гармоничноеразвитиеличностидляполногоблагополучиячеловека. 

ВасильеваО.С.,ФилатовФ.Р.рассматриваютздоровуюличностькаксовокупностьстандартов,пред

ъявляемыхкздоровьювразличныхсоциальныхикультурныхобластяхжизни.Здоровьекаксистемноекачес
тволичностиопределяетсяструктурнымикомпонентами,такимикакуровеньтелесныхощущенийиреакци

й,уровеньобразовипредставлений,уровеньсамосознанияирефлексии,уровеньмежличностныхотношен

ийисоциальныхролей,уровеньсоциокультурнойдетерминации,уровеньсамоактуализации.Всеэтиуровн
ирассматриваютсявдинамическомаспекте,процессысаморегуляцииисоциальнойадаптацииприводяткв

нутреннемуединству,являющемусяосновнымкритериемздоровойличности[3]. 

Так,например,НикифоровГ.С.рассматриваетдихотомию«здоровье‒болезнь»какрезультатвзаимо
действиябиологического,психологическогоисоциальногофакторов[4,с.56].Всвоихисследованияхоноп

исывалкритерииздоровья,принадлежащиепсихическиздоровойличности,такиекакуравновешенность,о

риентациянасаморазвитиеигармоничность. 

Всвоюочередь,БратусьБ.С.рассматривалпсихическоездоровьекакуровневуюсистему,котораявкл
ючаетвсебянизшиеуровни–психофизиологическийииндивидуально-

психологический,ивысшийуровень,основанныйналичностно-

смысловомпониманииздоровья.Накаждомуровнепсихическоездоровье-
нездоровьебудетхарактеризоватьсяразличнымипроявлениями,различнымимеханизмамиадаптацииире

гуляцииличностивееотношенияхсмиром[5,с.67-

74].Такимобразом,психическоездоровьевработахНикифороваГ.С.иБратусьБ.С.можнорассматриватька

ксложнуюмногоуровневуюсистему. 
Рассматриваясистемныйподход(ЛомовБ.Ф.,ГанзенВ.А.,НикифоровГ.С.),намдумается,что«псих

ическоездоровье»можетпредставлятьсобойцелостноеобразование,включающеевсебяследующиеиерар

хическиеуровни:уровеньпсихофизиологического(морфо-
функционального)здоровья;уровеньиндивидуально-

психологическогоздоровья,включающийвсебяразвитиеличностно-

эмоциональнойипознавательнойсфериуровеньсоциально-
психологическогоздоровья,включающийвсебяразвитиеличностивсоциальнойсреде.Пригармоничномр

азвитииэтихуровнейможноговоритьонормальномразвитииздоровьяличности. 

ВодопьяноваН.Е.,КодыреваН.В.рассматриваютиндикаторынездоровьяличностивсовокупностис

оциально-
психологическихфакторов,влияющихнапроявлениеиндикаторовболезни,такихкакневротизация,дефор
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мацияличности,психосоматическиезаболевания.Всеэтипоказателинездоровья(болезни)человекапрояв

ляютсявпоявлениидезадаптации,снижениисоциальнойактивностиличности,чтоприводиткуходуототве
тственностизасвоюжизньивозникновениюразличногородазависимостей[6,с.5]. 

КазначеевВ.П.определяет«здоровьеиндивида»какдинамическоесостояние,процесссохраненияир

азвитияегобиологических,физиологическихипсихическихфункций,оптимальнойтрудоспособностиисо
циальнойактивностипримаксимальнойпродолжительностижизни.Ондаетопределениемоделииндивиду

альногоздоровьячеловека 

Даннаямодельрассматривает4стороныиндивидуальногоздоровьячеловека,вкоторойрассмотрены

биологическиерезервыорганизма(состояниеиммунитета,гормональныепроцессы,репродуктивныевозм
ожности),физическиевозможностиорганизма(степеньгармоничностивсоответствиисфизическимразви

тием,учетконституциональноготипачеловека,силовыехарактеристики),психоэмоциональныевозможн

остиорганизма,отражающиеассоциативныеилиобразныевариантыпамяти,исоциальныевозможностили
чности(способностиведущегоиливедомого).Точкимаксимальногориска,рассматриваемыевкругевнутр

иквадратасосмещением,описываютвнутренниеиспользуемыерезервы.Векторыописываютвозможност

инеиспользуемыхрезервов[7]. 
Предлагаяданнуюмодель,В.П.Казначеевуказываетнато,чтовнутренняякартиназдоровьячеловека

характеризуетсяпереоценкойсоциальныхвозможностей(областькругавыходитзаграницуквадрата)инеа

декватностьюпсихоэмоциональногоповедения(областькругавыходитзанижнююсторонуквадрата).Био

логическиевозможности(линиявнутреннихбиологическихвозможностейидетнижеверхнейстороныква
драта),находитсявобластиэндокринно-

психологическихстрессов.Физическиерезервытакжеполностьюнеиспользуются,распространенагипок

инезия. 
Этамодельвнекоторойстепенипозволяетпрогнозировать,проводитькоррекциюиконтрольнадсост

ояниемздоровья,номожносказать,чтоданнуюмодельздоровьянельзяпринятьзаосновудляразработкисис

темногоподходакакединственноверную. 

Здоровье,помнениюВ.П.Казначеева,рассматриваетсякакцелостноеидинамическоесостояние,сос
тоящееизпроцессареализациигенетическогопотенциалаипозволяющеечеловекуосуществлятьсвоибиол

огическиеисоциальныефункциивусловияхокружающейсреды.Процесссохраненияздоровьякакосновно

госодержаниябиологических,психологических,физиологическихфункций,способствуетработоспособн
остиисоциальнойактивностипримаксимальнойпродолжительностижизни.Этоопределениепредставлен

осточкизренияцелевойфункцииобщества:«Такимобразом,нашеопределениесодержитцельобеспечение

максимальнойпродолжительностиактивнойжизниприоптимальныхусловияхтрудоспособностиисоциа
льнойактивности,присохранениииразвитиибиологических,психическихифизиологическихфункций»[7

,с.164]. 

Ещеоднамодельздоровья(холистическаямодельздоровья)быларассмотренаР.И.Айзманом[8].Здо

ровьерассматриваетсяавторомкакосновабиологическихфакторов,психическогоисоциальныхусловий,о
казывающихвзаимноевлияниедругнадруга(рисунок2). 
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Рисунок2.Холистическаямодельздоровья 
 

Биологическиеилиэкологическиефакторымогутнарушатьработуворганизмечеловека,чтобудетпр

иводитькизменениямвсоматическомипсихическомздоровье.Этиизменениябудутвызыватьреакциюнап
ряжения,чтоприведеткразрушениюцелостностиздоровьявцелом.Приобязательнойкоррекцииздоровьяв

ажноучитыватьвоздействиевсегокомплексафакторов,влияющихнаорганизмвцелом,формирующихсист

емуздоровойличности. 

КалитеевскаяЕ.Р.отмечает,«человекмногомерен,иразличныемоделипсихическогоздоровьяобра
щеныкразличнымуровням,регулирующимактивностьсубъекта»[9.с.231-

239].Прирассмотренииструктурныхкомпонентовпсихикивхарактеристикахздоровойличности,такихка

ксаморегуляцияисоциальнаяадаптация,мыможемопределитьихкакструктурныеуровнипсихическойрег
уляции. 

Обобщаяспециальныетруды,посвященныепроблемездоровья,А.В.Шуваловвыделяетрядположен

ий: 
1.Здоровье–

этосостояниечеловека,близкоекидеалу.Впринципе,человекнеможетбытьнапротяжениивсейсвоейжизн

иабсолютноздоровым. 

2.Здоровье–
этодостаточносложный,многообразныйфеномен,отражающийстатусычеловеческогосостояния:телесн

аяжизнь,душевноесостояниеидуховноебытие.Следовательно,возможнаоценказдоровьячеловекасточк

изрениясоматического,психическогоиличностного(психологического)состояния. 
3.Здоровье–

этосложныйдинамическийпроцессиодновременносостояние,котороевключаетвсебяростисозреваниеан

атомо-

физиологическихструктурорганизма,функциональноеразвитиепсихическойсферы,возникновение,стан
овлениеисамопознаниеличности. 

4.Здоровьечеловеказависитотопределенныхусловийжизнитакихкак:климатическиеиэкологическ

иефакторы,качествопищи,условиятрудаиотдыха,социокультурнаясредаидр.Условия,удовлетворяющи
еодногочеловека,могутоказатьсяболезнетворнымидлядругого.Втожевремяуточнениеуниверсальныхус

ловийздоровьяпозволяетвыявитьпринципы,накоторыхстроится«политикиздоровья». 

5.Следуетотметить,чтоздоровье–этонеузкомедицинское,акультурно-
историческоепонятие.Вразныхкультурахивразноеисторическоевремяграницамеждуздоровьемиболезн

ьюопределяласьпо-разному. 
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6.Дляточногоопределенияздоровогочеловеканеобходимы,соднойстороны,некийэталон,устойчи

выйобразецздоровья,целостностиличности,определенногосовершенства,сдругой–
научноеописаниезакономерностейвозникновенияитеченияболезней. 

7.Сточкизренияосмысленияприродыисущностичеловеказдоровьеиболезньможноотнестикчислу

диалектических,взаимодополняющихпонятий. 
8.Ковсемупрочему,здоровьеявляетсяоднойизвысшихценностейвжизнилюдей[10,с.87-101.]. 

 

Несмотрянато,чтоисследованиездоровьяостаетсяоднойизактуальныхпроблемсовременности,мы

думаем,чтоважнойсоставляющейздоровьяличностиявляетсяпсихическоеипсихологическоездоровье,к
оторыемогутбытьосновойактивностииобщегоблагополучиячеловека. 

Рассматриваяпроблемупсихическогоипсихологическогоздоровьяличности,мыприходимквывод

у,чтонедостаточноработытолькоодногокомпонентавработеорганизма.Каждыйизописанныхвышекомп
онентовдолженслаженноискоординированоработать,чтобыможнобылосказать,чточеловекпсихологич

ескиздоров. 

Еслирассматриватьтермин«психическоездоровье»,тоегоможносвязатьсдвумяобластямипрактич
ескойдеятельности–

медицинскойипсихологической.Термин«психическоездоровье»былвведенВОЗв1979годуиозначает,чт

обольшинстволюдейбиологическинацеленынавыздоровление,аненаболезнь.Психическоездоровьехар

актеризуетсякаксостояниеблагополучиячеловека,прикоторомонможетсправлятьсясжизненныминеуда
чамиипродуктивнореализовыватьсвойпотенциал.Намвидится,чтовсодержаниипонятияпсихическогозд

оровьяотражаютсякакобщественные,такигрупповыенормыиценности. 

Понятие«психологическоездоровье»быловведеноДубровинойИ.В.,котораявыделиласобственно
психологическийаспектпроблемыпсихическогоздоровья.«Психологическоездоровьеделаетличностьса

модостаточной...Мывооружаемребенка-всоответствиисвозрастом-

средствамисамопонимания,самопринятияисаморазвитиявконтекстевзаимодействиясокружающимиег

олюдьмиивусловияхкультурных,социальных,экономическихиэкологическихреальностейокружающег
омира»[11].Поеемнению,самтермин«психологическоездоровье»можетнаходитьсявтеснойвзаимосвязи

свысшимипроявлениямичеловеческойпсихикииотноситсякличностивцелом.Умениенаходитьсобствен

ныепотенциальныересурсывтрудныхситуацияхявляетсяоднимизкритериевразвитияпсихологического
здоровья. 

Такимобразом,вданномобзоренамипредпринятапопыткарассмотретьвзглядыназдоровьеличност

ивизученииотечественныхпсихологов.Мывыяснили,чтонаибольшийинтересисследованияфеноменазд
оровьяприходитсянапоследнеедесятилетиеXXвека,иэтовызываетнеобходимостьизученияразличныхас

пектовчеловеческойприроды.Внастоящеевремянаучнаяспецификаизученияпсихологическихаспектовз

доровьяиздоровогообразажизниуказываетнанеобходимостьрассмотренияздоровойитворческойличнос

ти,котораясконцентрировананаконструктивномисследованиичеловеческойприроды. 
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Аңдатпа 

Мақаладабілімберужүйесінжаңғыртудағыкөптілдіжәнебилингвалдыбілімберу,мектепоқушылар

ыныңфункционалдықсауаттылығындамытумәселелеріқарастырылған.Қазіргітаңдакөпмәденижәнекөп
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үргізілуде.Оқушыларбірнешетілдесөйлепқанақоймай,соныменқатартілінүйреніпжатқанелдіңмәдениет

імендежан-

жақтытанысуда.Осыидеяныңтабыстыжүзегеасуыныңнегізгіфакторыбілімберу,яғнипедагогикалықкад
рлардыңбіліктілігінарттыруүдерісіболыптабылады. 
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Abstract 

Thearticledealswiththeissuesofmultilingualandbilingualeducationinthemodernizationoftheeducationsys
tem,thedevelopmentoffunctionalliteracyofschoolchildren.Currently,workisactivelyunderwaytointroducetrilin

gualeducationinschoolsaspartofthedevelopmentofmulticulturalandmultilingualeducation.Studentsdonotonlys

peakseverallanguages,butalsogetacquaintedwiththecultureofthecountrystudyingthelanguage.Themainfactorint

hesuccessfulimplementationofthisideaistheprocessofeducation,i.e.professionaldevelopmentofteachingstaff. 
Key words: multilingual education, teacher, professional development, lifelong professional 

development 
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ОБУЧЕНИЕПРЕДМЕТАИЯЗЫКА)ВНЕПРЕРЫВНОМПРОФЕССИОНАЛЬНОМОБРАЗОВАН

ИИ 
 

Аннотация 

Встатьерассмотренывопросыполиязычногоибилингвальногообразованиявмодернизациисистем
ыобразования,развитияфункциональнойграмотностишкольников.Внастоящеевремяактивноведетсяра

ботаповнедрениютрехъязычногообразованиявшкола,врамкахразвитияполикультурногоиполиязычног

ообразования.Учащиесянетолькоразговариваютнанесколькихязыках,ноизнакомятсяскультуройстран

ыизучаемогоязыка.Основнымфакторомуспешнойреализацииданнойидеиявляетсяпроцессобразования,
т.е.повышениеквалификациипедагогическихкадров. 

Ключевыеслова:полиязычноеобразование,педагог,повышениеквалификации,непрерывноепро

фессиональноеразвитие. 
 

ҚазақстанРеспубликасыПрезидентіН.А.Назарбаевтың«Ұлтжоспары:100нақтықадам»стратегиял

ықбағдарламасында[1]12жылдықбілімберудікезең-
кезеңімененгізу,функционалдықсауаттылықтыдамытуүшінмектептегіоқытустандарттарынжаңарту,та

быстымектептердіынталандыружүйесінқұрудағыбілімберусаласыныңнегізгібасымдықтарыанықталып

,педагогикалыққоғамдастықалдынаүлкенміндеттерқойылды. 

ҚазақстанРеспубликасындабілімберуменғылымдыдамытудың2016-
2019жылдарғаарналғанмемлекеттікбағдарламасында[2]айқындалғанпедагогкадрлардыңбіліктілігінарт

тыружүйесініңсапасынжетілдіруәлемдікозықтәжірибенегізінде,жаңаформаттажүзегеасырылуда.Атап

айтсақ,заманталабынасайпедагогкадрлардыңбіліктілігінарттыружүйесінеөзгертулеренгізілді,білімдіда
мытудыңқазіргізаманғалайықтыжәнекелешектегісұраныстарынатолықжауапберетінпедагогтердіңкәсі

биқұзыреттілігіменбіліктілігінарттырудыңтиімдімоделіқұрылды. 

Дамығанелдердегібіліктіліктіарттыружүйесініңдамутенденцияларынажасалғансараптамақазіргі

кездегібіліктіліктіарттыружүйесініңбастыфункциясы–
педагогтіңинновациялықтехнологиялардыпайдаланабілуқабілетіндамытуғанаемес,олардыңжаңаәдісте

рдіөзітабаалатын,жаңғыртулармендамубағыттарынасайөзініңкәсібиқызметінерефлексивтіөзгерістере

нгізеалатынкәсібиқұзыреттілігіндамытуболыптабылатынынкөрсетті. 
ЕлбасымызНұрсұлтанӘбішұлыНазарбаевтыңтікелейтапсырмасыменжасалған«Үштұғырлытіл»б

ағдарламасыбілімберуүдерісініңнәтижелілігінебағытталғантұжырымдамалыққұжатболыптабылады. 

Біліктіліктіарттыружүйесініңжаңамазмұнынинституциаландыру–
мемлекеттікбағдарламаныіскеасырудыңфлагманыретінде«Өрлеу»біліктіліктіарттыруұлттықорталығы

менТүркістаноблысыБілім,жастарсаясатыжәнетілдердідамытубасқармасықазақ,орысжәнеағылшынтіл

дерінжетікмеңгергенұрпаққалыптастыру,педагогтердіңосытұрғыдакәсібиқұзыреттілігінжетілдірумақс

атындатүрлііс-шаралардыбірлесеұйымдастырудыдәстүргеайналдырған. 
Сондайіс-шараныңбірі–2015-

2020жылдарғаарналған«ҮштілділікбілімберудідамытудыңЖолкартасын»[3]жүзегеасыруаясындаТүрк

істаноблысыбілімбасқармасыжәнеЕуропадағыҚауіпсіздікжәнеЫнтымақтастықҰйымыныңазұлттаріст
еріжөніндегіЖоғарғыкомиссары,халықаралықэксперттерменсеріктестіктеинститутөткізген«Көптілдіб

ілімберужағдайындаоқушылардыңфункционалдықсауаттылығынқалыптастырудағымұғалімніңкәсіби

құзыреттілігі»аттығылыми-
практикалықконференциясы.Конференциядаүштілділікбілімберудіенгізудіңөзектіаспектілері,билингв

алдыоқытуғақатыстыкеңауқымдымәселелерталқыланды. 

Білімберужүйесінжаңғыртудағыкөптілдіжәнебилингвалдыбілімберу,мектепоқушыларыныңфун

кционалдықсауаттылығындамытумәселелерібойыншаконференциялар,дөңгелекүстелдер,семинарлар,
сыртқыконсалтингтікқызметтербарысындақарастырып,әдістемелікнұсқауларындайындаудабірлескен

жұмыстаржүргізуде. 

Қазіргітаңдакөпмәденижәнекөптілдібілімберудідамытуаясындамектептердеүштілдебілімберуді
ендірубойыншажұмыстарқарқындыжүргізілуде.Оқушыларбірнешетілдесөйлепқанақоймай,соныменқа

тартілінүйреніпжатқанелдіңмәдениетімендежан-

жақтытанысуда.Осыидеяныңтабыстыжүзегеасуыныңнегізгіфакторыбілімберу,яғнипедагогикалықкад

рлардыңбіліктілігінарттыруүдерісіболыптабылады.Осыорайда2007жылданбастапқазіргіТүркістанобл
ысындаүштілдеоқытатындарындыбалаларғаарналғанүшмамандандырылғанмектепжұмысжүргізуде: 
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1. ДарындыбалаларғаарналғанүштілдеоқытатынМ.Х.Дулатиатындағы№8мамандандырылғанме

ктеп-гимназиясы; 

2. ДарындыбалаларғаарналғанүштілдеоқытатынМ.Тасоваатындағы№12мамандандырылғанмек
теп-интернаты; 

3. Түлкібасаудандықдарындыбалаларғаарналғанүштілдеоқытатынмамандандырылғанмектеп-

интернаты. 
 

«Өрлеу»біліктіліктіарттыруұлттықорталығы»АҚфилиалыТүркістаноблысыбойыншапедагогика

лыққызметкерлердіңбіліктілігінарттыруинститутықызметкерлерініңтарапынанаталғанэкспериментке

қатысушымұғалімдергеәдістемелікқолдаужұмыстарыжүргізілді.Институттыңпрофессорлық-
оқытушылыққұрамыортабілімберужүйесіндегікөптілдібілімберубойыншахалықаралықтәжірибеніжан

-

жақтызерделеп,талдаужүргізекеле,мектепмұғалімдеріменбірлесеотырыптерминологиялықсөздіктерме
нанықтамалықтарқұрастырды;математика,физика,химия,биологияпәндерібойыншаоқулықтардыағыл

шынтілінеаударды;көптілдідидактикалықматериалдаржариялады. 

Жоғарыдааталғаніс-шараларғамектепбасшыларыментілмамандарықатысып,ой-

пікірлерінортағасалды.Атапайтқанда:«Тілдердіңүштұғырлылығы»аттымәденижобаныңкезеңдерінемо
ниторингжүргізугемүмкіндікберетінфорумдардыжәнебасқадаіс-

шаралардытұрақтытүрдеұйымдастыру;қазақ,орысжәнеағылшынтілдерінүйренубойыншаИнтернет-

порталынқұру;көптілділіктідамытумақсатындаәдістемелікұсынымдардыәзірлеу;«Оқушылардыңполи
лингвалдыфункционалдықсауаттылығындамытужолдары»,«Ертежастанағылшынтіліноқытудыңерек

шеліктері»аттыіс-шаралардыөткізусияқтыорындыұсыныстаржасалды. 

2012жылдан2018жылдыңмамырайынадейінбіліктіліктіарттыруданөткен69608педагогтіңішінен4
2809–

санатынжоғарылатты,олкурстанөткентыңдаушылардыңжалпысанының61,5%құрайды.Педагогтердіңү

здіксізкәсібидамуыжәнеөзін-өзідамытуоқушылардыңбілімсапасыныңартуынаықпалетті. 

Біздіңинституттыңпедагогикалықұжымыбілімберудіңжаңартылғанпарадигмасыжағдайындамұғ
алімдерқызметініңшеңберіндежетістіктерінбақылап,проблемаларынайқындап,олардыңкүнделіктіжұм

ысындакездесетінмазмұнды-әдістемелікқиындықтарынжеңугеүнеміқолқабысетіпкеледі. 

2015-
2020жылдарғаарналған«ҮштілділікбілімберудідамытудыңЖолкартасын»жүзегеасыруаясындажүргізі

лгенмаңыздыжұмыстардыңбірі–2017жылдың27.03-15.07аралығындажәне10.08-

01.12аралығында«Үштілдеоқытужағдайындамұғалімдердіңпәндікжәнетілдік-
қатысымдыққұзыреттіліктерінқалыптастыру»бағдарламасыбойыншақазақжәнеорыстілдеріндеоқытат

ынмектептердіңфизика,химия,биология,информатикамұғалімдерінеарналған640сағаттықбіліктіліктіа

рттырукурсы.Курсқафизика(11),химия(7),информатика(12),биология(6)пәндерініңмұғалімдерітартыл

ды.Курссоңындаәдістемелікқолдаукөрсетумақсатында«Өрлеу»біліктіліктіарттыруұлттықорталығы»А
ҚшақыртуыменTESOLGreeceLivingValuesinEducationқұрылтайшымүшесі,Сан-

ФранцискоУниверситетініңTEFLмагистріСюзаннаЕлениАнтоноросханымкурстыңдаушыларынадәріс

жүргізді.КурссоңындаСюзаннаЕлениАнтоноросханымшетелдікбаспалардажарияланғаноқулықтардыо
қуүдерісінебейімдеудіңорнына,пәнмұғалімдерініңсабақтардақолданыпжүргенотандықоқулықтардыәр

іқарайпайдаланаалумүмкіндігінебасаназараударыпөтті.Осыорайдакурстыңдаушыларықұрастырғанпо

ртфолиоотандықоқулықтардыңмазмұныныңнегізіндекурсбағдарламасыныңидеясыменбайланыстыры

лаотырыпқұрастырылды. 
2015-

2020жылдарғаарналған«ҮштілділікбілімберудідамытудыңЖолкартасын»жүзегеасыруаясындаЕлбасы

мыздыңбастамасыменорындалыпжатқанидеяныжаратылыстанупәнімұғалімдеріерекшеқұлшыныспен
қабылдады.Өзпәнініңмазмұнынанатіліндеемес,ағылшынтіліндежеткізугеқатыстыкурстыңдаушылары

алғашындапессимисттіккөзқарастанытқаныбелгілі.4айлықкурсбарысындашеттілдікортағатүгелдейенг

енкурстыңдаушыларыбағдарламааясындамеңгергенматериалдыоқуүдерісінеенгізудеөзіндіктәжірибес
іменұштастыруқажеттігінтүгелдейұғынды. 

Соныменқатар,ҚРортабіліммазмұнынжаңартуаясындаағылшынтіліпәнімұғалімдерінеарналғанк

урсбарысындаCLIL(Пәнментілдікіріктіріпоқыту)әдістемесібастыназардаболып,пәнмұғалімдерініңөзт

әжірибесіндеосыәдістеменікеңіненқолдануынабағдаржасалған.2016жылдан2018жылғадейінжаңартыл
ғанбағдарламабойынша2250мұғалімкурстанөтіп,курстанкейінгіәдістемелікқолдаукөрсетілуде.Осымақ
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саттаинститутқызметкерлеріжоспарғасәйкесонлайнжәнеоффлайнрежимдетүрлісеминарлар,шебер-

сыныптарөткізуде. 
Қорытаайтатынболсақ,көптілдібілімберубағдарламасыаясындаүштілдімеңгерутәжірибесінжина

қтап,әлемдікдеңгейгекөтерілуімізкерек.Бұл–

оқушылардыңхалықаралықжобаларғақатысуынкеңейту,шетелдікәріптестерменғылымибайланыстары
ннығайтуға,шетелтілдеріндегіақпараткөздерінеқолжеткізуінемүмкіндік.Елдіңертеңібиік,дүниетаным

ыкең,кемелойлыазаматтарынөсіруүшінбүгінгіұрпаққаұлттықруханиқазынаныәлемдікозықой-

пікіріменұштастырғансапалыбілімментәрбиеберілуіқажет. 

 
Пайдаланғанәдебиеттертізімі: 

1 ҚазақстанРеспубликасыПрезидентіН.А.Назарбаевтың«Ұлтжоспары:100нақтықадам»стра

тегиялықбағдарламасыhttp://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/press_conferences/memleket-
basshysynyn-ult-zhospary-kazakstandyk-armanga-bastaityn-zhol-makalasy 

2 ҚРбілімберудіжәнеғылымдыдамытудың2016-

2019жылдарғаарналғанмемлекеттікбағдарламасынбекітутуралыҚазақстанРеспубликасыПрезиден
тінің2016жылғы1наурыздағы№205Жарлығы. 

3 Үштілдебілімберудідамытудың2015-2020жылдарғаарналғанжолкартасы.https://bilim-

pavlodar.gov.kz/content/view/48/16977 
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ӨЗІН-ӨЗІТАНЫТАТЫНЖЕКЕАДАМНЫҢШИЕЛЕНІСТІ 

ЖАҒДАЙЛАРДЫШЕШУЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бұлмақаладаөзін-
өзітанытатынжекеадамныңкикілжіңдіжағдайлардышешуерекшеліктеріталданған.Мақалақазіргізаманд

ағықызықтыдакүрделімәселекикілжіңдіжағдайлардыталдауғаарналған.Теориялықаспектісіндекелетін

болсақ,өзін-

өзітанытатынтұлғаныңқасиеттеріменкикілжіндіжағдайлардыконструктивтішешутәсілдері,типологияс
ы,себептеріменжоғарыоқуорнындатиімдішешуоңтайлытәсілдеріқарастырылған.Соныменқатар,мақала

даберілгенмәселебойыншажүргізілгенэксперименттікзерттеудіңкейбірнәтижелерікетірілген. 

Кілттіксөздер:өзін-
өзітанытатынтұлға,конструктивтішешутәсілдері,типологиясы,кикілжіңніңсебептері,эксперимент,тұлғ
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THEPECULIARITYOFSOLVINGCONFLICTSITUATIONSBYSELF-

ACTUALIZATIONSPERSONAL 

 
Abstract 

Thepeculiarityofsolvingconflictsituationsbyself-

actualizationspersonalareanalyzedinthisarticle.Thearticleaboutpeculiarityofthepresentpaysattentionofinterestp
roblemshumanlife–

isproblemofconflictsituations.Thisisproblemofconflictsituations,examinedifferenttypesofconflictsandmethods

oftheirsolvinginthesystemofhigheducation.Inthisarticleisconsideredthetypesofconflictsinthesystemofhigheduc

ationandcausesofformation.Inaddition,thereisdescribedthefeaturesoftypesofindividual-
psychologicalconflicts.Theresultsofexperimentalresearchareanalyzedinthisarticletoo. 

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

of conflicts. 
 

М.А.Қуанәлі¹ 
1,КазахскийнациональныйпедагогическийуниверситетимениАбая 

Алматы,Казахстан 

 

ОСОБЕННОСТЕЙРАЗРЕШЕНИЯКОНФЛИКТНЫХСИТУАЦИЙСАМОАКТУАЛИЗИРУЮЩ

ЕЙСЯЛИЧНОСТЬЮ 

 

Аннотация 

Встатьедаетсяанализособенностейразрешенияконфликтныхситуацийсамоактуализирующейсял
ичностью.Статьяпосвященаоднойизактуальныхпроблемчеловеческойжизни-

проблемеконфликтныхситуаций.Втеоретическойчастирассматреныразличныетипологииконфликтов,и

хпричиныиспособыихразрешениявсистемевысшегообразования.Втомчисле,встатьеописываютсянекот

орыерезультатыпроведенногоавторамиподаннойпроблемеэкспериментальногоисследования. 
Ключевыеслова:самоактуализирующийличность,способыразрешенияконфликтныхситуаций,р

азличныетипологииконфликтов. 

 
Қазіргізамандакез-

келгенәлеуметтікұйымдашиеленістіжағдайларболыптұрады.Осындайжағымсызжағдайлардыдеруақыт

ындатиімдішешутұлғаныңкемелдігінежәнежекедарақасиеттерінебайланысты. 
Жетілгентұлғаныпсихологиядаөзін-

өзітанытатынтұлғадепатайды.АлғашретосындайтұлғалардыәйгіліамерикандықгуманнистікпсихологА

.Маслоузерттегенболатын.Олпсихологиялықденсаулықмәселелерінзерттеумақсатындаөзін-

өзіүнеміжетілдіретін,еркінжәнешығармашылтұлғаныңерекшеліктерінанықтаған[1]. 
Біздіңзерттеудеалғанмақсатымызөзініңдарындылығыменқабілеттерін,өзініңтұлғалықәлеуметте

рінтолыққолданаалатын,өздерінтолыққалыптастараалатын,өзкүшікелерістіатқараалатынтұлғалардыта

бу.Себебіосындайадамдарғаөзуақытындакөңілбөлужәнеанықтауқазіргікездегіқоғамүшінмаңыздыбола
дыдепсанаймыз. 

Бізмақаламыздақарастырыпотырғанмәселе–олөзін-

өзітанытатынтұлғажәнеоныңкикілжіндіжағдаяттардышешутәсілдері. 

Эксперименттікзерттеуіміздебіззерттеуобъектісіретіндестуденттерменоқытушылартоптарыналд
ық.Осыекісанаттағызерттелушілердіңөзін-

өзітанытудеңгейлеріменкикілжіңдіжағдайлардышешустратегияларыарасындағыбайланыстыэксперим

енттікзерттеунәтижесіндеанықтауғатырыстық.ЗерттелушілерретіндеАлматықаласыныңәртүрліжоғар
ыоқуорнынантаңдалынған100оқытушымен400студенталынды. 

Зерттелушілердіосылайтаңдаусебебіміз,өзін-

өзікемелдендірудіңересексубъектілеркөрсеткенформасықазіргіқоғамдажаңаданересекөміргеқадамбас
қанжасадамдарарасындаболуымүмкіндепесептеуімізде. 

Алоқытушыларсанатынзерттеугеалғансебебіміз,бұлтоптағымамандаркәсібиталаптарғасәйкес,өз

деріжетерліктейбиіккежеткентұлғаларболуышарт.Өйткенішәкірттәрбиелейтінұстаздыңтұлғалыққасие

ттеріжетілген,кәсібиқабілеттеріөтеерекшедамығанболуықажет. 
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Өзін-өзітанытатынтұлғаларқауіпсіздікке,махаббатқа,сыпайылыққажәнеөзін-

өзісыйлауғадегенбазалыққажеттіліктерінөтеуменқатар,білімалуғажәнебасқаадамдардыжақсытүсінуге
дегенкогнитивтіқажеттіліктеріндеқанағаттандыруғаұмтылады.Осыарқылыбұлсубъектілеркез-

келгенжағдаяттарда,соныңішіндекикілжіңжағдайлардаөздерінбірқалыпты,сенімдіұстап,қоршағанадам

дарғамахаббатпенсыйластықсезімінтанытады.Соныменқатар,олардыңөздерініңқұндылықтаржүйесінқ
амтитынфилософиялықжәнедіниұстанымдарыдаболуымүмкін.Бұләсіресе,Қазақстанжастарынзаманау

италаптарынасайбарлықруханиқажеттілктерінүнеміжетілдіруүшінасақажет.Мысалы,олартанымдық,ш

ығармашылық,рухани-адамгершілікқұңдылықтарынбасшылыққаалаотырып,өзін-

өзіжүзегеасырыпотыруышарт. 
Біздіңкешендізертеуімізденанықталғаныәртүрліқоғамсаласындаіс-

әрекетатқаратынтұлғаларөзмамандықтарынасайқасиеттердіөзіндікдамытуға,жетілдіруге,өзін-

өзікөрсетуге,осылайшаөзкәсібиортасындаөзін-
өзіанықтауғатырысады.Мысалы,өзіндіккемелденетінғалымдарәдетте,зияткерлікіс-

әрекетпенайналысатындықтан,оларүшінмаңыздысы-интеллектуалдықкүштіжетілдіру. 

Психоанализбойынша,шығармашылтұлғаларішкітұлғалықкикілжіңдіәлеуметтікқұпталғантәсілд
ерарқылысыртқашығарып,сублимациялауғатырысады.Конструктивтікпсихологиябойынша,жетілгент

ұлғаларкез-

келгенжағымсызәлеуметтікжағдаяттардыкоструктивті,ересектіктүрдесаналышешугетырысады. 

Әдетте,өзін-
өзітанытатынтұлғаларкикiлжiңжағдайдандұрысжолтабуғатырысады.Әрiбұлжолтабаалутереңрефлекс

ияны,жан-жақтыбілімділікпенруханилықтықажететеді.Әрбiрадамөмiрiндекарым-

қатынаседәуірорыналады,сондықтандакикiлжiңжағдайларболарысөзсiз.Олайболса,кикiлжiңдiөмiрлiкт
әжірибеніңөзi,өзiн-өзiтәрбиелеудің,өзiн-өзiанықтаудыңжәнеөзін-өзітанудың,өзін-

өзіжетілдірудің,өзін-өзіреттеудіңқайнаркөзідепқолданукерек.Өзін-

өзітанытатынтұлғалармұндайұқсаскикілжіңдіжағдаяттардыңпайдаболуынажолбермей,алдын-

алаболжайалады,мұндайкикілжіңдердішешебілутәжірибесіболашақтадұрысшешімгешешiмгекелугеал
дын-алабағдарберіп,келесiкикiлжiңдiболдырмауғаүйретедi. 

Кикiлжiңнiңәлеуметтiк-психологиялықмәнінқарастыратынболсақ,шындығында,кикiлжiңбұл–

карама-қайшылық,бiрақбарлыққарама-қайшылықкикiлжiңболабермейді.Бізбенжүргізілгенәлеуметтiк-
психологиялықзерттеубарысындабұныңбiрнешесебептерiанықталған. 

Әлеуметтік-педагогикалықүрдіс–тұлғаныәлеуметтендірубойыншамақсатқабағытталғаніс-

әрекет.Оғанбілімберуменоқытудың,тәрбиеніңбарлықаспектілеріқамтылады.Әлеуметтік-
педагогикалықүрдістіңнегізгімақсаты–

тұлғанынақтыәлеуметтікмәденисапаларыментәрбиелеу(білімберу,оқыту)болыптабылады.Әсіресе,жоғ

арыбілімберужүйесіндеоқытуүрдісініңнегізгісубъектісіболыптабылатынстуденттердіңдербестікқасие

ттерінқалыптастыруқазіргікредиттікоқытукезеңіндемаңыздырөлатқарады.Осығанорай,жоғарыбілімбе
ружүйесіндекикілжіңдінегізгіүштопқабөлугеболады(өзараәрекеттіңүшдеңгейі):кикілжіңтиптері:«оқы

тушы-оқытушы»,«студент-оқытушы»,«студент-студент» 

«Оқытушы-оқытушы»кикілжіңтипінегізіненпрофессорлық-оқытушылықұжымныңәлеуметтік-
кәсібииерархиясыменжәнежекедаралықпсихологиялықерекшеліктеріменбайланысты 

Біздіңзерттеуіміздіңнәтижесібойыншатөмендегідеймәліметтералынды.Жоғарыоқуорныұжымын

дағыоқытушылардыңсұрақтарғажауапберуінеқарай,кикілжіңдерініңпайдаболуыныңнегізгісебептерітө
мендегідейболыпанықталды: 

 құңдылықтықбағыт-бағдарлардыңөзіндікерекшеліктерімен; 

 кәсібидеңгейерекшеліктерімен; 

 қарым-қатынастабір-біріменшыдамсыздық,әдепсіздіктанытуы; 

 кәсібиұжымішіндегіоқытушылардыңөзаракелісеалмаушылығы; 

 тұлғалықөзін-өзітанытудеңгейімен. 

 

Томас-

Килменнің«Шиеленістіжағдаяттардышешустратегиясы»әдістемесінқолданубарысындаанықталғаннәт
ижелердіталдайық. 

Жүргізілгензерттеумәліметтерініңнәтижелерікөрсеткендей,әсіресепедагогтардыңұжымындаоқы
тушылардыңкөпшілікбөлігіөзініңәріптестерініңбіліктімаманемесдепқабылдап,қарым-
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қатынастаөзарабәсекестіліккетүседі,осындайдантуындайтыншиеленістіжағдайлар,әсіресе,өзін-
өзіадекваттыемесжоғарыбағалайтынтұлғалардакездеседі. 

Қазіргібәсекелестікзамандатұлғаларөзін-
өзіжетілдіріп,шиеленістіжағдаятардабірлесіпәрекететустратегиясынангөрі,жекемүдделерінқорғап,өзі
мшілдіктаңытып,көбінесебәсекелестікстратегиясынтаңдайды.Мұныңөзіқазіргізамандабелеңалған,жап
пайбәсекелестіктенадамдарбіртіндепгуманистік,адамгершілікқасиеттеріненайырылыпбаражатқандығ
ынбайқатады. 

Ендікелесі«Оқытушы-
студент»қатынасжүйесінқарастыратынболсақ,бұлқатынастартұтасәлеуметтік-
педагогикалықүрдістіңмаңыздысубъектілеріарасындағыөзараәрекетаумағынкөрсетеді.С.М.Жақыповт
ыңбірлескендиалогтықіс-әрекеттеориясыбойыншажоғарыбілімберужүйесіндегітанымдықіс-
әрекетқұрылымындамаңыздыоқуақпараттары,білімдерментұлғалыққасиеттердің,құңдылықтық-

мағыналардыңауысуыжүретінбірденбіржүйе-
осыбілімалушыменоқытушыарасындағыөзарақатынас[2].Осыреттеоқытушыныңоқуорнындаалатынш
иеленістіжағдайлардышешустиліментәсілдерістуденттердіңсәйкесмінез-құлықстратегиясыменбағыт-
бағдарларынқалыптастырады. 

Зерттеуденалынғанмәлеметтердісараптайкеле,студентпеноқытушылардыңөзарақарым-
қатынасынатәнкикілжіңніңсебептерітөмендегідейболыпкеледі: 

 құңдылықтықбағыт-бағдарлардыңсәйкескелмеуі; 
 қарым-қатынасәдебініңжеткіліксіздігі; 
 бір-біріненкүтулердегікеліспеушіліктер; 
 оқытушылардыңкәсібидеңгейіменстуденттердіңоқуүлгерімініңдеңгейіарасындағыайырмашы

лықтар; 
 тұлғалықөзін-өзітанытудеңгейімен; 

 студенттердіңөз-
өзітанытудеңгейіменоқытушылардыңөзіндікбағалауерекшеліктеріарасындағыбайланыстар. 

 
Мысалы,қазіргікездекөпжағдайдакездесетінжағымсызжәйттардыңбірі-

әсіресе,ескідәстүрліәдіспенжұмысістейтіноқытушылардыңкейбірбелсенділіктанытатынстуденттергеж
ағымсызтүрдеқарап,бағаларынкерісіншетөмендетуіорыналып,студентпаеноқытушыарасындакикілжің
діжағдайлардыңпайдаболуынаәкеледі.Мұныңөзіоқытушылардыңкәсібиөзін-
өзіжетілдіруіне,кемелденуінекерағарүрдісболыптабылады.Оқытушыларменстуденттердіңөзарабір-
біріненкүткенүміттеріқұңдылықтықбағыт-
бағдарынанбастап,студенттердіңалатынсапалыбіліміменолардымеңгерудіңтиімділігіжәнеоқытушыла
рдыңкәсібиқұзырлылықмәселелерінтолығыменқамтиды.Сондықтанда,«студент-
оқытушы»тарапынантуындайтынкикілжіңдерікөбінесеоқытушылардыңкәсібидеңгейініңтөмендігінен

депесептейді.Сауалнамадағыстуденттердің33%пайызыосындайкөзқарастардықолдаған.Соныменқата
р,«студентпеноқушыарасындағышиеленістіжағдайлардытиімдішешутұлғаныңтолеранттылыққасиетте
ріменбайланыстыекендігіанықталды. 

Студентпенстуденттердіңқарым-
қатынасыныңтүрлерікөбінесеөзараәрекететушісубъектілердіңэтномәдени,әлеуметтік,рухани-
адамгершілікжәнетұлғалықжекедарапсихологиялықерекшеліктерімен,соныменқатар,жоғарыоқуорны
ндақалыптасқандәстүрлермен,студенттіктоптыңжетілудеңгейімен,қарым-
қатынаснормасыменережелерініңқалыптасужағдайларымендетығызбайланысты. 

Өзкезегінде,оқуүрдісініңтиімділігініңтөмендігіжәнеоқытушылардыңқарым-
қатынасындағыкикілжіңдертөмендегідейсебептерментүсіндіріледі: 

 сабаққағанақатысу,жалқаулық,оқығысыкелмеу(жауапберушіоқытушылардыңүштенбірбөлігі
осыкөзқарастықолдайды); 

 базалықбілімдерніңаздығы,студенттердеөзбетіншеойлаужүйесініңболмауы,саяси-
мәденижалпыбілімдеңгейініңтөмендігі; 

 болашақмамандығынажәнеоқуғадегенқызығушылығыныңболмауы; 
 болашақперспективасынболжайалмау,өзін-өзіанықтаудыңтөмендігі. 
«Студент-

студент»типіндегікикілжіңніңпайдаболуыстуденттердіңөздерініңбағалауларыбойыншатөмендегідейн
егіздепайдаболады: 

 өзіндікбағалаудыңтұрақсыздығы; 
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 құңдылықтықбағыт-бағдардағыерекшеліктер; 
 қарым–қатынасқатүсуқиыншылықтары,басқалардыңжетістігінеқызғанышпенқарау. 
Соңғыкездеріоқытушыларменстуденттерарасындаішкітұлғааралықкикілжіңдербелеңалыпкеледі

.Ішкітұлғааралықкикілжіңпайдаболуыпедагогикалықүрдістежағымсызәсерінтигізеріанық.Өзін-

өзітанытатынтұлғаларәлеуметтікортадакездесетіншиеленістерденқашпай,олардыңшешімінкейінгеқал
дырмай,бірлесіпдұрысшешімқабылдаудыжөнсанайды. 

Осығанорай,полякпсихологыЕ.Мелибруданың«Қарым-

қатынастыжақсартудыңпсихологиялықмүмкіндіктері»кітабындағыкикілжіңдіжағдайдағыадамәрекеті
ніңконструктивтімоделінұсынуғаболады.Оныңпікірінше,кикілжіңдердішешудекелесіфакторларрөлат

қарады: 

 кикілжіңкөрінуініңсәйкестілігі; 

 қақтығысқантараптардыңқатынасыныңашықтығыментиімділігі; 

 өзарасенімділікпенбірігіпжұмысістеудіұйымдастыру; 

 шиеленістіңмәнінанықтау[3,56б.]. 

 
Кикілжіңкөрінуініңсәйкестігінекөптегенфакторларәсеретеді.Оқытушыкикілжіңніңтікелейқатыс

ушысыболмасада,олөзініңөткенжұмыстәжірибесіненқандайдабірсубъективтіталдауғадайын.Ондажақ

сыкөзқараснегізіндесаналыемессипаттағыбағыт-бағдарларпайдаболады. 

Өзәрекеттеріндұрысжәнезаңды,алқарсыласыныңәрекеттерінәділетсізжәнесорақыдепқабылдауф
еномені«екіжақтыэтика»депаталады.Кикілжіңдішешугетырысқандаоныдұрысанықтапалып,жан-

жақтыталдапкөрумаңызды.Олүшінтұлғақарсыадамныңпозициясынаеніп,кикілжіңжағдайынбасқақаты

сушыныңтұрғысынанталдауабзал. 
Кикілжіңніңконструктивтішешілуініңнегізгішарттыдеппсихологтаркикілжіңгетүскенжақтарды

ңашықтиімдіқарым-қатынасыдепесептейді. 

Соныменкикілжіңдіжағдаяттардыңконструктивтішешілуінеөзін-
өзітанытатынтұлғаныңқасиеттеріжағымдыәсеретедідегенқорытындығакеледі. 

Нақтыкикілжіңдердіадамөзініңқатынасынжәнемінез-

құлқынөзгертуарқылыжәнеоппонентпсихикасыменмінез-

құлқынаәсеретуарқылыескертугеболады.Жоғарыбілімберужүйесіндекикілжіңніңпайдаболусебептерін
ескереотырып,кикілжіңдішешужәнеоныбасқарудыңжаңатехнологиясынжақсымеңгергенпедагогқамақ

сатқабағытталғанкикілжіңдіқұруғамүмкіндікбереді.Мәселен,педагогоқытутобындаүлгерімдерінемесе

пәнбойыншакикілжіңдердіәдейітудыртуыдамүмкін.Кикілжіңдіжағдайларданшығужолдарыназейінқоя
отырып,студенттердіңбірлескеніс-әрекеттерінбелсендендіріпқанақоймай,өзін-өзітануға,өзін-

өзісаналытүрдетүсінуге,шығармашылықойлауқабілеттеріндамытуменқатар,күткеннәтижелергеқолже

ткізугеболадыдептұжырымдаймыз. 
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том/Жетекшісі-акад.Ә.Н.Нысанбаев.–Алматы:Таймасбаспаүйі,2005.-301-319бб. 
2ДжакуповС.М.Психологияпознавательнойдеятельности.-Алма-Ата,1992.-195с. 
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INFLUENCEOFMENTALSTATESONTHEKAZAKHSTANIYOUTH’SHARDINESS 

 

Abstract 
ThecurrentstageofdevelopmentofKazakhstanisocietyrequiresitsresidentstopayspecialattentiontosocialpr

oblems,especiallytheproblemsofyouth.Despitethemeasurestakenanddevelopedprogramstosupporttheyoungge

nerationofKazakhstan,mostofitsyouthcannotbeemployed,hasmultiplespiritual,moral,intrapersonal,asocialetc.p
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roblems.Theseproblemsaffecttheleveloftheirhardiness,makethemlessadaptedtothechangingconditionsofthemo

dernworld. 

Thearticleanalyzesthehardinessofyoungpeople,theanalysisofthestate,positivelyornegativelyaffectingthe
irhardiness,namelythestateofactivityandpassivity,cheerfulnessanddepression,efficiencyandfatigue,irritability,

distraction,goodandbadmood.Also,theanalysisofsuchacomplexmechanismthatprovidesthepossibilityoftheexis

tenceofayoungpersoninthechangingconditionsofthemodernworld,asadaptation,iscarriedout. 
Keywords:adaptation,mentalstate,selffeeling,activity,mood,hardiness. 
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ҚАЗАҚСТАНЖАСТАРЫНЫҢӨМІРЛІКТӨЗІМДІЛІГІНЕ 

ПСИХИКАЛЫҚКҮЙЛЕРДІҢӘСЕРІ 

 

Аңдатпа 

Қазақстанқоғамыныңқазіргідамукезеңіоныңтұрғындарынанәлеуметтікмәселелерге,әсіресежаста
рпроблемаларынаерекшеназараударудыталапетеді.Жасбуындықолдауғаәзірленгенбағдарламаларға,ат

қарылғаніс-

шараларғақарамастан,қазіргітаңдажастардыңбасымбөлігіжұмысқаорналасаалмайжүр,рухани-
адамгершілік,тұлғааралық,бейәлеуметтікжәнет.б.сипаттағыкөптегенпроблемаларменкездесіпотыр.Бұ

лмәселелер,жастардыңкөңіл-

күйін,белсенділігін,өзіндіксезімдерінтөмендетіп,олардыңөмірліктөзімділікдеңгейінеәсеретеді.  
Мақаладажастардыңөмірліктөзімділігінеталдаужүргізілді.Атапайтсақ,олардыңөмірліктөзімділіг

інеоңнемесетерісәсерететінжай-

күйі,белсенділікпенпассивтілігі,сергектікпенбасымдылығы,жұмысқақабілеттілікпеншаршауы,тітірке

нгіштігі,шашыраңқылығы,жақсыжәнежаманкөңіл-күйжағдайларынаталдаужүргізіледі.Сондай-
ақ,жасадамныңәлемдегіөзгермеліжағдайларындаөмірсүрумүмкіндігінқамтамасызететін,бейімделудеп

аталатынкүрделімеханизмніңерекшеліктеріталданды. 

Түйін сөздер: бейімделу, психикалық күйлер, өзін-өзі сезіну, белсенділік, көңіл-күй, өмірлік 
төзімділік. 
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ВЛИЯНИЕПСИХИЧЕСКИХСОСТОЯНИЙНАЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ 

МОЛОДЕЖИКАЗАХСТАНА 

 

Аннотация 
Современныйэтапразвитияказахстанскогообществатребуетотеежителейобратитьособоевнимани

енасоциальныепроблемы,особеннонапроблемымолодежи.Несмотрянапринятыемерыиразработанныеп

рограммыподдержкимолодогопоколенияКазахстана,большáячастьегомолодежинеможетустроитьсяна

работу,имеетмножественныепроблемыдуховно-
нравственного,внутриличностного,асоциальногоит.д.характера.Данныепроблемы,снижаясамочувстви

е,активностьинастроениемолодыхлюдейвлияютнауровеньихжизнестойкости,делаяихменееприспособ

леннымикизменяющимсяусловиямсовременногомира. 
Встатьепроводитьсяанализжизнестойкостимолодежи,анализсостоянии,положительноилиотрица

тельнодействующиенаихжизнестойкость,аименносостоянияактивностиипассивности,бодростииподав

ленности,работоспособностииусталости,раздражительности,рассеянности,хорошегоиплохогонастрое
ния.Такжепроводитьсяанализ,такогосложногомеханизма,обеспечивающеговозможностьсуществован

иямолодогочеловекавизменяющихсяусловияхсовременногомира,какадаптация. 

Ключевыеслова:адаптация,психическиесостояния,самочувствие,активность,настроение,жизне

стойкость. 
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Improvingthequalityofeducation,supportingtheinstitutionoffamilyandchildhood,creatinganinclusivesoc

iety,ensuringthequalityofmedicalservices,supportingculturalworkersarethemaindirectionsinsolvingsocialprobl
ems.TheseproblemswerevoicedbytheHeadofStateKassym-

ZhomartTokaevinhisfirstmessagetothepeopleofKazakhstan.Inhisaddress,thePresidentfocusesontwomaingoals

thatKazakhstanpursuesatanewstageofsocialmodernization,andoneofthesegoalsisaimedatsolvingthesocialprobl

emsmentionedabove[1]. 
“About21,000schoolgraduatescannotenterprofessionalandhighereducationalinstitutionsannually.Thisca

tegoryofyoungpeoplejoinstheranksoftheunemployedandmarginalized.Manyofthemfallundertheinfluenceofcri

minalandextremistgroups.Wemustmovetoapolicyofcareerguidancebasedonidentifyingtheabilitiesofstudents"[
2]. 

Thus,theidentificationofstudents'abilitiesisthebasisofcareerguidancepolicyinKazakhstan.Ofcourse,theg

oalofthispolicyshouldbetheinclusionofayoungpersoninthesystemofsocialrelationsandprocesses,asacarrierofco

nsciousnessandcapableofforminganddevelopingthisconsciousnessintheprocessofactivity. 
Abilitiesbelongtothecategoryofphenomenathathavelongbeenstudiedinpsychology,butbeforeidentifying

anddevelopingabilities,itisnecessarytounderstandaperson,tounderstandhisessence,tounderstandthosementalph

enomenathattakeplaceinhimandaroundhim. 
Theprimaryregulatorsofhumanbehaviourarementalprocesses.Onthebasisofmentalprocessesistheformati

onofknowledge,skills.Eachmentalprocesshasabeginning,courseandend,andisdividedintothreegroups:cognitive

,emotionalandvolitional. 
Theeffectivenessofayoungperson’sactivitylargelydependsonthefunctioningofcognitiveprocesses,andthe

activationandimprovementandunderstandingoftheseprocesseshelpsapersontobetterunderstandhimself,manage

theseprocessesandquicklyachievethegoalsthathesetsforhimself.Steadyattention,developedimagination,concret

erepresentation,theabilitytohearandlisten,observes,analyzearethemainrequirementsintheprocessofmasteringpr
ofessionalskillsthatayoungmanwillneedinthefuture.And,theabilitytoperceiveandexpressemotions,understanda

ndexplainthem,assimilateemotionsandthoughts,regulateotherpeople'sandownemotions,isthekeytosuccessfulin

teractionwithotherpeople.Withinthisgroupofmentalprocesses,psychologicalphenomenasuchasaffects,emotion
s,feelings,moods,andemotionalstressareconsidered. 

Fortheformationofhumanbehaviour,notonlyemotional,butalsostrong-

willedmentalprocessesareessential,whicharemostclearlymanifestedinsituationsrelatedtodecisionmaking,overc
omingdifficulties,managingone’sbehaviour,etc.[3]. 

Therelativelystablestructuralorganizationofallcomponentsofthepsycheiscommonlycalledthementalstate

sofaperson.Theseincludeafeelingofsatisfactionordissatisfaction,thepresenceorabsenceofinterestinanactivity,ap

redispositiontoperformcertaintypesofworkandtasks,or,onthecontrary,reducedreadinessforit,fatigue,boredom,g
ood,badmood,etc. 

Relativelytheconstancyofthepersonality’smentalstateiscalledthepersonality’smentalproperties(characte

r,ability,self-control). 
Thementalpropertiesofapersonformauniquecombinationofpropertiesineachindividualperson.Theperson

alityischaracterizedbydominantneeds,interests,values,beliefs,ideals,worldview,whichisexpressedintheconcept

ofpersonalityorientation[4]. 

Thus,theidentificationoftheabilitiesofyoungpeople,whichservesasthebasisforcareerguidancepolicies,sho
uldbecarriedouttakingintoaccountthepsychologicalcharacteristicsofyoungpeople,sincetheirobjectiveandsubjec

tivewell-

beingdirectlydependsonbothexternalfactorsandinternalforces,thatis,goalsinlife,spirituality,masteryandwisdom
,aswellasthelevelofhardiness. 

InordertodeterminetheleadingconditionsofKazakhstaniyouth,weconductedastudyoftheleveloftheirselffe

eling,activityandmood.Acorrelationanalysisoftheseindicatorswiththeleveloftheirhardinesswascarriedout.Aco
mparativeanalysisofindicatorsofthecomponentsofhardiness:involvement,controlandrisktakingwithselffeeling,

activityandmoodallowsustoconcludethatanincreaseintheindicesofonephenomenonleadstoanincreaseinindicesi

nanother,thatis,thelevelofhardinessofKazakhstaniyouthdependsontheirmentalconditionsandviceversa. 

Thefollowingmethodswerechosenasastudy:blanktestdesignedforrapidassessmentofselffeeling,activitya
ndmood(SAN),compiledbyN.F.Greben[5];Test“Zhyznistoikosty”D.A.Leontiev,E.I.Rasskazova[6].  

StatisticalanalysiswasperformedusingSPSS–

23version.Thestudyinvolvedstudentsofhighereducationalinstitutions(n=30),theageofrespondents18-29years. 
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Respondentswereaskedtocorrelatetheirconditionwithanumberofsignsonthescale.Thescaleislocatedbetw

een30pairsofwordsoftheoppositemeaning.Thesevaluesreflectthespeed,mobility,andpaceofactivity,characterist

icsoftheemotionalstate,whichis,moodandselffeeling. 
Thesecondmethodinvolvesrespondingto45questions.Thistechniqueisdesignedtoidentifythelevelofhardi

nessanditscomponents,thatis,involvement,controlandrisktaking(table1): 

 

DescriptiveStatistics 

 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 

Selffeeling 

 

29 17 70 50,79 13,468 

Activity 29 27 64 46,24 10,639 

Mood 29 29 70 52,62 13,061 

ValidN(listwise) 25     

 

Table1.Theresultsofdescriptivestatisticsontheselffeeling,activity,moodandyouth’shardiness. 

 

Asthetableofdescriptivestatisticsshowstheaveragevalueofthelevelofhardinessis80.10points,thestandard

deviationis18.89points.Theaveragescoresofthesampleofselffeeling=50.79p;activity=46.24p;mood=52.26p.An

interestingfactisthattheseindicatorsareveryclosetotheaveragescoresforthesampleofstudentsofthecityofMoscow
[7]. 

 

Table2showsustherelationshipofthelevelofselffeeling,activityandmoodofyoungpeoplewithageandtheirl
evelofhardiness(table2). 

 

Correlations 

 Age Hardiness Selffeeling 

 

Activity Mood 

Age PearsonCorrelation 1 ,432* ,247 ,288 ,129 

Sig.(2-tailed)  ,019 ,205 ,137 ,512 

N 29 29 28 28 28 
Hardiness PearsonCorrelation ,432* 1 ,550** ,637** ,492** 

Sig.(2-tailed) ,019  ,002 ,000 ,007 

N 29 30 29 29 29 
Selffeeling 

 

PearsonCorrelation ,247 ,550** 1 ,495** ,757** 

Sig.(2-tailed) ,205 ,002  ,006 ,000 

N 28 29 29 29 29 

Activity PearsonCorrelation ,288 ,637** ,495** 1 ,437* 
Sig.(2-tailed) ,137 ,000 ,006  ,018 

N 28 29 29 29 29 

Mood PearsonCorrelation ,129 ,492** ,757** ,437* 1 
Sig.(2-tailed) ,512 ,007 ,000 ,018  

N 28 29 29 29 29 

*.Correlationissignificantatthe0.05level(2-tailed). 

**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed). 

 
Table2.Therelationshipofthelevelofselffeeling,activityandmoodofyoungpeoplewiththeirlevelofhardiness

. 

Thecorrelationanalysisrevealedthecorrelationofthelevelofhardinesswiththeageoftherespondents.Althou
ghthecorrelationisnotsignificant,onlyatthelevelof0.05,nevertheless,wecannotdenythefactthattheoldertheage,th

emoreapersonshowsresistanceinlifesituations.Thereisalsoaslightcorrelationbetweenmoodlevelandactivity. 
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AsignificantcorrelationisobservedbetweenhardinessandallcomponentsoftheSANtechnique,thatis,selffee

ling,activityandmood.WecanconcludethatforthedevelopmentofhardinessofKazakhstaniyouth,itisnecessarytop
ayattentiontothedevelopmentoftheirselffeeling,toawakenanactiveattitudetotheirownlivesandtoteachmethodsof

managementandregulationofmood. 

 
Thefollowingtable3showsthedataofthecorrelationanalysisofthecomponentsoftheSANwiththecomponen

tsofhardiness(table3). 

 

Correlations 

 Selffeeling 
 

Activity Mood Commitment Controll Challenge 

Selffeeling 

 

PearsonCorrela

tion 

1 ,495** ,757** ,526** ,477** ,106 

Sig.(2-tailed)  ,006 ,000 ,003 ,009 ,585 

N 29 29 29 29 29 29 

Activity PearsonCorrela

tion 

,495** 1 ,437* ,627** ,540** ,329 

Sig.(2-tailed) ,006  ,018 ,000 ,003 ,081 

N 29 29 29 29 29 29 

Mood PearsonCorrela
tion 

,757** ,437* 1 ,471** ,419* ,283 

Sig.(2-tailed) ,000 ,018  ,010 ,024 ,137 

N 29 29 29 29 29 29 
Commitment PearsonCorrela

tion 

,526** ,627** ,471** 1 ,693** ,278 

Sig.(2-tailed) ,003 ,000 ,010  ,000 ,137 

N 29 29 29 30 30 30 
Controll PearsonCorrela

tion 

,477** ,540** ,419* ,693** 1 ,218 

Sig.(2-tailed) ,009 ,003 ,024 ,000  ,247 
N 29 29 29 30 30 30 

Challenge PearsonCorrela

tion 

,106 ,329 ,283 ,278 ,218 1 

Sig.(2-tailed) ,585 ,081 ,137 ,137 ,247  
N 29 29 29 30 30 30 

**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed). 

*.Correlationissignificantatthe0.05level(2-tailed). 

 
Table3.Therelationshipofthelevelofselffeeling,activityandmoodofyouthwithcomponentsofhardiness. 

 

Suchacomponentofhardinessasinvolvementissignificantlypositivelycorrelatedwithselffeeling,aswellasa

ctivityandmood.Thesamecorrelationisobservedintherelationshipofcontrolwithselffeelingandactivity,buttherel
ationshipofcontrolwithmood,althoughitexists,isnotsignificant.Thecomponentofhardiness-

thechallengehasnotbeenrevealedinanywaydoesnotcorrelatewiththecomponentsoftheSAN. 

Inordertoteachyoungpeoplehowtoachievetheirgoalsandhowtolive,it’snecessaryfortheadultgenerationtoh
avetheabilitytoanalyzeexistingsituations,havesufficientknowledgetoconveythem,haveclearmoralguidelines,be

awareoftheirdeepneedsandtruedesires,anddonotreplacethemwithmomentary,inspiredbythemodernworld,artifi

cialones.Afterall,thoseproblemsthattheyounggenerationnowhasaretheresultoftheactivityorinactionoftheprevio
usgeneration. 

Kazakhstaniyouthisactive,positive,confidentlylookingtothefuture,creative,hasgreatcreativepotential.Thi

scanbedescribedasanewgenerationofourstate,butbehindthischaracteristiclaysalsoapartoftheyouthwhoaredefen

celess,helplessinsolvingsocialproblems,boththeirownandthestateasawhole.Youngpeoplesometimesreckless,re
adyforrash,deeplyunconsciousacts.Theconsequenceofsuchrecklessnessisvariouskindsofconflicts:family,interp

ersonal,intrapersonal. 
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Thedevelopmentoftheproblemsofthesearchforincome,housingproblems,employment,pushesyoungpeop

letosearchforillegaltypesofearnings,tocrime,addiction,gambling,drugs,etc.Thiscategoryofyouthischaracterize

dbyantisocialformsofbehaviourinviewofundevelopedadaptiveabilitiesandhardiness.Youngpeopleareveryvulne
rable,theyoftenneedthehelpofpsychologists,andofcourse,theloveandrespectofparentsisthefirststepindeveloping

theirhardinessandadaptiveabilities. 

Hardinessisformedinchildhood,buttherestoflifeshouldbedealtwithoveritsupbringinganddevelopment.Ha
rdinessisaperson’sabilitytoenduretheunfortunatecircumstancesoflife,despitethelackofexternalandinternalresou

rces.Apersonwithawell-

formedhardinessisapersonwithanactivelifeposition,whounderstandstheresultandoutcomeofcertainactions,feels

satisfactionfromtheworkperformed,hastheabilitytotransformanegativesituationintoapositiveone,gainingcontro
loverhisownlife. 
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ОСОБЕННОСТИИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНООДАРЕННЫХПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация 
Вданнойстатьерассмотреныинтеллектуальныеипсихологическиеособенностиодаренностиподро

стков.Заботаободаренныхдетяхсегодня–

этозаботаоразвитиинауки,культурыисоциальнойжизнизавтра.Ужесуществуютспособывыявлениятаки
хдетей,вырабатываютсяпрограммыпомощиимвреализациисвоихспособностей.Однакопроблемадиагно

стикииразвитиявысокоодаренныхиталантливыхдетейнавсехэтапахихобучения,проблемапониманияде

тьмисвоейодаренностииличнойответственностизатворческуюсамореализациюсуществует.  

Ключевыеслова:одаренность,интеллект,особенностиразвития,концепция,подросток. 
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Аңдатпа 
Бұлмақаладажасөспірімкезеңіндегіинтеллектуальдыдарындылықтыңпсихологиялықерекшелікт

еріжөніндежазылған.Дарындыбалаларғақолдаукорсету–

бұлболашақтағылымныңдамуына,елмәдениетініңжәнеәлеуметтікжағдайдыңөркендеуінеқосылғанзорү
лес.Бүгінгітаңда,дарындыбалалардыанықтап,дамытуғаарналғанбағдарламаларнегізінде,озқабілеттерін

пайдаланумүмкіндіктеріарқылыжұмыстаріскеасырылуда.Бірақ,асадарындыжәнеталанттыжасөспірімд

ердіанықтау,дамыту,әркезеңдердеоқытукезіндежекеерекшеліктерінескереотыра,түсінупроблемасытол

ықтайшешілгенжоқ. 
Түйінсөздер:дарындылық,интеллект,дамудағыерекшеліктер,концепция,жасөспірім. 
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INTELLECTUALANDPSYCHOLOGICALFEATURESOFTEENAGERS’CAPABILITY 
 

Abstract 

Thisarticlecoverstheintellectualandpsychologicalfeaturesofteenagers’capability 

Todaycareforgiftedchildrenisaconcernforthedevelopmentofscience,cultureandsociallifeoftomorrow.Th
erearewaystoidentifythesechildren,producedprogramstoassisttheminrealizingtheirabilities.However,thereispr

oblemofdiagnosisandthedevelopmentofhighlygiftedandtalentedchildrenatallstagesoftheireducation,problemof

children'sunderstandingoftheirtalentsandpersonalresponsibilityforcreativeself-realization. 
Keywords:capability,intelligence,featuresofdevelopment,concept,teenager. 

 

Внастоящиевремятребуетсянетолькокомплекснаяподготовкаруководящихипедагогическихрабо

тниковобразовательныхучрежденийкпсихолого-
педагогическомусопровождениюодаренныхдетейиподростковноипросветительскаяработасродителям

идляформированияунихсовременныхпредставленийоприроде,методахвыявленияипутяхразвитияодаре

нныхихдетей. 
Ошибочнымявляетсяпредставлениеотом,чтоодаренностьиталант-

этовысокаяуспешностьвовсехобластяхдеятельности,втомчисле,ивобучении.Одаренныешкольникимог

утиспытыватьповеденческиетрудности(агрессивность,беспечность,нарушениядисциплины),когнитив
ныетрудности(отклонениевразвитиипамятиивосприятии),трудностиформированииучебныхнавыков(д

ислексия,дисграфия,дискалькулия). 

Онеобходимостипрофессиональногоподходакпсихолого-

педагогическомусопровождениюодаренныхдетейиподростковубедительносвидетельствуетфактыбиог
рафияЧ.Дарвина,В.Скотта,А.Щвейцера,Ю.Либихаидр.,укоторыхбылисерьезныепроблемывшкольном

обучении.Например,известно,чтоБ.Микеланджело,Р.Бернс,О.Роден,А.Эйнштейн,У.Черчилльстрадали

расстройствамиречи.АвсемирныйизвестныйизобретательипредпринимательТ.А.Элисон,такопределил
значениешколывсвоейжизни«Ясмогстатьизобретателем,потомучтовдетственеходилвшколу».  

Вданномслучаеречьидетотрадиционнойсистемеобучениясосвоимиспецифическимитребования

мииединымидлявсехкритериямиоценкиинтеллектуальнойуспешности.Невписавшисьвобщуюсистему
обучения,одаренныешкольникичастоопределяютсякакпроблемные.Именнопоэтому, 

например,вшколахВеликобританииприидентификацииодаренныхдетейособоевниманиеуделяютнеусп

евающимшкольникамишкольникамспроблемамивповедении,таккаквэтойгруппедетейпроцентодаренн

ыхоказываетсянаиболеевысоким[1]. 
ПоданнымЕТорренса,около30%отчисленныхизшколзаакадемическуюнеуспеваемостьсоставляю

тименноодаренныедети[2]. 

А.М.МатюшкиниД.А.Сисктакжепоказали,чтооколо30%отчисленныхизсреднихшколзанеспособ
ностькобучению,неуспеваемостьсоставляютодаренныхисверходаренныедети[3]. 

ВРоссийскойизарубежнойнаукеизучениепроблемодаренныхдетейиподростковнеразрывносвяза

нносименамитакихученныхкакД.В.Богоявленская,А.В.Брушлинский,Л.А.Бенгер,Ю.З.Гильбух,В.В.Да

выдов,В.НДружинин,Н.С.Лейтес,А.М.Матюшкин,Б.М.Теплов,М.А.Холодная,Д.В.Ушаков,Дж.Гильфо
рд,Э.Боно,Дж.Галлаир,Дж.Рензулли,П.Торренсидр. 
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Спозициидеятельностногоподхода,разработанноговтрудахЛ.С.Выготского,С.Л.Рубинштейна,Б.

М.Теплова,В.Д.Небылицинаидр.восновеопредеоениятакихпонятийкак«спасобность»,«одаренность»,«

талант»и«гениальность»находитьсяуспешностьдеятелности.Изэтогоконцептуальногоположениявыте
каетследующийкатегориальныйаппаратпсихологииодаренности. 

М.А.Холоднаязанимаясьисследованияминтеллекташкольников,такопределяетосновныепонятия

. 
-Способность-индивидуально-

психологическоесвойстволичности,являющеесяусловиемуспешностивыполнениякакой-

либодеятельности.Общиеспособности–

психологическаяосновауспешностипознавательнойдеятельности.Специальноеспособности–
психологическаяосновауспешностивконкретнойобластидеятельности(балет,лидерство,математика,те

хникаи.т.д). 

-Интеллектуальныеспособности–
свойстваинтеллекта,характеризующиеуспешностьинтеллектуальнойдеятельностивтехииныхконкретн

ыхситуацияхвточкизренияправильностиискоростипереработкиинформациивусловияхрешениязадач,о

ригинальностииразнообразияидей,глубиныитемпаобучаемости,выраженностииндивидуализированны

хспособовпоказания. 
-Одаренность–

этообщаяспособностьиндивидасознательноориентироватьсвоемышлениенановоетребования;этообща

яспособностьпсихикиприспосабливатьсякновымзадачамиусловиямжизни. 
-Интеллектуальнаяодаренность–уровеньразвитияитипорганизациииндивидуальногомен-

тальногоопыта,которыеобеспечиваютвозможностьтворческойинтеллектуальнойдеятельности,тоестьд

еятельностисвязаннойссозданиемсубъективноиобъективноновыхидей,использованиемин-
новационныхподходовкрешениюпроблем,открытостьюпротиворечивымаспектамситуацииит.д. 

-Талантвобластиинтеллектуальнойдеятельности–

высшийуровеньинтеллектуальногоразвитияличности,которыйобеспечиваетвозможностьсозданияидей

,теорий,научных,литературныхифилософскихпроизведений,имеющихтуилиинуюстепеньобщественно
йзначимости. 

Качества,необходимыедляличностнойсамореализациинеобходиморазвиватьвкомплексе.Качеств

а: 

 творческоемышление; 

 инициативность; 

 способностькобоснованномуриску; 

 уверенностьвсебе; 

 адекватнуюсамооценку; 

 умениесотрудничатьспартнерами; 

 мотивациюдостижения; 

 высокуюработоспособность. 
 

Творческое,дивергентноемышление.Дж.Гилфордразработалмодельструктурыинтеллекта,вкотор

ойможновыделитьдватипамышлениядлясравнения:дивергентноеиконвергентное.Конвергентноемышл
ение–

процесснахожденияединственноправильногорешениязадачиилипроблемыпосредствоминтеллектуаль

нойработысимеющейсяинформацией.Причемэтотакоепониманиерешения,котороеявляется«правильн

ым»вобщепринятомсмыслеэтогослова,т.е.достаточнотрадиционнымишаблоннымдлянашейкультуры.
Дивергентноемышлениепредполагает,чтонаодинвопросможетбытьнесколькоилидажемножествоправи

льныхответов.Данныйтипмышленияслужитсредствомдлярожденияоригинальныхидейисамовыражени

я.Онопираетсянавоображениеиявляетсясобственнотворческим. 
Способностькобоснованномуриску.Вжизнипрогрессиуспехпрактическивсегдасочетаютсясриско

м.Можновыделитьдватипариска–

обоснованныйиавантюрный.Способностьреализоватьсвойпотенциалсвязанасоспособностьюиумением
обоснованнорисковать. 

Воляиработоспособность.Подволейиработоспособностьюпонимаетсяумениедолгоиплодотворн

оработатьнадвыполнениемтойцели,которуюучащийсяпоставилпередсобойикоторойхочетдобиться,не

взираянавнешниепрепятствия.Поэтомуеслиребенокначалкакую-
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либоработупособственномужеланию,тоондолжен:а)постаратьсяобязательноеезавершить;б)сделатьеек

акможнолучше.Волянужнадлятого,чтобыразвиватьспособностиидостигатьтрудных,требующихдлител
ьнойработыцелей. 

Умениесотрудничать.Учащиесяприходяткпониманиютого,чтовомногихслучаяхобъединенныед

ействияприносятбольшийрезультат,чемсуммаиндивидуальных. 
Мотивациядостижения.Мотивациядеятельностипредполагаетдвавидамотивации:достижения(н

адежданауспех)иизбеганиянеудачи(неуспеха). 

Мотивациядостижения(надежданауспех)связанасположительнымэмоциональнымсостоянием,с

остремлениемдостичьуспехавдеятельности:«онделаетэто,таккакхочетхорошовыступитьнагородскойо
лимпиаде»,«надеюсьполучитьвысшийбалл»,«онистараютсякакможнолучшевыполнитьработу». 

Мотивацияизбеганиянеудачиприсутствуеттогда,когдадеятельностьчеловекаопределяетсяжелан

иемизбежатьнеуспехавдеятельности:«онделаетэто,таккакнехочетоставатьсянавторойгод»,«надеюсьне
получитьдвойку»,«онистараютсянеделатьошибоквработе»ит.п. 

ВШтернопределяетинтеллектуальнуюодаренностькакобщуюспособностьчеловекасознательнон

аправлятьсвоемышлениенановыетребования,приспособитьегокрешениюновыхзадачикновымусловия
мжизни.Направленностьнановоеотличаетинтеллектуальнуюодаренностьотпамяти;признакприспособл

ения-

отгениальности(сущностькоторыйсостоитвсамопроизвольномтворчестве);признаквсеобщностиотлича

етинтеллектуальнуюодаренностьотталанта,которыйпроявляетсяучеловека,какправило,вкаком-
либоопределенномвидедеятельности. 

Д.В.Богоявленскаяопределяетодаренностькаксистемное,развивающеесявтечениежизникачество

психики,котороеопределяетвозможностьдостижениячеловекомболеевысоких,незаурядныхрезультато
вводномилинесколькихвидахдеятельностипосравнениюсдругимилюдьми.Поихжеопределениюодарен

ныхребенок–

эторебенок,которыйвыделяетсяяркими,очевидными,иногдавыдающимисядостижениями(илиимеетвну

тренниепредпосылкадлятакихдостижений)втомилииномвидедеятельности. 
Д.В.Ушаковпроводячеткуюграньмеждупонятиями«талант»,«одаренность»,определяетодаренно

стькакпотенциальнойталант,аталант–

какреализованнуюодаренность.Результатомгениальностиявляетсядеятельность,имеющаяобязательно
позитивноеиэпохальноезначение,торезультатомталантаможетявлятьсякаккультурноценныйпродукт(п

роизведенияискусства,научныетеории,инженерныесооружения,религии,идеологическиедвиженияит.д

.). 
Подводяитогвышесказанномуподзадаткамиспособностей,мыбудемпониматьанотомо-

физиологическиеособенностиорганизма(особенностистроенияголовногомозга,органовчувствидвижен

ия,свойстванервнойсистемыит.д.),являющиесяусловиемболеелегкогоовладенияэффективнымиспособ

амидеятельности. 
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ЕРЕКШЕБІЛІМБЕРУҚАЖЕТТІЛІКТЕРІБАРСТУДЕНТТЕРДІҢЭМОЦИЯЛЫҚЖАҒДАЙЫН

АӘСЕРЕТЕТІНӘЛЕУМЕТТІКОРТАФАКТОРЛАРЫ 
 

Аңдатпа 

Білімберупарадигмасыныңөзгеруіжәнеоныңжаңавекторы–

инклюзивтібілімберудіңпайдаболуы,білімгеқолжетімділікқағидатынанегізделіп«ерекшеқажеттіліктер
ібар»тұлғаларсанатынқамтиды.Осыбағыттыңөзектімәселелерініңбірі,динамикалыққазіргізаманғыәлеу

меттікортадаерекшебілімалуқажеттілігібартұлғалардытабыстыәлеуметтендіру,олардыңқоғамөмірінет

олыққандықатысуынқамтамасызету,тиімдіөзін-
өзіжүзегеасыруболыптабылады.Біздіңойымызша,ерекшебілімберуқажеттіліктерібарстуденттердіңпси

хологиялықденсаулығынаәсерететінәлеуметтікортафакторларынбелгілеу,тұлғаныңөзін-

өзііскеасыруыныңтабыстылықдәрежесінкүшейтеотырып,психоэмоциялықжағдайынреттеугеықпалете

тінболады.Әлеуметтікортафакторларыоқшауланғанемес,биологиялық,оныңішіндетұқымқуалайтынфа
кторларменкүрделіөзараіс-қимылдаәрекететеді. 

Түйінсөздер:эмоция,ерекшебілімқажеттілігі,әлеуметтікфакторлар,тұлға,сыртқыорта. 
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SOCIAL ENVIRONMENT FACTORS INFLUENCING THE EMOTIONAL STATE OF 

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 
Abstract 

Thechangeintheparadigmofeducationanditsnewvector–

theemergenceofinclusiveeducationbasedontheprincipleofaccessibilityofeducation,coversthecategoryofperson
swithspecialeducationalneeds.Oneoftheurgentproblemsofthisdirectionisthesuccessfulsocializationofpeoplewh

ohaveaspecialneedforeducationinadynamicmodernsocialenvironment,ensuringtheirfullparticipationinsociety,

effectiveself-
realization.Inouropinion,theestablishmentoffactorsofthesocialenvironmentthataffectthepsychologicalhealthof

studentswithspecialeducationalneedswillcontributetothesettlementofpsycho-

emotionalstate,increasingthedegreeofsuccessofself-

realization.Afterall,aspracticeshows,socialfactorsarenotisolatedandactincomplexinteractionwithbiologicaland
hereditaryfactors. 

Key words: emotions, special educational needs, social factors, personality, external environment. 

 
Б.Ж.Альмухамбетоваˡ 

ˡЖетысускийгосударственныйуниверситетим.И.Жансугурова, 
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ФАКТОРЫСОЦИАЛЬНОЙСРЕДЫ,ОКАЗЫВАЮЩИЕВЛИЯНИЕ 

НАЭМОЦИОНАЛЬНОЕСОСТОЯНИЕСТУДЕНТОВСОСОБЫМИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИП

ОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Аннотация 

Изменениепарадигмыобразованияиееновыйвектор–
появлениеинклюзивногообразования,основанногонапринципедоступностиобразования,охватываеткат

егориюлицсособымиобразовательнымипотребностями.Однойизактуальныхпроблемданногонаправлен

ияявляетсяуспешнаясоциализациялиц,имеющих«особуюпотребностьвполученииобразования»вдинам

ичнойсовременнойсоциальнойсреде,обеспечениеихполноценногоучастиявжизниобщества,эффективн
аясамореализация.Нанашвзгляд,определениефакторовсоциальнойсреды,влияющихнапсихологическо
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ездоровьестудентовсособымиобразовательнымипотребностями,будетспособствоватьурегулированию

психоэмоциональногосостояния,усиливаястепеньуспешностисамореализацииличности.Ведькакпоказ
ываетпрактика,социальныефакторынеизолированыидействуютвсложномвзаимодействиисбиологичес

кимиинаследственнымифакторами. 

Ключевыеслова:эмоции,особыеобразователныепотребности,социальныефакторы,личность,вне
шняясреда. 

 

Бүгінгітаңдаәлемдікқауымдастықалдындатұрғанорталықміндеттердіңбіріәлеуметтік,тұлғалықөс

ужәнеөмірдеәрбірадамүшіннақтытабысыбарбілімберудісапалыжүзегеасырумәселесіболыптабылады.Б
іздіңеліміздіңжоғарыбілімберужүйесінреформалаубойыншаинклюзивтібілімберудітрансформациялау

контексіндегііс-

шараларөзжемісінберді.Бізбілімберупарадигмасыныңөзгеруініңжәне«ерекшеқажеттіліктерібар»тұлға
ларүшінбілімгеқолжетімділікқағидатынанегізделгенинклюзивтібілімберудіңжаңавекторыныңпайдабо

луыныңкуәсіболдық.Жоғарыбілімберумекемелеріжағдайындаерекшебілімберуқажеттілігі(ЕББҚ)барс

туденттердіоқытужәнетәрбиелеу,олардыңөмірсүрумәселелеріайрықшаөзектіліккеиеболыпотыр.Соңғ
ыжылдарыбілімберудібасқаружәнехалықтыәлеуметтікқорғауоргандарыныңжүргізгентереңзерттеулер

інталдаубарысында,ҚР-

дағымүмкіндігішектеуліадамдардыңжоғарыкәсіптікбілімалуы,XXIғасырдыңбасындақалыптасқанәлеу

меттікөмірқажеттілігінентуындағаныайқындалды.Бүгінгітаңда,Қазақстанныңкөптегенжоғарыоқуоры
ндарындаинклюзивтімодельдіенгізужәнедамытуүшінтиістіжағдайларжасалған.ҚазақстанРеспубликас

ындастатистикалықдеректергесәйкес,қазіргіуақыттаЖОО-да2522-

денастамЕББҚбарстудентбілімалуда.БұлреттеҚРДенсаулықсақтаужәнеәлеуметтікдамуминистрлігінің
мәліметтерібойыншакәсіптікоқытудыаяқтағанмамандардың,тек5-10%-

ығанатұрақтыжұмыстауыпжатыр.[1,29б.].ЕББҚбарстуденттерүшінжоғарыбілімалумәселесініңөзектіл

енуі,студенттердіңтеккәсібибілімменортадағықарым-

қатынастыңәлеуметтіктәжірибесіғанаемес,бұлжұмысалуғажәнеқаржылықтәуелсіздіккеиеболудыңбірд
ен-бірмүмкіндігі.Әлеуметтік,ғылыми-

техникалықпрогрестіңжетістіктеріерекшебілімберуқажеттіліктерібартұлғаныңүйлесімдідамуыүшінба

рлықжағдайжасайды,бірақсоныменбіргежаңапроблемалардытуындатады.Осымәселегебайланыстыелі
міздеқабылданыпжатқанзаңнамаларғақарамастан,бүгінгікүніденсаулықмүмкіндіктерішектеулістудент

тердіоқытудыұйымдастыру,қазақстандықжоғарыоқуорындарыүшінәлідеқиынміндетболыпқалабереді.

Бұлсәулеткедергілерінжоюменғанашектелмей,сондай-
ақоқужоспарларыменбағдарламаларынқұру,бағалаутәсілдеріменәдістерінтаңдау,оқытуменоқытудыңқ

олжетімдітехнологияларынпайдалану,әлеуметтендірумәселелері.Эмоциялықжағдайпроблемасы,дамы

ғантехнологиядәуірінде,жекетұлғаныңәлеуметтікөмірсүрукөрінісініңнәтижесіболғандықтан,осыжұмы

стыңзерттеупәніерекшебілімберуқажеттіліктерібарстуденттердіңэмоциялықжағдайынаәсерететінәлеу
меттікортафакторларыболыптабылады.Біззерттеуаясында,жоғарыбілімберужүйесіндеЕББҚбарстуден

ттердіңәлеуметтіксаласынұйымдастырудыңқазақстандықтәжірибесінталдайкеле,ерекшебілімберуқаж

еттіліктерібарстуденттердіңэмоциялықжағдайынаәсерететінқиындықтарды,сыртқыфакторлардыжүйе
лейміз.Біздіңзерттеуіміздіңғылымижаңалығы-

әлеуметтікортафакторларынтоптастыруменжүйелендірудегіғылымидереккөздердіталдаудантұрады.Бі

здіңойымызша,бұлбізгеЕББҚбарстуденттердіңжолындатұрғанқиындықтардықалайжеңугежәнеалдына
лутәсілінқолданаотырып,болашақтақандайқиындықтарғатапболуымүмкіндегенболжамжасауғакөмект

еседі.Соныменбіз,ерекшебілімберуқажеттіліктерібарстуденттердіңэмоциялықжағдайынаәсерететін,әл

еуметтікортафакторларымәселелерінзерттеууақытылыдепболжаймыз. 

Қазіргікезеңдегішетелдікжәнеотандықғалымдардыңжұмыстарында,әлеуметтікфакторларерекше
назардажәнешетелдікғылымиәдебиеттеЕББҚбаржекетұлғаныңәлеуметтікортасынұйымдастыруғаарна

лғанжұмыстардыңбасымбөлігітеориялықемес,практикалықміндеттердішешугебағытталған.Олардыңа

расындаортакедергілеріжәнеолардыжоютәсілдерісияқтыәлеуметтікфакторларталқыланатынжұмыстар
аземес.Авторларжоғарыоқуорнынатүсіп,ЕББҚбарстуденттердіңденісауқұрдастарынақарағандакөптег

енқиындықтарменкедергілергетапболатынынатапөте,бұлұйымдастырушылық,құрылымдықжәнепсих

ологиялықкедергілерменқарым-

қатынаскедергілерідеппайымдауда.Осыбағыттыңөзектімәселелерініңбірідинамикалыққазіргізаманғыә
леуметтікортадаерекшебілімалуқажеттілігібартұлғалардытабыстыәлеуметтендіру,олардыңқоғамөмірі

нетолыққандықатысуынқамтамасызету,тиімдіөзін-
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өзіжүзегеасырудепқарастырылуда.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.Хухлаеважәнет.б.ғалымдареңбектерін

депсихологиялықденсаулықжекетұлғанысипаттайтынжәнеөзін-
өзібелсендірудеадамирухтыңжоғарыкөріністерінкөрсететінұғымретіндеқарастырылады[2,165б.].Бізді

ңойымызша,ЕББҚбарадамдардыңпсихологиялықденсаулығынаәсерететінәлеуметтікортафакторларын

белгілеу,тұлғаныңөзін-
өзііскеасыруыныңтабыстылықдәрежесінкүшейтеотырып,тұлғаныңпсихоэмоциялықжағдайынреттеуге

ықпалететінболады. 

ҮлкенКеңесЭнциклопедиясында«фактор»(нем.Faktor,лат.Factor)ұғымы,«себеп-

қандайдабірпроцестіңқозғаушыкүшінемесеоныңсипатынанықтайтынжекебелгілері»депберілген[3,155
б.].Психологияжәнепедагогикабойыншаэнциклопедиялықсөздікте«әлеуметтікфактор-

индивидтіңмінез-құлқына,көңіл-

күйінежәнеденсаулықжағдайынаелеуліәсерететінәлеуметтікортадағыкезкелгенайнымалы»ретіндеаны
қталған 

[4,155б].Осышеңбердеқарастырғанда,бізәлеуметтікфакторды-

адамныңпсихологиялықденсаулығының,қарапайымөмірліккүйзелістердіжеңеалатын,нәтижеліжәнеже

містіжұмысістейалатын,өзөмірінің,әл-
ауқатжағдайыныңбіркөрсеткішіқатарындақарастырамыз.Қазақстандықғалымдарменпедагогтардыңзе

рттеулеріндеинклюзивтібілімберуидеяларынжүзегеасырустратегиясынқалыптастырутәсілдерініңбірір

етіндеЮНЕСКО-
ныңғылымикеңесшісіжәнесарапшысыдокторДэвидМитчеллдіңерекшеқажеттіліктерібартұлғалардыңс

ұранысынқанағаттандыратынбарыншабейімделгенортаменжағдайларжасауғабағытталғантұжырымда

масықарастырылады.Бұлтұжырымдаманегізіндегіой,«сыртқыортасыз,оныңөмірсүруінқолдайтынфакт
орларсызорганизмтынысымүмкінемес»яғни,адамменортаажырамайтынбірлік[5,51б].Әрбірағзаабиоти

калық(геофизикалық,геохимиялық),сондай-

ақбиотикалық(солжәнебасқатүрлердіңтіріағзалары)қоршағанортафакторларыменәртүрліөзарабайлан

ыстаболады.«Әлеуметтікорта»депөзарабайланыстытабиғижәнеантропогендікобъектілерменқұбылыст
ардыңтұтасжүйесінтүсіну.Бұлұғымәлеуметтік,жасандытүрдепайдаболатынфизикалық,химиялықфакт

орларды,яғниадамныңөміріне,денсаулығынажәнеқызметінетікелейнемесежанамаәсерететінбарлықнәр

селердіқамтиды.Осылайша,біздіқоршағансыртқыәлем,біздіңөміріміздіңажырамасбөлігіболатынфизик
алық,биологиялық,әлеуметтікфакторлардыңтолықарсеналыболыптабылады.Адамдардыңайналасынқа

лыптастыраотырып,бұлфакторлароныңөміршеңберінқамтамасызетеді.Белгілібіруақытта,аталғанфакт

орлардыңәсеріадамныңпсихофункционалдыжағдайынабайланыстыкүшеюінемесеәлсіреуімүмкін,сонд
аоларадамдардыңденсаулығынатерісәсеретеді.20ғасырдыңортасындаДүниежүзілікденсаулықсақтауұй

ымыныңсарапшылары,адамденсаулығынсақтаудыңәртүрліфакторларыныңболжамдыарақатынасынкө

рсетті.Олардыңзерттеулерібойыншаденсаулықжағдайынқалыптастырудағыәлеуметтікфакторларменө

мірсалтыныңүлесі40%-данастам,қоршағанортаныңластануфакторлары-30%(оныңішіндетабиғи–
климаттықжағдайлар-10%),биологиялықфакторлар-20%,медициналыққызметкөрсету-

10%құрайды[6,12б.].Әртүрлітабиғатфакторларыныңденсаулықкөрсеткіштерінеқосқанүлесіадамныңж

асына,жынысынажәнежеке-
типологиялықерекшеліктерінебайланысты.Тұлғаныңэмоционалдықжағдайынаәсерететінфакторларды

,адамдыбелсендіқызметкеитермелейтінмән-

жайлар,жағдайлар,табиғижәнеәлеуметтікфактілерретіндетүсінукерек.Ерекшебілімберуқажеттіліктері

барстуденттердіңпсихоэмоционалдықжағдайынаәсерететінфакторлартуралыәңгімеболғанда,дәстүрліт
үрдетұлғаныңфункционалдықжағдайыныңөзарабайланысы,оныңағзасындаөтетінүрдістержәнеқоршағ

анортаныңденсаулығынаәсерететінкөптегенфакторлартуралытүсініктердіқарастыруқажет.Әдебидере

ккөздердіталдаунегізінде,бізЕББҚбартұлғалардыңэмоциялықжағдайынаәсерететінәлеуметтікфакторл
ардыңкелесітоптарынқұрастырыпкөрдік: 

а)кәсібибейімделу,кәсібиорта,кәсібиқорғалумәселелері; 

б)некежәнеотбасымәселелері; 
в)әлеуметтік-

экономикалықжәнесаяси(оныңішіндеәлеуметтікортафакторлары,кәсібиортаерекшеліктеріжәнет.б.). 

 

Осытұрғыданқарастырғанда,әлеуметтікфакторларадамдардыңқоғамдағыөзарақарым-
қатынастарыментығызбайланыстыжәнеадамдардыңтабиғатқа,бір-бірінешынайықарым-
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қатынасы,ұлттық,отбасылық,тұрмыстыққатынастары,олардыңматериалдықаспектілерідекөріністабад

ы.Жалпы,ЕББҚбартұлғалардыңденсаулығынаәсерететінәлеуметтікфакторлардыбірнешетоптүріндекө
рсетугеболады: 

–әлеуметтік-экономикалық; 

–құқықтық; 
–әлеуметтік-медициналық; 

–әлеуметтік-биологиялық; 

– экологиялық. 

 
Студенттіккезеңбелсендіжәнеқауырт,алерекшебілімберуқажеттіліктерібаржастарүшінбұлпсихо

функционалдыөзгерістеркезеңі.Сондықтан,осыжаскезеңіндегітұлғағасыртқыәлеуметтікжағдайлардың

әсеріерекшеайқынбайқалады.Адамдардыңосысанатытуралыайтқанкезде,бізәртүрлісыртқыфакторлард
ыңәсеріненжекетұлғаныңсыниөзгеруініңөсуқаупініңжоғарыдәрежесінайқынелестетуімізкерек.Әлеуме

ттікфакторЕББҚбарадамдардыңсырқаттанушылығыныңрегрессиясылықдетерминантосыболыптабыл

уыдаәбденмүмкін.ЕрекшебілімберуқажеттіліктерібартұлғаларденісаустуденттерденерекшеленетінінГ
.Лэнсдаун«сыртқытүрібойыншада,мінез-

құлқыбойыншадаайырмашылықтарыболуымүмкін»депатапөткен.Сондықтан,мұндайстуденттербіліма

лудағанаемес,жалпыәлеуметтікөмірсүрубарысында,қосымшаназарды,позитивтіқарым-

қатынастықажететеді[7,19б.].Шетелдіктәжірибелердісараптаубарысында,ерекшебілімалуқажеттілікте
рібарстуденттердіңэмоциялықжағдайынаәсерететінәлеуметтікортафакторларынталдап,мұндайстудент

тердіңЖОО-ныңпедагогикалықпроцесінетабыстыбейімделуініңшарты-

әлеуметтікжәнетұрмыстықжағдайларыныңтүбегейліжағымдыбағыттаболуыдепзерделедік.Себебі,жал
пыпсихологиялықпроблемалар(жағымсызмәселелер)мүгедектердіңсыртқыәлемнен,қоршағанортадано

қшалануынтуындатады,албұлөзкезегіндеэмоционалды-еріктіңбұзылуына,мінез-

құлықтыңөзгеруінеәкеледі.Әринемұндағымаңыздырөладамныңтұлғалық-

типологиялықерекшеліктерінбілу,адамдардыңжекебасын,ортаменэмоционалдықәрекететутәсілдерінз
ерттеу.Ерекшебілімберуқажеттіліктерібарадамдардыңәлеуметтікортадағыэмоциялықжағдайын,оныңқ

арымқатынасыныңеңтиімдітәсілдерінбілу,тұлғалықбұзылулардыңалдыналуіс-

шараларыныңбірбағытыдепсанаймыз. 
 

Пайдаланылғанәдебиеттертізімі: 

1 «Мүгедектігібарбалалардыңжағдайынаталдау:ҚазақстанРеспубликасындаинклюзивтіқоға
мдыдамыту»,-Астана,2014,https://www.unicef.org/kazakhstan/media. 

2 Практическаяпсихологияобразования/Под.ред.И.В.Дубровиной.М.,1998.]165с 

3 ҮлкенКеңесЭнциклопедиясы.1969жыл.28Том.155бет. 

4 Психологияжәнепедагогикабойыншаэнциклопедиялықсөздік.2013.https://dic.academic.ru/dic.n
sf/rus_eng_biology/714/ 

5 Мүмкіндіктерішектеулібалалардыңоқужетістіктерінкритериалдыбағалаужүйесібойынша

әдістемелікұсынымдар.–Астана:Ы.АлтынсаринатындағыҰлттықбілімакадемиясы,2015.–51б 
6 Дүниежүзілікденсаулықсақтауұйымыныңсарапшыларыныңотырысы30.03.2018:http://dsm.g

ov.kz/kk/pages/bukillemdik-densaulyk-saktau-uyymy-bdsu 

7 Г.Лэнсдаун(2012ж.).Мүгедектігібарбалалардыңқұқықтарынілгеріжылжытуғаарналғанада
мқұқықтары.27-бет.ЮНИСЕФ,Нью-Йорк. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.unicef.org/kazakhstan/media
https://dic.academic.ru/dic.nsf/rus_eng_biology/714/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/rus_eng_biology/714/
http://dsm.gov.kz/kk/pages/bukillemdik-densaulyk-saktau-uyymy-bdsu
http://dsm.gov.kz/kk/pages/bukillemdik-densaulyk-saktau-uyymy-bdsu


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

55 

 
МРНТИ:15.31.31 

 

Ұ.Б.Толешова1,,Т.А.Медешова2 

1әл-ФapaбиaтындaғыҚaзaқҰлттықУнивepситeтi 
2Алматықаласы№185жалпыбілімберетінмектеп 

 

БАСТАУЫШСЫНЫПОҚУШЫЛАРЫНЫҢЭМПАТИЯСЫНЗЕРТТЕУ 

 

Аңдатпа 

Мақаладабастауышсыныпоқушыларыныңэмпатиясымәселесініңтеориясықарастырылады.Эмпа

тиябасқаадамдардыңсезімінбелгілепжәнеатапберугеқабілеттілікбалажүребастағанкезденбастапбіртінд
епдамиды.Біржастағыбалалардыңөзіқоршағанадамдардыңсезімінеқуанышыменашуынаүнқатабастайд

ы.Басқаадамныңкөзқарасынқабылдауқабілетіөтекішкентайбалалардадабайқалады. 

Түйінсөздер:эмпатия,бастауышсыныпоқушысы,біргеәсерлену,эмоциялықкүй. 
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THESTUDYOFEMPATHYOFYOUNGERSCHOOLBOY 
 

Abstract 

Thearticledealswiththetheoreticalreviewoftheconceptofempathyofprimaryschoolchildren.Atheoreticalr

eviewoftheconceptofempathygivesustheopportunitytoconsideritrelativetotheyoungerstudentasaGeneralability
ofthechildtorespondemotionallytothestateofanotherpersonandtheabilitytocorrectlyrecognizetheemotionalstate

,toExpressempathy,sympathy,desiretopromoteand,finally,toproviderealassistance. 

Keywords: empathy,younger schoolboy,empathy, emotional state. 
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ИССЛЕДОВАНИЕЭМПАТИИМЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 

Встатьерассматриваетсятеоретическийобзорпонятияэмпатиимладшихшкольников.Теоретическ

ийобзорпонятияэмпатиидаетнамвозможностьрассматриватьееотносительномладшегошкольникакакоб

щуюспособностьребенкаэмоциональнооткликатьсянасостояниедругогочеловекаиумениеправильнора
спознаватьэмоциональноесостояние,выражатьсопереживание,сочувствие,стремлениексодействиюи,н

аконец,оказыватьреальноесодействие. 

Ключевыеслова:эмпатия,младшийшкольник,сопереживание,эмоциональноесостояние. 

 

ЭмпатияұғымыпсихологиялықәдебиеттеХХғ50жылдарыныңбасынанбастапкеңқолданылабастад

ы.Ертеректегісезімбірлесуініңкеңмағынасындасимпатияұғымынқолданған.[1]. 
Қазіргішетелпсихологиясындаэмпатиянынебасқаадамныңәсерленудүниесінтүсінугеқабілеттілік

депнесоладамныңәсерленуінбөлісеотырып,оныңэмоциялықкезеңінеараласуынақабілеттілікдепқорғау

қабылданған.Эмпатиянызерттеудеқиындықтудырыпотырғанжағдайолғылымдаазэксперименталдықж

әнетеориялықмәселелердіңатапайтқандаэмоциялықкүйімәселесітәртіппенәсерленуарақатынасыт.б.мә
селелердіңбіруақыттақозғалуыболыпотыр. 

ПсихологияғабұлтерминдісезінупроцесінайқындауүшінТитпенер1909жылыенгізгенСонданбері

эмпатиякөптегенлексикалықмағыналарыменқатарпсихологиялықреңктергедеиеболды.[2]. 
Егерамерикандықжәнеевропалықпсихологиялықсөздіктергеқарасақондаэмпатиятерминінтүсінд

іруалалықтексимпатиятерминінтұжырымдаудағыәртүрліліккетеңкеледі. 
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Барлықмүмкіндігіншекөптегенпсихологиялықмектептергебұлұғымдарбірдейнебірін–

біріқайталайды. 
Эмпатияныңбарлықанықтамаларынқорытындылайкележиікездесетінтөртеуінатапайтуғаболады. 

1. Басқаныңқажеттілігінсезімінтүсіну. 

2. Табиғаттыөнеробьектісіноқиғалардысезіну. 
3. Басқаларменаффектіліқатынасбасқаныңнетоптыңкүйінбөлісу. 

4. Психотерапевтіңқасиеті. 

 

Шындығындабұланықтамаларэмпатияныпроцессретінденеқасиетретіндекөрсетіпотыр.Алдыңғы
үшеуіэмпатияныңісжүргізужағынқарастырады.Зерттеулердіңмақсаттарынабайланыстыәртүрлібағытт

ағыпсихологтарэмпатиялықәрекеттікпроцесініңкогнитивтінеаффективтіаспектілерінбөліпбереді. 

Эмпатияныңкогнитивтіаспектісіндеоғантеориясынегізінденекоммуникациялықжүйегеенгізілген
процессретіндеқараутенденцияларықалыптасқан.Америкапсихологиясындаэмпатиятұлғаларарасында

ғықатынастықастамасызететінперцептивтіактретіндекеңінентараған.Көптегенжағдайдаәлеуметтіксезі

мталдықұғымындасипатталады,бұлдегенбасқаадамныңбергенбағасыменөзбағасынесепкеалаотырып,с
оладамныңсезіміменойынтүсінебілетінжекеадамныңқабілетінбілдіреді. 

ТұлғаларарасындағықатынаспсихологиясыменжекеадампихологиясындаДаймнодтыңэмпатияүғ

ымыжөніндегіұсынысыкеңтаралған.Эмпатиябасқаныңіс-

әрекетіменсезімінеойынажәнеоныңүлгісібойыншажандүниеқұрылымынаөзінжорамалдайкөшіру.[3].  
Даймонднегізіненадамдардыңбір-

бірінқабылдауқабілетінбелгілібіржағдайлардыңжауабынжорамалдауқабілетінзерттеген.Мысалы:Егер

барлығынкешкешақырып,сенішақырмайтастапкетсе,сенренжіпқаласыңғойсенсияқтыДжодаөгелердіб
асқалардышақырып,онышақырмайтастапкетсеңренжиді.Эмпатияныңбұлтүрліпредиктивтідепатапкетк

ен.Бронфенбреннерэмпатияныәлеуметтікинсайтадамдардыңбір-

бірінтүсінудегіөзгешелікдепанықтайды.[4].Олдаөззерттеуінпредиктивтіэмпатиянегізіндеқұрған.Эмпа

тиялықөзараетушілікосыбағыттағыпсихологтардыңтүсіндіруіншеойлыкоммуникациябасқаадамныңіш
кідүниесіндегіойдыңқайтпақалпынакелуіДоймонд,Бронфенбреннержәнебасқаларыэмпатияныпроцесс

ретіндесипаттайды,алайдатәжірибежүзіндеоныжекеадамғатәнқасиетретіндезерттейді.  

Эмпатиянысезінуактісіретіндетүсінуөзтараған.Бұлэмпатияөзінбасқаныңорнынақоябілуоныңреа
кциясынболжайбілу,қабілетібасқаныңэмоциялықпсихикасынакіребілу,басқаныңэмоциялықжай-

күйінтүсінебілу,қабілетібасқаныңпсихикасынакіребілубасқаныңаффектісібейімділуінтүсінебілу,қабіл

етікескіндеужәнеұқсастыруарқылыобьектініңсезімітүсінігініңтүрідепқарастырады. 
Эмпатияныжекеадамдыбасқаныңқайғылануытүріндепайдаболатынэмоциялықкүйретіндеқараст

ыратындатәсілбар. 

Бірқатарзерттеушілердіңайтуыбойыншабасқаныңсезімінбөлісуэмоциялықеліктеудіңнегізіндепа

йдаболуымүмкін.МысалыСалливенменФрессәртүрліжағдайлардаадамдардабірлесіпқайғылануболаты
нынатапкөрсетедіатапайтсақанаменбалаарасындамахаббатынатоптатобырдажәнет.б. 

Психоанализмектебіндеэмпатияауруадамменәрекеттестіктіңтиімдіжолынретіндеқарастырылды.

МысалыУналрефлексивтіэмпатияныегерқорғанысмеханизмдеріоныңжүріс-
тұрысынбұзсаадамныңнағыздәлжағдайынтүсінетінқабілетдепқарайды.[5]. 

БізайтыпөткендейФ.Олпорт,МакДауголлдыңсимпатияолкезкелгенбақыланыпотырғансезімкөрі

нісіреакциясысияқтытүсінігінеқарсыпікірдеболды.ЕгерЛиппсоныңартыншаОлпортеліктеуобьектісіні
ңшартысезінуаффектісідепесептедіондаОлпортеліктеудітуындаушыпроцестердіүйретусимпатиясыны

ңстадиясыретіндеқарастырады. 

Хемфридіңойыншабаланысимпатияғаүйретушарттысипаттаболады.Өзтәжірибесінбасынанопти

мулситуацияменбайланыстыракелебалаөзініңбасынанөткізгенреакциясыносыотимулғасәйкесөзектенд
іредіжәнеобьектініңәсерленуінұқтырады.МиллерменДолларделіктеудіңшарттырефлекторлықтеорияс

ынкөмекшірефлексидеясыненгізеотырыпеліктеуүйретупроцесіндеегеролқанағаттанумадақтаутуғызат

ынболғанжағдайдабекітілеотырыпжетілдіреді.[6]. 
Бондуражәнеоныңжолынжақтаушыларсыйлықберудіңаспаптыөзгешеліктерінжоққашығарды.О

лардыңойыншақуаттануүйренудіңнегізгіфакторыболыптабылмайды.Бақылаушыүлгініңсыртқыстиму

лғаәсерінбақылайкелеүлгініңмінез-

құлқынүйренуімүмкінүлгініңжауабыбақылаушыдаарнайыжағдайдажүзегеасатынішкіжорамалжауапта
рынтуғызады.Басқашаайтқандабақылаушыобьектініңжауабынөзіншетүсіндіредіжәнекөзалдынаелесте
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тедіүйренудіңмұндайтүрінБондураалмастырғандепатайды,олүлініңэмоциялықжауабынабақылаушын

ыңқайғылануынқайғылануалмастырғышыдепатайды.[7]. 

Эмпатиятәжірибеалмастырғышыменқайғылануалмастырғышыжүйесіндеүйренудіңерекшетүрір
етіндеқарастырыладыэмпатияарқылыбақылаушықайғылануалмастырғышынақосылады:олобьектініңқ

андайбіржорамалдантуындағанжай–күйінеқайғыланады. 

Оданкейінөзініңкөңілбілдіргенжауаптарыобьектідежағымдысезімтудырсаолэмоциялыққанағата
ладыжәнесоныынтасыменқайталайбереді. 

Эмпатияныаффектісезінудіңперцептивтіактретіндеқарастыратынавторлардыңөздерініңтестіұсы

нылған. 

КеррменСперофтыңтестеріДаймондтыңтестерінеұқсасегерсолайболсапринципібойыншақұралғ
ан. 

ДаймондКоттрелменбірлесіпжасалғанжұмысындаөзмектебіненбасқаэтноцентристикалықтенден

циялардыөлшейтінТАТ,РоршахтыңВекслер–
БельвюдіңКалифорнискидіңтестерінпайдаланғанэкспериментнәтижелерінсыналыпотырғандардыңөмі

рбаяныменсалыстырғанжоғарыдеңгейдегіэмпатияғасезімталоптимистбасқалардыңқамынойлағанәсем

қоршағанадамдарментезтілтабысатынтұлғалариеболғантөменгідеңгейдегіэмпатияғаинтроверттіберілг

енжұмыстыбұлжытпайқаталорындайтынұстамдыөзімшіладамдарғажұғымыжоқадамдарданәбденберіл
ушіліктіталапететінбірақөздерініңэмоциялықбайланысқаикеміжоқтұлғаларболған. 

Бронфербреннержыныстықөзгешеліктіңсезімітолдығынаәйелменеркектіңарасындағыбірнешеөз

індікқасиеттердіажыратыпберді.[8]. 
Егереркектіәйелжынысынасезімталдығынаөзжынысынадегенсезімталдықпенбірдейболсабірақс

алыстырмалытүрдеәйелдердіңеркектергедегенсезімталдығыкөбейетүседі. 

Өзжынысынасезімталеркектердіәйелдерагрессивтіөз-
өзінесенімдіменменшілдепқабылдайдыдаоләйелжынысынасезімталеркектердіәйелдердееркектердемү

сәпірәлсізбіреугебағыныштыдепқабылдайды.«Әйелдергееркектергедесезімталәйелдерекіжаққадаұял

шақшыдамды»болыпкөрінеді. 

ДаймондпенБорнфенбреннерэмпатияныадамдардытүсінудегікогнитивтіикемділікдептүсіндірет
ұрсадатүсінупроцесінжеңілдететінбөлініпалынғанөзіндікқасиеттерарасындаэмоциялықсезімталдықпе

нбайланыстықасиеттербастырольатқарадыекен.ӨзініңкеңкөлемдізерттеуіндеСтотлэндқызметтестерім

енэмпатияағымыныңигерілгенәлеуметтікүлгігебайланыстылығынзерттеді.Оныңжорамалыбойыншатұ
қымкөбейтушілікретібаланыңжанұядағыорнынигерілгенережелеріноныңэлементтікбейімделуінжәнек

елешектеоныңөмірдегіжағдайлардытүсінебілуменсолжағдайдағыжүріс-тұрысынанықтады. 

СользерменБергластыңанықтауыбойыншаеңэмпатиялысубьектілерқолайсызоқиғалардыбасқаад
амдарғажаңажобасалуғаеңаздәрежедебейімболадыжәнеолардыңәрекетінежазақолданудыталапетпейді

. 

Берльюпредиктивтіэмпатиямендәлелдеудеңгейініңбайланысынкөрсетіпберді.Әлеуметтікәрекет

тестікжағдайындабасқаныңорындыдәлелденгентысжақынырақболжайды. 
МартинменТумидіңэкспериментіндежоғарыэмпатиялысынаушыларөздерінтәуелсіздерретіндек

өрсеттіжекеадамарасындағыаффектіліөзгерістіашыпкөрсетті. 

Бірқатаржұмыстардаэмпатиялықәсерленушілікальтруистікжүріс-
тұрысдәлеліретіндеқарастырады.Либхартобьектіментанысукөмеккөрсетудіжеңілдететінінайқындады.

Олэмпатиялықәсерленушілікдискомфортынанарылуғаынталандырубасқағакөмекберугеталаптанудык

үшейтедідепжорамалдады. 

Сидмэнәйелдердіңбасқағакөмектесуэмпатиясынакөбірекбейімекенінтаптыоныңішіндекөбірекэ
мпатиялыжәнеауыржағдайдыбастанкешіргендербасқаларғақарағандакөмеккежиіұмтылады. 

Әлеуметтікпсихологиядаэмпатиярольдіқабылдаутәсіліретінденемесеәлеуметтікәрекеттестіктіже

ңілдететінқасиетретіндезерттелді. 
Осыұғымныңкөмегіменерлі-

зайыптылардыңрольдердітүсінуіменкеткенрольдерініңсәйкескелуіненнекедегіөзарабейімділікбайлан

ыстылығызерттеледі.Эмпатиясатушығасатыпалушыныңқажеттілігінтүсінугебасшығатоптаэмпатиялы
ққатынастардыңқалыптастыруғажұмысшығаапатсызжұмысүшінқажеттіқасиетретіндеқарастырылады. 

Нашаржетілгенмемлекеттердебұлқасиетмодернизациялықпроцестіжеңілдетедіоләртүрліұлттара

расындағыөзаратүсініктіқалыптастыруғакөмектеседі. 

Клиникалықпсихологияданевроздартерапиясынжеңілдететінтерапевтікқасиетібардепэмпатияға
зоркөңілбөлінеді.Эмпатияныңарқасындатерапевтерауруадамныңішкідүниесінеоныңэмоционалдыорта
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сынаенеді.Дәрігерауруадамныңқайғысынжұқырадыоныңмұқтаждығынқұрылымынаенедіегераурудың

обьективтісипатияныобьективтіқұралдаркөмегіменталдансаондасубьективтіаурудыңэмоционалдысур
еттемесіэмпатияарқылысезіледі. 

Психотерапевтэмпатиялықәсердіңсөзсізтәсілдерінқолданады–

паузалардауыстоныүндемеуемделушіменкерібайланыстықалыптастыруүшінпроекцияинтроекциятүрі
белгіленеді. 

Ауруадамментеңестіруоныңдәрігерлікрегрессиясынжеңілдетедіөйткеніалғашқыэмпатияанабала

диадасындапайдаболадыяғни,дәрігергеауруадамменбайланыстаболаотырыпосықарым-

қатынасүлгісінқалпынакелтірукерек. 
Алайдапсихотерапевтэмпатиядатолықашылмаған.Олбасқаадамдытүсінуүшінқорғаубасталмасы

нтөмендетеді,бірақөзініңэмоциялықортасындақалады.Клиницистпсихологтардыәртүрліпроблемаларп

сихофизиологиялықөзарабайланыстылықклиникалықэмпатияқасиетіретіндеэмпатиябайланысыпсихо
терапевттіңқасиетідепоныңэмоциялықортасындағыерекшеліктерімендәрігердіңэмпатиялықәсеріжеке

адамретіндегіневротикалықерекшелігіклиникалықэмпатияүшінназараударумәніқарым-

қатынастағысеріктесініңалаңдаушылығыназайтады. 
Әртүрліәлеуметтікжағдайындағыадамдардаэмпатияныңпайдаболуынкөрсетеді,эмпатияныңқорғ

аныссипатыт.б.қызықтырады. 

Психолог–неофренйдистератаменбалаарасындағыэмпатиялыққарым–

қатынастанбаланыңжекеадамретіндежетілуіқалыптасабастайды.БұлкөзқарастыСалливендеқолдайдыж
әнеэмпатия-

менбайланыстырады.Егеранасыбірденегеалаңдаулыболсаондабұлалаңдаушылықәзіргетабиға-

тынантүсініксізқандайдаэмпатикалықтәсілменэмоциялықжұқтыруарқылыбалағаберіледі.[9]. 
ПершбергэмпатиянытекқанаалаңдаушылықсезімменбайланыстырғанСоливендісынайотырыпба

лалықәсерленушілікқайғыру,жиіркенут.б.баланыңменжүйесіндегіэмпатиялықбайланысарқылыбекітіл

едіжәнеүлкенадамдажаңаланыппайдаболуымүмкін.Клиникалықпсихологтардыңзерттеуіншебалалард

ыңбейімделуіндегіқиыншылықтар. 
Анасыменарасындадұрысқалыптаспағанэмпатиялыққатынастарғабайланыстыневротикбалалард

ықайтаадаптациялаужолдарыныңбіріанасыныңбаласыменойнауы.Алдын–

алаанасыпсихотерапевтенкеңесалыпдайындалады,тексонданкейінойындабаламенэмпатикалықбайлан
ысқалпынакелтіреді.Трюэкспеноныңқызметтемтерініңмәлімдемесібойыншаневротикбалаларегердәріг

ерэмпатиясыболсаемделугетезкөнеді. 

Балапсихологиясысаласындаэмпатиянызерттеудіңжәнебалалардаоныңпайдаболуыныңнегізінса
лғанБекпенШтернболды.Эмпатияпроблемасыбаланыңжекеадамболыпқалыптастыруынабайланыстыә

леуметтікжүріс-

тұрыстүрлерінүйренудіжетілдіругебайланыстажәнедәстүрлітүрдесимпатиятерминіменсипаттауғабайл

аныстықалыптасабастады. 
Шындығындапсихологтардыбаланыңқоршағанортаныңсәтсіздіктеріндегенреакциясықызықтыр

ады.Валлондыбұлпроблемабаладаэмоциялықбаланыңжетілужайынабайланыстықызықтырадыжәнеол

баланыңүлкендерменбалалардыңсезімдерінеэмоциялықықыластыңэволюциясынатапкөрсетті.Валлон
ныңанықтауыншабазаөмірініңалғашқысатысындаөміріментекаффектсаласыарқылыбайланыстыэмоци

яныңжұғутүрінесәйкесайқындалды. 

МұндайтүрдегібайланыстыОбуховскийретінденеойдантысұйқастықдепсипатталадыжәнебасқаа
дамныңэмоциялықкөңіл-күйінбағдарлауқажеттілігінолэмоциялықбайланысқақажеттілікдепатайды. 

Валлонбойыншаекіжастанбастапбаласимпатияжағдайынакіреді.Бұлжастағыбалақатынастыңнақ

тыжағдайынажекекімніңқайғысынбөлісіпотырсасоғанбірлесіпқосылыпкеткендейболады.Симпатияжа

ғдайыоныальтруизмсатысында4-
5жасбалаөзіменбасқанысалыстырааладыбасқаадамдардыңәсерленушілігінтүсінедіөзқылмысыныңнен

әтижеберетініналдын-алатүсінеді. 

Осылайақырындағыпсихикалықжетілуденбалаэмоциялықжауапқайтарудыңтөменгітүріненқайы
рымдылықтыңжоғарғыөнегеліктүріненқайырымдылықтыңжоғарғыөнегеліктүрінекөнеді.Валлонныңэ

мпатияныңсатылыжетілуіжөніндегіойыәлікүнгедейінбалапсихологиясындатәжірибежүзіндедәлелден

бейотыржәнебірден-біржорамалретіндеқалды. 
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ОҚЫТУДАҒЫМАҒЫНАЛЫҚКЕДЕРГІЛЕРДІЖОЮДЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 
Аңдатпа 

Кіріспе.Заманауибілімберуортасыныңшынайыжағдайыоқытушықұндылықтаржүйесіменбілімал

ушықұндылықтаржүйесіарасындағымағыналықдиссонанспенбайланыстыоқуүрдісініңбірқатарнақтым
әселелерінтудырыпотырғанықазіргітаңдаөзектіболыпотыр.Оқумәселелерініңконтекстіндедәстүрлітүр

деқарастырылатынтектанымдық,когнитивтік,эмоционалдыққиыншылықтарменбірге,өмірлікқұндылы

қтарды,өмірлікқарым-

қатынастыәртүрлітүсінуарқылытуындайтынарнайымағыналықкедергілердеқарастырылуда.Мақалада
оқытушыменбілімалушыныңөзарақарым-

қатынасыбарысындамағыналықдиссонанстардыжоюғажаңағылымикөзқарасұсынылған. 

Теориялықнегіздемесі.Білімберумағыналықтұлғаныңдамуыжүретіндамытушыортаболыптабыла
ды,сондықтанбіліммазмұнынигерубарысындаоқушыныңжекелікмағынасықалыптасуыүшінарнайыжағ

дайтудыруқажет.Мұғалімменоқушыарасындағымағыналықөзараәрекетүрдісіндемағыналыққабылдау

дыңәртүрлідеңгейлеріпайдаболады. 

Нәтижелері.Оқуүрдісіндегімағыналықкедергілердісаралаумақалаавторыныңалдынаоқытудағым
ағыналықкедергілердіжоюбойыншабағытталғанжәнежанаматехнологиялардыіздеуқажеттілігінқояды.

Автормағыналықбастамалардыңтүрлітехнологияларынталдап,олардыңдидактикалықәсерлерінанықта

ды. 
Нәтижелердіталқылау.Әртүрліпсихологиялық-

педагогикалықтехнологиялардыталдауолардыоқытубарысындағымағыналықкедергілердіжоюүшінқол

данумүмкіндігінкөрсетті. 
Кілтсөздер:мағына,мағынақұраушылық,мағыналықкедергі,білімберу,оқыту,оқытушы,психолог

иялық-педагогикалықтехнология,мағынақұраушытехнологиялар. 
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PSYCHOLOGICALANDPEDAGOGICALTECHNOLOGIESFORREMOVINGSIGNIFICANTBAR

RIERSTOLEARNING 

 
Abstract 

Introduction.Thecurrentstateofthecontemporaryeducationalenvironmentisatopicalissueintheeducational

process,whichisrelatedtosemanticdispensingbetweenthesystemofvaluesandthesystemofstudentvalues.Intheco

ntextofeducationalissues,specialcognitivebarriers,whicharetraditionallyconsideredascognitive,cognitive,ande
motionaldifficulties,alsoarisethroughdifferentwaysofunderstandinglifevaluesandliferelationships.Thearticlepr

esentsanewscientificapproachtotheeradicationofmeaningfuldissimilaritiesintherelationshipbetweentheteacher

andthestudent. 
Theoreticalsubstantiation.Educationisadevelopingenvironmentforthedevelopmentofameaningfulperson

,soitisnecessarytocreateaspecialenvironmentforthestudent'spersonalitytodevelopthecontentofthecontent.Differ

entlevelsofmeaningfulperceptionoccurinthemeaningfulinteractionbetweenteacherandstudent. 
Results.Differentiationofmeaningfulbarriersinthelearningprocessputstheauthorofthearticleontheneedtos

earchfortargetedandindirecttechnologiestoeliminatemeaningfulbarrierstolearning.Theauthoranalyzedvarioust

echnologiesofmeaningfulinitiativesandidentifiedtheirdidacticeffects. 

Discussionoftheresults.Analysisofvariouspsychologicalandpedagogicaltechnologieshasdemonstratedth
epossibilityoftheiruseineliminationofmeaningfulbarrierstolearning. 

Key words: meaning, meaning barrier, education, teaching, teacher, psychological and pedagogical 

technology, meaning-based technologies. 
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ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕТЕХНОЛОГИИУСТРАНЕНИЯСМЫСЛОВОГОБАРЬЕРАВОБУЧЕНИЕ 

 

Аннотация 

Введение.Современноереальноесостояниесовременнойобразовательнойсреды,атакжесмыслово
йдиссонанссистемыценноситейобучаемыхипреподавателей,возникающийвобразовательномпроцессея

вляетсяоднойизактуальныхпроблемсовременнойнауки.Вконтекстеобразовательныхвопросовнарядуст

радиционнымизучениемвопросапозновательными,когнитивными,иэмоциональнымитрудностями,расс

матриваютсясмысловыепроблемывозникающиевпроцессевосприятияжизненныхвзаимоотношениииж
изненныеценности.Встатьепредставленновыйнаучныйподходкискоренениюсмысловыхдисонансоввов

заимоотношенияхмеждупреподавателемиобучающимся. 

Теоретическоеобоснование.Образованиеявляетсяразвивающейсредойдляразвитиязначимойличн
ости,поэтомуприобучениистудентовявляетсянеобходимымсозданиеособойсредыдляразвитияличност

нойзначимостистудента.Существуютразличныеуровнизначимоговосприятиявозникающиевучебномп

роцессемеждупреподавателемиобучающимся. 
Результаты.Авторстатьиопределяетнеобходимымпоискновыхтехнологииипроблемыискоренени

ясмысловыхтрудностейсталкивающихсявучебномпроцессе,посредствоманализасмысловыхтрудносте

йвучебномпроцессе.Авторпроанализировалразличныетехнологиисмысловыхинициатививыявилихдид

актическиеэффекты. 
Обсуждениерезультатов.Анализразличныхпсихолого-

педагогическихтехнологийпоказалвозможностьихиспользованияприустранениисмысловыхбарьеровв

процессеобучения. 
Ключевыеслова:смысл,смыслообразование,смысловойбарьер,образование,преподавание,педаг

ог,психолого-педагогическиетехнологии,смысловыетехнологии. 

 

Кіріспе 
Жаңабілімберустандарттарыныңенгізілуіжәнеосығансайкелетінәлеуметтіксұраныстыңқалыптас

уыпедагогикалыққауымүшіноқытудыңжаңанәтижелітехнологиясыніздеумәселесінөзектендіріпотыр[1
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,2].Заманауибілімберуортасыныңшынайыжағдайыоқытушықұндылықтаржүйесіменбілімалушықұнды

лықтаржүйесіарасындағымағыналықдиссонанспенбайланыстыоқуүрдісініңбірқатарнақтымәселелерін

тудыруда[3,4].Осыныңнәтижесіндебілімалушыоқуматериалынтүсініп,оқыпжәнеигеріпалыпкетеалмай
тын,алоқытушыоқытудыңзаманауистандартыныңталаптарынасайбілімдітолықжеткізеалмауыарасынд

ақарама-

қайшылықтартуындайды;бұлжердемағыналықдеңгейдеоқуматериалынақолжеткізумәселесіерекшемә
нгеиеболады,өйткеніоқумәселелерініңконтекстіндедәстүрлітүрдеқарастырылатынтектанымдық,когни

тивтік,эмоционалдыққиыншылықтарғанатуындамайды,соныменбіргеөмірлікқұндылықтарды,өмірлікқ

арым-

қатынастыәртүрлітүсінуарқылытуындайтынарнайымағыналықкедергілерпайдаболады[5].Бұлжердема
ғыналықкедергілербілімалушыдағанаемес,оқытушыдадапайдаболуымүмкін,білімберуүрдісініңсубъек

тілеріндебіруақыттамағыналықкедергілердіқалыптастыру,білімдіигерументаратуүрдісіөтетиімсізжәне

нәтижесітөменболады[6,7].Оқусубъектілерініңөзбетіментуындағанмағыналықкедергілердіжеңунемес
еоныңуақытағымындағыкөрінуінтөмендетумүмкіндігіөтетөмен,арнайыкүшкерек,оныңішіндеоқытуш

ыларарнайытехникаларды,тәсілдердіжәнетехнологиялардымеңгеруітиіс. 

Бұлмақаланыңмақсатыоқытудағымағыналықкедергілердіжоюдыңпсихологиялық-

педагогикалықтехнологияларыныңдидактикалықресурстарынаталдаужүргізуболыптабылады. 
Заманауиғылымдасабақшеңберінденемесеоқужағдайындабірғанаситуациялықмағыналардыңту

ындауынамүмкіндікберетінғанаемес,соныменбіргеқұндылық-

мағыналықдамудыңбарлықтраекториясынаықпалететіндидактикалықтехнологияныжасауғаталпынуда
.Бұлтехнологияларбілімалушылардымағыналық-

өмірлікбағытталудыөзектендіруге,құндылықтардықалыптастыруға,өмірлікмақсаттардыанықтауғашақ

ырады[8,9,10,11,12].Дидактикадаолардыңмағыналықбастамашыләлеуетініңдеңгейінеорайбұндайәдіст
ерментехнологиялардыңбірнешетүрлеріұсынылған.Жалпыбұндайтехнологияларменмеханизмдерді,ол

ардыңоқуүрдісініңтәжірибесіндежүзегеасуынсипаттауоқытуүрдісініңбарысындаоқытушыменбілімалу

шыныңбағалаукөзқарасыарасындағықарама-

қайшылықретінде,оқушымағынасыменоқумазмұнынажетумәнініңдиссонансыретінде,қарым-
қатынастықөзараәрекеттебасқақатысушылармен«құрылымдануы»мүмкінөзініңқұндылықтарынвербал

дытүрдежеткізудіңшынайықиыншылығыретіндетуындайтынмағыналықкедергілердіжоюғакөмектесед

і[5].Бұндайтехнологияныңерекшелігіосымақаладасипатталады. 

Теориялықнегіздемесі 

Мағыналықкедергіқандайдабіріс-

әрекеттіжасаралдында,немесеоләрекеттіорындаубарысындапайдаболуымүмкіннақтыпсихикалыққалы
претіндетұжырымдалуымүмкін.Пайдаболғанқалып(мағыналықкедергі)іс-

әрекеттіңәріқарайорындалуынамүмкіндікбермейді,немесебұғаттауымүмкінжәнебасталғаніс-

әрекеттібұзыпжібереді.Бұндайқалыпонытөмендетуүшінәртүрліпсихологиялыққорғаныштықолдануы

мүмкінжоғарыжүйкелік-
психикалықжүктелудітудырады;бұлжердемағыналықкедергінің(сыртқынемесеішкі)туындауынаықпа

леткенсебептер,тұлғаданбейсаналықдеңгейдежасырынболуымүмкінжәнетұлғанеғұрлымжетілмеген(ж

асынанемесеәлеуметтікжоспарда)болса,олсоғұрлыміс-
әрекеттегіқиыншылықтардыңшынайысебептеріназырақтүсінеді[13]. 

Білімберумағыналықтұлғаныңдамуыжүретіндамытушыортаболыптабылады,сондықтанбіліммаз

мұнынигерубарысындаоқушыныңжекелікмағынасықалыптасуыүшінарнайыжағдайтудыруқажет.Е.Г.Б

елякованыңпікірібойынша«...әртүрліоқукезеңдеріндегіпәндердіоқудағымағыналыққұрылымныңжалп
ышарттарыоқытудыдараландыру,біліммазмұныніріктеуменигерудетұлғалық-

мағыналықфакторлардыбелсендіру,гуманитарлықмәтіндердітарту,аксиологиялықнегіздепәнаралықкі

ріктіруарқылыжүзегеасады.Мағыналыққұрылымныңарнайышарттарыбілімберумазмұныныңсапасы,бі
лімалушыныңжастық–

психологиялықерекшеліктері,олардыңбазалықмағыналыққұрылымдарыменбілімдеңгейлеріретіндекө

рінетінмәтінніңинтерпретациялықәлеуетіменбайланысты»[8,112–113б.]. 
Олмағыналыққұрылымды«педагогикалықөзараәрекеткеқатысушылардыңдаралықмағыналарын

ыңдамуыретінде–

педагогкалықөзараәрекеттің,педагогикалықмәнніңбасқасубъектілерініңтұлғалықмағыналарыарқылыо

лардыңжан-жақтылықтыигеруіжәнеолардытолықтыруы»-дептүсіндіреді[8,6б.]. 
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Оқуәрекетінебайланыстымағыналықкедергіекітүрлі:деструктивтікжәнеконструктивтікқызметті

атқарады.Мағыналықкедергініңдеструктивтіқызметіөзін-
өзібағалаудеңгейініңтөмендеуімен,креативтілікқабілеттіңжоғалуымен,білімберуәрекетініңтиімділігіні

ңтөмендеуімен,іс-

әрекетнәтижесінеқанағаттанбауменжасалады.Мағыналықкедергінің(өзінеқорғаныш,тұрақтандырғыш,
реттегішжәнежұмылдырушыаспектілерінқосатын)конструктивтікқызметіоқуіс-

әрекетініңсубъектісініңсанасыішкіжәнесыртқықақтығыстардантуындайтынзақымкелтірушікүйзелісте

рденқорғалауда,ағзаныңішкіресурстарыныңоңтайландыруыжүргенде,белсенділіккекедергікелтіретіно

йлаужәнееріктікүдерістертежелгендекөрінеді. 
Мағыналықкедергініжоютұлғағажаңадеңгейгеөтугемүмкіндікбереді,бұрынғыжасырынәлеуетін

өзектендіреді,алоңтайландырылғанресурстармазасыздықдеңгейінбірдентөмендетуге,психикалықүрдіс

тердіңсапасынтұрақтандыруға,бірқатаржаңақұрылымдардың–өзін-
өзідұрысбағалау,құрылымдықшешімдердіқабылдаудыңтуындауынамүмкіндікберетінжаңабағытқабел

сенділікбереді[14]. 

Д.А.Леонтьевмағыналықдинамиканыңтабиғидамуыныңберекендігін,сондайақәртүрлімағыналы
қтехникаларкөмегіменмағыналықортаныеркіндамытуғамүмкіндікбарекендігінкөрсетеді.Мағыналықр

еттеуүрдістерінбасқаруғабағытталғансубъектініңжекееріктібелсенділігіндамыту,соныменбіргебасада

мныңмағыналықдинамикасынбасқарумүмкіндігібар.Бұндайжағдайдамағыналықтехникаларпсихотехн

иканыңжекежағдайыретіндеәрекететеді.Мағыналықтехниканыңықпалетунысаныретіндемағыналықди
намика,оныңішіндемағыналыққұрылым,мағыналықтүсінужәнемағыналыққұрылысүрдістеріәрекетете

ді.Д.А.Леонтьевтіңпікірібойыншанақтыосыүрдістермағыналықортаныңөзгерістеріндежүзегеасады[15

]. 
Бұндаймағыналықтехниканыңөзгерістерінееріктікреттеу(ынталандырудыеріктібасқару)ерекшел

іктерін,мотивацияныжоғарылатунемесетөмендетумүмкіндіктерін,рефлексивтіталдауды,мағыналықта

ңдауерекшеліктерін,сократтықдиалогтехникасынжәнет.б.жатқызуғаболады[16].Бұлжердежекемінез-

құлықтықактілеререкшеліктерінеқалайықпалетужәненақтымағыналықдиспозицияарқылыадамдарғане
месезатқатұрақтықарым-қатынасқаықпалетудіжүзегеасыру,жалпымағыналықбағытталуды–

дүниетаным,өзінеқатынас,құндылықтаржүйесінқалыптастырунемесеқайтажасаужүреді. 

Психологиялық-
педагогикалықдискурстамағыналықбейнесипатындағымағыналыққұрылымбастауының,тәжірибелікн

ұсқаулықтарментехнологиялардыңтеориялықнегіздемелерібар(С.Ю.Зильбербранд,С.В.Гуровжәнет.б.)

[9,17,18,19,20,21,22,23].Бұндаоқытутехнологиялары,әдістеріменформаларыныңкөптігінескереотырып
,олардыңбарлығыныңбірдейоқуқұрылымдарын,оқуқұндылықтарынжәнеоқумотивтерінқалыптастыру

немесеқайтажасауүшінқажеттімағыналықбастамалықәлеуетібардепайтаалмаймыз. 

Заманауипедагогикалықпсихологиядақолдануымұғалімніңнемесеоқытушыныңбілімалушының

мағыналыққұрылымдықіс-
әрекетінбелсендіруінемүмкіндікберетінтехнологиянызерттеуменбайланыстыбөлімбар.Мағыналықбел

сендірутехнологиясынжасаумағыналыққұрылымбастамасыныңпсихологиялықмеханизмдерінескеруді

,сондайақмағыналыққұрылымдытежейтінмеханизмніңәрекетінескерудіталапетеді[1,2]. 
Жаңадидактикажаңакөзқараста«...дәстүрлідидактикағасай,технологиябілімберуүрдісініңмазмұн

ынақарым-

қатынасыбойыншаекіншісанатта,өзіндікқұрылым,оныжүзегеасырушымеханизмретіндекөрінеді.«Жаң
адидактикада»керібайланыс–

мазмұнтехнологиядан,педагогтыңәрекетіндегітехнологиянегізделетінісоншалықты,өзінесолмазмұнды

бағындыратыныжиікезедеседі.Бұныөзінеерекшемәселелікмазмұндыбағындырыпалатынбілімберутехн

ологиясыретіндегідиалогүлгісіненкөругеболады.Бұданбасқатехнологияныңөзімазмұндықдәрежегеөту
імүмкін.Егермазмұндыигеругетиістінәрседегенгекеліссекжәнесолдиалогарқылыоқуматериалыныңқан

дайдабірбөлігіигерілгендепболжасақ,ондасолдиалогтыңөзіигерілгенболадыжәнемазмұнретіндедұрыст

үсіндірілген.СоныменЖаңадидактикағасай,оқытуда«абырой»емес,білімберутехнологиясысияқтысала
ғаие.Бұлжерде«абырой»психологиялық,адамгершілік,дидактикалыққолдау»оқытуүрдісініңмағыналы

ққұрылымбастамасыныңпсихологиялықмеханизмдеріретіндеқарауғамүмкіндікбереді[2,18б.]. 

Мағыналықбастаматеориясынасүйенеотырып,оқытуүрдісінұйымдастырудыңшынайыәдістемел

ерінемағынаенгізудіңбастапқыалғышарттарынкөрсетугеболады:«педагогикалықтехнологияретіндеоқ
уүрдісіндеқұндылықтық-

мағыналыққұрылымдардықалыптастыруғабағытталғантехнологиялардыңәртүрлімағынақұраушылықә
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леуетіменолардыңмағыналықөзектілігіменмағынақұраушылықәлеуетініңдеңгейінебайланыстыоқуүрд

ісініңтәжірибесіндежүзегеасырудыңәртүрлітраекториясыбар.Мазмұндысубъективтілеудіңтехнология

сы(онымүмкіндігіншеашылатынмағынаментолықтыру),оныбірмерзімдікжәнеарықарайобъектілеу(маз
мұнныңбарлығыүшінмағынасыболғанда),білімалушының(әркімөзіүшін)мағынаныигеруі,білімалушы

ныңоқыпжатқаннәрсесініңмағынасынашыпжәнеигергенгедейінгіоқытушыанықталғанмазмұнныңарты

қшылықтарынжоспарлапжәненақтылаусәтіндеоқытуүрдісінжобалағаннанжүзегеасырғанғадейінгілоги
касынқұрылымдаудакөрінетінмазмұнбірнешедеңгейдеқұрылымданатынынескереотырып,шынайыоқы

туүрдісіндежүзегеасуытиіс»[2,70б.]. 

Теориялықталдаудидактикалықтехнологияны,олардыңәлеуетінмағынақұраушыбастамаретіндег

ікөзқарастаэмпирикалықзерттеудіңжаңадеңгейінешығуғамүмкіндікберді. 

Нәтижелері 

И.Е.Нестеренконыңзерттеуіндемағынақұраушылықтыңүлкенәлеуетікөзқарасыбойыншаоқытуүр

дісініңдәстүрлідидактикалықтехнологиясынталдаужәнебағалауғаәрекетжасалдыжәнежоғарымағынақ
ұраушылықәлеуеттіңтөмендегідейтехнологияныңтипологиясыұсынылды[19]: 

–

білімалушылардың(мағыналыққұрылымменмағыналықтолықтырулардыөзектендіруарқылымағынабе

йнелікбастамалар)субъективтіктәжірибесінөзбетіменөзектендірудіңбірқатараспектілерінқамтамасызе
тетінтехнологиялар; 

– диалог(ішкі,сыртқы,көптегендиалогтар,мәдениетаралықдиалогтар)технологиясы; 

– ойындыққұрылымдарды(рөлдік,дидактикалық,оқу-
іскерлікжәнеойынныңбасқадатүрлері)қолданутехнологиялары; 

– мәселелік-

шығармашылықтехнологиялар(мәселелікжағдайлардықұружәнерефлексиясы,«мағыналы»ситуациямі
ндеттеріншешу)»; 

– өзін-өзібағалаумен,өзін-

өзіанықтау,сондайақөзіндікрефлексиятапсырмаларыменбайланыстытехнологиялар; 

– білімалушыны(өзін-
өзітануғатапсырма,эмпатияныдамыту,ұжымдықсананықалыптастырушыретіндетұлғааралықжәнетұлғ

адантысқұндылықтардыдамыту)психологиялық-

дидактикалыққолдаудықамтамасызететінтехнологиялар. 
 

Мағыналықкедергініңболуытұлғалықмағынаныңтолықашылуүрдісінекедергікелтіреді,білімалу

шыныоқуматериалдарынантүңілдіреді,алнақтыланбағанмағыналықкедергілербілімалушыныңпедагог
тарменжәнеоқумазмұныменөзараәрекетінқиындатады.Мағынақұраушыэффектмұғалімтарапынанигер

угемүмкінболатынмазмұндықматериалұсынғансәтте,мұғалімтарапынансендіреалатынықпалболғандат

уындайды.Мұғалімменоқушыныңпікірлерібіріккенжағдайда,қолжеткізугемүмкінболатыноқуматериал

дарыныңмазмұнындамағыналықкедергілертуындамайды,өйткеніоқумазмұныоқушыларүшінжекетұлғ
алықмағынағаиеболадыжәнемағынақұраушылықбастаманыңқажеттілігіболмайды.Егеригеругеміндетт

іматериалмазмұныоқушыдакеліспеушіліктудырса,ондаәртүрлідәрежедекөрінетінмағыналықкедергіле

ртуындайды.Оқушыұсынылғаноқумазмұнымен,өзіндегімағыналыққордысалыстырыпкөреді,егермағы
налықнегіздерісәйкескеліпжатсакогнитивтікдиссонанстуындайдыжәнемағынатуғызуболмайды.Өйтке

нібілімалушыныңмағынақұраушылығыныңнегізгібастауыоқуүрдісініңмазмұндықаспектісіболыптабы

лса,ондамағынақұраушылықсипат,осығансәйкесмағыналықкедергініңқалыптасутәуекеліне,оныңкеңіс

тіктік-
уақыттықсипаты:педагогпенбілімалушыныңарасындағы,оқуәрекетініңуақытшабірізділігінескереотыр

ыпбілімалушылартобыарасындамазмұндытаратуғаықпалетеді. 

Мазмұнментехнологияөзарабайланысты–
мазмұнтұлғаныңдамуын,оныңмағыналыққұрылымын«толықтырады»,алтехнологиядамудыңрезизеріб

олыптабылады.Егертехнологиямазмұнғабұрыскелсе,ондаол«жұмысістемейді»,бұлкезде«мазмұн-

технология»изоморфтықбайланысқағидасыбұзылады.Сондықтаноқытудағымағыналықкедергініжеңуг
емүмкінболатынтехнологиямәселесідидактикалықжоспарданпсихологиялықжазықтыққаауысады,өйт

кеніоқумазмұныоқытудыңәртүрлідеңгейіндеберілуімүмкін: 

– жобалаудеңгейінде–мәтін,белгітүрінде; 

– шынайыоқуүрдісідеңгейінде–
білімалушыныңсезімінің,эмоцияларының,ойларыныңпайдаболуыжәнекөрінуіретінде; 
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– тұлғалықдеңгейде–

білімалушыныңмағыналықөмірлікбасымдылығыныңжүйесі,оныңқұндылықтаржәнеөмірлікбасымдық
тарыретінде. 

 

Мағыналықкедергілердіжеңутехнологияларыоқытудыңнақтыжағдайындағыболжанғаннәтижеге
жетудіңнақтыдеңгейінқамтамасызететінпсихологиялық-

педагогикалыққұралдардыңқажеттікешенінигерудіңекіжақтыкезеңдікүрдісінкөрсетеді[22].Нақтыоқуү

рдісіндемағынақұраушылықбастамаүшінпедагогтардықажеттіәдістемелерменқаруландыруғамүмкінді

кберетінпедагогикалықтехнологиянытаңдаубойыншамәселенішешуүшін,психологиялық-
педагогикалықоқытутехнологияларын,олардыңмағынақұраушылыққаықпалынескереотырыпқарастыр

уғамәнберуқажет[23]. 

Е.С.Зорина«Оқытуүрдісіндемағынақұраушылықфакторыретіндемағынатехникаларынқолдануд
ыңпсихологиялықнегізі»зерттеуінде,әртүрліпсихотехникаларменмағынатехникалароқытуүрдісініңшы

найытәжірибесіндебілімалушылардыңмағынақұраушылықерекшеліктерінеқалайықпалететіндігінкөрс

етті[10,15].Олмодалдықперцептивтікықпалғабағытталаотырып,өзініңтөмендегідеймағынатехникалар
топтамасынұсынды: 

– мағынабейнеліктехникалар(ассоциациялықмағыналықбайланыс,мағыналықтолықтырулар,м

ағынабастаушыбейнелер–символдар); 

– диалогтықтехникалар(әртүрлідеңгейдегімағыналықтолықтықдиалогтары,полилогтар,моноло
гтар,мәдениетдиалогыжәнет.б.); 

– ойындықтехникалар(ойын-саяхаттар,рөлдікдидактикалықойындар,нақтыжағдайларәдістері); 

– өзіндіккөрінутехникасы(өзін-өзіанықтау,өзін-өзібағалау,рефлексия); 
– фасилитацияжәнеқолдаумағынатехникалары(эмпатиялықтапсырмалар,сенсорлықтренингтер

,«теңбе-тең»техникасы); 

– креативтіліктідамытумағынатехникасы(көптегеншешімдері,инсталляциясы,эвритмиясыбарт

апсырмалар,арт-техника). 
 

Оқытушыменбілімалушыарасындағымағыналықконсонанс,психологиялықтүсінушіліккежетума

қсатындаоқуүрдісінеаталғантехникаларқолданылыпжүргізілгенсыныптарда,мағыналықдамубастамас
ынанықтаутөмендегідейжүргізілді: 

– өзін-өзібағалаужәнеөзіндікрефлексия,қоғамдықмойындалуғақажеттілік(0,356,бұндаp≤0,01); 

– қоршағандарғақарым-
қатынас(«жақсыдостардыңболуы»(0,223,бұндаp≤0,05),«сезгіштік»(0,221,бұндаp≤0,05),«төзімділік»(0,

215,бұндаp≤0,05),эмпатикалыққабілеттідамыту(0,274,бұндаp≤0,05)); 

– әлеуметтікқұндылыққақарым-

қатынас((«өзпікіріндетұруғабатылдық»(0,197,бұндаp≤0,05),әлеуметтікинтеллект(0,227,бұндаp≤0,05),«
өнімдіөмір»(0,244,бұндаp≤0,05)). 

 

Е.С.Зоринаныңпікірібойынша,мағыналықкедергілердіжеңутәжірибесіндемағынатехникалардық
олданубойыншаэксперименттікзерттеуөзініңтиімділігінкөрсетті,оқумазмұнынақолжетудімағыналыққ

абылдаудеңгейікөтерілді,оқытушыныңбағалаунегізіндеконсонансқажетугежағымдыстратегиясыбарбі

лімалушыларсаныкөбейді[10]. 
И.В.Абакумовамағынақұраушылықтыңықпалетудегітехнологияның–

төменгіденжоғарыдәрежегедейінгідеңгейібойыншаиерархиялықтоптамасынұсынды[6]: 

1.«Ақпараттыкілттеутәсілі»критерийіненегізделгентехнологиялартоптамасы.Бұлтоптывербалд

ық,аудиовизуалдық,мультимедиялық,гипермәтіндікголографиялықтехнологияларқұрайды. 
2.«Оқуүрдісіәрекетететінкөлемініңүлкендігі»критерийібойыншатехнологиялартоптамасы.Бұлде

ңгейдеазакадемиялықкеңістікте–сабақтүріндежәнеоқусабақтарының(түсіндірушілік-

репродуктивтік,ақпараттық-компьютерлік,эвристикалық,мәселелік,ситуациялық-
ойындық,диалогтық)басқатүрлеріндематериалдыигерудіқамтамасызететінтехнологияларберілген. 

3.«“Мұғалім–оқушы”өзарақарым-

қатынасы»критерийініңнегізіндегітехнологиятоптамасы.Бұлтопқакіретіндер:субъект-

объектіктехнологиялар(түсіндіру,дәріс,ескетүсіретінәңгімелер,бейнеменжұмыс,машықтанутүріндегіж
аттығулар),субъект-субъектіктехнологиялар(Эльконин–Давыдовтың«Бейне–үлгілеу–

кіріктіру»әдістемесі,мәселеліккөрсетужәнеоқуматериалдарынқұраутехнологиясы,оқуүрдісінозыпкеті
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пқұрутехнологиясы,оқуматериалдарынберудіңірікөлемдіктехнологиясы);субъект-мәтін-

субъектіктехнологиясы. 

4.«Оқушыныңтанымдықіс-
әрекетініңсипаты»критерийібойыншатехнологиялардыңтоптастырылуы.Бұлтопқарепродуктивтітүрде

гі(оқушыларғаарықарайесінетүсіруарқылымұғалімніңтүсіндіруі)технологиялары,мәселеліктүрдегі(оқ

ытушыматериалдымәселелікенгізужәнеосыарқылыбілімалушыныңмәселелік-
ізденістікәрекетінынталандыру;мәселелік-

танымдықміндеттерқою;диалогтар,диспуттар,пікірталастар)технологиясы,зерттеутипті(жобаәдісі,реф

ераттықжұмыс,эксперимент,білімалушылардыңшығармашылықжұмыстары)технологиялары. 

5.«Білімалушыныңтұлғалық-
мағыналықдамуынқамтамасызетугеқабілеттілік»критерийіненегізделгентехнологиялар.Технологияны

ңбұлтүрі«білімдіберікигеруге»емес,«белсендіойлау»және«шығармашылықбелсенділікке»емес,көріну

діңәртүрлідеңгейіндетолғаныстыққалыптықұптайтынбілімалушыныңжекемағынақұраушылығынабағ
ытталған. 

Көптегенавторлармағынақұраушылықтехнологиянытүрлендіреді,біздіқызықтыратынракурстаөт

еүлкенәлеуеткеиедиалогтытехнологияретіндежекебөледі. 

Диалогтымағынанытаратуғабағытталғантехнологияретіндеқолданутаратушығабілімалушыныңт
әжірибесіүшінтұлғалықмағынаныңжасырынкүшін,мағыналыққұрылымменмағыналыққондырғылард

ыңөзектендіругемүмкіндікбереді[23].Толғанысретіндегі,біргеигергенбілімретіндегідиалогүлгісініңқұр

ылымы«тәжірибенітеруарқылытөмендегідейбазалыққұрамменсипатталады: 
- мағыналыққатынастардыңайырмашылықтары(«Менді»өзектендіруарқылы«Мен»мен«Менікін

і»бөлу); 

- полимодалдымағыналықкөрсету(санағаекінемесеодандакөпқатынастыбірмезгілдекөрсетудіұй
ымдастыруғабағытталғанқұрам);мағыналықтолықтырудеңгейінанықтау(өмірлікқатынастардағыкезде

сетіндәлелдердісезінудібастамашылдыққұрам); 

- құрылымдау(өмірлікқатынастарарасындағыәртүрлібайланыстардытабуғажәнеқұруғабағыттал

ғанқұрам)»[10,с.37–38]. 

 

Нәтижелердіталқылау 

Тұлғасызмәннентұлғалықмағынағатолытүсініккеауысудызерттеумеханизмібілімалушыныңмағ
ынақұраушылығыбастамасынатікелейбағытталғантехнологияныжасауға,оқуүрдісініңшынайытәжіриб

есіндеқұндылық-

мағыналықкедергілердіжоюғамүмкіндікбереді.Оқуүрдісініңшынайытәжірибесінемағынабастамашыл
дықтеориясыненгізуүшіннақтыкедергілероқытушытарапынаноқуүрдісінбасқарудыңміндеттіатрибутт

арыарасындағықарама-қайшылықтардыңбарболуы.Бұлқарама-

қайшылықтышешуүшінмағыналықпсихологияныңжетістіктеріненегізделгенжәнетектанымғабағыттал

ғаноқуүрдісініңтәжірибесіндемағынаныңқұрылымданумеханизмдерінсипаттаушыемес,сондайаққатыс
ушыныңмағынақұраушылықәлеуетінеықпалетушітехнологиясынтабатынжаңаоқытутехнологиясықаж

ет.Оқытуүрдісініңтәжірибесінебілімалушыныңмағыналықдамуыныңбастамашысыболатынәдістермен

технологиялардыжасапжәнеенгізукерек. 
Заманауипсхологиялық-

педагогикалықғылымдаоқуүрдісініңшынайытәжірибесіндемағыналықкедергілердіжеңетінбірнешетип

ологияұсынылған.Олардыңкөпшілігіэксперименттіктұрғыдансынақтанөткенжәненегізделген,мағынаб

астамасытехнологиясыретіндеқарастыруғаболады.Олардыңнақтыұқсастықтарыменайырмашылықтар
ыбар.Жалпыұсынылғантехнологиялардыңбарлығыүшнегізгімағыналықорталықтың(өзіне,қоршағанда

рғажәнеқоғамдыққұндылықтарғақатынас)дамуына,алүдерістік–

диалогтықжәнефасилитациялықтехнологияларғамазмұндынегізделген,бірақтасолрежиссураменжүзег
еасутәжірибесініңөзіндікерекшелігібар:жасерекшеліккебайланысты(оқушылар,студенттер,ересектер),

оқубағдарламаларыныңкүрделігіменұзақтық(қайтадаярлаужағдайы,білімберумақсаттарыныңерекшелі

гі,оқуұзақтығы,интербелсендіәдістердіңқолжетімділігіжәнет.б.)деңгейінебайланысты.Диалогтымағын
алықкедергініжеңудіңбазалықтехнологиясыретіндеталдаудаәртүрліавторлароныңнәтижесінмағыналы

қконсонансқажетуретінде,оқуүрдісініңәртүрліқатысушыларыныңбағалаукөзқарасынжақындатуретінд

етүсіндіреді,алөзкезегіндемағыналықконсонансадамғаөзінсыныптастарына,мұғалімінеэмоционалдық

тұрғыданжақынсезінуге,айтылғанпікірлерінтуыстықпікірдеқабылдауғамүмкіндікбереді. 

Қорытынды 



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

66 

Заманауипсихологиялық-

педагогикалықғылымдамағынабастамашылдықәлеуеттіигергендидактикалықтехнологиялардыңкөпбо
лғанынақарамастан,оқуүрдісіндегімағыналықкедергілердіжоюғакөмектесетінтехнологияларарнайызе

рттеудіқажететеді.Дидактикалыққарама-

қайшылықтышешуүшін,оныжеңуге«жұмысжасайтын»мағынатехнологияларқажет.Мағыналықкедергі
лердіжоятынтехнологиялароқытудыңнақтыжағдайындаболжанғаннәтижелергежетудеңгейінқамтамас

ызететінпсихологиялық-

педагогикалыққұралдардыңнақтыкешенінигерудіңекіжақтыкезеңдікүрдісінкөрсетеді.Бұндайкөзқарас

педагогтардыңқұралдықмүмкіндіктерінғанакеңейтіпқоймай,соныменбіргешынайыоқуүрдісінұйымдас
тыруда,оныңмақсатын,мазмұнынжәнеәдістерінқайтаойластырғандақажеттіөзгерістердіенгізугемүмкін

дікбереді. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚЖООСТУДЕНТТЕРІНЖАСӨСПІРІМДЕРДІЖОБАЛАУ-

ЗЕРТТЕУҚЫЗМЕТІНЕТАРТУҒАПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚДАЙЫНДАУ 

 
Аңдатпа 

ЗерттеужұмысыныңөзектілігіменжаңалығыпедагогикалықЖООстуденттерініңжасөспірімдерді

жобалау-

зерттеуқызметінетартуғадайындықмазмұнынанықтауүшінолардыңпсихологиялықдайындығымендай
ынболуыөтемаңыздыболыптабылады. 

Жобалық-

зерттеуқызметініңмәніменмазмұны,осықызметтіұйымдастыруәдістері,жасерекшеліктеріжәнежасөспір
імдерменнәтижеліқарым-

қатынастыұйымдастырутәсілдерідұрысжүргізуүшінпедагогикалықжоғарыоқуорныныңстуденттерінде

тереңбілімқажет. 
Жалпыбілімалушылардыңтанымдыққызметініңбарлықнегізгіқұрылымдықкомпоненттері(мақса

тты,орындаушылықжәнебақылау-

бағалау)өзмәнібойыншажасөспірімдердірефлексиядеңгейіжоғарыжобалау-

зерттеуқызметінетолығыментартуғамүмкіндікбереді. 
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TRAININGSTUDENTSOFTHESCHOOLOFEDUCATIONFORINVOLVINGTEENAGERSINRESE

ARCHPROJECTS 

 

Abstract 
Therelevanceandinnovationofthisresearchisincludedinthatpointthatpsychologicalreadinessandwillingne

ssplaygreatroleindefiningofwhattoteachstudentsoftheSchoolofEducationsothattheycaninvolveadolescenceinre

searchactivities. 
TheStudentsoftheSchoolofEducationshouldhavedeepknowledgeinintrinsiccharacterandcontentofresear

chprojects,methodsoforganizingthisactivity,age-

relatedfeaturesandwaysoforganizingfruitfulcommunicationwithteenagers.Generally,allkeystructuralcompone

ntsofcognitiveactivitiesoflearners(targeted,executive,andcontrol-
evaluation)allowinitsessencetoinvolveteenagersinresearchprojectswithhighlevelofreflection. 

Keywords:adolescence,cognitiveactivity,researchproject,studentsoftheSchoolofEducation,psychologic

alreadiness,preparedness. 
 

Введение.Существуетнеобходимостьнаучитьстудентов-педагоговвовлекатьобучающихся-

подростковвпроектно-

исследовательскуюдеятельностьнауровневысшегопрофессиональногообучения.Вподготовкестуденто
вкрешениютакойпедагогическойзадачиважнымсоставляющимявляетсяуровеньготовностииподготовл

енностисамойличности.Следуетподробнорассмотретьданныепонятия,посколькуотэтогозависитвыбор

инструментовихформированияиразвития. 
Раскрытиюпонятия«готовность»предшествоваланализзначенияэтоготерминавлингвистическом

плане.Существительное«готовность»определяетсяфилологамикаксостояниеготовности,подготовкакч

ему-то;решениеначто-то;состояние,вкоторомвсебылосделано,подготовленокчему-
то[1];состояниедеятельностныхспособностейсубъекта[2]. 

Применительнокнашемуисследованию,можноговоритьопрофессиональнойготовности,котораяо

тождествляетсяс«профессиональнойподготовкой»[3]иозначает«организоватьчто-

тодляопределеннойцели»;«научитьтому,чтонеобходимо»;«датьнеобходимыезнания». 
Этопозволяетвыделитьсущественныепризнакипонятия«готовность»,ккоторымотносят–

замысел;подготовка;обученностьтому,чтонеобходимо;способность;наличиенеобходимыхзнаний. 

Понятие«готовностькдеятельности»,трансформировалосьотпонятия«установки»,каксостоянияп
сихическойготовностикдеятельности,дообобщенногопоказателяуровняпознавательныхспособностей.  

Готовностькпознавательнойдеятельностипредполагаетпредварительноеформированиеуменийпо

знающегосубъекта. 
Понятие«готовность»рассматриваласьвруслеразличныхпоходовпсихологическойипедаго-

гическойнаукиинашлоотражениевисследованияхБ.Г.Ананьева,С.Я.Батышева,JI.C.Выготского,Ф.Гено

ва,A.Деркач,М.И.Дьяченко,JI.A.Кандыбович,Н.В.Кузьминой,А.К.Марковой,В.А.Сластенина,И.П.Раче

нко,В.В.Серикова,Д.И.Узнадзеидр. 
ПсихологическийаспектготовностикдеятельностибылвпервыераскрытвтрудахJI.C.Выготского,к

оторыйуказывалнаопосредованныйиосознанныйхарактердеятельностичеловека. 

ЗначительныйвкладвразработкупроблемыпсихическойготовностикдеятельностивнеслиБ.Г.Анан
ьев,Л.И.Божович,Н.Д.Левитов,А.Н.Леонтьевидр. 

Б.Г.Ананьеврассматривалпроцессформированияготовностикакпереходотпростыхкболеесложны

мфункциямдеятельности.Поегомнению,важноучитыватьвнутренниепотенциалыирезервы,которыевыс

тупаютвформеобщейиспециальнойготовностикдеятельности[4]. 
Рядавторов(М.И.Дьяченко,J1.A.Кандыбович,A.A.Деркач)врассмотренииготовностикдеятельнос

тиставятакцентнаустойчивостииситуативностиеепроявлений.Так,A.A.Деркачутверждает,чтопсихолог
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ическаяготовностьчеловека–

этопредпосылкаэффективностиегодеятельности,условиебыстройадаптациикусловиямтруда,професси

ональногосовершенствованияиповышенияуровнямастерства.Готовностькакпсихическоесостояниелич
ности-

этовнутренняянастроенность,установканаактивныеицелесообразныедействия.Поегомнению,возникно

вениесостоянияготовностиопределяетсяпониманиемзадач,осознаниемответственности,желаниемдоби
тьсяуспеха[5]. 

Готовностькдеятельности,психологическуюготовностьиподготовленностьвыделяетА.К.Марков

а[6]. 

Актуальностьданногоисследованиязаключаетсявтом,чтоименноподготовленностьимеетважноез
начениедляопределениясодержанияподготовкистудентовпедагогическоговузаквовлечениюподростко

ввпроектно-исследовательскуюдеятельность. 

Основнаячасть.Вомногихисследованияхготовностькдеятельностирассматриваетсячерезпризму
«установки». 

КатегорияустановкибылапредложенаД.Н.Узнадзе,которая,поегомнению,представляетсобой«не

котороецелостноесостояниесубъекта,моментегодинамическойопределенности»[7,с.18].Дляреализаци

иустановкинеобходимыдваусловия:актуальнаяпотребностьсубъектаиситуацияудовлетворениявозник
шейпотребности.Именнопривстречиэтихдвухусловийивозникаетустановка. 

ВэкспериментахД.Н.Узнадзебылодоказано,чтооднаждыреализованнаяустановканепропадает,ас

охраняетсякакготовность.ПомнениюД.Н.Узнадзеиегопоследователей,готовностьсубъектаквосприяти
юбудущихсобытийисовершениюдействийвопределенномнаправлениивыступаетосновойегоцелесообр

азнойизбирательнойактивности[8]. 

М.И.Дьяченкопонимаетустановкукак«…готовностькреализацииактуальнойвданнойситуациипо
требности.Установкаможетбытьустойчиволичностнойилиситуативнойпредрасположенностьюкопред

еленномувосприятию,осмыслениюиповедению.Примеромявляетсяожидание,намерение,ценностнаяор

иентация.Установкавыражаетвнутреннююпозициючеловека,еговзгляды,ценностныеориентациипоотн

ошениюксобытиям,фактам,людям,идеям»[8,с.171].ПодготовностьюМ.И.Дьяченкопонимаетактивно-
действенноесостояниеличности,определяемоемотивамииспособностями.Дляготовностикдеятельности

необходимызнания,умения,навыки,настроенностьирешимостьсовершатьэтидействия. 

ИзучаяличностныйфакторустановкивдеятельностиличностиК.А.Абульханова-
Славскаяустанавливает,чтоприпомощиабстракцииотсобственнойактуальнойпотребностисубъекттран

сформируетсявличность,наосновечегочеловеквступаетвдеятельность.Объективациявыражаетсявспосо

бностисубъектавосприниматьокружающуюдействительностькакнечтообъективное,тоестьсуществую
щеенезависимоотнего.ПомнениюК.А.Абульхановой-

Славской,объективацияестьспецифическоеотношениесубъектакмиру,вкоторомонсамоопределяетсяка

кличность,вкачествекоторойоноказываетсязатемсубъектомдеятельности[9,с.241]. 

ИерархическуюуровневуюприродуустановкиА.Г.Асмоловобъясняетвкачествемеханизмастабил
изациидеятельности.Онсчитает,чтосодержание,функцияипроявлениеустановокзависятоттого,накаком

уровнедеятельностионифункционируют.Причемуровнисмысловых,целевыхиоперациональныхустано

воквыявляютсявсоответствиисведущимиструктурнымиединицамидеятельности(мотив,операция,дейс
твие)[10]. 

А.С.Прангашвили,идеикоторогоанализируетК.А.Абульханова-

Славская,понимаетвысшийуровеньустановкикакмеханизм,обеспечивающийличностную,индивидуали

зированнуюконстантность(постоянство)соотношениясвнешниммиром[11,с.243-244]. 
Такимобразом,подпониманием«установки»влитературеразличаютдвавида,илиуровня,одинизкот

орыхнаправляетжизнедеятельность,адругойведеткдеятельности.ВконцепцииобъективацииД.Н.Узнадз

е,этообъясняетсяпостулатом«первичности»,раскрывающимприродуустановок. 
A.B.Петровский,определяетустановкукакготовность,т.е.предрасположенностьсубъектакдеятель

ности.Готовность,поегомнению,обеспечиваетустойчивыйцеленаправленныйхарактерпротеканиядеяте

льностипоотношениюкобъекту[12]. 
Такимобразом,взависимостиотместавструктуредеятельностиличностиустановкаприобретаетраз

личныеформыифункции.Так,всвязисдействием,установкапроявляетсякак«психическоесостояние»,ав

соотношениисцелостнойдеятельностью,установкуможнорассматриватькак«психологическуюготовно

сть». 
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ВзависимостиотспецификидеятельностиВ.В.Сериков,JI.A.Филимонюкготовностьопределяют,ка

к«условиеуспешноговыполнениядеятельности»,«условиеэффективностидеятельности»,«предпосылку
деятельности»,«системакачествличности». 

И.П.Раченкоподготовностьюпонимают«состояниеличности,способнойииспытывающейпотребн

остьпрактическиосуществлятьконкретныйтворческийпоиск». 
Готовностькакцелостноеобразование,качестволичностиизучаетсявработахГ.И.Хозяинова. 

Готовностькак«сложноекачестволичности,своегородасистемаинтегрированныхсвойств»рассмат

риваетсявподходахМ.И.Дьяченко,A.A.Деркачидр. 

Например,поФ.В.Бассинуготовностькдеятельностисостоитизосознанныхинеосознанныхустанов
ок.Так,осознанныеустановкивсвоюочередьвыявляютформыреагированияилимоделейвероятногоповед

ения,илиоптимальныхспособовдеятельности,даваятемсамымоценкусвоихвозможностейвихсоответств

иисвозможнымитрудностямиидостижимымрезультатом. 
В.Я.МясищевиА.Г.Ковалеврешаютпсихологическиевопросыопределенияготовностикдеятельно

стиисчитаютеетипичнымкачествомличности[13]. 

Вформевременногосостояния,готовность,формулируетсяН.Д.Левитовым,которыйподразделяете
енаповышеннуюипониженнуюготовность. 

ВисследованияхВ.Г.ОнушкинаиЕ.И.Огарева,готовностьхарактеризуетсостояниедеятельныхспо

собностейсубъекта,т.е.требуемыхзнанийиумений,атакжесостояниеегомотивационнойсферы. 

«Готовностьктомуилииномувидудеятельности–
этоцеленаправленноевыражениеличности,включающееееубеждения,взгляды,отношения,мотивы,чувс

тва,волевыеиинтеллектуальныекачества,знания,навыки,умения,установки,настроенностьнаопределен

ноеповедение»,-пишутМ.И.ДьяченкоиЛ.А.Кандыбович[14,с.4]. 
Наоснованиипроведенногоанализалитературы,мыопределяемготовностькдеятельностикакосо

боесостояние,котороевозникаетсогласноцелям,требованиямситуации,отражаетотношениеирезуль

татинтеллектуально-

личностногоразвитиясубъектаиобеспечиваетнаправленность,регуляцию,устойчивостьиэффективно
стьпредстоящейдеятельности. 

Готовностькдеятельностиспособствуютуспешномувыполнениючеловекомдеятельности,правиль

номуиспользованиюзнаний,опыта,личностныхкачеств,реализациисамоконтроляитрансформациисвое
йдеятельностиприпоявлениипрепятствий. 

Готовностькдеятельности–

этоцелостноеобразование.Целостностьееобусловливаетсяцелостностьюокружающейдействительност
и,личностиилюбыхсистем. 

Такимобразом,психологическаяприродаготовностираскрываетсянаосновеведущихположенийте

ориидеятельностиитеорииличности. 

Впедагогике,приизученииготовностичастообращаютсяквопросуоееформированиивразличныхв
идахдеятельности.ВработахМ.И.ДьяченкоиА.И.Кочетоваисследуетсяготовностьктруду.Имивыделено

12компонентовготовностиктруду,которыеонисгруппироваливтриблока:ведущие,критериальные,стим

улирующие[14,15].М.И.ДьяченкоиЛ.А.Кандыбовичвкачествеготовностирассматривают«сложнуюдин
амическуюструктуру,являющуюсявыражениемсовокупностиинтеллектуальных,эмоциональных,моти

вационных,волевыхсторонпсихикичеловекавихсоотношениисвнешнимиусловиямиипредстоящимизад

ачами»[8,с.172]. 
Рядисследователей(М.И.Дьяченко,Л.А.Кандыбович,В.А.Пономаренко)выделяютдинамический

характерструктурныхкомпонентовготовности.Изменчивостькачестваготовностисовпадает,поихмнени

ю,сэтапамиразвитиядеятельности. 

Описываявнешниеивнутренниеусловияготовности,исследователиговорято: 
-

 содержаниизадач(определяетсяособенностямиобъекта),ихтрудности,новизне,творческомхар

актере; 
-

 обстановкедеятельности,примереповеденияокружающих,особенностяхстимулированиядейст

вийирезультатов; 

- мотивации,стремлениикдостижениюрезультата,оценкевероятностиегодостижения; 
- нервно-психическомсостоянии,состоянииздоровьяифизическомсамочувствии; 
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-

 личномопыте,мобилизациисилнарешениезадачбольшейтрудности,уменииконтролироватьире

гулироватьсвоесостояниеготовности; 
-

 умениисамонастраиваться,разрешатьвнутренниепротиворечия,создавающимвнутренниеусло

виядляосуществлениядеятельности[14,с.35]. 
 

В.И.Аксенов,А.К.Громцев,Н.А.Половников,С.В.Феллерсчитают,чтоготовностьвключаетвсебятр

икомпонента:содержательный,мотивационныйипроцессуальныйиявляетсязалогомуспешностивсейпоз

навательнойдеятельностиучащихся[16,17,18]. 
ПрофессиональнаяготовностьучителярассматриваетсяВ.А.Сластениным,К.М.Дурай-

Новиковойвкачествеустойчивогопсихическогосостояния,соднойстороны,икаккачестваличности,сдруг

ой.Профессиональнаяготовность,сихточкизрения,являетсяпредпосылкойэффективнойпедагогической
деятельности[19]. 

Н.Д.Хмельиеепоследователи(Н.В.Друзина,Л.А.Ивахнова,А.А.Калыбекова,А.В.Нефедова,Н.Н.Т

ригубова,Н.Н.Хан,Г.С.Чинибаева),основываясьнатеориицелостногопедагогическогопроцесса,доказыв

ают,чтоготовностьформируетсявединомпроцессеподготовкиучителякпрофессиональнойдеятельности
[20,21,22,23]. 

Наоснованиивышеизложенного,процессформированияготовностикдеятельностисвязанссоздани

емблагоприятныхусловийдляреализациидеятельности;среализациейличностногопотенциала. 
Психолого-

педагогическиеисследования,прираскрытиивопросаоготовностипедагогакдеятельности,указываютнав

ажностьучетаструктурныхкомпонентовпрофессиональнойготовностипедагога(знания,уменияинавыки
,атакжеличностныехарактеристикиспециалиста).Наэтомоснованиивструктуруготовностибудущегоучи

телякпрофессиональнойпедагогическойдеятельностивключаютличностный,когнитивныйипраксиколо

гическийкомпоненты.Личностныйкомпонентотражаетмерувнутреннейготовностибудущегоучителякд

анномувидудеятельности.Когнитивныйипраксиологический–степеньвнешнейпроцессуально-
деятельностнойготовностисоответствующиххарактеристиквкомплексеивотдельности[24]. 

Пониманиепроектно-

исследовательскойдеятельностикакчастногослучаядеятельностистудентовпедагогическоговуза,атакж
евключениееевобщуюпрофессионально-

педагогическуюподготовкудаетнамоснованиепредставлятьготовностькпроектно-

исследовательскойдеятельностикаккомплексноеструктурноеобразование.Причемустановка,понашему
мнению,определяетактивизациюучебно-

познавательнойдеятельности,аготовностьнаправленанаосуществлениепроектно-

исследовательскойдеятельности. 

Комплексностьготовностикпроектно-
исследовательскойдеятельностиопределяетсяналичиемличностногоиинтеллектуальнойготовностивее

структуре.Личностныйкомпонентготовностисоставляютмотивпроектно-

исследовательскойдеятельности(интерес,потребностьввыполнении,нацеленностьнарезультат),познава
тельноеотношениеквнешнемумиру(пониманиезадачи,оценкуизначимость,знаниесредствдостиженияц

ели),соответствующийуровеньэмоционально-

волевогоразвитияпсихикиикоммуникативныхнавыков.Интеллектуальныйкомпонентготовностикпрое

ктно-
исследовательскойдеятельностисостоитизумственных,мыслительныхспособностейиментальногоопыт

аличности.Интеллектуальнаяготовностьстудентовпедагогическоговузакпроектно-

исследовательскойдеятельностиопределяетсявозрастнымиособенностямииуровнемразвитиякогнитив
нойсферы,освоеннымиобразовательнымипрограммамиинавыкамисамопознания. 

Анализнаучнойлитературыпозволилустановить,чтоготовностькдеятельностискладываетсяизуст

ановок,знаний,навыков,умений,мотивовдеятельности.Слаженноевзаимодействиеэтихкомпонентовобе
спечиваетактивизациюинастроенностьнауспешноевыполнениедеятельности.Учитывая,особенныйхар

актерпроектно-

исследовательскойдеятельности,какнаучныйитворческийпоиск,считаем,чтонаиболеезначимымиопред

еляющимвструктуреготовностиявляетсямотивационныйкомпонент.Отсформированностиэтогокомпон
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ентазависитобщаянаправленностьпроектно-

исследовательскойдеятельности,ееосмысленностьизначимость. 
А.Н.Леонтьевобосновываетвзаимосвязьдеятельностиспонятиеммотива.Мотив,поегомнению–

это«опредмеченная»потребность[25]. 

Впроцесседеятельностимотивынаполняютсяновымсодержанием[26].Следовательно,мотивыпро
ектно-

исследовательскойдеятельностиисходятизвнутренниххарактеристикстудентовпедагогическоговуза,та

киусловийвнешнейсреды. 

ИсследованиюмотивацииучебнойдеятельностипосвященыисследованияA.C.Белкина,Л.И.Божов
ич,А.К.Леонтьева,А.К.Марковой,Т.А.Матиса,А.Б.Орловавобластидидактикиипедагогическойпсихоло

гии.Л.И.Божовичвыделяетсредимотивовучебнойдеятельностите,которыесвязаныссодержаниемдеятел

ьностиипроцессомеевыполнения(познавательныинтересы,потребностьвовладениипознавательнымизн
аниями,умениями,навыками),другие,определяющиевзаимоотношенияребенкасокружающейсредой(по

требностьвобщениисдругими,потребностьводобрении,самоутверждении,потребностьзанятьопределен

ныйстатусвгруппе). 
ИсследованияЛ.П.Буевой,П.Я.Гальперина,В.В.Давыдова,В.П.Зинченко,М.С.Кагана,А.Н.Леонть

ева,Б.Ф.Ломова,A.B.Петровского,Н.Ф.Талызиной,Г.И.Щукиной,основанныенаположенияхтеориидеят

ельности,доказывают,чтовпроцессесвоегоразвитиячеловекготовкразличнымвидамдеятельности,чтобы

реализоватьсвойвнутреннийпотенциал. 
Вструктуремотивационно-

потребностнойсферыличностистудентовпедагогическоговузаможновыделитьдовольномногоразнообр

азныхмотивовипотребностей,которыеспособствуютформированиюихготовностиквовлечениюподрост
коввпроектно-

исследовательскуюдеятельность,отражаютсвоеобразиеиндивидуальныхкачествстудентовиоказывают

существенноевлияниенауспешностьвтворческойдеятельности.Ктакиммотивам,понашемумнению,отн

осятсяпознавательно-
исследовательскиемотивы(ориентациянаспособыдобываниязнаний);мотивысамообразования(ориента

циянаприобретениедополнительныхзнаний,умений;познавательно-

активные(интенсивностьумственнойработы,целенаправленностьвдостиженииистины,творчески-
самостоятельныйподходвпроцессепознания);социальныеипрофессионально-ценностные;статусно-

позиционные(стремленияутвердитьсявколлективе,утвердитьсвойсоциальныйстатус). 

Определяющеезначениевопределенииготовностистудентовквовлечениюподростковвпроектно-
исследовательскуюдеятельностьимеютценностипрофессиональнойипознавательнойдеятельности.Кце

нностнымаспектамискомойготовностиможноотнестиценностноеотношениекпроектно-

исследовательскойдеятельности,кпроцессупознанияитворческогопоиска,проявлениеинициативыисам

остоятельности,пониманиезначимостиисмыслапроектно-
исследовательскойдеятельностидлясовременногоподростка,егоразвития,гуманистическая,мировоззре

нческаяпозициятворческогоисследователя. 

Мотивационныйиценностныйаспектыготовностистудентовпедагогическоговузаквовлечениюпо
дростковвпроектно-исследовательскуюдеятельностьсоставляютеемотивационно-

ценностныйкомпонент. 

Заключение.Безусловно,готовностьстудентовпедагогическоговузаквовлечениюподростковвпр
оектно-

исследовательскуюдеятельностьпредполагаетсформированностьунихопределеннойсистемызнанийип

ознавательных,интеллектуальныхспособностей.Дляуспешногововлеченияподростковвпроектно-

исследовательскуюдеятельность,студентыпедагогическоговузадолжнызнатьсущностныехарактеристи
киисодержаниепроектно-

исследовательскойдеятельности,методыорганизацииэтойдеятельности,знатьвозрастныеособенностип

одростковоговозрастаиспособыорганизациипродуктивнойкоммуникациисподростками.Известно,чтос
подросткамиработатьсложнее,чемспредставителямидругихвозрастныхкатегорий.Подростковнеобход

имомотивировать,вызыватьунихинтерес,желаниеипотребностьвосуществлениипроектно-

исследовательскойдеятельности.Впедагогическойдеятельностиэтодаетсямногимсложнеевсего.Длятог

о,чтобымотивироватьдругого,особенноподростка,необходимосамомубытьмотивированным,увлеченн
ым.Намизвестныосновныепроблемныезонылюбогоподростка.Это,какправило,стремлениексамоутвер

ждениювгруппеижеланиедобитьсяпризнаниясверстников;возможностьраскрыться,взаимодействовать
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исотрудничатьвгруппесверстников;нигилистическоеотношениектому,чтоисходитотвзрослых;стремле

ниеузнатьсебя,раскрытьсвойвнутреннийпотенциалит.п.Знаниеособенностейподростковоговозрастапо

можетстудентамналадитьснимиконтактисформироватьосновныемотивывовлеченияихвпроектно-
исследовательскуюдеятельность. 

Помимосистемызнанийосодержаниииспособахорганизациипроектно-

исследовательскойдеятельностиустудентовпедагогическоговузадолжныбытьразвитыумственныеспос
обности,особенностипознавательныхпроцессовимыслительныхопераций,которыеявляютсяиндивидуа

льно-

психологическимиособенностямиличностииопределяютуспешностьвыполнениятойилиинойпродукти

внойдеятельности[27,с.338].Здесьбольшоезначениеимеетспецификаосуществлениястудентамимыслит
ельныхопераций:обобщения,абстрагирования,синтеза,анализа,сравнения,атакжеспособыихпознавател

ьнойдеятельностиирешенияпознавательныхзадач. 

Я.Коменскийв«Дидактике»писал,что«...уоднихспособностиострые,удругих-тупые,уодних-
гибкиеиподатливые,удругихтвердыеиупрямые,однистремятсякзнаниям,другиеувлека-

ютсямеханическойработой.Изэтогопереходадвойногородаспособностейвозникаетшестикратноесочета

ниеих...»[27,с.71].Этоподтверждаетданныеизпрактикиотом,чтокаждыйстудентиндиви-

дуален.Однаковлюбойстуденческойгруппеестьнекотороеколичествостудентов,которыепрояв-
ляютособыеспособности,довольновысокийуровеньинтеллектаижеланиерешатьпознавательныезадачи

нестандартнымспособом.Именнонатакихстудентовицелесообразноопиратьсяприорганизациипроектн

о-
исследовательскойдеятельностистудентов.Онизаряжаютдругихсвоимэнтузиазмом,мотивированность

ю,активностьюижеланиемполучитьэффективныйрезультат. 

Перечисленныевышехарактеристикисоставляютосновусодержательно-
когнитивногокомпонентаготовностистудентовпедагогическоговузаквовлечениюподростковвпроектно

-исследовательскуюдеятельность. 

Процессуально-

технологическийкомпонентготовностистудентовпедагогическоговузакпроектнойдеятельностивключа
етзнания,умения,навыки,способыдеятельности,которыесоставляютосновупроектно-

исследовательскойкомпетентности.Входенепосредственногоосуществленияпроектно-

исследовательскойдеятельностиформируетсяличностныйопыт,отражающийвнутреннийпотенциалсту
дентов. 

Данныйкомпонентискомойготовностиактивизируетсянаэтапепроблематизации,предполагаетпо

искивыборспособоввыполненияпроектно-
исследовательскойдеятельностиподростками,контрользапрактическимвыполнениемисследуемойдеят

ельности,организациюаналитическойипрезентационнойработыпоитогампроектно-

исследовательскойдеятельности.Иначеговоря,процессуально-

технологическийкомпонентготовностинаправленнаформированиеисследовательскихитворческихуме
ний.Ш.Т.Таубаева,кисследовательскимумениямотноситумениеприменятьобщенаучныеиконкретнона

учныеметодыисследования,формулироватьистроитьгипотезу,планироватьдействия,направленныенар

ешениезадач,контролироватьходвыполнениядеятельности,анализироватьрезультаты. 
Продуктивностьпроцессуально-

технологическогокомпонентаосновананасамостоятельности,инициативностистудентов,индивидуальн

остиикреативности.Исходяизданногоутверждения,данныйкомпонентискомойготовностиреализуетсяс

помощьюгностических,прогностических,творческихиуправленческихумений,которыестудентыпедаго
гическоговузареализуютвпериодпедагогическойпрактикиилиженапрактическихзанятиях. 

Исходяизосновныхструктурныхкомпонентовпознавательнойдеятельности,котораясостоитизцел

евого,исполнительскогоиконтрольно-оценочногокомпонента,готовностькпроектно-
исследовательскойдеятельноститакжепредполагаетналичиеконтрольно-

оценочногокомпонента.Этовыражаетсявумениистудентовконтролировать,проектироватьипрогнозиро

ватьсобственнуюдеятельность. 
Приовладенииконтрольно-

оценочнымкомпонентомсвоейдеятельностистудентамнеобходимопроявлятьдостаточновысокийурове

ньрефлексиииобъективностьсамооценки,чтобыотслеживать,пониматьирегулироватьизменения,проис

ходящиевдеятельности. 
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Несмотрянато,чтопонятие«готовность»исследователи(М.И.Дьяченко,Л.А.Кандыбович,В.А.Пон

омаренко,Н.Д.Хмель,Л.А.Ивахнова,А.А.Калыбекова,Н.Н.Тригубова,Н.Н.Хан,Г.С.Чинибаева,П.П.Гор
ностай,Л.Н.Куликова)трактуютпо-разному,выделяетсяобщийметодологи-

ческийподходкегопониманию.Общностьвзглядоввыражаетсявтом,чтоисследователирассматриваютпо

нятие«готовность»какинтегрированноесложноеобразование,котороеобладаетсоциальнозначимымимо
тивами,совокупностьюпсихологических,педагогическихидругихзнаний,способамидеятельности,опре

деляющимифункционированиесистемы(педагогическогопроцесса). 

Такимобразом,готовностьстудентовпедагогическоговузаквовлечениюподростковвпроектн

о-исследовательскуюдеятельность–этоинтеллектуально-
личностноеобразование,котороеотражаетсформированностьпроектно-

исследовательскойкомпетентностистудентовивключаетмотивационно-ценностный,содержательно-

когнитивный,процессуально-технологический,контрольно-
оценочныйкомпонентыкакпоказательовладениястудентамиспособамиорганизациидеятельностиподро

стков,наосновеактуализацииихпознавательныхспособностейисотрудничествавусловияхпедагогическо

гопроцессашколы. 
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Д.С.Қожахметов1,А.М.Әмірова2 
1,2АлматықаласыБілімбасқармасының"№1оқушыларүйі" 

Алматы,Қазақстан 

 

ИНТЕРАКТИВТІОҚЫТУӘДІСТЕРІСТУДЕНТТЕРДІҢШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚАБІЛЕТТЕРІН

ДАМЫТУДЫҢҚҰРАЛЫРЕТІНДЕ 

 
Аңдатпа 

Қазіргітаңдағымұғалімдергекездесіпжүргенстуденттіңтанымбелсенділігіменқызығушылығыны

ң,тіптіоқуғақұлқыныңтөмендеуісияқтымәселелердіңбастысебептерініңбірі–

оқытудыұйымдастыруформаларының(дәріс,семинар,практикалықсабақт.б.)бірсарындылығы.Ендеше,
қазіргіоқытудыұйымдастыруформаларықандайболукерекдесек,ол–

текшығармашылболуыкерек.Шығармашылықдегенсөздіңсырынаүңілсек,«шығармашылық»сөзініңтөр

кіні–
«шығару»,«іздену»,«ойлаптабу»дегенгекеліпсаяды.Студенттердіңшығармашылыққабілеттеріндамыту

даоқытудыңинтерактивтіәдістерінпайдаланудыңмаңызызор. 

Интерактивтіоқытуәдістерістуденттергетүрліситуацияларменмәліметтердіталдап,сараптап,зерт
теубарысындашығармашылықөнімжасауғамүмкіндікбереді. 

Кілттіксөздер:шығармашылық,іздену,ойлаптабу,интерактивтіоқытуәдісі. 
 

Д.S. Kozhahmetov1, А. М. Amirova 2 
1,2"House of schoolchildren No. 1" of the Department of Education of Almaty 

 

INTERACTIVETEACHINGMETODSASAMEANSOFDEVELOPINGSTUDENTS
,
CREATIVEABIL

ITIES 
 

Abstract 

Nowadays,teachersarefacedwithsuchproblemsasreductionofcognition,interestandevenreductionincom

mitmenttoteachingstudents.Allofthemonotonyintheeducationalforms(classes,seminars,workshops,etc).Totheq
uestionwhatshouldbetheorganizationofeducationalformscanbecreativeanswer.Ifyoudelveintothemeaningofthi

sword"creativity"isfromtheword«tocreate,toapplyfor,tocomeupwith.Inthedevelopmentofcreativeskillsofstude

ntsusinginteractivetrainingmethodsveryuseful. 
Methodsofinteractivelearningforstudentsintheanalysis,examinationandresearchcreativelytoworkproduc

tivelyinavarietyofsituationsandinformation. 

Keywords:creative, research, ingenuity, interactive methodsofteaching. 
 

Д.С.Кожахметов1,А.М.Амирова2 
1,2"Домшкольников№1"управленияобразованиягородаАлматы 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕМЕТОДЫОБУЧЕНИЯКАКСРЕДСТВОРАЗВИТИЯТВОРЧЕСКИХСПОС

ОБНОСТЕЙСТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 

Внашиднипреподавателисталкиваютсястакимипроблемамикаксниженияпознавательности,инте

ресаидажеснижениестремлениякучебестудентов.Всеэтоотоднообразностиворганизацииучебнойформ
ы(урок,семинар,практическиезанятияит.д).Навопроскакойжедолжнабыторганизацияучебнойформымо

жноответитьтворческой.Еслиуглублятьсявзначениеэтогослово,то"творчество"этоотслов"творить,соис

кать,придумать".Вразвитиитворческихнавыковстудентовиспользованиеметодовинтерактивногообуче
ниеоченьполезно. 

Методыинтерактивногообучениядаютвозможностьстудентамприанализе,экспертизеиисследова

ниитворческипродуктивноработатьвразличныхситуацияхиинформациях. 

Ключевыеслова:творческий,исследовательский,изобретательность,интерактивныеметодыобуч
ения. 

Біз«Өмірбойынажететінбілімалу»моделінен 

«өмірбойыбілімалыпөту»моделінекөшугетиіспіз. 
 

Н.Ә.Назарбаев 

 

ҚазақстанРеспубликасыныңОртабілімдідамытутұжырымдамасындабілімберумекемелерініңеңн
егізгімақсаты«дүниетанымдық»,«құзырлылық»,«шығармашылық»депатапкөрсетілген.Осықұжатташ

ығармашылықтуралы:«Шығармашылық–бұладамныңөміршындығынаөзін-

өзітануғаұмтылуы,ізденуі.Өмірдедұрысжолтабуүшінадамдұрысойтүйіп,өздігіненсапалы,дәлелдішеші
мдерқабылдайбілугеүйренуіқажет.Адамбойындағықабілеттеріндамытып,олардыңөшуінежолбермеу,о

ныңруханикүшіннығайтып,өмірденөзорнынтабуғакөмектеседі.Себебі,адамтуындығанаемес,жаратуш

ыда.Олөзін-өзіжетілдіругеде,соныменқатарөзінен-
өзіжойылуғадақабілетті.Адамныңөзболмысынтануғаұмтылысынакөмектесіп,тереңдежатқанталап-

тілегін,қабілеттеріндамыту,соларқылыоғантолыққандыөмірсүруүшінруханикүшберу–

білімніңбастымақсаты»,-

делінген.Тұжырымдамақоғамда«орындаушы»адамнангөрі«шығармашыл»адамғадегенсұраныстыңкөп
екендігінкөрсетеді. 

Жоғарыоқуорындарындағыоқытуүдерісістуденттердіңшығармашылықойлауқабілетіндамытып,

олардыңдербесзерттеушіқызметінежақындайтүсуінеықпалетеді.Солсебептістуденттердіңшығармашы
лықрөлінарттырудыбіздіңқоғамбастымақсатетіпотыр. 

Сондықтанбүгiнгiтаңдажоғарыоқуорындарындабiлiмберументәрбиелеужүйесiнежаңашақарап,с

туденттердіңсаяси-
әлеуметтiк,шығармашылықмүмкiндiктерiнөрiстетiпжәнеолардыңөздiгiнендамуынаәсерететіншығарм

ашылықіс-әрекеттерінқалыптастырумәселелеріпедагогикалықтұрғыданғылыми-

зерттеудекөкейкестiмәселеболыпотыр. 

Бұлмәселетуралыжазылғанойлар,тұжырымдамалар,көзқарастар,еңбектербаршылық.Студенттер
діңбілім,біліктілігіндамытудашығармашылықтыңалатынорнытуралығылымныңәртүрлісалаларындазе

рттеулержасалған: 

Педагогикасаласындашығармашылықіс-
әрекеттіқалыптастырумәселесібойыншабіршамаеңбектерқорыжинақталған: 

-

бастауышсыныпоқушыларыныңшығармашылыққабілеттеріндамытуотандықғалымдарБ.А.Тұрғынбае

ва,Б.Н.Қадірова,Г.Е.Нұрмұханова,Д.Ж.Кішібаеваныңеңбектерінде; 
-оқушыларменстуденттердіңшығармашылықіс-

әрекетінөнерарқылыдамытумәселелеріИ.Р.Халитова,Ә.Ә.Сағымбаев,М.А.Сутееваныңзерттеулеріндео

рыналған. 
 

Жалпышығармашылыққабілетініңқұрамдаскомпоненттерінанықтауғабағытталғанеңбектердеже

ткілікті,атапайтсақ,И.Л.Лернердің,А.Н.Луктың,В.И.Андреевтің,А.Л.Яковлевтің,И.Д.Левитов,Д.Б.Бого
явленскаяныңеңбектері. 

Тұлғаныңшығармашылыққабілетініңпсихологиялықнегіздері: 
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-

ресейпсихологтарыШ.А.Амонашвили,Б.Г.Ананьев,Л.И.Божови,Л.С.Выготский,В.А.Крутецкий,А.Н.Л

еонтьев,А.Н.Лук,А.Я.Пономарев,И.Н.Семенов,Д.Б.Эльконинніңеңбектерінде; 
-

еліміздегіпсихологтарЖ.Аймауытов,Қ.Жарықбаев,Р.Б.Каримова,М.С.Мұханов,Ж.И.Намазбаева,Х.Т.

Шерьяздановат.б.еңбектеріндеайқындалған. 
 

Философиялықэнциклопедияда:«Шығармашылық–

бұрынешуақыттаболмағанжаңабірнәрсетудырушыәрекет»депжазылған.1 

Ал,энциклопедиялықсөздікте«Шығармашылық–адамныңіс-
әрекетіндегіөзбетіншежұмысжасауменбелсенділіктіңеңжоғарыформасы.Бұлқандайдабірнәрсеніөзгерт

у,жетілдіру,жаңасынойлаптабу,түпнұсқасыншығаруғадегенқажеттілік»делінген.2 

Сонымен,ғалымдардыңшығармашылыққабергенанықтамаларынаталдаужасайотырып,соныңнег
ізіндеөзімізшығармашылықтыңмәнінемынадайанықтамабереміз:шығармашылық–

бұлжекетұлғаныңқойылғанміндеттердішешуденемесебірнәрсеніжетілдірудебелсенділікпендербе

стіктанытаотырып,өмірдеболмағантыңжаңалықтардытуындататынмақсаттыіс-әрекеті. 

Шығармашылыққабілетідамығанұрпақтыңболуы–
бүгінгіқоғамталабы.Студенттіңшығармашылыққабілетіндамытуғаойлаубелсенділігі,тездетеүйрену,еп

тілікпентапқырлық,нақтылыпрактикалықжұмыстыорындауғақажеттібілімдіигеругеталпыну,еңбексүй

гіштік,әртүрліқұбылыстардағыөзгешеліктікөребілуқабілетіжәнет.б.жатады. 
Студенттердіңшығармашылыққабілеттеріндамытудаоқытудыңинтерактивтіәдістерінпайдалану

дыңмаңызызор. 

Интерактивті(«Inter»–бұлөзара,«act»–әрекетжасау)–
әлдекімменәңгімелесу,сұхбаттасу,өзраәрекетжасаудыбілдіреді.Интерактивтіоқытуәдістерістуденттерг

етүрліситуацияларменмәліметтердіталдап,сараптап,зерттеубарысындашығармашылықөнімжасауғамү

мкіндікбереді. 

Жалпыинтерактивтіәдістізаманауибелсендіәдістердіңбіріретіндеқарастыруғаболады.Интеракти
втіәдістергекелесітүрлерінжатқызуғаболады:пікірталас,«іскерлікойындар,«Қосжазбакүнделігі»,«Рота

ция»,«Дербеспікір»тәсілі,«ДЖИКСО»әдісі,«Болжау»әдісі,«Фишбон»әдісі,«Синквейн»немесе«Бесжол

дыөлең»әдісі,«Жүзімніңшоқтары»әдісіжәнет.б. 
Интерактивтіәдістерқазіргібілімберуүрдісіндекеңқолданысқаиеболыпотыр.Оқытуүдерісіндеинт

ерактивтіәдістердіпайдаланужекетұлғаныңалдынақойылғанмақсат–

міндеттерінежетуүшінбелгілібірмәселелердібірлесіпіздеп,ортақшешімқабылдап,тәжірибедеқолануғаү
йретеді.Өмірдеболмағанжаңаидеялардыңтуындауынаықпалетеді. 

Жоғарыдаайтылғанпікірлердідәлелдеумақсатында«Жалпыпедагогика»пәнібойыншаинтерактив

тіоқытуәдістерінпайдаланаотырыпқұрылғансеминарсабағыныңүлгіжоспарынұсынудыжөнкөрдік.(Блу

мтаксаномиясыбойынша). 
Сабақтыңтақырыбы:«Ұжымдаоқушытұлғасынқалыптастыру» 

Сабақтыңмақсаты: 
Білімділік:Студенттерұжымтуралыбілімалады,ұжымныңбелгілерімен,дамукезеңдеріментаныса

ды,ұжымыныңтәрбиелікәсерітуралымеңгереді. 

Дамытушылық:Студенттердітопқабөлуарқылыолардыңарасындажағымдықарым-

қатынасқалыптасады,сабақтабелсенділіктеріартады,қызығушылығыныңоянуынажағдайжасалады.Сту

денттердіңұжымдаәртүрліқалыптасқанкөзқарастарғаөзпікірінайтуғажәнесоныдәлелдеугеүйренеді. 
Тәрбиелік:Сабақбарысындаәртүрлітапсырмаберуарқылыстуденттереңбектеніп,шығармашылы

қпенжұмысжасайды.Өзгеадамныңпікірінұжымдатыңдайды,талдайды,бірлесежұмысістейді. 

 
Түрі Мазмұны Сұрақтарментапсырмалар 

 

 

Б 

І 

Жаңаоқуматериалынбастаптұтастеори

яғадейінестесақтаужәнеқайталапайты
пберу.Студенттердіңбұлдеңгейдімеңге

ргендігінкөрсете-

«Кіріспесұрақтартәсілі»арқылыстуденттерге(жалпытопқа)

төмендегідейсұрақтарқойылады: 
1. Ұжымдегенімізне? 

2. Топпенұжымныңайырмашылығықандай?Кез-

                                                             
1Философиялық энциклопедияда–Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 1999.   
2Энциклопедиялық сөздікте:– Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ.2006. -482б. ISBN 9965-808-85-6 
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Л 

у 
 

тіннақтыәрекеттері:түсініктерді,объек

ті,пәні,қызметтерін,негізгікатегорияла

рды,басқағылымдарменбайланысынбі

луі.Бұлдеңгейдіңоқутапсырмаларыақп

араттыбілімгеайналдыраалуменерекш

еленеді. 

келгентопұжымболаалама? 

3. Ұжымныңқандайбелгілеріболады? 

4. Ұжымныңқандайтиптеріменқұрылымыболады? 

5. Ұжымныңдамукезеңдерінесипаттамаберіңіз. 

6. Ұжымтеориясыныңқалыптасуынақандайғалымдарүлесқ

осты? 

Т 

Ү 

С 

І 
Н 

У 

Екіншідеңгейтапсырмасынстуденттер

діңмеңгергендігінмынандайнақтыәрек

еттеріненкөругеболады:негізгіұғымда

рғатүсініктемебереді,ауызшаматериал
дыматематикалықтүргесалаалады,қол

дабардеректергесүйенеотырыптапсыр

маныорындайды. 

 

Жалпытопқатапсырма 

А.С.Макаренконың«Ұстаздықдастан»еңбегіненұжымдықал

ыптастыруға,ондағыпайдаланылғантәрбиеәдістерінеқатыст

ыүзіндіберіледі. 
“Менөзжұмысымдаөзiнеайрықшакөңiлаударатындаремес,м

ененжасырынатындардыңнеғұрлымқауiптiэлементболыптаб

ылатынынкөрдiм.Бұлойғаменнегекелдiм?-

өйткенi,15ретөзөмiрiндетүлектерiмдiұшырдым,солардықада

ғалайотырыпменөзiмнiңөтеқауiптiжәнежамандепсанағандар

ымныңкөпшiлiгiөмiрдебелсендiлiкпен,советтiкдәуiргелайық

тыалғабасқанадардыңарасынанкөрдiм,оларкейдеқателеседi,

бiрақжалпыалқандатәрбиежұмысыныңжемiсiретiндеменiқа

нағаттандырады.Алкезiндеменентығылғандарнемесеұжымд

аелеусiзболыпжүргендерөмiрдекейденағызтұлғасияқтытiрлi

ккешедi…Ал,кейжағдайлардаментiптiбiрте-
бiртетүпкiлiктiiрiп-шiрудiдебайқадым…. 

“Адамғабарыншаүлкенталаптарқоюкерек,бiрақсоныменбiрг

еоныбарыншақұрметтеукерек”.Бұлоқушылардыңөзборышы

надегенадалдығынертебастан-

аққалыптастыруменөзтағдырынадегенжауапкершiлiктiартт

ыру. 

Әртоп«Қосжазбакүнделігі»әдісіарқылығалымныңөздеріне

ұнаған,некеліспейтіной-

пікірлерінеқатыстыөзтүсініктерінбереді. 

Қ 

О 

Л 

Д 
А 

Н 

У 

Өтілгенматериалдынақтыжағдайдажә

нежаңаситуациядақолданабілубілігінқ

алыптастыру. 

Үшіншідеңгейдімеңгергендігінбілді-
ретінстуденттердіңнақтыіс-әрекетте-

рі:түсініктерді,қызметтерін,негізгікате

горияларды,басқағылымдарменбайлан

ысынбілуарқылыжаңаситуациялардап

айдаланады.Студенталғанбілімінпракт

икадақолданады. 

1-топқатапсырма 

Жағдаят1:Сыныпқажаңаоқушыкелді.Олбасқаоқушылармен

араласаалмайоқшауланыпжүр.Сізосыолқылықтыңалдыналу

үшінқандайшаралардыұйымдастыраредіңіздер? 
2-топқатапсырма 

Жағдаят2:Сізсыныпжетекшісіз.Сіздіңсыныптыңбалаларыб

өліктергебөлініпкеткен.Бірсыныптаоқысада,біргежүрмейді.

Олардыбірлікке,ұжымшылдыққатәрбиелеуүшіннеістередіңі

з? 

Т 

А 

Л 

Д 

А 

У 
 

Оқуматериалыноныңқұрылымыанықк

өрініптұратындайетіпқұрамдасбөлікте

ргебөлеалубілігініңқалыптасуы.Талда

удеңгейдегістуденттердіңәрекеті:біртұ

тасзаттыңбөліктерінайыраалады,олард

ыңарасындағыбайланыстытабады,тұта
снәрсеніңұйымдасупринциптерінанық

тайды,ойлаулогикасындағықателерме

нолқылықтардыкөреді,фактілерменсал

дарларарасындағыайырмашылықтыбі

леді,мәліметтердіңмаңызынбағалайды

. 

Жалпытопқатапсырма 

А.С.Макаренконың«Ұстаздықдастан»еңбегінеқатыстыбей

нефильмгеталдаужасаңыздар.(М.Горькийатындағыколония

даұжымныңқалыптасуынаталдаужасау) 

1-шітопқатапсырма 

 
 

 

 

 

2-шітопқатапсырма 

 

 

 

 

 

 

Ж 
И 

Н 

А 

Белгілібіржаңашылдығыбарбіртұтаснә
рсеалуүшінэлементтердіқұрамдастыра

білубілігінқалыптастыру.Бұлдеңгейді

меңгергендігінбілдіретінстуденттердің

1-шітопқатапсырма 
П.П.БлонскийЛ.С.ВыготскийН.К.Крупская 

 

 ? 

Ұжымның 

даму кезеңдері 

Ұжымның 

типтері 
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Қ 
Т 

А 

У 
 

нақтыіс-
әрекеттері:шығарма,баяндама,реферат

жазады;экспериментнемесебасқадаәре

кеттердіңжоспарынұсынады;мәселені

шешудіңсызбасынжасайды. 

С.Т.ШацкийА.С.Макаренко 
 

П.Н.ЛепешинскийВ.И.Сорока 

Росинский 

«Жүзімніңшоқтары»әдісі 

2-шітопқатапсырма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

А 

Ғ 

А 

Л 

А 
У 

Осыдеңгейдімеңгерген,меңгермегенді

гінбілдіретінстуденттердіңнақтыәреке

ттері:қолдабармәліметтермен,алынған

нәтиженіңсәйкестігінбағалайды;белгіл

ібірәрекетнәтижесіндеқолжеткізгенөні

мніңмаңызынабағабереалады;нақтыөм

ірлікситуациякезіндегіөзініңіс-
әрекетіннегіздейді. 

Жалпытопқатапсырма 

Сабақтықорытындылаумақсатындаәртопқаұжым,оныңдаму

кезеңдері,ұжымыныңтұлғағатәрбиелікәсерітуралысуретс

алулары,өлеңшығарулары,немесетақырыпқабайланыстыкөр

інісұйымдастырусияқтытапсырмаберіледі. 

Әртоптыкелеітопбағалайды. 

 

Жоғарыдаайтылғанпікірлердіқорытакеле,сабақтаинтерактивтіәдістердіпайдаланустуденттер

діңшығармашылықпенжұмысістеуқабілеттеріндамытуғамүмкіндікбереді.Мысалы,жоғарыдакелтірілге
н«Қосжазбакүнделігі»әдісістуденттердіңмәтінмазмұнынтереңмеңгеруіне,оғандегенөзіндікпозициясы

нбілдіруге,топтықталқылаубарысындаортақшешімқабылдауғаүйретеді.Солсияқты«Жүзімніңшоқтары

»әдісістуденттердіберілгентақырыпбойыншаойларынжинақтап,біртұтаснәрсеалуүшінэлементтердіқұр
амдастырабілубілігінқалыптастырады. 
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? 

Ұжымның шарықтау шегі 

Ұжымның құрылымының тұрақтауы 

Ұжымның қалыптасуы (алғашқы 

ұйымдасудың сатысы) 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕЗДОРОВЬЕ–КАККОМПЛЕКСНАЯХАРАКТЕРИСТИКАЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 

Встатьерассмотренытеоретическиеосновыпсихологическогоздоровья.Выделеныпроблемыпсихо

логическогоипсихическогоздоровьястудентов,какнеобходимостьпсихолого-

педагогическогоанализаситуации,связаннойсоснижениемкачестважизнистуденческоймолодежи.Псих
ологическоездоровьестудента–

этохорошеесамочувствие,оптимизм,высокаяумственнаяифизическаяработоспособность.Важностькул

ьтурысохраненияпсихологическогоздоровьянеобходимоформироватьприорганизацииобразовательног
опроцесса. 

Ключевыеслова:психологическоеипсихическоездоровье,студенты,гипокинезия,культураздоро

вья. 

 
ДанияроваА.1,ЖиенбаеваН.Б.2 
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ПСИХОЛОГИЯЛЫҚДЕНСАУЛЫҚ – ТҰЛҒАНЫҢКЕШЕНДІСИПАТТАМАСЫРЕТІНДЕ 
 

Аңдатпа 

Мақаладапсихологиялықденсаулықтыңтеориялықнегіздеріқарастырылған.Студентжастардыңө

мірсүрусапасынтөмендетуменбайланыстыжағдайдыпсихологиялық-
педагогикалықталдаудыңқажеттілігіретіндестуденттердіңпсихологиялықжәнепсихикалықденсаулығы

ныңмәселелеріанықталды.Студенттердіңпсихологиялықденсаулығы-жақсыкөңіл-

күй,оптимизм,жоғарыақыл-
ойжәнефизикалықжұмысқақабілеттілігі.Психологиялықденсаулықтысақтаумәдениетініңмаңыздылығ

ынбілімберуүдерісінұйымдастырукезіндеқалыптастыруқажет. 

Түйіндісөздер:психологиялықжәнепсихикалықденсаулық,студенттер,гипокинезия,денсаулықм

әдениеті. 
 

DaniyarovaA.1,ZhiyenbayevaN.B.2 
1InternationalUniversitySilkWay 

Shymkent,Kazakhstan 
2KazakhnationalpedagogicalUniversitynamedafterAbai 

Almaty,Kazakhstan 
 

PSYCHOLOGICALHEALTH–ASACOMPLEXCHARACTERISTICOFPERSONALITY 

 

Abstract 
Thearticlediscussesthetheoreticalfoundationsofpsychologicalhealth.Theproblemsofpsychologicalandm

entalhealthofstudents,astheneedforpsychologicalandpedagogicalanalysisofthesituationassociatedwithadecreas

einthequalityoflifeofstudents.Thepsychologicalhealthofthestudentisgoodhealth,optimism,highmentalandphysi
calperformance.Theimportanceofthecultureofpreservationofpsychologicalhealthmustbeformedintheorganizati

onoftheeducationalprocess. 

Keywords:psychologicalandmentalhealth,students,hypokinesia,healthculture. 
 

Здоровьечеловекапродолжительноевремярассматриваласькакпредметисследованиябиологическ

ихимедицинскихнаук.Сразвитиеммеждисциплинарнностинаучныхисследований,вкоторыхчеловекста

лрассматриваетсякаксложнаябиопсихосоциальнаясистема,следовательно,издоровьечеловекадолжноиз
учатьсянаосновекомплексногоподхода. 
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Актуальностьизученияпроблемыотношениячеловекаксвоемупсихологическомуздоровьюсвязан

асисторическиобусловленнойсменойпатологиииструктурызаболеваемостимолодежи.Внастоящееврем

явкачествеосновныхпричинболезнейуюношейидевушекввозрасте15-
25летпреобладаютэндогенные(«внутренние»)факторызаболеваемости.Этообъясняется,впервуюочере

дь,относительнонизкимуровнемкультурыздоровьяучащейсямолодежи,негативнымотношениемипрене

брежениемксвоемупсихологическомуипсихическомуздоровью. 
В21векепсихологияздоровьясталосамостоятельнымпсихологическимнаправлением,наукой,изуч

ающейпсихологическиепричиныздоровья,методыисредстваегосохранения,укрепленияиразвития.Поня

тие«здоровье»разделяетсянаследующиеуровни:«психическоездоровье»,«психологическоездоровье»,«

социальноездоровье»[1,2,3,4]. 
Цельюданнойстатьиявляется-

рассмотретьпричинысниженияпсихологическогоздоровьястудентовиопределитьпутипоформировани

юправильногоотношениякпсихологическомуипсихическомуздоровью.  
Сегодняведутсядискуссиииисследованияпоописаниюкомпонентовпсихологическогоздоровьяив

ыделениюструктурныхэлементов,функцийпсихологическогоздоровьявконтекстеактивностиличности.  

И.В.Дубровина[5]считает,чтофеномен«психологическоездоровье»,относитсякличностивцеломи

находитсявтеснойсвязисвысшимипроявлениямичеловеческогодуха. 
КапилевичЛ.В.,В.ИАндрееев[6]утверждают,чтодефицитдвигательнойактивности(гипокинезия),

поразившийнашеобщество,особенномолодежь,являетсяпричинойухудшенияпсихологическогоздоров

ья,снижениясопротивляемостиорганизма. 
А.В.Шуваловисоавторы[7]делаютакцентнатакихпоказателяхпсихологическогоздоровьяличност

и,какхарактеркоммуникации,наличиетревожности,агрессивности,состояниимотивации,уровеньсамоо

ценки 
Г.Олпорт[8]считает,чтопсихологическиздороваяличностьимееттакиеличностныехарактеристик

и,какстремлениексамоактуализации,смысложизненныеориентации,оптимистическийстильжизни. 

Такимобразом,психологическоездоровьепредставляетсобойсложноединамическоесостояние,кот

ороехарактеризуетличностьвпроцессефункционирования.Структурно-
функциональнаямодельпсихологическогоздоровьяличностипредполагаетописаниеинтегральныхпоказ

ателей,характеризующихсоотношениеличностныхсвойств(гармоничность,благополучие)ипроцессфун

кционированияличности(устойчивость,уравновешенность,адаптированность)[9;10]. 
Внастоящиймоментученымипризнаетсяфактобусловленностисостоянияздоровьясоциокультурн

ымиусловиямисредыВрамкахнормоцентрическогоподходаздоровьерассматриваетсякаксовокупностьс

реднестатистическихнормвосприятия,мышления,эмоциональногореагированияиповедения,всочетани
иснормальнымипоказателямисоматическогосостоянияиндивида,здоровьеинормавданномподходеото

ждествляются,онирассматриваютсякаксинонимы[11;12;13]. 

Критериипсихологическогоздоровьядолжныотражатьвнутреннееивнешнеевединствеипредставл

ятьсобойколичественно-
качественнуюхарактеристикупроцессовфункционированияиразвитияобъекта.Таккакнаразныхвозраст

ныхэтапахпроисходятизменениявструктуреличности,тоэтотенденциидолжныбытьотраженыкаквсовок

упности,такииерархиикритериевнормы[14;15]. 
Важныйэтапвразвитиипредставленийоздоровьевцеломиопсихологическомипсихическомвчастн

остисвязансразвитиемгуманистическойпсихологии.Крупныеученые-

психологиЭ.Фромм,Г.Олпорт,А.Маслоу,К.Роджерс,В.Франклвсегдауделялибольшоевниманиепробле

матикепсихологическиздоровойличности.Известныпсихологическиеконцепцииздоровья,aтакжефено
менологический,аксиологический,комплексныйподходыкопределениюздоровья[2;3]. 

Феноменологическийподходнапервоеместовыдвигаетсубъективныепереживаниячеловека.Проб

лемыздоровьяиболезнипредставителямиданногоподходарассматриваютсякакфундаментальныехаракт
еристики,проявленияиндивидуального,неповторимогоспособабытия-в-мире[12]. 

Здоровьеврамкахаксиологическогоподходаопределяетсякакуниверсальнаячеловеческаяценност

ьизанимаетопределенноеместовиерархиичеловеческихценностей.Вкачествефакторов,определяющихз
доровьечеловека,рассматриваютсядоминированиеценностейиихпереоценка[10;11]. 

Известнымученым,исследовавшимпсихическоездоровьеиегонарушенияваксиологическомаспек

те,являетсяА.Маслоу.Ученыйобращаетвниманиенавзаимосвязьмеждуздоровьемличностииееосновны

мипотребностями,иценностями.Онподчеркивает,чтоопределитьздоровуюличностьневозможнобезрасс
мотренияеесистемыценностей[5]. 
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Впоследнеевремяувеличиваетсячислоработ,вкоторыхздоровьерассматриваетсяикакосновополаг

ающаяценностькультуры,икакбазоваяценностнаяориентациячеловека[9;12]. 
Насовременномэтаперазвитияпредставленийоздоровьемногиеученыеподдерживаютсяантропоц

ентрическоймоделиздоровойличности,котораябазируетсянапредставленииодинамичной,свободноразв

ивающейся,открытойопытуиориентированнойнавысшиеценностиличности.Основнымипринципамиик
ритериямиздоровогосуществованиявсветеэтогоэталонаявляютсясвободноетворческоесамовыражение,

развитие,интеграцияопытаидуховноесамоопределение[15]. 

Представлениюопсихологическомздоровьекакмногомерномфеноменесоответствуетмодельличн

остикаксложноорганизованнойсистемы,образующеймногоуровневоеединство. 
Внастоящеевремявозникланеобходимостьпсихолого-

педагогическогоанализаситуации,связаннаясоснижениемкачестважизнистуденческоймолодежи.Отсут

ствиезнанийпокультурездоровья,пренебрежениездоровьемявляютсяпричинамитого,чтомногиестудент
ынеимеютосознанногопредставленияокультурездоровья.Очевидно,чтовсовременномобществемодана

здоровыйобразжизнираспространенаещенедостаточно.Интерескпроблемесохраненияздоровьясочетае

тсясдефицитомдостовернойнаучнообоснованнойинформацииозакономерностяхформированиякульту
рыздоровья. 

Понятие«отношениечеловекаксвоемуздоровью»являетсясложнымикомплексным;включаетвсеб

янесколькоэлементов:когнитивный(идеи,мнения,убеждения);эмоциональный(чувства,эмоции,ценнос

ти);поведенческий(действияидеятельность). 
Вконце1970-хгг.,вобщемсводепсихологическихдисциплинвыделиласьпсихологияздоровья-

HealthPsychology,вкоторойздоровьеявляетсясамостоятельнымпредметомпсихологическихисследован

ий.«Психологияздоровья-
научнаяиклиническаяспециальностьвнутрисовременнойпсихологии,уходящаясвоимикорнямивпсихоа

налитическоедвижениеипсихосоматическуюмедицину.Еехарактернойособенностьюявляетсяиспользо

ваниетеорий,развитыхдляпсихическогоздоровья,вцеляхпониманияиукрепленияфизическогоздоровья.

Психологияздоровьярассматриваетздоровьессистемныхпозиций,причемболезньвыступаеттолькокакс
пециальныйслучайздоровья.Нарядусмеханизмамивлиянияпсихосоциальныхфакторов,психологияздор

овьявключаетвсвойпредметпсихофизиологическиеипсихонейроиммунологическиезакономерности,би

ологическуюобратнуюсвязьирегуляциюгомеостаза»[12;14].Закороткоевремяпсихологияздоровьявстра
нахЗападасталаоднимизкрупнейшихнаправленийтеоретическихипрактическихисследований. 

Психологияздоровьякакновоенаучноенаправлениеещетолькопроходитначальнуюстадиюсвоегос

тановления.Внаучнойлитературеипериодическойпечативсечащеподнимаютсявопросыпсихологииздор
овья:факторы,влияющиенаформированиеиразвитиездоровогочеловека,структураздоровья.Психология

здоровьявыступаеткакнаукаопсихологическихпричинахздоровья,ометодахисредствахукрепленияираз

вития»[12;13;15;16;17]. 

Такимобразом,мыподошликследующимвыводам:всекомпонентыструктурыотношениякпсихоло
гическомуздоровьюважны.Когнитивный,ценностно-

эмоциональныйкомпонентытесновзаимосвязаны,таккаксамосознаниесоотноситсяссамооценкой,самоу

важением,самопринятием.Самооценкачеловекомсвоегоздоровьяпредполагаетоценкуфизическогоипси
хическогосостоянияивыполняеттриосновныефункции-

регулятивную,оценочнуюипрогностическую.Самооценкасвоегоздоровьяобычнопроизводитсясточкиз

рениявозможностивыполненияразличныхсоциальныхфункций-
возможностьхорошоучитьсяиликачественновыполнятьсвоюработу.Установлено,чтопсихологический

дистресс,депрессивныесимптомыгораздосильнеевлияютнатрудоспособностьисамооценкуздоровья,че

мналичиехроническихзаболевании.̆ 

Психолого-
педагогическиедетерминантыформированияотношенияксвоемуздоровьюстудентоввузов: 

- Отношениестудентоввузаксвоемупсихологическомуздоровьюопределяетсякаксистемное,личн

остное,динамично-
развивающеесяновообразование,системажизненныхпроявлений,котораяспособствуетгармонизацииин

дивидуальностиличностисусловиямижизнедеятельности. 

- Структураотношениястудентоввузаксвоемупсихологическомуздоровьювключаетвсебяследую

щиекомпоненты:познавательный,эмоционально-ценностный,личностно-
деятельностный.Познавательныйкомпонентпредполагаетосознаниеценностиздоровьякакнеотъемлемо

гоусловияуспешногопрофессиональногоростаиполноценнойжизни.Эмоционально-
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ценностныйкомпонентвключаетвсебяэмоциональнуюоценкуценностиздоровья,котораяпроявляетсяву

довлетворениямногообразныхбиологических,психических,духовныхисоциальныхпотребностейлично

сти.Устудентовформируетсяпозитивноесубъективноеотношениекздоровьесберегающейдеятельности,
направленностинаобеспечениездоровья-своегоиокружающих.Личностно-

деятельностныйкомпоненториентированнатворческоеприменениеосвоенныхзнаний,уменийинавыков

вздоровьесберегающейдеятельности. 
- Формированиеотношениястудентоввузаксвоемупсихологическомуздоровьюпредполагаетвкл

ючениевпрограммуспециальныхзанятийупражненийнаразвитиепознавательного(когнитивного),эмоци

онально-ценностногоиличностно-деятельностногокомпонентов,сучетомтендерныхособенностей. 

Списокиспользованной литературы: 
1 Ананьев,В.А.Психологияздоровья:путистановленияновойотрасличеловекознания.//Психологи

яздоровья.-СПб.,2000.-С.10–88. 

2 АвдееваН.Н.,АшмаринИ.И.,СтепановаГ.Б.Здоровьекакценностьипредметнаучногознания//М
ирпсихологии.-2000.-№1.-С.68-74. 

3 БашкиреваТ.В.Общиекритериипсихического,психологического,социальногоздоровья//Мирпси

хологии.-2007.-№2(50).-С.140-151. 

4 Здоровьестудентов:биологический,психологическийисоциальныйуровни/Сб.науч.тр.–
Хабаровск,1999.-118с. 

5 Дубровина,И.В.Психологическаяслужбаобразования:научныеоснования,целиисредства//Псих

ологическаянаукаиобразование.-1998.-№2.-С.5-10. 
6 КапилевичЛ.В.,АндрееевВ.И.Сохранениездоровья,творческогодолголетияиповышениеумстве

ннойработоспособностиспециалистов:учебноепособие–Томск,2009.–182с. 

7 Шувалов,А.В.Гуманитарно-
антропологическиеосновытеориипсихологическогоздоровья//Вопросыпсихологии.-2004.-№6.-С.18-33. 

8 Олпорт,Г.Становлениеличности:Избранныетруды.-М.:Смысл,2002.-462с. 

9 Докшина,Д.А.Здоровьечеловекакакпредметпсихологическогоисследования-СПб.,2003.-38с. 

10 Аверьянов,А.И.Самоидентичностькакфакторпсихологическогоздоровьяибезопасностилич
ности//Психологическоездоровьеибезопасностьличности:Сб.науч.ст.–Тамбов,2003.-С.112-114. 

11 БабаковаН.П.Особенностипсихологическогоздоровьявюношескомвозрастеивозмож-

ностиегокоррекции:автореф.дисс...канд.психол.наук:19.00.13.-Ростов-на-Дону,2007.-25с. 
12 Братусь,Б.С.Аномалииличности.-М.:Мысль,1988.-304с. 

13 Багрова,Е.А.Психофизиологическоездоровьевструктуреиерархическойиндиви-

дуальности:Критерииипрограммакоррекции:дисс...к.психол.н.:19.00.02.-Уфа,2002.-197с. 
14 Бакштанский,В.Л.Менеджментвашегоздоровья-М.:ПЕРСЭ,2000.-224с. 

15 БасовА.В.Историяисовременноесостояниеизученияпсихологииздоровьячеловека:автореф.д

ис....докторапсихол.н.:19.00.01.-Ярославль,2000.-39с. 

16 ДеминаЛ.Д.Психологическоездоровьеизащитныемеханизмыличности:Учеб.пособиедлясту
дентоввузов.–Барнаул,2000.-120с. 

17 Дружинин,В.Е.Психическоездоровьедетей.-М.:Сфера,2002.-63с. 

 

 

 

МРНТИ159.9.07 

 
АбильдаеваГ.1,ЖиенбаеваН.Б.2 

1МеждународныйуниверситетSilkWay 

Шымкент,Казахстан 
2КазахскийнациональныйпедагогическийуниверситетимениАбая 

Алматы,Казахстан 

 

МОТИВАЦИЯДОСТИЖЕНИЯ:ФЕНОМЕН,СТРУКТУРА,ПРОБЛЕМАИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Встатьерассмотреныклассическиеисовременныепредставленияомотивациидостижения.Выделе
ныпроблемы,возникающиевисследованияхмотивациидостижения.Проанализированырезультатыиссле



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

84 

дований,которыененашлиширокогоотражениявотечественнойпсихологическойлитературе.Нафонерас

тущейконкуренцииобразовательныхуслуг,учебнымзаведениямнеобходимоформироватьмотивациюдо
стижениямолодогопоколения,предоставляяимвозможностиперспективногоразвития,иоткрываяпутире

альногодостиженияпоставленныхцелей. 

Ключевыеслова:мотивациядостижения,мотивацияизбеганиянеудачи,самоэффективность,выуч
еннаябеспомощность 

АбильдаеваГ.1,ЖиенбаеваН.Б.2 

1SilkWayХалықаралықуниверситеті 

Шымкент,Қазақстан 
2АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситеті 

Алматы,Қазақстан 

 

ЖЕТІСТІКМОТИВАЦИЯСЫ:ФЕНОМЕН,ҚҰРЫЛЫМ,ЗЕРТТЕУМӘСЕЛЕСІ 

 

Аңдатпа 
Мақаладажетістікмотивациясытуралыклассикалықжәнеқазіргізаманғыкөзқарастарқарастырылғ

ан.Жетістікмотивациясынзерттеукезіндетуындағанмәселелеранықталды.Отандықпсихологиялықәдеб

иеттердекеңіненкөріністаппағанзерттеунәтижелеріталданды.Білімберуқызметтерініңөсіпкележатқанб

әсекелестігіаясындаоқуорындарыболашақдамумүмкіндігінұсынаотырыпжәнеқойылғанмақсаттарғана
қтықолжеткізужолдарынашаотырып,жасұрпақтыңжетістікмотивациясынқалыптастыруықажет. 

Кілттіксөздер:жетістікмотивациясы,қиындықтанқашумотивациясы,өзіндіктиімділік(самоэффе

ктивность),жаттандыдәрменсіздік. 
 

AbildaevaG.1,ZhienbaevaN.B.2 
1SilkWayInternationalUniversity 

Shymkent,Kazakhstan 
2AbayKazakhNationalPedagogicalUniversity 

Almaty,Kazakhstan 

 

ACHIEVEMENTMOTIVATION:PHENOMENON,STRUCTURE,RESEARCHPROBLEM 

 

Abstract 
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Проблемамотивациидостижения,относитсякособоважнымпроблемампсихологии,таккакявляетс

япобудительнымфакторомдеятельности.Особуюактуальностьэтапроблемаприобретаетсегоднядляказа

хстанскихработодателей,когдаониделаютзапроснавыпускников,проявляющихумениебыстроилегкодо
стигатьцелилюбогоуровнясложности,решатьнестандартные,творческиезадачи,запроснавыпускников,

которыевыполняютзаданиякачественноиответственно.Наязыкепсихологии,речьидетозапросенавыпус

книковсвысокимуровнеммотивациидостижения. 

Мотивациядостижения–
этостремлениечеловекавыполнятьдеятельностькачественно,творчески,навысокомуровнетрудностиил

искорости.Являясьоднимизосновныхпозначимостидлячеловеческойдеятельностивидоммотивации,по

дмотивациейдостижения,вцеломпонимаетсяконструкт,используемыйдляпониманияиобъясненияприч
ин,направленностиимеханизмовосуществленияповедениялюдей.Мотивациядостиженияпонимаетсямн

огимиавторамикакмотивация,направленнаяналучшеевыполнениедеятельности,ориентированнойнадо

стижениенекоторогорезультата,ккоторомуможетбытьпримененкритерийуспешности.Какправило,речь

идетодостижениимаксимальнохорошихрезультатоввважнойдлячеловекасфередеятельности. 
Цельюданнойстатьиявляется-

рассмотретьтрадиционныеисовременныепредставленияомотивациидостижения. 
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Традиционныетеориимотивациидостиженияакцентироваливниманиенадвухосновныхаспектахп

роблемы:собственно,аспектмотивациидостиженияиконкурирующийаспект,связанныйсмотивациейизб

еганиянеуспеха. 
Г.Мюррейпонималмотивациюдостижениякак"устойчивуюпотребностьдобитьсярезультатаврабо

те,определенногоуровнявкаком-либоделе;какстремлениесделатьчто-

тобыстроихорошо".Мюррейсчитал,чтоэтапотребностьноситгенерализованныйхарактерипроявляетсяв
любойситуациинезависимоотконкретногоеесодержания.[1] 

СогласноГ.Мюррею,потребностьвдостижениихарактеризуетсяследующимипонятиями:выполня

тьнечтотрудное;управлять,манипулировать,организовывать-

вотношениифизическихобъектов,людейилиидей;делатьэтоповозможностибыстроисамостоятельно;пр
еодолеватьпрепятствияидобиватьсявысокихпоказателей;совершенствоваться;соперничатьиопережать

других;реализовыватьталантыитемсамымповышатьсамоуважение.[1] 

Д.Макклелландполагал,чтопотребностьвдостижении«являетсябессознательнымпобуждениемкб
олеесовершенномудействию,кдостижениюстандартасовершенства».Д.Макклелландсчитал,чтомотивд

остиженияявляетсяпродуктом"подкрепления",полученнымотродителейилидругихлюдей,образующих

первоедетскоеокружение.Согласноеготеории,мотивдостиженияразвиваетсяиз"растущихожиданий"ре

бенка.ВпозднихисследованияхД.Макклелландпришелквыводу,чтомотивациядостиженияможетразвив
атьсяивзреломвозрасте,ивпервуюочередьзасчет"специальнымобразомпостроенногообучения"[2]. 

Дж.Аткинсономбыласозданаперваяформализованнаямодельмотивациидостижения,вкотороймо

тивациястремлениякуспехуопределяетсятремяпеременными:мотивомстремлениякуспеху,субъективно
йвероятностьюуспеха,побудительнойценностьюуспеха[3]. 

Х.Хекхаузенуделялбольшоевниманиеизучениюпроблемымотивациидостижений,егомодельмоти

вациидостиженийявляетсямоделью"ожиданиеиценность".Основнымипеременнымимоделирассматрив
аютсяпонятия"ожидание"каксубъективнаявероятностьи"побудительнаяценность".Х.Хекхаузенрассма

триваетмотивационныйпроцесскаквзаимодействиеличностныхмотивовиситуационныхособенностей.

Первымпоказателемразвитияповедения,мотивированногодостижением,Х.Хекхаузенсчитал"центриров

ание"ужеребенканасамостоятельнодостигнутомрезультатевпроцессекакой-либодеятельности[4,5]. 
М.Магомед-

Эминовпредложилдинамическуюмодельмотивации,состоящуюизчетырехструктурныхкомпонентов:1)

инициацияилипобуждениедеятельности;2)целеобразование;3)реализациянамерения;и4)постреализаци
я[6]. 

СредисовременныхтеориймотивациизаслуживаетвниманияатрибутивнаятеорияБ.Вайнера[7].Вэ

тойтеориивниманиесфокусированонаспособахосмысленияиобъяснениячеловекомпроисходящего.Реч
ьидетотом,чтонамотивациюлюдейвзначительнойстепенивлияютихпредставленияиубеждения.Вэкспер

иментальномисследованииВайнериКуклаобнаружили,чтолюдисвысокоймотивациейдостижениявоспр

инимаютуспехкаксвязанныйсоспособностямииусилиями,анеудачукаквызваннуюнедостаткомусилий.

Индивидыснизкоймотивациейдостиженияполагают,чтопричинойихуспехаявляетсямератрудностизада
чиилиудача,апричинойнеуспеха-

недостатокспособностей.Вайнеруудалосьпоказатьролькаузальныхатрибуцийрезультатадеятельностик

аквнутреннихпредикторовожиданияуспеха[7]. 
М.Селигман[8]объясняетотсутствиеповедения,направленногонадостижение,черезпонятие«выуч

еннойбеспомощности».Этопонятиеозначаетпсихологическоесостояние,связанноеснарушениямивмоти

вациидостиженияивозникаетвследствиепережитогосубъектомопытанеуправляемостиважныхжизненн

ыхобстоятельствисобытий.РезультатыисследованияХирото[9]показаликогнитивнуюприродубеспомо
щностиулюдейиподтвердиливыводыМ.Селигманаотом,чтобеспомощностьотражаетверусубъектавсте

пеньэффективностиегоответов.Люди,укоторыхсформированавыученнаябеспомощность,неверят,чтои

хответымогутповлиятьнанеприятныесобытия,втовремякаклюди,которыхнеучилибытьбеспомощными,
верят,чтоихответывлияютнапрекращенииэтихсобытий. 

Селигманпришелквыводу,чтовыученнаябеспомощностьхарактеризуетсяпроявлениемтрехвидов

дефицита:1)неспособностьдействовать;2)неспособностьобучатьсяи3)эмоциональныерасстройства.Так
жеСелигманобнаружил,чтоиспользованиевнутреннихпричиндляобъяснениясобственныхуспехов(напр

имер,«яумный»)можетсочетатьсясиспользованиемвнешних-

принеудаче(«тыглуп»).Селигманввелдваосновныхстиляобъяснения:пессимистичныйиоптимистичный

.Пессимистичныйстильобъясненияхарактеризуетсяобъяснениемнеблагоприятныхсобытийличнымиха
рактеристиками,постояннымииобщими,аоптимистическийстиль-
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внешними,временнымииконкретными.Приэтомхорошиесобытиявпессимистическомстилеобъяснения

видятсякаквременные,конкретные(локальные)ивызванныевнешнимипричинами(«простоповезло»),во
птимистическомстиле-

какпостоянные,универсальныеивызванныеличностнымипричинами(например,наличиемспособностей

)[8]. 
К.ДвекиА.Бандура[10,11]выделилитипыимплицитныхтеорийинтеллекта-

теориизаданностиитеорииприращения.Оказалось,чтоинтуитивныетеорииинтеллектавлияютнапостано

вкужизненныхиучебныхцелей.Те,ктосчитает,чтоихспособностистабильныинеизменны,склонныкпост

ановкерезультативныхцелейистремятсялюбойценойполучитьпозитивнуюоценкусвоимумениямсостор
оныокружающихиизбежатьнегативнойоценкисвоейкомпетентности.Врамкахданнойцелевойориентац

иивысокиеусилия,демонстрируемыесубъектом,негативносвязанысуровнемудовлетворенности,поскол

ькуименноусилиярассматриваетсякакпоказательнизкихспособностей.Врезультатетакойустановки,нап
равленнойнаподдержкусобственнойсамооценки,онипроявляютбеспокойствообуровнесвоихспособнос

тей,посколькуверят,чтоониестьданность,которуюнельзяизменитьи,следовательно,можнолишьпытатьс

япредставитьихввозможноболеевыгодномсвете.Теже,ктосчитает,чтоихспособностиизменяемые,подве
ргаютсяулучшениюитренировке,напротив,склонныставитьпередсобойучебныеипознавательныецели,т

оестьонистремятсяувеличитьсвоюкомпетентностьимастерство.Онипредпочитаютвыполнятьновые,тя

желыеиразнообразныезадачи.Типичнаяпозицияучащихсяэтоготипа-«мневажночему-

тонаучиться,анебытьпервымвклассе»[10,11]. 
СогласнотеорииБандуры,существуетчетыреисточникасамоэффективности:опытсобственныхусп

ехов,наблюдениезачужимидостижениями,вербальныеубежденияивосприятиясобственногоэмоционал

ьногосостояния.Представлениеосамоэффективностивлияютнатакиемотивационныепоказатели,какуро
веньусилий,настойчивостьивыборзадач.Ученикисвысокимчувствомсобственнойэффективностиподос

тижениюучебныхрезультатовбудутбольшеинапряженнееработать,болееактивноучаствоватьвучебнойд

еятельностиипроявлятьбольшуюнастойчивостьпривстречеструдностями,чемте,ктосомневаетсявсвоих

способностях[11,12]. 
Такимобразом,анализмногочисленныхнаучныхисследованийподтверждаетактуальностьисследо

ваний,направленныхнаизучениефеноменамотивациидостижения.Исследованияпоформированиюмоти

вациидостиженияпоказывают,чтообычноонаформируетсявшкольномвозрасте,чащевсеговзрослымчел
овеком(учителем),которыйбольшевсегонаходитсярядомсшкольником. 

Приорганизациинашихдальнейшихисследованиймыставимзадачиизученияколичественныхпока

зателей(скольконужновремени)икачественныепоказатели(прикакихусловиях)произойдет"качественно
е"повышениемотивациидостижения.Этодастнамвозможностьизучатьвлияниетренинговнаформирован

иеиразвитиемотивациидостиженийвшкольномвозрасте. 

Нафонерастущейконкуренцииобразовательныхуслугсоциализирующаярольшкольногообразова

ниядолжназаключатьсявреализациитакихнаправленийдеятельности,какприведениеобразовательныхп
рограммвсоответствиисформируемымикомпетенциями,предполагающиеналичиецели,пониманиевозм

ожностиеедостиженияистремлениееедостичь.Образовательныеорганизациидолжныприниматьнепоср

едственноеучастиевформированиимотивациидостиженияипритязанийумолодогопоколения,предостав
ляяимвозможностиперспективногоразвития,иоткрываяпутиреальногодостиженияпоставленныхцелей. 
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ИНКЛЮЗИВНЫЕОБУЧЕНИЕ–АКТУАЛЬНАЯПРОБЛЕМА 
 

Аннотация 

Встатьерассматриваютсяпроблемаинклюзивногообразования,аименносовместноеобучениедете

й-
инвалидовидетейснезначительныминарушениямииотклонениямивразвитиивместесоздоровымидетьм

исцельюоблегченияпроцессаихсоциализациииинтеграциивобществесовместноеобучениесцельюсоциа
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инвалидовидетейснезначительнымиотклонениямиинарушениямивразвитиивместесоздоровымидетьм

и. 
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Ключевыеслова:инклюзивныеобучение,детейсограниченнымивозможностями,социализация,д

ефектолог,логопед. 
Инклюзивтіоқыту–

мүгедекпендамуындасәлбұзушылығыменауытқуларыбарбалалардыңденісаубалаларменбіргеолардыңә

леуметтендіружәнеинтеграцияпроцестерінжеңілдетумақсатындағыбірлескеноқыту.Әрбірадамныңмаң
ыздықұқықтарыменеркіндіктеріжүйесіндегінегізқалаушыфакторболыпбілімалуқұқығытабылады.Қаза

қстанРеспубликасында,барлықдамығанмемлекеттердесияқты,аталғанқұқыққа,әлеуметтікнемесематер

иалдықдеңгейге,жынысымендіникөзқарастарға,денсаулыққалпынажәнет.б.ерекшеліктергеқарамастан

,баршаадамдарие.Біздіңмемлекетіміздебірдебірбаладамуындағыинтеллектуалдықнемесефизикалықбұ
зылыстарсебебіненбұлқұқықтанайырылмайды.Барлықбалалардыңбілімалуғақұқығыбіздіңмемлекетімі

здіңбастызаңы–

ҚазақстанРеспубликасыныңКонституциясыменкепілденген.1994жылыбіздіңмемлекетімізБҰҰ-
ныңбалақұқықтарыжайлыКонвенциясынратификациялайотырып,денсаулықжәнедамубұзылыстарыба

рбалаларды«білімберусаласындағықызметтергенәтижеліқолжеткізу»,баланы,мүмкіндігінше,әлеуметт

ікөміргеқосуарқылыжекетұлғаретінде,мәденижәнеруханидамуынқосаалғанда,дамытуміндеттеріналад
ы. 

Мүмкіндігішектеулібалалардыжалпығабірдейбілімберуорталықтарынақарайбейімдеу2002жылд

анбасталды.СолжылыҚазақстанТМДелдерініңарасындаалғашқырет«Мүмкіндігішектеулібалалардыәл

еуметтікжәнемедико-
педагогикалықтұрғыданқолдау»туралызаңдықабылдады[1,5б.].Осызаңшеңберіндемүмкіндігішектеулі

балаларғаертебастанбілімберумәселесінемәнберілген.Оларғабілімберу,әлеуметтік,медициналықтұрғы

дақамтамасызетуқарастырылған.Еңбастысы,аталмышзаңдаинклюзивтібілімберудіңнегізгіпринциптер
іайқындалды.2000жылдардыңбасындапедагогтардың80%-

ыбұлжүйегеқарсыболса,2007жылы49%ғанақолдамаған.Қазіргіуақытта,бұлжүйеніпедагогтарқауымыт

олықтайқолдауда.Бұлинклюзивтібілімберудіңдамыпкележатқанынкөрсетеді. 

Осыбағытбалалардыоқудажетістіккежетугеықпалетіп,жақсыөмірсүружағдайынқалыптастырады
.Сонымен,инклюзивтібілімберужағдайындажұмысжүргізетінмекемедебіліммазмұнынүштүрлібағдарл

амабойыншареттелгенабзал.Атапайтқанда: 

–жалпымектептергеарналғантиптікоқубағдарламалары; 
–

мүмкіндігішектеулібалалардыңақаулықтиптерінесәйкесарнаулыбілімберубағытындағыоқубағдарлама

лары; 
–

мүмкіндігішектеулібалалардыңпсихофизикалықерекшеліктерінесепкеалаотырыпәзірленетіноқытудың

жекебағдарламасы.Біздіңаймағымыздаинклюзивтібілімберудідамытудаеңнегізгіқиындықтардыңбірі.Б

ұлкадрменқамтамасызетумүмкіндігініңжоқтығы,себебіоблыстағыешбіроқуорныарнайыпедагогтарды(
логопед,дефектолог)дайындамайдынемесепедагогтардыңөздерікеліспей,мұндайжауапкершіліктіалуда

нқорқады.Бұныңсебебінеде?Мүмкіншілігішектеулібалаларғаөззияныңтигіземіздепақталады.Осымәсе

леніталқылағанхалықаралықконференциялар,түрлісеминарларұйымдастырылуда.Бірақташешімінтап
пағанмәселелеркөп.Солардыңбірі–

инклюзивтібілімберуұйымдарындажұмысжасайтынпедагогтардыдайындау. 

 
Біздіңмемлектіміз,2008жылыБҰҰ-

ның«Мүгедектердіңқұқықтарытуралы»Конвенциясынақолқойып,барлықмүмкіндігішектеуліжандарға

жағдайжасауғаміндеттенген.Осымәселеніталқылағанхалықаралықконференциялар,түрлісимпозиумда

рменсеминарларұйымдастырылуда.Мамандар«Қазақстанинклюзивтібілімберудідамытуғадайын»депе
септейді.Мемлекетімізалғашқықадамжасайотырып,Мемлекетікбілімберудідамытудың2010-

2020жылдарғаарналғанбағдарламасынабіріншіретинклюзивтібілімберудідамытудықосқанболатын[2,2

б.].Бірақбіздіңеліміздежұмысістептұрғанарнайымектептердіңжүйесісақталады.Себебіқаншамаайтсақт
а,барлықмүгедекбалалардыбірденпартағаотырғызып,оқытыпалыпкетумүмкінемес.Сондықтанбұлпроц

естімектепкедейінгіұйымдардаинклюзивтібілімберукабинеттерінашуданбастап,біртіндепкеңейтетүсу

қолғаалынуда. 

Сондықтан,бүгінгітаңдаіс-
тәжірибекөрсетіпотырғандай,елімізгемүмкіндігішектеулібалаларғабілімберудіңұлттықбағдарламасық

ажет.Қазақстандамүмкіндігішектеулібалаларарнайымекемелердеоқытылатындықтан,оларөзгебалалар
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данбөлектенген.Бұлмекемелердекөбінесемедициналықәдістемелерқолданылады.Қазіролардабіржағын

анкемістікболғанымен,екіншіжағынанолардыңдаденісауекендігінтүсіндіріп,олардыденісаубалаларме

нқатар,жалпыортағабейімдеуқажет.Теколардыңсырқатыменөзгешеліктерінескереотырып,жаймектепт
іңоқубағдарламасынакіріктіргенжөн.Олүшінмемлекеттікдеңгейдестратегиялықреформажүргізукерек.

Мемлекеттікдеңгейдемектептергежәнемектепкедейінгіұйымдарғажаңастандарттаренгізіліп,жүйеөзгер

тілгенненсоңғанақұрал-жабдықтар,ғимараттардадайындалады. 
Инклюзивтіоқыту: 

Біріктірілген-оқушыденісаубалаларсыныбында,тобындаоқидыжәнедефектолог-

мұғалімніңжүйелікөмегіналады. 

Уақытша-
арнайытоптардағыбалаларжәнеқарапайымтоптардыңоқушыларыбірлескенсеруендерді,мерекелерді,са

йыстарды,жекеістердіөткізуүшінбіріктіріледі. Жартылай-жекебалаларкүннің1-

шібөлігінарнайытоптарда,ал2-шібөлігінқарапайымтоптардаөткізеді. 
Толық-

дамуындаауытқуларыбарбалаларбалабақшаның,сыныптың,мектептіңқарапайымтоптарынаенгізіледі,

мамандардыңбақылауыбойыншатүзетукөмегіната-аналардакөрсетеді 

Демек,инклюзивтіоқытунегізіндебалалардыңқандайдабірдискриминациясынжоққашығару,барл
ықадамдарғадегентеңдікқатынастықамтамасызету,соныменбіргеоқытудыңерекшеқажеттілігібарбалал

арғаарнайыжағдайқалыптастыруидеологиясыжатыр. 

Бүгінгітаңдашетелдерінденсаулықжәнетұрмыстықжақтарынанмүмкіндіктерішектеуліоқушылар
дыинтеграциялықоқытутәжірибесіболғанынақарамастан,инклюзивтіоқытутектеориятүріндеғанажасал

ған.ҚазақстандажәнедебасқаТМДмемлекеттеріндебұлпроцестіңқұқықтық,ғылыми,оқу-

әдістемелік,маманменқамтамасызетуіқарастырылмаған. 
Дегенмен,жалпыбілімберужүйесіндеинтеграцияпроблемасыбар.БұлакадемикВ.И.Лубовскийдің

сөзіменайтқанда«қажеттіліктен»туындағанинтеграция.Оныңсебептеріарнаулымекемелердіңболмауын

емесеолмекеменіңбаламенотбасынанқашықжердеорналасуы,соныменқатарата-

аналардыңбалаларынарнаулымекемелердеоқытқыларыкелмеулеріболыптабылады[3,16б.] 
Инклюзивтікоқытудыңбазалыққұқықтыңқұжатыдамуындажетіспеушілікбарбалаларғанәтижелік

өмекқұруға,олардыоқыту,тәрбиелеу,еңбеккежәнемамандыққадаярлау,баламүгедектігінсауықтыруғаба

ғытталғанҚазақстанРеспубликасыныңмүмкіндіктерішектеулібалаларды«Әлеуметтікжәнемедициналы
қ-педагогикалықтүзетімдіқолдау»заңыболыпотыр. 

Дамуындаауытқуыбарбалаларғаарналғанбіздіңеліміздемектептерменмектепкедейінмекемелерба

р.Ондаосыбалалардыңақыл-
ойыжәнефизикалықдамуынқамтамасызететінбілімберужағдайықұрылған.Бұлжағдайғаәрбаланыңжеке

ерекшелігінecкеріп,жекеықпалетуболыптабылады.Ерекшеқажеттіліктегібалаларжалпыбіліммектептер

ініңбағдарламасынтолықнемесетолықемесауқымдыалуларыкерек.Жалпыбілімберетінмектептермүмкі

ндіктерішектелгенбалаларүшін«өмірлікорнынтолтырудың»тәрбиеинститутыболуыкерек.Оныоқуға,ж
азуға,есепке,еңбектенугеоқытаотырып,бірлестікқарым-

қатынасын,мәденитәртіпережелерінүйренуін,әртүрліәрекеттеикемдерінқалыптастырумаңыздыболыпт

абылады.Баламенжәнеоныңата-
аналарыменбірлестік,білімалуорталарынұйымдастырудапсихологиялықжайлылыққажағдайжасауинк

люзивтікоқытудыңеңбастышарты. 

Сондықтанинклюзивтікбілімберутекжалпымектептердегіпедагогмамандардыңарнайыдайындық

тарыменқайтадаярлықтарыбарболғанжағдайдағананәтижеліболмақ.Мұндайдайындықтардыңмақсаты
жалпымектеп,балабақшапедагогыныңденежәнеақыл-

есініңдамуындакемшілігібарбалалардытолықбілімменқамтамасызететіноқытументәрбиелеудіңнегізгі

әдістерінигеруіболыптабылады. 
Инклюзивтікоқытужағдайындағыарнайытүзетімкөмектерінберетінпедагог-

дефектологтаржалпыбілімберетінмектептердіңтәрбиешілеріменмұғалімдеріненұсқаушыларболулары

керек. 
Қазіргікездемектептердемүмкіндігішектеулібалалардықамқорлыққаалып,олардыңқалыптасуын

ажәнеайығуынамүмкіндікжасап,өзбетіменөмірсүруінебағыт-

бағдарберугеарнайыдайындықжүргізілуде.Мүмкіндігішектеулібалалардыңбілімдеңгейінкөтеріп,өмірг

еқажеттібілімдағдысынтәртібінқалыптастыруғабайланыстытүрлішараларжасалуда[3,45б.].Бұлбалалар
дыоқытатынмұғалімдердіңалдынабірнешеміндетқойылады: 
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1.Баланыңмектепкедайындығынанықтау 

2.Тәрбиесіндегікемістігінжою. 
3.Сабақтыжүйеліжоспарлау. 

 

Баланыңмектепкедайындығынанықтауүшінолардыжазу,сызу,оқуғаүйретпесбұрынолардыңқабіл
етібойыншажекеерекшелігін,психологиялықдайындықбайқаукерек.БелгіліпсихологтарД.В.Эльконин,

В.В.Давыдов,Р.С.Немовзерттеулерібойыншабаланыжүйеліоқытуүшінпсихологиялықдайындығынаере

кшеназараударукерекдегендіатапайтады.Қазірмектептердекоррекциялықсабақтаржүргізілебастады.К

оррекциядегенніңөзі«түзету»дегенмағынабереді.Бұныңбастымақсаты–
балабойындағы,тәртібіндегікемшіліктердітүзету.Олбаланыңөзіне1)сенім;2)көзжеткізу;3)кеңесберу;4)

психоанализ;5)логотерапия;6)аутотренингсияқтыметодикалардықабылдауарқылыжүзегеасырады.Үйд

еноқитынбалағасабақберетінмұғалімалдыменбаланыңдамуерекшелігінанықтайтынтесттерарқылыойы
нның,қиялының,зейінініңтұрақтылығынанықтапалукерек.Олүшін«Дөңгелекқию»,«Лабиринт»,«Тангр

ам»,«Көруәдісі»,«Естуәдісі»тәріздіәдістмелерді,тесттердіқолданып,баланыңшама-

шарқынанықтапалады.Сабақбарысындабаланыңтілмүкісін,қолыныңбуындарыныңқимылын,саусақтар
ыныңмоторикасындамытуғаерекшекөңілбөліпотыруқажет.Осыбағыттақазақтыңхалықпедагогикасын

ыңалатынорныерекше.Қазақхалқысанамақ,жұмбақ,жаңылтпаштарарқылыбаланыңсөйлеугедегенынта

сынашып,қабілетінарттырыпотырған.Баланыңбайланыстырыпсөйлеуінежануарлар,олардыңтөлдеріту

ралыөлең,тақпақертегілердікөпқолданған[4,26б.]. 
Мүмкіндігішектеулібалалардыңата-

анасыкөмекшінеарнайымектептерменмектепинтернаттарға,психологиялық-

педагогикалықтүзукабинеттеріменсыныптарғабалаларынбергісікелмесе,жалпыбалалароқитынмектепт
ергеПМПК-

ңұсынысыбойыншажеңілдетілгенбағдарламаменоқытуғатолыққұқыларыбар.Олүшінжалпымектептер

ПМПК-

ңқорытындысыбойыншакөрсетілген,яғнибаланыңдеңгейінеқарайжеңілдетілгенбағдарламаменмүмкін
дігшектеулібалалардытәрбиелеугежәнеинклюзивтіоқытуғажалпымектептердеарнайымұғалімдерболм

ағанжағдайдамұғалімдердімүмкіндігішектелген,кемтар,мүгедекбалалардыинклюзивтіоқыту–

ерекшемұқтаждықтарыбарбалалардыңжалпыбілімберетінмектептердегіоқытуүрдісінсипаттаудақолда
нылады. 

Электрондықбілімберуресурстары,мамандандырылғанкомпьютерлікқұрал-

жабдықтардыбілімберуүрдісіндеқолданатынинтерактивтікэлементтердіқолдану,көрнекілікқұралдард
ыарттыруесебіндедидактикалықмүмкіншіліктікеңейтуінеоқуматериалдықжолыменмүгедекбалаларды

ңжақсықабылдауынабағытталған. 

Мүмкіндігішектеулібалаларғаинклюзивтібілімберуде: 

–
арнайыбілімберубағдарламаларын,әдістердіжәнеоқытуғақажеттітехникалыққұралдардықолдану; 

–арнайыдайындағанпедагогтар,психологтар,дефектологтаржәнебасқамамандардыңжұмыстары; 

–оқытудықажеттімедициналықжәнепрофилактикалық,емдеушараларыменқатаржүргізу; 
–арнайыбілімберумекемелерініңматериалды-техникалықбазасынқұружәнеолардығылыми-

әдістемелікқамтамасызету. 

 
Қазіргіуакыттаарнайыбілімберумекемелеріәртүрліқызметатқаруда.Балалармұкияттексеруденке

йінҚРбілімжәнеғылымминистрлігібекіткенарнайыоқытубағдарламасыменбілімалатынмектепкедейін

мекемелерменарнайымектептерденбасқа,мемлекеттікемесмекемелер,оналтуорталықтары,дамытуорта

лықтары,араластоптаржәнет.б.ашылыпжасалуда.Мұндаймекемелердекемістіктіңтүрлеріменжасерекш
еліктеріәртүрлібалаларболады.Олардыбірдейбағдарламаменоқытумүмкінемес,сондыктан,әрбаланыже

кепсихологиялық-педагогикалықоқытумүмкіндігіартады[5,5б.]. 

Қазақстандағыәлеуметтік-
экономикалықжалпыөзгерістер,соныңішіндеинклюзивтібілімберуинститутыныңпайдаболуыжәнедам

уы,педагогикалықжүйеніңөзгеруінеәкеп,жалпыбілімберуортадамүмкіндігішектеулі(МШ)балалардысү

йемелдеуменоларғақолдаукөрсетуқажеттілігінтуындатуда.ЖалпыбілімберужүйесіМШбалаларғабілім

берудежалпыбілімберетінмектептердеқолайлыортаменарнайыоқуқұралдарыныңжоқтығыжәнебасшыл
арменұстаздардыңмұндайбалаларменжұмысжүргізугедайынеместігікедергіболыпотыр. 
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Алайдамүгедек,мүмкіндігішектеулібаланытүрғылықтыжерібойыншажалпыбілімберетінмектепк

еңістігінекіріктіругебайланыстыбірнешемәселелеркездеседі: 

–
мүмкіндігішектеулібалаларменжұмысістеугедайынжаңатұрпаттыпедагогтарменбасшыларсаныныңазд

ығы; 

–мектептікортадамүгедектіккедегенкөзқарастыңтеріспікірініңдұрысемеспікірдіңболуы; 
–педагогтардың,оқушылардың,ата-

аналардыңмүгедектіктуралыжәнемүмкіндігішектеуліқұрдастарыныңмүмкіндіктерітуралыақпараттың

жетіспеушілігі; 

–
тұрғылықтыжерібойыншажалпыбілімберетінмектепжағдайындамүмкіндігішектеулібаламенжұмысжа

сауүшінматериалдық-техникалықдайындықпенәдістемелергесәйкесбілімніңаздығы; 

–
түрлібұзылыстарыбарбалалардыңқалыптыдамығанқатарластарыныңортасындабілімалуқұқығындұры

стүсініпқабылдаудақоғамөкілдерініңдайынеместігі. 

 

Инклюзивтібағытмұндайбалалардыоқудажетістіккежетугеықпалетіп,жақсыөмірсүрумүмкіншілі
гінқалыптастырады.Инклюзивтіоқыту-

барлықбалаларғамектепкедейінгіоқуорындарында,мектептежәнемектепөмірінебелсенеқатысуғамүмкі

ндікбереді.Инклюзивтіоқыту-оқушылардыңтеңқұқығынанықтайдыжәнеұжыміс-
әрекетінеқатысуғамүмкіндікбереді.Инклюзивтіоқытудыашқанмектептердеоқығанбалаларадамқұқығы

туралыбілімалуғамүмкіншілікалады,өйткеніоларбір-біріменқарым-

қатынасжасауға,таныпбілуге,қабылдауғаүйренеді. 
Қорытаайтқанда,инклюзивтібілімберусаласындаәлеуметтікпедагогтың,психологтың,дефектоло

гмаманныңроліерекше.Бұлсаладағыоқушыларерекшеназардаболады.Дамумүмкінділігішектеулібалала

рдыңкейбіреулеріндеөзіндікқабілет,ерекшелікбар.Мысалы:кейбіреулерібибилеуге,спортқа,суретсалуғ

ақызығады,осындайқызығушылығымолбалалардыәріқарайдамытуәлеуметтікпедагогпенәрбірмұғалім
ніңміндеті. 
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Мақаладакәсібиіс-
әрекеттегікәсібидеформацияныңпсихологиялықерекшеліктері,кәсібикүйзеліс,стресспроблемаларысөз

етіледі.Деформацияныңаспектілерінқарастырғанғалымдардыңеңбектеріталданады.Кәсібикүйзелістіңс
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PSYCHOLOGICALFEATURESPROFESSIONALDEFORMATIONSINPROFESSIONALACTIVIT

IES 

 
Abstract 

Thearticlediscussesthepsychologicalcharacteristicsofoccupationaldeformities,occupationalstressandstre

ssproblems.Analyzedtheworkofscientistsconsideringaspectsofdeformation.Reportedcausesofoccupationalstre
ssarestressfactors:emotionalburnoutsyndrome,mobbing,subjectivemobbing,fatigue,conflict,extremesituations

,evenwork,etc. 

Key words:professional activities, professional deformations, stress, professional stress, emotional 

burnout syndrome, mobbing, distress, extreme situations. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕДЕФОРМАЦИИ 

ВПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Встатьерассматриваютсяпсихологическиеособенностипрофессиональныхдеформаций,професси
ональногострессаистрессовыхпроблем.Анализируютсяработыученых,рассматривающихаспектыдефо

рмации.Докладываетсяпричинамипрофессиональногострессаявляютсястрессовыефакторы:синдромэм

оциональноговыгорание,конфликт,экстремальныеситуации,равномерностьработыит.д. 
Ключевыеслова:профессиональнаядеятельность,профессиональныедеформации,стресс,профес

сиональныйстресс,синдромэмоциональноговыгорание,дисстресс,экстремальныеситуации 

 
Кәсіптіңтұлғағаәсеретумәселесізерттеушілеркөкейіндежүргенімен,қазіргітаңдаөзектіжәнеәлідеа

рықарайқарастырудықажетететінмәселелердіңбіріболыпотыр.Қарқыныөтежылдамдықпенболыпжатқа

нқоршағанортаныңтүрліжағдайларынаадамбаласыныңбейімделуіқиынғасоғады,әріадамбейімделеоты

рыпэмоциялықтұрақтылықтысақтауықажетболады.Адамағзасыбойындағыкүш-қуаттықайта-
қайтақалпынакелтіругеүлгереалмайтындықтан,мұндайжағдайжүйкежүйесініңәлсіреуіменқажуынажет

кізедіжәнепсихосоматикалықаурулардыңпайдаболуыныңалғышартыболады.Соныңбірікәсібикүйзеліс

,яғниәртүрлімаманиелерініңжұмысбарысындағықажуы. 
Психологтаркүйзеліснемесестресстақырыбынұзақуақытбойызерттеп,оныңсебебінтүсінугежәне

оданшығуүшінадамдарғажолашуғатырысты.ХХғ.30-

50жылдарыканадалықғалымГансСельестресстіңбиологиялықтеориясынжасап:«Стресс-

асакуштісыртқыәсерденжүйкеніңжоғарғыдеңгейдеширығуы»,-дегенанықтамаберген. 
Стресс–

адамныңширығуынталапететінкүрделі,күтпеген,асажауапты,маңыздынемесеқауіптіжағдайлардапайда

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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болатынкөңіл-күйахуалы.Олсондай-ақ,денегежәнеақыл-

ойғатезжәнежауаптышешімдіталапететінкөпсалмақтүскенде,дау-

жанжалт.бкезіндетуындайды[1,308б.].Стресскезіндеорыналатынденедегіөзгерістерменуайымдиапазон
ыөтеүлкен.Әлсізстресснемесеоныңбастапқыкөрінісікезіндеадамжинақылынады,оныңпсихологиялықп

роцесстеріжұмылып,деңгейіжоғарылайды.Ұзақнемесеқаттыстрессағзажұмысынқамтамасызететінқыз

меттердіңұйымдасуынбұзадынемесеоларазып-тозып,қызмететуденқалады. 
Қазіргітаңда,дамуқарқыныөтежылдамболыпжатқанқоршағанортаныңтүрліжағдайларынаадамба

ласыныңбейімделуіқиынғасоғады,әріадамбейімделеотырыпэмоциялықтұрақтылықтысақтауықажетбо

лады.Адамағзасыбойындағыкүш-

қуаттықайтақалпынакелтіругеүлгереалмайды.Әрине,мұндайжағдайжүйкежүйесініңәлсіреуіменқажуы
нажеткізедіжәнепсихосоматикалықаурулардыңпайдаболуыныңалғышартыболады. 

Нағызөзісініңкәсібимаманыеңбекәрекеттеріндекөрінуікерек.Кәсібінебейімделгеннен,қажеттібіл

імменбіліктімеңгергенненкейінкөптегенқызметкерлерөздерініңжеткендеңгейлерінеқанағаттанып,өзде
рініңкәсібиөмірін,өзін-өзіжетілдіружұмысыменарықарайайналыспайды. 

Кәсіптіңтұлғағаәсеретумәселесізерттеушілеркөкейіндежүргенімен,қазіргітаңдаөзектіжәнеәлідеа

рықарайқарастырудықажетететінмәселелердіңбріболыпотыр.Адамныңкәсібісанасынажәнеөмірбарыс

ынаөзәсерінтигізетіндігіжайлыаксиоманыешкімжоққашығармайды.Адаміс-
әрекетініңбарлықтүрітаңдамалыжәнеолтұлғаныңүйлесімдідамуынаәсеретеді.Бірақ,белгілібіржағдайла

рдакәсібиіс-

әрекеттұлғақұрылымынданегативтіқұбылыстардыңдамуынаәкеліп,оныдеформациялайды.С.ПБезносо
втыңайтуыншакәсібидеформацияғабейімділік,билікөкілеттігіменайналысатынадамдарда,өмірдемаңыз

дышешімдердіталапететінмамандықиелеріндежиікездеседі[2,272б.]. 

Деформацияныңаспектілерінқарастырғандар:С.ПБезносов,А.КМаркова,Г.А.Зорин,Н.И.Порубов
жәнеГ.Г.Шиханцов.Соныменқатар,шетелғалымдары:Ю.В.Александров,В.В.Куличенко,В.П.Столбова,

В.Е.Коновалова,А.Ф.Гранин,сондай-ақР.Конечный,М.Боцхал,Д.Джонсон,Р.Грегори,Э.ФЗеержәнет.б. 

Кәсібидеформациядегенімізне?Оныңжұмыснәтижелігінеәсеретуіқандай?Кәсібидеформация–

белгілібіріс-
әрекеттүріменайналысужәнемеңгерудіңпсихологиялықфеноменіменөзарабайланысқан,үздіксізүрдісб

олыптабылады. 

А.К.Маркованыңайтуыбойынша,«деформация»–
кәсібимаманныңбіртұтастылығынбұзады,бейімділігін,тұрақтылығынтөмендетіп,іс-

әрекетініңөнімділігінетерісәсеретеді.Сондықтанқазіргітаңдақызметкерлердіңдеформацияларынанықт

ап,оныжеңудіңпсихотехнологиялықжолдарынқарастырып,кәсібидеформацияныңалдыналыпкоррекци
яжасауөзектімәселелердіңбіріболыпотыр[1,308]. 

Кәсібидеформацияныбақылаубарысындаадамныңіс-әрекетіменжүріс-

тұрысыарқылыанықтауғаболады.Деформациякәсіптіңәсеріарқылыадамныңфизикалықжәнепсихикалы

қкүйінеәсеретеді.Бұләсертеріссипатқаие. 
Кәсібидеформацияныңпайдаболумеханизміасакүрделі.Алғашындаеңбектіңжағымсызшарттарык

әсібиіс-әрекетте,жүріс-

тұрысынданегативтіөзгерістертудырады.Соданкейін,қиынжағдайлардыңқайталануынабайланыстытер
ісөзгерістержиналыпқарым-

қатынаста,күнделіктіөмірбарысындакөрінебастайды.Алдынала,уақытшанегативтіпсихикалықжағдайм

енбағдарпайдаболса,оданкейінжағымдықасиеттержоғалабастайды.Кейін,жағымдықасиеттерорнынаж

ұмыс-шыныңжекебаспрофилінөзгеріскеәкелетіннегативтіпсихикалыққасиеттерпайдаболады[3]. 
Кәсібидеформацияадамныңеңбекіс-

әрекетіндетуындауыөтекүрделіжәнепсихиканыңтүрліқырларына(мотивациялық,когнитивті,тұлғалық)

,қасиеттерінеәсеретеді.Кәсібидеформациясебептерініңбіріқоршағанортаныңерекшелігі,себебіқоршаға
нортаменадамда,атқаратынжұмысыдатікелейбайланысқатүседі.Кейбіркәсіптермысалы,басқарудеңгейі

ндегітүрліменеджерлер,дәрігерлер,мемлекеттікқызметкерлер,әскериқызметкерлердекәсібидеформаци

яболуыныңықтималдылығыжоғарыболса,екіншібіреулеріндетөмендеңгейдікөрсетеді.  
Кәсібикүйзеліс–

адамныңеңбекқызметінебайланыстытерісуайымдаусалдарынантұлғаныңдеформациялануыныңбіртүрі

.Адамдарэмоционалдық,психикалықжәнефизикалыққажығансайынкүйзеліскеұшырайбастайды.Алкәс

ібикүйзеліс-
қазіргіқоғамның«кеселі»болыпотыр.Алайдахимиялық,физикалықнемесебиологиялықзияндыәсеріеме
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с,эмоционалдықжәнестрессәсері.Кәсі-

бистрессогендікфакторлар,маманныңтікелейжұмысынабайланыстыболғандықтан,әртүрліневро-
логиялықбұзылуларданпсихосоматикалықбұзылуларғаәкелуімүмкін.Тұлғаныңкәсібидеформац-иясы–

бұлкәсіпқоймаманиесініңжұмысыныңәсерінентұлғаныңмінез-құлқыныңөзгеруі[4,355]. 

Осығанбайланыстыосысияқтыжұмыстарэмоционалдыкүш-
қуаттыңартуынаерекшекүшқажететеді.Адамдарменжұмысжасаушымаманғақарым-

қатынастыңтүрліаспектілерінүнеміэмоцияменнақтылапотыруытиіспроблеманыбелсендітүрдеқоюжән

ешешу,зейіндіқабылдау,визуалды,дыбыстықжәнежазбашаақпараттытезқорытындылап,күштіестесақт

аубаламалардытезсақтап,шешімқабылдау.Жүйелікжағдайбіреулерүшінэмоцияныңорынсызжұмсалуы
нтудырады,алтағыбіреулерүшінпсихикалыққорлардыүнемдеутәсілдерііздеугеұмтылдырады.Жүйкесі

мықтысақбайқағышадамертеме,кешпе,әйтеуірбіркүніэмоционалдықкүйінутәсілінебойұсынабастайды:

бәріненжәнебарлықнәрседенбойынаулақұстайды,барлығыкөңілінеалабермейді,жүйкесінаялайды. 
Н.А.АминоваменЛ.Г.Федоренконыңзерттеулері(2003),20жылданкейінпедагогтардаэмо-

ционалды«күйіну»басталады,40жылғақарайбарлықмұғалімдер«күйінеді».Оданбұрын,жүйкежүйесіне

шалдыққанпациенттергеқарағандажаспедагогтардыңкөрсеткішдеңгейлеріәлеуметтікбе-
йімделугетөменболып,іс-әрекеттеріндедөрекілік,сенімсіздік,мазасыздықпайдаболабастайды[3]. 

Эмоционалдықтасымалдаумеханизмібарондаэнергетиканыңқандайдабірмөлшердеөзіңедебасқағ

адабағытталуы.Ісәрекеттіңсыртқыфакторынаналынғанәсерлертұлғаныүнеміжаралап,кәсібиісәрекеттің

психотравмалықэлементтерінбірнешемәртебастанкешіругемәжбүрлейді.Бұлжағдайдаэмоционалдықк
үйінугеықпалететінішкіфакторлармаңыздыорыналады,оларміндеттердіңқарқындыинтериоризациясы,

рөлдер,ісәрекеттіңжағдайлары,жоғарытүйсіктілікжәнежауапкершіліксезімі. 

А.В.Ребровтыңбойыншакәсібикүйзелістіңкезеңдері:[5,14] 
Біріншікезеңі: 

– эмоцияныңтұншығуыбасталады:маманоныбайқағанболады:бәрідұрыссияқты,бірақжаныжайс

ызжәнекөңілсіз; 

– жақсыэмоцияларжоғалады; 
– беймазалықтың,қанағаттанбаушылықтуындайды. 

 

Екіншікезеңі: 
– әріптестерментүсінбеушіліктуындайды; 

– әріптестерініңарасындаараздықара-

қатынасақырынкөрінебастайды,басындажақтыртпаушылықсоданкейінтітіркенудіңтұтануыболады. 
 

Үшіншікезеңі: 

– адамөмірдіңқымбатекенітуралыойлаудатұйықталып,өмірге,әлемгедегенэмоционалдыққарым

-
қатынастына,тіптіжекеөмірінеде,барлығынадаселқос,қауіптіболады.Біріншіденпсихологтыңміндетікә

сібикүйінуініңалдын-алубойыншажұмысжүргізудііскеасыруболыптабылады. 

 
Күйзелістіңалдыналудыңәрқилыстратегияларыбар: 

Біріншісі–эмоциялардыбілдіруептілігі. 

Екіншісі–
жағдайдықайтабағалау,оқиғаныңбасқасуретінқұрастыружәнежағымсызжағдайдыңөзіненөзіңізүшінкө

птегенпайдалынәрсенітабабілу. 

Үшіншіжол–

қайтабағалауғакелмейтінжағдайдыөзгертугемүмкіндікберетінмақсаттыбағытталғанәрекеттер. 
Жағдайықтималдықауіпті,күрделінемесежаңаретіндеқабылдануындоғарғанда,стресстиылады.М

ұндабілугетиісжайт,негативтік(теріс)жай-

күйтекбіздіңтерісойларымызбенұсталыптұрылады.Нақсоларбарлықбәленіңкөзіболыптабылады.Өзойл
арыңызбенжұмысістеудіүйреніп,сізөзэмоционалдықжай-күйіңіздіреттеудіүйренесіз. 

Біріншіереже–

өзбойыңыздантерісойдықумау,керісіншеоғаноныңбасқаойларсияқтыөмірсүругеөзқұқығыныңбарекені

нетүсіністікпенқарау. 
Екіншіереже–

бұлойғасыпайытүрдеайналыпөтудіұсыныңыз,өйткеніәркездеөзіңізгеқызықтырақ,маңыздырақжәнепай
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далырақбасқаойларментірліктербар.Бұлкездебірденбұлжаңаойларды,тірліктердіойлапіскекірісіңіз.Өм

ірдегітерісжағдайдажақсыжәнепайдалынәрсенітабабілугеүйренуәрқайсымызғамаңызды.Себебіөмірқа

рама-қайшылықтардыңбірлігіменкүресіненқұралған.«Саудененіңрухыдасау!»–
депайтылады.Дұрысүйлестірілгентағам,спортпенайналысужәнезияндыәдеттерденбастартустресстібол

дырмаудыңтағыбірәдісіболыптабылады. 

Мотивациялықсферадағыкәсібидеформацияқандайдабіркәсіпкедегенқызығушылықболып,өзгел
ерінедегенқызығушылығытөмендейді.Мысалретінде,«еңбекқорлықты»алуғаболады,яғниадамуақыты

ныңкөпбөлігінжұмыстаөткізедіде,өмірініңжекежәнет.бсферасынаазқызығушылықтудырады.Бұлжерд

еЛ.Н.Толстойдыңпікірібойыншаеңбек«өмірдіңдұрысеместігінөзіңненжасыруқұралы».Еңбекадамныңө

міріндепайдаболғанмәселелерденқұтылудың,қорғанудыңжолыболады[6,230]. 
Кәсібидеформацияқалайкөрінеді?Қызметтікдеформациябасшылықжасауөкілеттігіншектемеген

жағдайда,өзгеніңпікірінелемегенкезде,өзқателіктерінкөрмегенжағдайда,өзініңпікіріғанадұрыскөрінук

езіндекөрінеді. 
Бұлжердекәсібидеформациятүсінігі«күйіппісусиндромы»түсінігіненбөліпқарастырылмайды.Бұ

л,екіжағдайдакөптегенқызметкерлерініңжұмысынатәнқасиет.«Күйіппісусиндромы»кәсібиіс-

әрекетконтекстіжайлысөзқозғаса,кәсібидеформациянегізіненоныңжұмыстантысөміріндеқарастырыла

ды.«Маманадам»оппозициясыншарттытүрдеқарастырсақ,екіфеноменарасындағыерекшеліктікөрнекіт
үрдекөрсетеді.«Менмаманретінде»–

тұлғаныңкәсібиміндеттердіорындауғажауаптылығы:яғниқажеттібілімі,этикалықбағдарыменпринципі

болукерекжәнекәсібиіс-
әрекетіөзінжоғарыдеңгейдекөрсетеді.«Менадамретінде»тұлғаныңорталықбөлігі,өміріжайлынеойлайт

ындығы,өмірлікпринциптеріменбағдарынқарастырады.Осыанықтамағасүйенеотырып«Күйіп-

пісусиндромы»,«Кәсібимені»бақылаушырөлінжоғалтып,«менадам»кәсібикомпетенцияаймағынаенуіқ
ажет. 

Жұмысбарысындакөптегенмамандарқаттышаршағандықтанолардыңклиенттеріжағымсызкүйтуғ

ызады.Кәсібидеформация,керісінше«кәсібимені»«менадам»аймағынақарайкеңейіп,ұлғайыпжайылады

.Үйгеоралғаннанкейіндеолөзінсолмаманретіндеұстайды. 
Кәсібидеформацияныңекікомпонентінкөрсетугеболады:кәсібидеформацияғабейімділік,бұладам

дардыңмінезіндежәнетұлғалықерекшеліктеріндеосыкәсіпкетәнқасиеттеріболады.Олароныашықтүрде

қолданадынемесежасырыпқалады.Кәсібиіс-әрекеттұлғаныңерекшеліктеріндамытады.Кейдекәсібиіс-
әрекетолардыақтап,олардыңжүзегеасуынажәнекөрінуінежағдайжасайды.Бейімділіксәйкесіншекәсіпті

таңдауғаәсеретеді.Оларөздерінеқолайлыорындысезінгенсоңкейінөзініңкәсібініңіс-

әрекетінбұрмалайды. 
Стресс,шаршау,депрессияжәнеэмоционалдыкүйінукәсібидеформацияныңеңбастапқыформалар

ыболыптүрады.Бұлжердебірізділікбар:бастапқыкезеңшаршау,стрескеәкелуімүмкін.Ұзаққасозылғанст

рессдепрессияғаайналады.Албұндайжағдайдағықызметкержаманжұмысшыболады.Осыданбарыпкәсіб

идеформацияғаауысады. 
Кәсібидеформациятүсінігі«эмоционалдыкүйіну»,«стресс»,«депрессия»категорияларыменбайла

нысты.Психологиялық-

педагогикалықәдебиеттердіталдаунегізінде«burnout»,яғниэмоционалдыкүйінукөптегенкәсібиқызметк
ерлердіңісәрекетінетән.Шетелдіңғылымиәдебиеттеріндекүйінусиндромы«burnout»терминіменсипатта

лады.Қазақшанұсқасы«жану»,«күю»дегенмағынаныбереді.РессейлікавторларТ.С.Ященко,1989;Т.В.Ф

орманюк,1994жылдарыағылшынтіліненәртүрліаударыпоны«эмоциялықжану»десе,Д.Д.Вид,Е.И.Лози

нская1998жылы«эмоциялықкүйіну»депалды.Сондай-
ақ2000жылыН.Е.Водопьянова«психикалықкүйіну»десе,Т.И.Ронгинская2002жылы«кәсібикүйіну»деге

нтерминдіқолданды[7,158]. 

АлғашкүйінуфеноменінX.Фреденбергерсипаттады.КөптегеншетелзерттеушілеріСелье1936жыл
ы,К.Маслач1976жылыкүйінудікәсібистреспенбайланыстырды.Сондай-

ақкүйінууақытбойыншадамыпотыратындинамикалықүрдісжәнекөрінудеңгейібіртіндепөсіпотырады. 

ҚазіргітаңдаВ.В.Бойко,М.В.Борисова,В.Е.Орелжәнет.бкүйінусиндромынфизикалық,эмоциялық,
ақыл-

ойлықдеформациядепанықтайды.Бұлсиндромөзінеүшнегізгіқұрамдықамтиды:эмоциялықдеформация,

деперсонализация,кәсібижетістіктердіңредукциясы. 

Эмоциялықкүйінудегенімізадамныңпсихикалықжәнепсихологиялықкөңіл-
күйінеәсерететінжүріс-
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тұрыстықжәнепсихикалықуайымдардыңкешендіжиынтығы.Эмоциялықкүйінусиндромы–

үздіксізстрестіңжұмысбарысындапайдаболатынтұлғаралыққарым-
қатынасқажауапреакциясыболыптабылады.Соныңсалдарынан«кәсібикүйінусиндромы»пайдаболған. 

Стрескедегентұрақтылықнемесетөзімділіктермині–

бірнешетұлғалыққасиеттердіңжиынтығынқамтиды,яғникәсібиіс-
әрекетнегізіндепайдаболғанэмоциялық,интеллектуалды,еріктікқысымтүсудіқоршағандарынажәнеөзін

іңденсаулығынаешзиянынтигізбейбастанкешіруболыптабылады. 

Эмоциялықкүйінутұлғаменжұмысісініңаралығындағысәйкестіктіңболмауы.Олеңалдыменқызме

ткергеқойылатынұсыныстарменталаптардыңоныңмүмкіншіліктерінесәйкескелмеуі.Басшылықтыңоны
ңтұлғасынадегенасажоғарыталапқоюы.Егерқызметкерүшінбасшыныңүкіміпарызболса,алоныіскеасыр

аалмаудыңөзіжұмыссапасынтөмендетуінеәкеп,соныңсалдарынанстресспайдаболады. 

Кәсібикүйінусиндромынқұрайтынсимптомдардышарттытүрдеүшнегізгітопқабөлугеболады:пси
хофизикалық,әлеуметтік-психологиялықжәнежүріс-тұрыстық. 

Кәсібикүйінудіңпсихофизикалықсимптомына,соныменқатар,үнемібасылмайтыншаршаусезіміні

ңболуытеккешкеғанаемес,таңертеңдеболуы(созылмалышаршаусимптомы); 
– эмоциялықжәнефизикалықазудысезіну; 

– қоршағанортадағыөзгерістердіқабылдауыныңтөмендеуі; 

– жалпыастенизация(әлсіздік,белсенділігініңтөмендеуі,гармоналдыжәнеқанныңбиохимиялықк

өрсеткіштерініңнашарлауын; 
– жиісебепсізбастыңауруы,асқазанішекжолдарыныңбұзылысы; 

– жылдамсалмақтанарылунемессалмақтыжылдамқосыпалу; 

– толықнемесежартылайұйқысыздық; 
– үнеміұйқылыжағдайдажүруі,күндізжұмысбарысындаұйқысыныңкелуі; 

– физикалықнемесеэмоциялыққысымдадемалысыныңбұзылуыентігудіңпайдаболуы; 

– ішкіжәнесыртқысенсорлысезімталдығыныңтөмендеуі:көру,есту,дәм,иіссезу,терісезімдері. 

 
СтрестікпроблемалардыескереотырыпН.В.Самоукина«Кәсібистресс–

бұлкәсібижұмыстыорындаудағыкездесетінэмоциялықжәнеэкстремалдыфакторлардыорындаудағыжұ

мыскердіңшаршағанкүйі»депайтқан[7,158]. 
Н.В.Самоукинакәсібистрестіңнегізгітүрлерінатапкөрсеткен.Ендіәрқайсысынажекетоқталатынбо

лсақ: 

Ақпараттықстресс–
бұлуақыттыңқаталшеніндетуындайдыжәнежоғарғыжауаптыережелердедеқолданылады.Соныменқата

рақпараттықстрессжағдайдыңбелгісіздігіменқатаржүреді.Эмоциялықстресс–

дәлнемесеболжамдапайтылғанқорқыныштантуындайды.Мысалы:орындалмағанжұмысүшінкінәсезімі,

әріптестеріменқарым-қатынастат.б. 
Келесітүрікомуникативтістресс–қатаңқарым-қатынасмәселелеріменбайланысты.Олөзін-

өзіұстайалмайтынжоғарғыкикілжіңменбайланысты,соныменқатарбірнәрседенбастартаалмау,манипул

ятивтіәрекеттерденқорғанаалмау. 
Қателікжасауданқорқудантуындайтынстресс–

қателікқорқынышыекіжағдайменбайланысты:бірінші,жетістіккежетудегенішкіқаттыталпыныс;екінші,

қателіккеткенжағдайдағыкедергілер.Қорқынышқателігікөбінесеадамныңшығармашылықмүмкіндікте
рінбекітеді.Соныменқатар,адамкөпнәрседенбастартабастайды.Нәтижесіндеадамөмірсүруденқорқабас

тайды. 

Кәсібистрестіңбәсекелесекөптарағантүрі–

бәсекелестікстресі.Адамқоршағанортадаөзініңбәсекелесінкөреді.«Өзінбәсекелестікжарысқаберетіна
дам,өзөміріменөмірсүрмейді,жұмысынниет-

қалауыментаңдамайды,оныңақшасынақараптаңдайды,соныменқатароныңайналасындаөзінекерекадам

дарға,достарынакелгендеуақытжоқ. 
Қазіргізамандастрестенқалайқашу,қалайқұтылутуралыкеңестеркөпайтылуда.БірақСельеніңайту

ыбойынша,стрестенқашпағанжөн.Стрестентолыққұтылу,бұл–

өлім.Стрессжағымдыжәнежағымсызқобалжуларменбайланыстыекенінбілеміз. 

Стрестіңтұрақтылығынаәсерететінфакторлар:стресснәтижелеріадамныңжекеерекшеліктерінент
ұрады.Кейбірадамдарстрестікбұзуларынабасқаларғақарағандажақсықарсытұраалады.Неге?Біздіңфизи

калықнемесепсихологиялықденсаулығымызғаәсерететінстрестіңәсеріназайтатынбірнешефакторларба
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р.Бұлфакторлардықарастырудыңөзітағыбірмәселенітудырады,сондықтанбұлмәселеқызығушылығынж

оғалтпайдыдегенойдамыз. 

Қорытаайтқанда,стресс,кәсібикүйзелісжаһанданузаманындағықалыптыжағдайлардыңбіріболып
,денісаутұлғаныңденсаулығынақауіпті,жұмысқақабілеттілігінтөмендететіндігідәлелдеудіқажететпейд

і.Дегенменде,бұлауқымдымәселезерттелуісонауғасырларданбастауалсада,әлідежан-

жақтыталдауды,тереңінензерделеудіқажетететін,толықтайашылмаған,күнтәртібінентүспейтінтақыры
п.Әрадамбірнемесебірнешекәсібиқызметтіатқаратынынескереотырып,бұлтақырыпқабей-

жайқарамай,өзектімәселелердіңқатарынақосааламыз.Осысебептенде,кәсіпкебайланыстыстресстіңдер

кезіндеалдыналушараларынжасау,оданшығуғакөмектесупсихологқызметініңнегізгіміндеттерініңбіріб

олыптабылады. 
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ПСИХОЛОГИЯПӘНІБОЙЫНШАДӘРІСТІДАЙЫНДАУМЕНЖҮРГІЗУӘДІСТЕМЕСІ 

 

Аңдатпа 
Мақаладапсихологияпәнібойыншадәріссабақтарындайындау,жүргізуәдістерітуралысөзқозғалад

ы.Дәрістіңатқаратынфункциялары,дәрістіңпсихологиялықерекшеліктері:ғылымилығы,жеткіліктілігі,қ

ызықтылығы,дәрістіңұйымдастырушылық,дидактикалық,әдістемелікдеңгейіжәнедәрістіңтүрлері:хаба

рлаудәрісі,проблемалы,дәріс-диалог,дәріс-пресс-конференция,дәріс-толғау,дәріс-
іскерлікойындар,интербелсендідәрістергесипаттамаберілген. 

Дәрістіоқудыңәдістемелікнегізіжәнебаяндаустилімендәрістіоқубарысындасақталатынережелер,

дәрістіңвербальдыемескомпоненттерітуралыдабаяндалады. 
Түйінсөздер:психология,дәріс,дәрістіңфункциясы,дәрістіңтүрлері,хабарлаудәрісі,стиль,пресс-

конференция,интербелсендідәріс,ұйымдастырушылық,дидактикалық,әдістемелік. 

 

А.К.Yegenissova1,A.B.Saduakhassova2 
1CaspianstateuniversityoftechnologyandengineeringnamedafterSh.Yesenova, 

Aktau,Kazahzstan 

 

PREPARATIONANDCONDUCTOFTHEMETHODOLOGYOFLECTURESONPSYCHOLOGY 

 

Abstract 
Thearticlediscussesthemethodsofpreparingandconductinglecturesonpsychology.Thefunctionsofthelectu

re,organizational,didactic,methodicalleveloflecturesandtypesoflecturesarecharacteristic:lectures,problemlectu

res,lectures-pressconferences,lectures-businessgames,interactivelectures 

Themethodologicalbasisofthelecture,thestyle,therulesofthelectureandthenon-
verbalcomponentsofthelecturearereported. 
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МЕТОДИКАПОДГОТОВКИИПРОВЕДЕНИЯЛЕКЦИЙПОПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация 

Встатьерассматриваютсяметодикаподготовкиипроведениялекцийпопсихологии.Характеризуют

сяфункциилекции,организационный,дидактический,методическийуровеньлекцийитипылекций:лекци

и,проблемныелекции,лекции-пресс-конференции,лекция-деловыеигры,интерактивныелекции. 
Докладываетсяметодологическаяосновалекции,стиль,правилалекциииневербальныекомпонент

ылекции. 

Ключевыеслова:психология,лекция,функциялекций,типылекций,проблемныелекции,стиль,пре
сс-конференция,интерактивныелекции,организационный,дидактический,методический. 

Дәрісөткенғасырлардакітапжетіспегендіктенбілімберудіңжалғызтәсіліболды.Біраққазіргіуақытт

акітап,журнал,брошюракөптепбасылуынақарамастан,дәрісмектептіңжоғарғысыныптарында,колледжд
ерде,жоғарыоқуорындарындаоқытудыңбастыформасыболыпотыр. ӨткенғасырлардағыЖОО-

ғыбілімстуденттергепрофессордыңоныкітаптаннемеседайынжазбамәтіндерденоқуарқылыхабарланды.

Сондықтан«дәріс»сөзініңмәні(латынша-Іесііо)-«оқу»дептүсіндіріледі[1,447б.]. 

РесейдедәрістіМ.В.Ломоносовтыңкезіненпайдаланабастаған.Оқуматериалыәртүрлікөрнекіқұра
лдарынпайдаланаотырыпауызшабаяндалды.ДәрістіЖОО-

даоқудыңпайдасыменмәніжайлымәселеәлікүнгедейінмаңызды.Дәрісәдісініңқарсыластары,дәрісәдісін

жақтамаушылароныңстуденттердіңөзбетіншееңбекетуменойлауғаұмтылыстарынжойып,студенттербі
реудіңдайынойыненжарқабылдайдыжәнеолардыңкөпуақыталатынынайтады.Соныменқатар,қажетоқу

лықтарменоқуқұралдарытұрғанда,дәрістіжәнеоныңжазбасынқабылдаудақиындықтартуындайды.Деге

нмен,дәрісоқудыңжақтастарыдааземес.Олардыңойыншадәрістіоқудыңәдістемесідұрысболып,тыңдау
шыларорындыұйымдастырылса,жоғарыдааталғанкемшіліктердіңкөбісіжойылады.Сондықтанқазіргіта

ңдадәрісЖОО-дабілімберудіңжетекшітүріболыпқалабереді.Кейсәттері,атапайтқанда: 

 оқулықтаржетіспегенде(жаңакурстароқылғанда); 

 оқулықтарменоқуқұралдарындаоқуақпараттарышашырап,түрлішебаяндалғанда; 

 оқуқұралдарындаәлібаяндалмағанжаңаақпараттарпайдаболғандадәрісеңтиімдіәдісболыпсана

лады. 

 
Дәріс–

өзектіпроблемалардыигеруменмеңгерудіңтеориялықмәселелерінқарастыратынсабақтүрі.Олболашақм

амандықтұрғысынанүйренушілердіөміршең,күнделіктіөмірденалынғантеориялықпроблемаларменмәс
елелердішешугебағыттайды.Дәрістекөлемдімәліметтердіжүйелепберуқолайлы,мұндатақырыптыңбаст

ымәселелерінақтыланып,материалдыңөзіндіктұрғыданигерудіңәдістемелікнұсқауларыберіледі.  

Дәріскезіндеоқытушыбірнешерөлдердіатқарады: [2,352 б.] 
–құбылыстардыжәнефактілердіталдап,түсіндіретінғалымретінде; 

–

сабақберудіңқазіргізаманғыәдістерінқолданып,жекетұлғаныңдүниетанымын,адамагершілігінқалыпта

стырыппедагогретінде; 
–тыңдаушыларынсендіретін,насихаттаушышешенретінде; 

–аудиториядағытыңдаушылардыңжекежағдайынжәнетұтастайсезінеалатынпсихологретінде.  

 
Дәріс–

бұлкөпқырлықұбылыс.Мұндакөрнекіқұралдармениллюстрациялардықолдану,уақытттыұтымдыесепте

у,студенттердібелсендіру,сабақтыбұрынғыматериалдарменбайланыстыру,негізгімәселелердіесіндесақ

тау,дәрісбарысындажазғызыпжәнеөзбетіндікжұмысқаәдебиеттерберу,міне,осыныңбәріндәрісбарысын
даорындауытиіс.Дайынмәтіндітеледидар,радио,магнитафонарқылыоқубұлдәрісболыптабылмайды.Мұ

ғалімніңтілі,өздауысытікелейбілімдіқалыптастыруғаықпалетеді. 

Дәріснегізінен3негізгіфункциялардыатқарады: 
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–ақпаратберушілік(студенттергеқажеттібілімдібереді); 

–

ынталандырушы(тақырыпқақызығушылықтуғызып,басқадақайнаркөздердіоқыпүйренугешақырады); 
–тәрбиеленушілікжәнедамытушылық(құбылысқабағаберіпойланады). 

 

Дәрісбілімдіалудыңүнемдітәсілі.Мұндабілімжалпыланған,жүйеленгентүрде,яғнистудентбілімді
жылдамжәнесенімдітүрдеалады. 

Тыңдаушыларғатигізетінжалпыықпалыменәсерібойыншаоқуматериалындәрістүріндежеткізутәс

ілібасқаәдістергеқарағандаасатиімдіболыптабылады,өйткенілектортұлғасыныңаудиторияішіндегіқар

ым–
қатынасындаықпалынешнәрсеменалмастырумүмкінемес.Осылайша,дәрісстуденттізерттелінетінғылы

мынаенгізіп,оныңнегізгіғылымитеориялықтұрғыларменалғашқытаныстығынқамтамасызетудіңнегізін

десолғылымдызерттеудіңбасқадажолдарынанықтайды. 
Дәрістіңұйымдастырушылық,дидактикалық,әдістемелікдеңгейітуралысөзқозғасақ. 

Ұйымдастырушылық–

дәріс,семинар,практикалықжәнезертханалықсабаққақаншасағатберілетінішешіледі. 

Дидактикалықдеңгейі–
дәрісжоспары(еркіншолу,мәселелік,жалпылаут.б.)демонстрациялық,техникалыққұралдардың,топтың

дайындықдеңгейіқарастырылады. 

Әдістемелікдеңгейі–
дәрістіжазыпдайындаудабілімберушілікжәнетәрбиелікміндеттерқоюыкерек.Нақтыматериалдардытың

дау,ақпараттардыанықтау,эксперименттідемонстрациялаутехникалықжәнекөрнекіқұралдардыпайдала

ну,әдістемесінжасау.Кез-келгендәрісүшбөлімнентұрады[3,304с.]. 
1.Кіріспедетақырыпаталып,мақсат-

міндеттерқойылып,проблемағақысқашасипаттамаберіледі.Дәріскеқатыстыәдебиеттерайтылып,өткенс

абақпенбайланысжасалады.Дәрістіңбұлбөліміқысқажәнемақсатыбағытталғанболукерек. 

2.Негізгібөлімдебарлықтүйіндіксұрақтаранықталып,анықтамаларменнегізгітеориялыққағидалар
дәлжәнеқысқашақұралуықажет.Оқытушыфактілердісұрыптап,керекақпаратқакелтіреді,нәтиженіталда

п,қажеткезіндетарихынаанықтамаберіп,ғылымизерттеуменпрактикалықпайдаболғанпроблемағабағабе

ріп,теорияныпрактикалықөмірменбайланыстырады.Келешектегідамуынашадыжәнепроблемабойынш
аізденугемүмкіндікбереді.Дәрістесұрақтар2-

4болғаныдұрыс.Әрсұрақбөлектақырыпшаларғабөлінеді.Жоспарғақысқашанегізгітүйіндісұрақтаренеді

.(сосынемтихансұрағынадакіреді.)Дәрісмәтініөтеұзақжәнеөтеқысқаболмаукерек. 
3.Қорытындыданегізгітұжырымдарғатоқталып,алдағыөзбетіменорындалатынжұмыстарғаәдісте

меліккеңесберіліп,сұрақтарғажауапберіледі. 

Құндыдәрісбайматериалыменғанаемес,аныққұрылымыжәнеоңтайлыәдістеріменберіліп,қатаңди

дактикалықжүйедеқұрылуыменсипатталады.Дәрістіңтиімділігінжоғарылатуүшінқұрылымдықерекше
лігі,дәрістіңәрбіртипініңоқытуәдістемесімендайындалудеңгейінжетілдірукерек.Соныменқатар,лектор

дыңдәрістіаудиторияғажеткізушеберлігіменсөйлеутехникасын,педагогикалықтактиканымеңгеруіқаже

т. 
Дәрістібізбірнешетиптергебөлеміз: 

–жалпымақсатынақарай:үгіттеушілік,насихаттаушылық,тәрбиелеушілік,дамытушылық; 

–мазмұнынақарай:академиялық,жәнетанымал;       

–дидактикалықміндетінеқарай:еркін,қорытынды,жалпылау,шолу,мәселелік,дәріс-диолог,дәріс-
прессконференция,дәріс-толғау,дәріс-іскерлікойындар,жұптықдәріст.б. 

–әсеретуінеқарай:эмоциядеңгейінде,түсіндірудеңгейінде,сендірудеңгейінде. 

 
Әрбірдәрістітыңдаушыларғанақты,сенімді,сезінеалатындайжеткізебілуоқытушыныңміндеті. 

Дәрістіңтүрлері:Оқытупроцесінинтенсификациялауконцепциясынанегізделіп,дәстүрлідәрістер

менқатаринновациялықтүрлерідежоғарымектептәжірибесіндекеңорыналады.Дәрістіңкелесітүрлерікең
қолданылады:хабарлаудәрісі,проблемалыдәріс-диалог,алдын-

алажоспарланғанқателердентұратындәріс,дәріс-пресс-конференция,дәріс-толғау,дәріс-

іскерлікойындар,интербелсендідәріс,Оқытушыдәрістіңәр-

түрінпайдаланудаөзпәнінің,оқытуәдістемесініңерекшеліктерінескеруітиіс[4,225с.].  
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Хабарлаудәрісімақсаты–

студенттергеүлкенкөлемдегіматериалды,молмысалдарментүсіндіружәнеақыл-
ойкүштеріндамыту.Олүшінкелесінұсқауларберіліпотырады:«осынегізгіқағиданыойлапбайқаңызшы...

»,«осыдәлелүшінқарсыойыңыздыбілдіріңізші...»«...туралыойдыдәлелдеңіз».   

   
Мәселелікдәрісмақсаты-

студенттердіңтанымбелсенділігін,ойлауқабілетінарттыру,шығармашылық,зерттеумүмкіндіктеріндам

ыту,кәсібиқызығушылығынқалыптастыру.Проблемалықдәрістердақұрастырылыпжатқантақырыпбой

ыншабір-бірінеқарама-
қарсыпікірлерменкөзқарастарнемесеқалыптасқантүсініккеқайшытеорияларкелтіріледі.Бұлжердебасты

мақсатстуденттіүйреншіктіқалыптаншығарып,білімберупроцесінөзіндіктұрғыданұйымдастыруболып

табылады.Студенткелтірілгенпікірлердітаңдаумендәлелкелтіруарқылыөзіндіктүсінікқалыптастырады. 
Пікірталасдәрісі.Дәрістіңбұлтүріндекүрделінемесежан-

жақтықарастырылмағанәрісаналуаншешімдерібар,студенттарапынанкөптегенсұрақтартудыратынөзек

тітеориялықжәнепрактикалықпроблемаларталқыланады.Пікірталасдәрісіндаоқуматериалыжан-
жақтыталқыланып,түрліпозициялартұрғысынанқарастырыладыжәнебағаланады. 

Мұндайпікірталасқастуденттердіңбарлығыдерлікараласады.Пікірталасдәрісіндастуденттертүрлі

көзқарастарменпозициялардысалыстыружінеталдау,олардытаңдауменбағаберудағдыларынқалыптаст

ырады.Олардығылымидискуссияжүргізуәдістемесіментанысып,өзұстанымдарынқорғаужәнедеқарсыж
ақтыңпікірінсынаумақсатындадәлелдеркелтірудіәріолардықолданудыүйренеді. 

Дәріс-

кеңес.Дәрістіңбұлтүріконференциятүріндеұйымдастырылғандәріскеұқсас.Кеңесныңталқылау,кеңесу,
жәрдемдесу,кеңесберудегенұғымдардыберетіндігінескерсек,дәріс-

кеңесдаосымағынааумағындаболады. 

Дәріс-конференция.Дәрістақырыбыөздерінқызықтырғансұрақтарбойыншаалдын-

алаберіледі.Дәрісбасталуғабірнешеминутқалғандаоқытушыстуденттерденжазбашасұрақтардыберудіс
ұрайды.Оқытушыбірнешеминутсұрақтардысұрыптап,дәрістіоқуғакіріседі.Әдістемесі–

дәрістіңтақырыбынатау,студенттергежауабынбілгісікелетінсұрақтардыжазбашақоюғаталаптандыру,с

ұрақтардымазмұныбойыншаіріктепалу,дәрістіосысұрақтарғажауапберутүріндеемес,тақырыптылогика
лықбайланыстабаяндау.Дәрістіңсоңындатыңдаушылардыңқызығушылығыменбілімінкөрсеткенсұрақт

арынталдап,бағалау.Нәтижесі–

сұрақтытұжырымдаукезіндестуденттердіңойынбелсендіреді,жауабынкүтукезіндезейіндердіңаудартад
ы;студенттердіңсауаттысұраққоюіскерлігінарттырады. 

Екіоқытушының(қосарлас)дәрісі.Бұлтақырыпбойыншадәрістіекіоқытушыоқидыәріжүргізеді.М

ұндайдәрісекіоқытушыныңбір-

біріменжәнестуденттерменжасалғандиалогтүріндеөтедінемесепікірталассипатынқабылдайды.Бұнда–
оқуматериалыныңмазмұныекіоқытушыныңөзарабелсендідиалогтықәңгімесіндемәселеліктүрдебаянда

лды:теоретикпенпрактик,белгілібіршешімдіжақтаушыменқарсыласадам,екіғылымимектептіңөкілдері,

педагогпенпсихологт.б.Тәсілдер:біреудіңой-
пікірінеараласу,анықтаусұрақтары,қиянқысұрақтар,толықтырулыр,түзетулер.Дәрістіңсоңындастудент

тергебаяндалғанматериалдыңжоспарынқұруғатапсырылды. 

Визуальдыдәрісоқуматериалынкөріпқабылдауарқылы(картина,схема,кинофильмт.б.)жүзегеасад
ы.Кезкелгенпәнсекілдіәрбірматериалғададәрістіңосытүрінқолданаберугеболмайды. 

Жұптықдәрістіңдетиімділігіжоғары.Мұндаоқуматериалдарыныңмазмұныекіоқытушыныңөзар

адәрісбелсендідиалогтықәңгімелерінде,мәселеліктүрдебаяндалады.Қатысқанәртүрліғылымимектепте

рдіңөкілдерітеоретикпенпрактикбелгілібіршешімдіжақтауменқарсыласадам.Жұптықдәріс-
дәрістіңкүрделіформасы.Оғанәбдендайындалғандұрыс.Мұндаоқытушыныңбіріккен,интеллектуалдық

кәсіптікбілімініңдеңгейі,жекеерекшеліктерініңүйлесімділігіқажет.Олардақарым-

қатынасіскеолігі,реакциясыныңжылдамдығыменсуырыпсалмалыққақабілеттілігіболуықажет.  
Интербелсендідәріс:Интербелсендіәдістерментәсілдердіқолданудәстүрлідәрістіүйренушілердің

белсендіәрекеттеріненқұралғанқызықтыәрітартымдытанымдықпроцескеайналдырады. 

Интербелсендідәрістіңнегізгіқағидалары: 

–
интербелсендідәрістеақпаратдайынкүйіндеберілмейді.Интербелсендідәрісүйренушініңқандайдабіртақ

ырыпнемесемәліметбойыншабірлескенәрекеттернегізінде(топтықпікіралмасу,талқылау,пікірталас,ойқ
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озғау,т.б.)студенттердеөзіндікпікірменкөзқарасқалыптастыруғабағытталады.Интербелсендідәрістенег

ізгіқағида«беру»,«үйрену»емес,«ұсыну»болады.Ұсынылғанмәліметбойыншастуденттербірлескенбелс

ендіәрекеттерарқылыөздігіменжаңабілімқұрастырады. 
–интербелсендідәрістақырыптыдамытуға,тереңдетугебағытталады. 

 

Дәстүрлімонологтүріндегідәріс«студенттердіңқарастырылатынтақырыпбойыншабілімімендере
ктеріжоқнемесежоқтыңқасы»дегенқағиданыұстанады.Солсебептідедәстүрлідәрісақпараттыңкөпмөлш

ерін«беруге»мүдделі.Студенттермұнда,әдеттеенжар(пассив)әрекеттератқарады:тыңдайды,көшіреді.  

Дәрістіоқудыңәдістемелікнегізіжәнебаяндаустилі 

Дәрісоқупроцесілектордыңәдістемелікдайындығына,оныңтәжірибесіменжекедараерекшеліктері
небайланысты.Бірнешеәдістемелікұсыныстарберугеболады.Бәріненбұрынаудиторияменбайланыс,тең

бе-

теңқатынасорнатылуықажет.Дәріскезінде«Мен»есімдігініңорнына«Біз»есімдігінқолданыңыз.Оларды
ңбілмегеніне,сұраққойғандарынатаңданбаңыз,ренжімеңіз. 

–дәрісбарысындаәңгіме,әңгімелеуәдістерінқолданыңыз; 

–аудиторияныбасқарыңыз(қарама-қарсыбайланыстыұстаңыз)жәнедәрісоқуманерасынөзгертіңіз;

            
–оңтайлытемптісақтаңыз,асықпаңыз,аудиторияныңэнергетикасынбасқарыңыз;  

–сөйлеуіңіздібақылаңыз;          

–өзтемпераментіңіздіжекеерекшеліктергесайұстауыңызғатырысыңыз;    
–тыңдаушыныңқызығушылығынақарай1-

2қайнаркөздердіұсынудыұмытпаңыз.Ұсынылатынәдебиетсатыпалатындайнемесекітапханаданалатын

дайжаңаболғаныдұрыс.Кітаптыңмазмұныбойыншақысқашасипаттамаберіпжәнекөрсетіп,жарнамажас
ағандапайдалыболады.Мысалы,студенттержалпыпсихологияныоқиотырып,тәжірибеліпсихологболуү

шінолнегеқажетжәнедемамандаросыбілімдердіөзтәжірибесіндеқалайқолданатынындабілебермейді.Бо

лашақкәсіптіңконтекстібелгілітүрдеақпараттықдәрістетеориялықжағдайларғасәйкескәсібисуреттемел

ертүріндеенгізілуімүмкін.Еңбастысыолардың,теорияментәжірибеніңбайланысынтепе-
теңбейнелеуінде.Дәрістідайындаукезіндеоқытушымынажағдайлардыестеұстауқажет,яғниауызшасөйл

еужазбашасөйлеугеқарағандабасқашазаңдылықтарменқұрылуықажет.Сондықтандәрістідайындаутәсі

лімәтіндікжазуғанаемесбөлімдердентұратынжоспарконспектболуықажет. 
 

Дәрістіңеркінбөлімі.Дәрістіоқытудыңеңқиынықалайбасталуында.Тыңдаушығаарналғанбіріншіс

өззейіндіөзінетартуықажет.Дәрістіңмақсатыменжоспарыбаянды,жаңасабақматериалыөткенсабақмате
риалыменбайланыстырылады.Бұлбөлімдедәрістібаяндаудыңқарқынынегізгібөлімгеқарағандажоғарыр

ақболуықажет.Себебі,олстуденттердіңдәрістіжазуға,дайындауға,бірмәселегекөңілаудартуғакөмектесе

ді.Дәрістіңеркінбөліміәдеттегідей5-7минуақыттыалады. 

Дәрісматериалдарыныңбаяндалуыменқұрылымдықформасыәртүрліболуымүмкін.Ғалымдармен
жоғарымектепоқытушыларыныңкөзқарасыбойыншаЖООдәрістіңнегізгікемшілігітыңдаушыныңенжа

рлығы.Сондықтаносыкемшіліктердіжою,дәрісмәселеліктүрдеболып,тыңдаушыныңтанымдықбелсенді

лігіменшығармашылығыноятатындайболуыкерек.Олүшінмынадайбелсендітәсілдердіатапөтугеболады
.    

–

тақырыптықфактілеріменнегізгіидеяларынтүсініп,дәлелдейтіндейстуденттергесұраққойыпотыру.  

         
–оқытушыұсынғанқағидалардыәртүрлікөзқарасбойыншаталдау     

–

материалдыбаяндаудыңжекедарастилі.әрбірбөлімсұрақтанкейінкерібайланыстақолдану.Сабақберупро
цесікезіндеаудиторияныңдажағдайынсезініпотыруқажет.Аудиториядағытыңдаушылардытүгелдейкөр

іпжәнеолардыңбелсенділігіноятыпотырулектордыңерекшеқабілетіболыптабылады.Лектордыңаудито

рияменқарым-қатынасындаоныңманерасы,бет-
қимылы,тілі,өзінұстауы,дауысырғағымаңыздырөлатқарады. 

 

Дәрістіңберілуформасы: 

–дауыстыңдұрысқойылуы; 
–сөйлеутехникасынмеңгеру;          
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–мимикажәнежест.         

 
Аудиторияныұйымдастыружәнеоқылуәдістемесі: 

Еңбасында,аудиториябөлмесініңжағдайынтексеру(жарықтыңберілуі,тақтаныңтазалығы,бор,ауа

ныңжелдетілуі,мебельдердіңорны-
орнындатұруы,кафедра,көрсеткіш,студенттерүшінорынныңжеткіліктілігіжәнет.б.). 

–тақтағадәрістіңтақырыбы,жоспары,әдебиеттер,терминдержәнет.б.жазу. 

–көрнекіжәнетехникалыққұралдардыорналастыру. 

Дәрістіоқудыбастағаннанкейін: 
–тақырыптыауызшаатаужәнеоныңмәнінеынталандыру.     –

дәрістіңмақсатыменміндетінанықберу. 

– студенттергедәптерінетақырып,жоспарды,әдебиеттерді,тапсырмалардыжазғызуүрдістеріоры
ндалады. 

 
Дәрістіоқубарысындамынадайережелерсақталуытиіс:[5,304б.] 
– жоспарбойыншаоқу; 

– оқулықтатолықберілмегенматериалдынақты,толықжазғызу; 

– әрбірсұрақеңбастысынжанамасынан,қызықтысынжәнеқызықсықын,күрделісін,бөлектепайты

потыру;. 
– студенттергемәселеліксұрақтар,тапсырмалар,міндеттерқою,жорамалойтуғызу,дәрісбарысын

дақайшылықтардышешуарқылыойларыментанымынбелсендіру.Мәселелікситуация-проблема-

болжамарқылышешімтәсілдерінтабу-болжамдыдәлелдеу-
проблеманыңшешімініңдұрыстығынтексеру; 

– ойлауоперацияларын:анализ,синтезсалыстыру,жалпылау,жүйелеужәнеойқорытындыларыни

ндуктивтік,дедуктивтік,аналогиялықдәрісбарысындапайдалану 
– дәрісбарысындажалықтырмайзейіндіаударып,шоғырландырып,тұрақтандыратындайәртүрлір

епликалардықолдану; 

– дәстүрліпедагогиканыңәдістемеліктәсілдеріноқытудыңжаңаәдістерін(диалог,пікірталас,шағ

ынәңгімежәнет.б.)ұтымдыүйлестіру; 
– терминдердіанықжәнешешіптақтағажазу; 

–

әрбіршындықтыстуденттергесендіруалатындайжеткізу,анықемесдауыстонынан,салқынқандылықтан,
бейтараптықтанбойдыаулақсалу; 

– сөйлеутехникасынмеңгеру,сөздерді,буындарды,дыбыстарды,анық,ашықдұрысайту; 

– аудиторияреакциясынсезінужәнетүсіну; 

– әрбірбөлім,сұрақтанкерібайланыстықолдану. 
 

Әрбірдәрісконспектісіндемынадайшарттарорындалуықажет: 

–тақырыбы(дәл,анық,толық); 
–мақсатыменміндеті; 

–әдебиеттертізімі(міндеттіжәнеқосымша); 

–мәтінмазмұны(негізгісі,жанамасыбөлінген); 
–өзбетіндікжұмысқатапсырма. 

 

Дәріскедайындалукезеңдері: 

–бағдарламаныжәнеоқулықтардыоқу; 
–әдебиеттертізімінқұрастыру; 

–әдебиеттердіоқу,мазмұныніріктеу; 

–
көрнекіқұралдардытаңдау(кесте,сурет,бейнелу,музыка,өнершығармалары,көркемәдебиеттерденүзінді

,фото,техникалыққұралдар,киноаппарат,магнитафонжәнет.б.). 

 
Тіл.Дәрістіоқубарысындалектордыңауызшасөйлеуі,маңыздырөльатқарады.Оныңдәлдігі,эмоция

лылығы,бейнелілігістуденттердіңоқуматериалынмеңгеругемүмкіндікбереді.Әртүрліәдістемеліктәсілд

ердіқолдану,мысалы:салыстыру,метафера,гипербола,афоризм,мақал-
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мәтелдер,жаңылтпаштарт.б.қолдануөзіндіксөздікәдістерболыптабылады.Лекторшеберлігініңеңмаңыз

дыбелгісісөйлеутемпіболыпесептеледі.Көпшілік,әсіресежасоқытушылартезсөйлейді,студенттерестіге

ндерітуралыойланып,үлгеріпжазаалмайды.Ұзақсөйлемдіаудиторияның15%-
іғанатүсініп,меңгеріп,жазаалады.Егерсөйлемұзақтығы6секундқасозылса,тыңдаушыдұрыстүсінеалмай

ды. 

Ғалымдардыңпікірібойыншадәрісоқусекундына2сөзденаспаукерек.Соғанқарамайдәрісдинамика
лықтүрдеболукерек.Яғни,еңбастысы,жайырақоқылып,қалыпқойғанжағдайдақайталанукерек.Бұлсөзде

рдіңмаңыздысынжазуғамүмкіндікбереді.Бірақта,қайталаушектентыскөпболса,студенттердідиктантжа

зғандайқылыпүйретеді.  

Мұғалімкейбірдыбыстардыдұрысайтаалмауынанбалаларкүліпжәнетілінің,даусыныңбірсарынды
лығыолардыжалықтырыподаналыстатады.Дауыстембріадамғатабиғаттыңбергенсыйы.Қазіргіэкспери

менттікфизиологиядадауыстыңсапасынбұрынғысынанжақсартуғаболатындығынқостайды. 

Демалу.Демалу-
организмніңөмірсүруқабілетінқамтамасызететінфизиологиялықфункцияныатқарады.Күнделіктіөмірд

е,диалогтысөйлеукезіндедемалуқиынғасоқпайды.Сабақкезінде,әсіресе,оқытушысабақтүсіндіргенде,дә

рісоқығандажаттықпағандықтандемалысқиындықкелтіреді.Олкездемұғалімніңпульсідұрыссоқпай,бет

іқызарыпдемалысықиындайды. 
Дауыс.Кейбірмұғалімдердіңарасындадауысытабиғатынандұрысқойылғанадамдардакездеседі.Ж

ақсыдауысарнайыжаттығуларболмасажылдарөтекелеөзгеріскеұшырайды,бұзылады.Адамдардыңдауы

сыжоғарғы2октавада,3-
5нотадаеркінөзгереалады.Диапазонадамдардыңдаусындағыәртүрліжоғарылықтағыдабыстардыңжиын

тығы,оныңшекарасыөтежоғарыжәнетөменгітонменанықталады.Дауысдиапазоныныңжойылуыдауыст

ыңбірсарындылығынаәкеледі.Дұрысқойылғандауыстыңөзіндікбағыты-тембрреңкі. 
Тембр-

дауысреңкіашықтығы,жұмсақтығы,жиілігі,ерекшелігі.Дауыстыңосықасиеттеріжаттығудыңнәтижесін

деқалыптасады. 

Дәрістіоқудасуырыпсалмалық,шешендіктеқажет,бұлоғаншығармашылықсипатберіп,тыңдаушы
лардыңзейініншоғырландырып,қызығушылығынтуғызады.Актерспектакльдеөзролінқалайойнаса,лект

ордааудиториядадәрістіжоғарыдәрежедеоқып,тыңдаушыларғағылымиақпараттардыжеткізуүшін,неғұ

рлымтиімдітәсілдердііздестіреді.Тәжірибелілектораудиторияменқарым-
қатынаставербальдыемесқұралдардыкеңіненқолданады.Олармимика,жест,пантомимикажәнет.б. 

Бет–

бейнесі.Қызыққантыңдаушыларережебойыншалектордыңбетінеқарапотырады.Сондықтан,лектордың
бетібірқалыпты,салмақтыболуытиіс.Олүшінүнеміайнаалдындажаттығужасапжүрукерек. 

Көзқарасы.Аудиторияменбайланыстыжоғалтуөтеқарапайым.Терезеге,жарғақарап,көздіеденгетү

сіру,немесетөбегекөтеругеболады.Әрбіртыңдаушыларменжеке,жәнеотырғандарменкөзбе-

көзконтактжасаудыүйренуқажет. 
Ым-ишара-

қолменсаусағын,басын,мойнын,аяғын,қозғапбелгіберужатады.Дәрістыңдапотырып,лектордыңқалайтұ

рғанын,бет-
бейнесін,жүрісін,қолсермеуінқадағалапотырады.Яғни,дәрістіжаңабастағаноқытушыдәрістіоқукезінде

өзіндұрысұстап,денеқимылыменбелгіберудіүйренуікерек. 

Қорытаайтқанда,оқытушыдәрістіоқукезіндеонықалайаяқтаукерекекенінуақытпенесептесіпотыр

ғандұрыс.Әдетте,материалдардыаяқтауүшін5-
7минөтжеткілікті.Оқытушыдәрістіаяқтағаннанкейінтыңдаушылардыңсұрағынажауапберіп,сұраққаәді

стемелікнұсқауберіп,керекәдебиеттердіұсынады. 

Дәрістімазмұныбойыншаконструктивті,алэмоциялықұрылымыбойыншажағымдыаяқтағандұры
с.Студенттерқұмартыпжәнеқызығушылықтанытып,лектордыңұсынысынкелесікүні-

ақорындауғашабыттанып,жақсыкөңіл-күйдеқайтуларыкерек. 
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БІТІМГЕРШІЛІКҚЫЗМЕТКЕҚАТЫСАТЫНӘСКЕРИҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢОТБАСЫМҮШЕ

ЛЕРІНЕПСИХОЛОГИЯЛЫҚҚОЛДАУКӨРСЕТУДІҢТЕОРИЯЛЫҚАСПЕКТІ 

 

Аңдатпа 
Бұлмақаладабітімгершілікқызметкеәскериқызметшініңқатысуыныңоныңотбасымүшелерінепси

хологиялықәсеріқарастырылған.Әлеуметтікпсихологиятұрғысынанотандықзерттеулердебұлмәсележе

ткіліктітереңзерттелмеген,сондықтаншетелдікғылымижәнепрактикалықтәжірибенегізіндеосымақалад
ажан-жақтызерделенеді.Сондай-

ақ,бітімгершілікмиссиясыныңбарлықкезеңдеріндеяғни,әскериқызметшібітімгершілікқызметкеқатысқ

анғадейін,миссиясынорындаукезіндежәнеоралғаннанкейінгіуақыттаотбасымүшелерінепсихологиялық

қолдаукөрсетудіңмаңыздылығыменпсихологиялықкөмектіңерекшеліктеріайқындалған.Зерттеукөрсет
кендей,топтықидентификация–

әскериқызметшілердіңотбасымүшелерінпсихологиялыққолдаудыңмаңыздыжәнетиімдіәдісіболып,ола

рдыңәскериқызметшілердіңбітімгершіліккеқатысуыменбайланыстытуындайтынкүйзелісреакциялары
нтөмендетеді. 

Түйінсөздер:күйзеліс,психологиялыққолдау,топтықидентификация. 
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THEORETICALASPECTSOFPSYCHOLOGICALSUPPORTFORFAMILYMEMBERSOFMILITA

RYPERSONNEL,PARTICIPATINGINPEACEKEEPINGACTIVITY 

 
Abstract 

Thisarticlediscussesthepsychologicalimpactonfamilymembersofasoldierparticipatinginpeacekeeping.In

domesticstudiesfromthepointofviewofsocialpsychology,thisissuehasnotbeenstudiedsufficientlydeeply,therefo

reitisexaminedindetailinthisarticlebasedonforeignscientificandpracticalexperience.Inaddition,thefeatureofpsy
chologicalassistanceandtheimportanceofprovidingpsychologicalsupporttomembersofthefamiliesatallstagesoft

hepeacekeepingmission,includingbeforejoiningthepeacekeepingmission,participationperiodandafterthemissio

nhaveexplained.Thestudyshowedthatgroupidentificationisanimportantandeffectivemethodofpsychologicalsup
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portforfamiliesofmilitarypersonnel,whichreducetheirstressfulreactionsassociatedwiththeparticipationofmilitar

ypersonnelinpeacekeeping. 

Key words: stress, psychological support, group identification. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕАСПЕКТЫПСИХОЛОГИЧЕСКОЙПОДДЕРЖКИЧЛЕНОВСЕМЕЙВОЕН

НОСЛУЖАЩИХ,ПРИНИМАЮЩИХУЧАСТИЕВМИРОТВОРЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Вэтойстатьерассматриваетсяпсихологическоевлияниеначленовсемьивоеннослужащего,участву
ющеговмиротворческойдеятельности.Вотечественныхисследованияхсточкизрениясоциальнойпсихол

огииэтотвопросизученнедостаточноглубоко,поэтомуондетальнорассмотренвданнойстатьенаосновезар

убежногонаучногоипрактическогоопыта.Также,объясняетсяособенностьпсихологическойпомощиива

жностьоказанияпсихологическойподдержкичленовихсемейнавсехэтапахмиротворческоймиссии,тоест
ьдовступлениявмиротворческуюоперацию,участияипослезавершениямиссии.Исследованиепоказало,ч

тогрупповаяидентификацияявляетсяважнымиэффективнымметодомпопсихологическойподдержкесем

ейвоеннослужащих,которыйснижаетихстрессовыереакциисвязанныесучастиемвоеннослужащихвмир
отворческойдеятельности. 

Ключевыеслова:стресс,психологическаяподдержка,групповаяидентификация. 

 
Зерттеулерәскериқызметшініңбітімгершілікқызметкеқатысуыныңпозитивті[1],соныменбіргеотб

асымүшелерініңкүйзелісдеңгейініңартуынатигізетіннегативтіәсерібарлығыналғатартады.«Күйзеліс»ұ

ғымынаәскеритұрғыданP.Bartoneбергенанықтамабойынша,«оладамнанемес,қоршағанортадағыоқиғал

ардыңнемесекүштердіңәсерінентуындайтынкүй»[2].SH.PincusжәнеTS.Namжүргізгензерттеунәтижеле
рібойыншаәскериқызметтікоперацияғақатысатынәскериқызметшініңбітімгершілікқызметініңкезеңдер

іменбайланыстыоныңотбасымүшелеріндетуындайтынкүйзелістенбелеңалатынжағдайларымыналар:бі

тімгершілікмиссиясынаәскериқызметшіқатысқанғадейінгікезеңде–
ашулану,эмоциялықбөліну,отбасылықкүйзеліспенкеліспеушілікболса;әскериқызметшібітімгершілікм

иссиясынақатысукезінде–

эмоциялықтұрақсыздық,ұйымдастыраалмаушылық,қайғырумендепрессиялықкүйжәнебағдарынжоғал
тукөріністерібайқалады.Соныменқатар,алаңдаушылық,жалғыздық,ұйқыныңбұзылуы,денсаулығынаба

йланыстышағымныңтуындауыжәнеқаржылықмәселелердеосыкезеңдеартатүседі.Ал,қайтакездесукезе

ңі–

қайтаанықталғанрөлдерменқуатдинамикасынақауіптөнумәселелерінебайланыстыболса,бітімгершілік
қызметтенәскериқызметшіоралғаннанкейінгікезеңде–

тәуелсіздіктіңжоғалуынанаразылық,қайтаконфигурацияланғанжүйедегіорынтуралысенімсіздік,әскери

қызметшініңотбасымүшелерініңмиссияғабағдарлануданшығуықиынғасоғады[3].Бұлтұрғыда,британд
ықзерттеулербітімгершілікоперациясынақатысқанәскериқызметшілердеішімдіккеәуестік,қорқынышж

әнедепрессиясияқтыпсихосоматикалықбұзылулардыңнегізі–

күйзелістіңжоғарыдеңгейдегікөрінісіненбелеңалатындығыналғатартады[4,5]. 

Алайда,T.WiensжәнеP.Bossтұжырымыбойыншажасжәнетәжірибесізотбасыларжиітәуекелгеұшы
райды.Яғни,оларотбасыретіндеұйымшыл,қауымдықбірліктіқолдаудеңгейіқалыптасқанбітімгершіліко

перациясынақатысатынәскериқызметшілердіңотбасыларыменсалыстырғандабірдейкөрсеткішкеиееме

с[6]. 
Қызметтіккүйзеліспенотбасылыққарым-

қатынасарасындаоңкорреляциялықбайланыстыңбарлығын[7]ескерсек,отбасымүшелерініңкүйіменола

рғапсихологиялыққолдаукөрсетутақырыбызерттеулергенегізболарыанық.Мысалы,SH.Wangжәнебасқ
алардыңқызметтіккүйзеліспенотбасылықәлеуметтікмінез-

құлықарасындағыбайланыстызерделегензерттеунәтижесі,күйзелісотбасылыққұрылымғақарым-

қатынасжәненегативтіэмоцияларменәсерететініанықталып,ондағыөзаракорреляциялықбайланыстыңк

оэффициентіr=.30,p<.0.5ғатең[8]. 
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Әскериқызметшініңбітімгершілікмиссиясынақатысуыменбайланыстыотбасымүшелеріндетуынд

айтынкүйзелісітуралымәліметтерA.Gewirtsжәнебасқаларжүргізгензерттеудедетабылып,ондаотбасылы
қкүйзелістіңүшкезеңіберіледі:біріншісі–

бітімгершілікмиссиясынаәскериқызметшіқатысқанғадейінгікезең–

отбасыныңішкідайындығыменбайланыстыкүйзелістеріболып,күтпегенжерденбөлінугебайланыстыжа
ғдайлардыңтуындауы,аяқастыкөңіл-

күйдіңбұзылуғабейімділігіменкикілжіңдердітудыруымүмкін.Екіншісі–

әскериқызметшібітімгершілікмиссиясынақатысукезеңіндеотбасылардаұзақуақытбөлінужәнежалғызтә

рбиелеуменбайланыстыкүйзелістіңдеңгейініңартуыжағдайларыкездеседі.Бітімгершілікқызметтенәске
риқызметшіоралғаннанкейінгісоңғыкезең–ата-анаболудың«тепе-

теңдігін»қалпынакелтіруүшінқосымшақиындықтардытудыруымүмкін[9]. 

Әсіресе,әскериқызметшібітімгершілікмиссиясынақатысқанғадейінгіүшайданалтыайғаде-
йінгікезеңдегіотбасымүшелерініңпсихологиялықкүйі,бітімгершілікқызметінорындағаннаналтыайданк

ейінгікезеңгесалыстырғандаанағұрлымтөмендейтіндігітуралығылымидеректербар[10]. 

БұлбағыттаАҚШмемлекетітәжірибесібітімгершілікоперациясынаәскериқызметшініңқатысуыны
ңоныңотбасымүшелерінеәсерінотбасыныңсипатына,ресурстарынажәнеотбасылыққолдаудыңдеңгейін

ебайланыстыекендігінкөрсетеді. 

Бітімгершілікоперациясынаәскериқызметшілердіңқатысуы–

олардыңжұбайларынағанаемес,балаларғадакеріәсерінтигізетінібелгілі.Мысалы,M.Chartrandжәнеоның
әріптестерібітімгершілікмиссиясынаәскериқызметшілердіңқатысуыныңбесжәнеоданкішіжастағыбала

ларғатигізетінәсерінсыртқыжәнеішкідепбөліпқарастырып,ондағысыртқыәсерлергеагрессиялықмінез-

құлық,алішкіәсерлергежылауғабейімділік,қайғыру,депрессия,үрейленусекілдімінез-
құлықтағыөзгерістердіенгізеді[11].Зерттеулердегіосыбағыттағытұжырымдардызерделеунәтижесі,әске

риқызметшілердіңотбасынапсихологиялыққолдаукөрсетудіңәскериқызметшібітімгершілікқызметкеқа

тысуыныңбарлықкезеңдеріндежүргізілуініңмаңыздылығынайқындайды. 

Бітімгершілікқызметкеқатысатынәскериқызметшілердіңотбасымүшелерінпсихологиялыққолда
удыңтүрліжолдарыбар.Мысалы,АҚШмемлекетіндеәскериқызметшініңүйінебарунегізіндеотбасымүше

лерінепсихологиялыққолдауолардыңкүйзелісдеңгейлерінтөмендетугеоңәсерінтигізетінболса,E.Bolton

жәнебасқаларжүргізгензерттеунәтижесіотбасымүшелерінәскериқызметшінібітімгершілікмиссиясына
нкелгендежылықабылдауоныңкүйзелісдеңгейініңтөмендеуінепозитивтіәсерінанықтады[12].АлСербия

ҚарулыКүштеріБасштабтықадамресурстарынбасқарубөлімініңпсихологтарыжекежәнеотбасылықмәсе

лелергеерекшеназараударып,тұлғалықаспектініңадамдарарасындағықарым-
қатынастыңтабыстыболуындағымаңыздылығынаекпінбереді.Австралиялықәскерижүйедебұлқадамот

басымүшелерінәскериқызметшілердіңбітімгершілікоперациясынақатысуғадейінгіжәнеоралғаннанкейі

нгікезеңінедаярлауменбелгіленген[13]. 

Ал,КанаданыңҚорғаныскүштерініңпсихологиялыққолдауісіотбасымүшелерінкүйзелістітиімдіба
сқаруғадайындайтынпсихо-

ағартуісінебасымдықберуменерекшеленіпкеледі[14].ЗерттеулерҰлыбританиятәжірибесіндеәскериқыз

метшілердіңотбасылыққұрылымғакеріәсерететінқызметтіккүйзелісінтөмендетуде,ұйымшылдықсезімі
ментұрақтыадамдараралыққарым-қатынастыарттырудыкөздейді[15]. 

Ғылыми-

теориялықдеректерменөзгемемлекеттердіңпсихологиялыққолдаушараларыныңмазмұнынталдаунәтиж
есібітімгершілікмиссиясынорындайтынәскериқызметшілердіңотбасымүшелерінпсихологиялыққолда

удыңәрмемлекеттетүрлішежолдарменжүзегеасырылатынынкөрсетеді.Отбасымүшелерінепсихологиял

ыққолдаукөрсетуеліміздедемаңыздымәселелердіңбіріболып,оныңтиімдіәдісінтабуосызерттеужұмысы

ныңбастыміндеттерініңбірі.Аталмышміндеттіорындауда,еңалдымен,отбасымүшелерінекөрсетілетінпс
ихологиялыққолдаудыңерекшеліктерінзерделеумаңыздыалғышартболыпсаналады. 

Әскериқызмет–

мамандықтардыңішіндеқызметтіккүйзеліскешалдығукөрсеткішібойыншабейімділігіжоғарысалаекенд
ігінескерсек,бітімгершілікқызметкеқатысатынәскериқызметшініңотбасынанбелгіліуақытжырақтажүр

у,ажыраужағдайынантуындайтынотбасымүшелеріндегікүйзелістіңжәнеоныменбайланыстымәселелер

діңалдын-

алуғабағытталғанпсихологиялыққолдаукөрсетукөкейкесті.Мысалы,бітімгершілікмиссиясынаәскериқ
ызметшіқатысқанғадейінгікезеңдеотбасыныңмүшелерінпсихологиялықдайындаудыңмаңыздылығыту

ралытұжырым[2]Е.Balloneжәнебасқаларжүргізгензерттеудезерделеніп,отбасымүшелерінебітімгершілі
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кмиссиясыныңсебептеріжәнекүтілетіннәтижесітуралытолықақпаратберудіңқажеттілігіғылымитұрғыд

аннегізделді[16].Қызметтіксапардыңмазмұныменмақсатынотбасымүшелерінетүсіндіруолардыңэмоци

ялықтұрақтылығынсақтаудамаңыздыорыниелейді.Бітімгершілікмиссиясынақатысукезеңіндеотбасым
үшелерінепсихологиялыққолдау,яғниэмоционалдықтұрақтылықтысақтауғабағытталғаншаралардыжү

ргізудіңмаңыздылығыA.Gewirtz,Ch.Erbes,M.Polusny,M.ForgatchжәнеD.S.DeGarmoжүргізгензерттеулер

денбелгілі.Сондай-
ақ,отбасыныңтұрақтылығынсақтауүшінотбасылықмәселелергеасаназараудармай,болашаққабағдарлан

ғанжәнешынайыата-

аналардықалыптастыруғабасымдықберетінкөзқарастардабар[9].Албұлтұрғыда,R.Drazikәйелдергежән

еотбасыныңбасқамүшелерінеарналғансеминарларұйымдастырудыңотбасылықтұрақтылықтысақтауда
ғымаңыздылығыналғатартып,оныңсондай-ақ,күйзелістіңалдын-алудағымаңыздыфактор-

отбасылыққарым-

қатынастыжақсартудағытиімдіжолекендігінебасымдықбереді.Өйткені,отбасылыққарым-
қатынасмәселелерібойыншашараларСербияҚарулыКүштерініңбейбітшіліктіқолдаужөніндегімиссиял

арғабейімделуісінайтарлықтайжақсартқан[13]. 

Әскериқызметшініңбітімгершілікмиссиясынаноралуынаотбасымүшелеріндаярлаумаңыздымінд

еттердіңбірі.J.Sarenжәнебасқалартарапынанжүргізілгензерттеулербітімгершілікмиссиясынаноралатын
әскериқызметшініқолдауісіненазараударудыңқажеттілігіжәнебұлтұрғыдаотбасымүшелерінепсихолог

иялықбағытберуісінеекпінбереді.Зерттеунәтижесіәскериқызметшініңқызметтіккүйзелісініңдеңгейіон

ыңотбасымүшелерініңонықабылдауыменбайланыстыекендігінкөрсетеді[17].Яғни,бітімгершілікқызме
ттенәскериқызметшіоралғаннанкейінгікезеңдеолардыңкүйзелісдеңгейлерінтөмендетудіңтиімдімехани

змі-әлеуметтікөзарақарым-

қатынастыарттыру.Әскериқызметшініңөзбасынанөткеноқиғаларытуралыбаяндауы,бітімгершілікмисс
иясынорындағаннанкейінгіуақыттаоныңбейімделуінжеңілдетіп,психологиялықжарақаттанудыңалдын

алып,әртүрліауруларданайығуүрдісінжеделдетеді[15].Отбасымүшелерініңонытыңдауыжәнеарнайыта

қырыптықкездесулердіұйымдастыруыдаоңнәтижесінберетіншаралардансаналады.Мысалы,Ұлыбрита

нияәскерибітімгершілікоперациясынақатысушылармиссиясынөтепоралғанда,олардың3/2өздерініңбас
ынанөткізгентәжірибелеріменбөлісетінінжәнеоныңжағымдыықпалыныңбарлығыналғатартады.Сонда

й-

ақ,N.Greenbergжәнебасқадағалымдардыңәскериқызметшілердіңбітімгершілікоперациясынорындағанн
анкейінгіпсихологиялыққолдаудықабылдауыменоғандегенқажеттілігінебайланыстыжүргізгензерттеу

лерінесүйенсек,респонденттердіңкөпшілігіқұрбыларыжәнеотбасымүшелеріменәсерлерінбөліседі.Өйт

кені,әңгімелесу–әлеуметтікқарым-
қатынастыңформасыболып,оләңгімелесушідепсихологиялыққолдаусезімінтудырады.Қолдаусезімінсе

зіну–күйзелістіңдеңгейінтөмендетудегібастынегіз[15]. 

Бітімгершілікмиссиясынорындағаннанкейінгікезеңде,әскериқызметшілердіңотбасынапсихолог

иялыққолдаукөрсетудіңмаңыздылығыA.Gewirtsжәнет.б.зерттеулеріндезерделеніп,отбасыныңтұрақты
лығынсақтауүшінболашаққабағдарланған,оңжәнешынайыата-

аналардықалыптастырумақсатынаназараударудыңқажеттілігіанықталды.Әсіресе,әскериқызметшілерд

іңалтыайлықүзілістенкейінгіотбасынақайтабейімделуінде,отбасылықжағымдықарым-
қатынастыңалатынорныерекше.Отбасылыққарым-

қатынасыжоғары,жанұялыққолдаудысезінгентұлғалардыңкүйзелістенайығужәнеоғанқарсыкүресеалуқ

абілетіжоғарыкөрсеткішкеие[9]. 

«Күйзеліс»ұғымынапсихологиялықтұрғыданR.Lazarus&S.Folkmanбылайшаанықтамабереді:«ад
амдардыңкүйзелістердіңсыртқынемесеішкіталаптарынажауапберуүшінқолданатынойларыменәрекетт

ері»[18].ЖоғарыдааталыпоткенP.Bartoneбергенәскеритұрғыдағыанықтаманыңда,R.Lazarus&S.Folkma

nбергенпсихологиялықанықтаманыңдазерттеубағыттарытұрғысынанқарағанданегізібар.Әскериқызме
тшілердіңкүйзелісінүшфазағабөліпқарастыруғаболады:бітімгершілікоперациясынақатысқанғадейінгі

кезеңдегіотбасылықкүйзелісі–қобалжу,бөліну;бітімгершілікқызметкеқатысукезінде–

айрылысу,жалғызата-анасезіміжәнеелгеоралғаннанкейінгікезеңдегікүйзелісі–екіата-
аналыотбасы,әскериқызметшідентолыққандыотбасылыққұрылымдықайтақалпынакелтірумәселесіжән

екүйзелісдеңгейінтөмендетуменбайланысты[9]. 

Отбасымүшелерінепсихологиялыққолдаукөрсетудемәселелергеемес,болашаққабағдарланған,по

зитивті,реалистіката-
ананықалыптастырумақсатынақаратып,отбасылыққұрылымдыжақсартуғабасымдықберудіңмаңыздыл
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ығытуралығылымидеректердіескерсек,отбасымүшелерінпозитивтібағытқабағдарлауда,еңалдыменола

рдыңкүйзелісдеңгейлерінтөмендетубастыміндет.Бұлбағыттабітімгершілікмиссиясынақатысқанәскери
қызметшілернеғұрлымөзқызметтегітәжірибелерінбаяндап,сезімдерінбөліскенсайын,соғұрлымкүйзелі

сдеңгейітөмендейтіндігіжәнеәскериқызметшілердәрігернемесекомандиргеайтыпсезімдерінбөлісуесал

ыстырғанда,отбасымүшелерінеәсіресе,әйелжыныстыотбасыныңмүшесінебітімгершіліктәжірибесімен
байланыстысезімдерінбөлісуініңоңнәтижесінбереді[15].Тұлғаныңнеғұрлымкүйзелісіжоғарылағансай

ыноныңойыменбіргекөңіл-күйі,кедергілергеқарсыкүресеалумінез-

құлқыәлсірейтінболса[8],керісінше,күйзелісдеңгейітөмендегенсайын,тұлғаныңішкіпсихологиялықтұр

ақтылығыартады.Бұлотбасымүшелерініңпсихологиялықтұрақтылығыүшіндемаңыздынегіз. 
Ғылымдакүйзелістенарылудыңбірнешеәдістеріанықталған.Мысалы,спортпеншұғылдану,сапалы

ұйықтау,дұрыстамақтану,күнтәртібініңталаптарынжүйеліорындаут.б.Алайда,күйзелістіәлеуметтікмәс

елеретіндезерделегенпсихологиялықзерттеулер–
оданарылудыңнегізгіжәнетиімдіәдісіретіндетұлғаныңөзотбасыменболғанжағымдықарым-

қатынасынұсынады[19].Өйткені,отбасытұлғағаотбасылыққолдаусындыбастымүмкіндіктібереді.Ғалы

мдаротбасылыққарым-
қатынассапасыбұзылғанадамныңұйықтапкөңілініңтыныштаппайтындығын,спортпеншұғылданудыңо

ғанләззатемескерісінше,салмақтүсіретіндігін,тамақтанурежімініңбұзылатындығын,сәтсіздіктергежиік

езігетіндігінайқындаған.Өйткені,отбасылықидентификациянынегізқылғанотбасымүшелерінпсихолог

иялыққолдау–
тұлғаныңкүйзелістіжағдайларғақарсытұраалуикемділігінқалыптастырады;позитивтіойлауғаитермелей

ді;отбасымүшелерініңөмірсүруіүшінқажетболғанішкіқуатынарттырады.Қуатадамдыөткіршешімдерқа

былдап,ізгішаралардыатқаруысекілдіқажырлыеңбеккеүндейді;табысқаынталандырады.Ал,табыс–
отбасылықбірліктіарттыратынфакторлардыңбірі.Сондықтан,әскериқызметшілердіңотбасынпсихологи

ялыққолдауісіндеотбасылықжағымды,тұрақтықарым-

қатынастықалыптастыруғаекпінберумаңыздыалғышарт. 

Тұлғаныңөзотбасыменәлеуметтікжағымдықарым-
қатынасыныңдеңгейікүйзелістіңдеңгейінтөмендететінізерттеулерденбелгілі(p<.05)[20].Өйткені,отбас

ылықтоптықидентификацияотбасымүшелеріндеқолдаусезімінарттырады.Топтықидентификация-

бұлтұлғаныңбелгілі-
біртоптыңмүшесіболуыменәлеуметтікқолдаудысезінуінемүмкіндікберетін,түрлікүйзелісреакциялары

нарылтуменоныңалдын-алудаықпалететінмаңыздыфактор.Ал,отбасылыққолдаудың–

күйзелістіңдеңгейінтөмендетуменоныңалдын-
алудағымаңызытуралызерттеулергеүңілсек,адамныңкүйзелістіқабылдаудеңгейіоныңотбасылыққолда

удысезінудеңгейіменбайланысты[21].Ғалымдаротбасылыққолдауытөменболғанжанұялықжұптың,күй

зеліскешалдығукөрсеткішініңдеңгейіжоғарыболатындығыналғатартады.ОсығанұқсастұжырымA.Billi

ngs&R.Moosжүргізгензерттеуде,жоғарыдеңгейдегіәлеуметтікқолдауалғанадамныңкүйзелісдеңгейітөм
енгідеңгейдегіотбасылыққолдаудыалғанадамменсалыстырғанда,төменболатындығыанықталған[22]. 

Әсіресе,отбасымүшелерінәскериқызметшібітімгершілікмиссиясынаноралғанкезіндеоныжылықа

былдауға,тыңдауғажәнеәңгімелесугемүмкіндікберуінепсихологиялықдаярлаумаңызды.Бұлбағыттапси
хологиялықжұмысжүргізуісіндеолардыңкүйзелістіқабылдаудеңгейлері,сезімгекеріәсерететінжағдаятт

ардаэмоциясынбақылайалуыжәнеақпараттысаналытүрдебасқараалуыныңкүштіжәнеәлсізжақтарымен

жұмысжүргізіп,дағдылануыныңдамаңызызор. 
Тақырыптыңғылыми-

теориялықнегіздерінзерделеунәтижесінде,бітімгершілікқызметкеқатысатынәскериқызметшілердіңотб

асымүшелерінекөрсетілетінпсихологиялыққолдаудыңкөкейкестілігініңайқындығыжәнеаталмышмәсе

леніңотандықзерттеулердеәлеуметтікпсихологиялықтұрғыдантереңзерттелмегенінбайқауғаболады.Со
ндықтан,аталмышмақаладашетелғылымидеректеріндегітұжырымдартұрғысынанқарастырылғаносыта

қырыптызерттеунәтижесіәскериқызметшініңбітімгершілікқызметкеқатысуыныңбарлықкезеңдеріотба

сымүшелерінебелгілідәрежедепсихологиялыққолдаукөрсетудіңқажеттілігінкөрсетеді.Психологиялық
шаралардыұйымдастырудыңерекшеліктеріретіндеотбасымүшелерініңэмоционалдықтұрақтылығымен

топтықидентификациясынарттыру,күйзелісдеңгейініңтөменболуыменмәселеліжағдаяттардысаналытү

рдебасқараалуынаекпінберу;еңбастысы,жағымдықарым-

қатынастыңотбасынаоралатынәскериқызметшіменотбасымүшелерініңбітімгершілікқызметіменбайла
ныстытуындағанкүйзелісіненарылудағымаңыздыжәнетиімдіәдісекендігінолардыңсанасындақалыптас

тырумаңыздыміндет. 
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Қорытындылайкелгенде,зерттеумәселесініңоңшешімтабуындажоғарыдағытұжырымдарескерілг

ен,топтықидентификацияныарттырудынегізқылған,отбасымүшелерінебітімгершілікқызметініңбарлы

қкезеңдеріндепсихологиялыққолдаукөрсету–маңыздышараларданболыпқалабереді. 
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THESIGNIFICANCEOFSOCIALIDENTITYCONCEPTFORDEALINGWITHSTRESSRELATEDF

AMILYISSUES 

 

Abstract 

Thereisaconsiderationofsocialidentificationasavariablefordealingwithstressrelatedissues.Specifically,th
earticleisconsideredwhethersocialidentificationisassociatedpositivelywithsolvingtheproblemsincluding,famil

yfunctioning.Furthermore,thereisgivenanauthor’soriginalresearchresultsaboutexaminationifasocialidentificati

onhasamoderatoreffectontherelationshipbetweenworkplacestressandfamilyfunctioning.Resultsofanalysissho
wsthattheinteractionbetweensocialidentificationandworkplacestresswassignificant(p<.05),thatmeanssocialide

ntificationmoderatedtherelationshipbetweenworkplacestressandfamilyfunctioning.Workplacestresswouldnotn

egativelyeffectonfamilyfunctioning(p>.05)thatindividual’swhosesocialidentificationwiththeirfamilyishigh.In

contrast,loweridentificationwithfamilycomparedwithindividual’shighersocialidentificationandismoresignifica
ntnegativeimpactfromworkplacestressontheirfamilyfunctioning. 

Authorconcludesthatsocialidentitymightbeanimportantandmoreeffectivemethodfordealingwithstressrel

atedissuesingeneral. 
Keywords:stressrelatedissues,familyrelationship,familyfunctioning,andsocialidentification. 
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КҮЙЗЕЛІСПЕНБАЙЛАНЫСТЫОТБАСЫЛЫҚМӘСЕЛЕЛЕРДІШЕШУДЕӘЛЕУМЕТТІКИД

ЕНТИФИКАЦИЯТҰЖЫРЫМЫНЫҢМАҢЫЗЫ 

 
Аңдатпа 

Әлеуметтікидентификациякүйзеліспенбайланыстыотбасылықмәселелердішешудегітиімдіәдіс.М

ақалада,әлеуметтікидентификацияныңотбасылыққарым-

қатынасқатигізетіноңәсеріқарастырылады.Сондай-
ақ,күйзелістіңотбасылықөміргетигізетінәсерінәлеуметтікидентификациябәсеңдететіндігітуралыавтор

дыңзерттеужұмысыныңқорытындысыберілген.Зерттеудіңнәтижесібойынша,әлеуметтікидентификаци

яменеңбеккүйзелісіарасындабайланысбар(p<.05),яғниәлеуметтікидентификацияеңбекпенбайланысты
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күйзелістіңотбасылыққұрылымғатигізетінкеріәсерінтөмендетеалады.Тұлғаныңөзотбасымүшелерімен

әлеуметтікидентификациядеңгейіжоғарыболғанжағдайда,еңбеккүйзелісініңотбасылыққұрылымғатигі

зетіннегативтіәсерімаңыздыемес(p>.05).Керісінше,тұлғаныңотбасымүшелеріментөменгідеңгейдегіәле
уметтікидентификациясыжоғарыидентификациялықдеңгейгеқарағанда,анағұрлымкөпкеріәсерінтигізе

тініанықталған. 

Авторәлеуметтікидентификациякүйзеліспенбайланыстымәселелердішешудегімаңыздыжәнетиі
мдіәдісболуымүмкіндепқорытындылайды. 

Түйінсөздер:күйзеліспенбайланыстымәселелер,отбасылыққарым-

қатынас,отбасылықөмір,әлеуметтікидентификация. 
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ЗНАЧЕНИЕКОНЦЕЦИИСОЦИАЛЬНАЯИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ВРЕШЕНИИСЕМЕЙНЫХПРОБЛЕМСВЯЗАННЫХСОСТРЕССОМ 

 

Аннотация 
Существуетсоциальнаяидентификация,какэффективныйметодпреодоленияпроблем,связанныхс

острессом.Внаучнойстатьеавторомрассматриваетсявопросотом,положительнолисвязанасоциальнаяид

ентификациясрешениемпроблемсвязанныхcострессом,втомчислессемейнымиотношениями.Вработеп

риводятсярезультатыоригинальныхисследованийавтора,которыезаключаютсявсоциальнойидентифик
ациииможетоказыватьвлияниенавзаимосвязьмеждустрессом,полученнымнаработеисемейнойфункцио

нированием.Результатыисследованийпоказывают,чтовзаимодействиемеждусоциальнойидентификаци

ейистрессомнаработебылозначительным(p<.05),котораявсвоюочередьозначает,чтосоциальнаяиденти
фикацияиграетзначительнуюроль,вснижениистрессанарабочемместе-

влияющаянафункционированиесемьи.Привысокойсоциальнойидентификациивсемьевлияниестрессан

аработенезначительновлияетнасемейныеотношениямеждучленами(p>.05),аболеенизкаяидентификаци
яссемьейоказываетсильноевоздействиеначеловекапристрессе. 

Авторприходитквыводу,чтосоциальнуюидентичность,можносчитатьважнымиболееэффективны

мметодомдлярешенияпроблем,связанныхсострессом. 

Ключевыеслова:проблемысвязанныесострессом,семейныевзаимоотношения,семейноефункци
онирование,социальнаяидентификация 

 

Socialidentificationhasasignificanteffecttodealwithstressassociatedfamilyproblems.‘Socialidentificatio
n’hasbeendefinedby‘Taifel[1]as‘anindividual’sself-

conceptwhichderivesfromhisknowledgeofhismembership’.Consideringthis,Ellemersetal.study[2],socialidenti

ficationdividesintothreecomponents,acognitivecomponent,anevaluativecomponentandanemotionalcomponent
.Thesecomponentshaveimportanteffectonmembers’socialperception,feelingandbehaviours[3]whichhaveimpo

rtanceforfamilyrelationship.Thispaperwillanalyzehowthesocialidentityinfluencesbyreducingstress. 

‘Stress’hasbeendescribedbyLazarus&Folkman[4]as‘arelationshipbetweenthepersonandtheenvironment

thatappraisedbythepersonastaxingorexceedinghisorherresourcesandendangeringhisorherwell-
being’.Therearestudieshavefoundthatsocialidentificationisasignificantvariablefordealingwithstressassociatedp

roblemsincluding,familyfunctioning[5].‘Familyfunctioning’isdefinedas‘theabilitytoadapttostressandtheability

toreducefamilyandit’smemberssusceptibilityandvulnerabilitytostress”[6].Thispaperwillanalyzehowthesociali
dentityinfluencestoovercomethefamilyproblems. 
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Theideaofthesocialidentity’sroleforsolvingthestresslinkedissuesisdiscoveredbyKiecolt-

Glaser&Newton[7].Authorsbyexaminingcouple’sproductionofstresshormonesandfamilyrelationshipsfoundth
atwomenproducedtwoparticularstresshormonessuchascortisolandnorepinephrineduringthediscussion.Moreov

er,theresearchindicatedthatcoupleswhosesatisfyingtheirfamilyrelationshipshowedmoreatfendingoffinfections.

Thefindingshowsthesignificanceofsocialrelationshipwithfamilyforindividual’sstressperception.However,Kiec
olt-

Glaser&NewtonconfirmthefindingsbyBeck[8]thatonlyapositivefamilyinteractionmayreduceindividual’sstress

,butrelationshipsthatinvolvenegativenormscontributestress.Itisreasonablefromthesocial-

identitytheorythatindividual’scategorizationwithothersincreasesgroupmember’sasenseofsocialsupportthatisas
sociatedpositivelywithstressdecrease.Inotherwords,individual’slowfamilyidentificationmightappearasadecrea

seinasenseofsupportingeachother,spendinglesstimetogetherandalowfeelingoftogetherness. 

Socialidentification’sassociationwithdealingwithstressrelatedfamilyissueshavediscoveredthestudieshav
econsideredacopingwithworkplacestress.Forinstance,Jackson&Maslach’sstudy[9]conductingresearchwithcou

plesillustratingtheimpactofjob-

relatedstressonfamilylifefoundthat,peoplewhowereexperiencingstressweremorelikelytodisplaynegativeemotio
nandthelessinvolvementtothefamilyfunctioning.‘Workplacestress’isdescribedas‘theharmfulphysicalandemoti

onalresponsesthatoccurwhentherequirementsofthejobdonotmatchthecapabilities,resources,orneedsoftheworke

r’[10]. 

Inaddition,ourresearchwithsamplesfacultymembersinKazakhstanshowedthatworkplacestress’snegativei
mpactonfamilyfunctioningisdependentonindividual’ssocialidentificationlevelwiththeirfamilygroup[5].Itmean

s,workplacestressisnotnegativelyaffectstofamilyfunctioning(p>.05)thatindividual’swhosesocialidentification

withtheirfamilyishigh.Incontrast,loweridentificationwithfamilyhasmoreworkplacestress’snegativeimpactonfa
milyfunctioning.Itisbecause,whenindividual’ssocialidentificationwiththeirfamilyishigh,theircognitiveappraisa

laboutfamilyiscentral,andtheiringrouptiesaffectfamilymembersthatcausetodecreaseworkplacestress’snegative

affecttofamily.Furthermore,anincreaseingrouptiegivesanopportunityformembersoffamilyhelpingandsupportin

geachother,spendingalotoftimedoingthingstogetherathome,andworkinghardatwhattheydointheirhome.Thisfee
lingoftogethernessmightleadtothemincreasingtheirfamilyingroupeffectthatisexpressedtheyareproudtobeaparto

ftheirfamily;gettingalongwellwithothermembersandconsequently,guidingfamilyasacentralanindividual’smind

.Itisreasonable,acognitiveappraisaliscentraltotheoriesofcopingwithpsychologicalstress. 
Inparticular,thesocialidentityconcepthasasignificancetotreatfordepressionthefamilymembersofmilitaryp

ersonnelwhohavemovementontoanothercountry.Studieshavefoundthatmilitarydeploymentisnotonlyhasapositi

veeffecttomilitarypersonnelandtheirfamily,butalsonegativeimpactson.[11].Militaryjobinitselfisrelatedtotheir
militarypersonnel’semotionalhealth(p<0.001)[12]thatlinkedwiththeirfamily.Forexample,Mansfieldetal.[13]in

vestigatingresearchwithsamples250000armywivesandfoundthatmilitarypersonnel’smovementtoanothercountr

yisassociatedwithstressrelatedissues,including,anxietydisordersanddepression.Depressionisoneofthestresslink

edhealthissueswhichgenerallytreatswithmedicals.However,Cruwysetal.’sstudy[14]examiningtherelationshipb
etweenincreasedsocialidentificationandreductionofdepressionsymptomssuggeststhatincreasedsocialidentificat

ionhaspositiveeffectonclients/patientsingroup–

basedinterventionsbothincommunityandclinicalsettings.ThefindingsbyCruwysetal.differfromsocialgroup-
basedinterventioninexistingpsychotherapytreatmentapproachthroughtermlength,costeffectivenessandrelapse-

preventionpossibilities.Infact,whenpeopleidentifiedonegroupthereisanincreasesocialinteractionandasenseofsu

pportthatarethebasicfactorsoftreatmentfordepression.Forexample,socialinteractionbyusingpsychologicalinter
viewmethodmightanimportantroletotreatfordepression;firstly,itisanemotionalhumaninterrelationbytheiropenq

uestions.Theemotionaltransferenceisemployedbythetherapistasameanstoovercometheresistanceofferedtotheth

erapistwhenattemptingtomaketheclient’sunconsciousconscioustohim.Secondly,interviewisacommunication,w

hichpreviousfindingsconcludedthatitisabasicmethodfortreatmentofwell-
beingrelatedissues.Thirdly,psychoanalyticinterviewcategorizepeopleasonegroup.Itisbecause,whenmembersha

veidentityandcategorizeasonegrouptheyperceivethemselvesaspartofthegroupthattheybelongto,andthismayinfl

uencetheirprotectinggroupmembersfromadversereactionstostrainandperceptions,increaseasenseofsupportandr
esponsesforstressors[15]. 

Dealingwithstressrelatedfamilyissuesisrelatedtosocialsupportthatisbasedonindividual’ssocialidentitywi

ththeirgroup.Forexample,Billing&Moos[16]suggestthathusbandswhosewiveshaveahighlevelofjobstressreport

edtheirfamilyrelationshipslesspositive.Copingwithworkrelatedstressisdirectlyassociatedwithindividual’sfamil
ysupport,anddespitemenworkstressorshavinggreaterimpact,supportivesocialresources,suchasfamilysupportpr
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ovidesmoreeffecttoreduceworkplacestressonfamilyfunctioning.Thatmeans,peoplewhosestresslevelarehigh,an

dreceivehighsocialsupportreducetheirstressmorethansomeonewhohaslesssocialsupport. 

Baideretal.[17]sharethisviewandbelievethatindividual’sstressisdirectlyrelatedtotheirfamilysupportwhic
hisbasedontheirsocialidentificationwiththeirfamilygroup.Theyidentifycoupleswhowereexperiencinghighpsyc

hologicaldistressreportedlowerlevelsofperceivedfamilysupportthanthenormallevelsofstress.Socialsupportwhi

chisbasedonsocialinteractionamongmembersoffamilycanattenuatetheinfluenceofworkplacestressorsonwell-
beingvariables.Forinstance,LaRossoetal.[18]whowerestudyingagroupofmenindicatedthatwhenindividualshav

ecomplexsupport,thispositivedynamicsbufferedtheeffectsofworkplacestressors.Itisbecausewhentheirsenseofid

entityishigh,theymightinfluenceothersemotionallywhichgivesthempowertocopewithstressorsbyprotectingindi

vidualsfromthedeleteriouseffectsofstress.Whereasworkplacestresswouldnotnegativelyeffectonfamilyfunctioni
ng(p>.05)thatindividual’swhosesocialidentificationwiththeirfamilyishigh[5].Asthepreviousstudyconcluded,fa

milyfunctioningisa‘centralcomponentarelationbetweenstressanditsinternalizingoutcomes’[19]. 

TherecentstudybyKonrad[20]therelationshipbetweenfamilyemotionalexpressivenessandfamilystructure
asproposedinOlson’sCircumflexmodel(cohesion,expressiveness,familycommunicationandsatisfaction)foundt

hatallfourbasicdimensionsoffamilyfunctioningaresignificantlyassociatedwithexpressionsofpositiveandnegativ

eemotions.Eventhoughexpressionsofnegativeemotionsimpactsonfamilyfunctioningvariables,including,satisfa

ction,flexibilityandcommunication,socialidentificationmoderatestherelationshipbetweenstressandthosevariabl
es.Forinstance,thestudyaboutrelationshipbetweensocialidentification,workplacestressandsatisfactionsuggestst

hatthesevariablesweremediatedbysocialsupportthatisbasedonsocialidentification[15]. 

Inaddition,communicationandflexibilityvariablesarealsosensitivevariablesforworkplacestressaffect.Indi
vidual’ssocialidentificationwithfamilymayimprovetheirflexibilityandcommunication.Regularcommunication’

ssignificantroleforreducingstressanddepressionlevelisclearforthestudiesbyCruywsetal[14],Prattetal.[21]andSc

ott[22]linkcommunicationandsocialidentificationeachother. 
Consideringthis,thesignificanceofsocialidentityfordealingwithstressisclear,andthereareseveralprinciple

sofsolvingthestressrelatedfamilyissuesbymakingsocialidentificationcentral.Firstly,individual’ssocialidentifica

tionwiththeirgroupshouldwithexcludingnegativenorms.Inlinewithpreviousfindingsitisclearthat,onlyapositives

ocialidentityhassignificanteffecttocopewithstressors. 
Secondly,intentiontoincreasesocialidentificationwithfamilygroupisacrucialtodealwithstressassociatedis

sues.Infact,individual’swhosesocialidentificationwiththeirfamilyislow,thosehavepoorfamilyrelationshippatter

ns,suchashavingdifficultiestoformabondwithothermembers,anddecreaseasenseoffamilyasacentralpartoftheirse
lf-

image[5]mightcauseincreasefamilyrelationshipissues.Furthermore,individual’sgroupidentificationwithfamily

groupasasocialresourcethathassignificanceinestablishingindividual’sconfidenceintheirabilitytocopewithstress. 
Inaddition,enhancingknowledgeaboutsocialidentification’ssignificanceforindividual’sfamilylifeperfor

mancegivesanopportunitybeingopenmindfromstressorsandincreasestheirconsciousnesstodealwithstressors. 

Tosumup,socialidentification’srolefordealingwithstressrelatedfamilyissuesisclear.Themoresocialidentif

icationingroup,thelessnegativeaffectedfromstressorsthatimpactonfamilyrelationship.Althoughthereareseveral
methodsfordealingwithstressassociatedproblems,socialidentificationwithexcludingnegativenormsmightbeane

ffectivemethodtosolvetheissuesoffamilyfunctioningingeneral. 

 
References: 

1 Taifel,H.Socialcategorization,socialidentityandsocialcomparison.InH.Taifel(Ed.),Differentiationbet

weensocialgroups:Studiesinthesocialpsychologyofingrouprelations//London:AcademicPress,1978.P.61-76. 

2 Ellemers,N.,Koetekaas,P.,&Ouwerkerl,J.Self-categorization,commitmenttothegroupandgroupself-
esteemasrelatedbutdistinctaspectsofsocialidentity//EuropeanJournalofSocialPsychology,1999.29.371-389. 

3 Taifel,H.,&Turner,J.C.Anintegrativetheoryofintergroupconflict.InW.Austin,&S.Worchel(Eds).//TheS

ocialPsychologyofIntergroupRelationsCalifornia:Brook/Cole,1979.P.33-37. 
4 Lazarus,R.S.,&Folkman,S.Stress,appraisalandcoping.//NewYork:SpringerPress. 

5 Issimova,A.E.Theroleofsocialidentityforcopingwithworkstressonfamilyfunctioning//Pedagogy&Psy

chology:theoryandpractice,2019.2.P.67-70. 
6 McCubbin,H.I.(1979).Integratingcopingbehaviorinfamilystresstheory//JournalofMarriageandtheFa

mily,1984.41.P.237-244. 

7 Kiecolt–

Glaser,JK.,Malarkey,WB.,Chee,M.,Newton,T.,Cacioppo,JT.,Mao,HY.&Glaser,R.Negativebehaviorduringma
ritalconflictisassociatedwithimmunologicaldown–regulation//PsychosomaticMedicine,1993.55(5).P.395-409. 



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

114 

8 Beck,A.Cognitiveapproachestostress.InR.L.Woolfolk&P.M.Lehrer(Eds).//PrinciplesandPracticesof

StressManagement.NewYork:Guilford,1984.P.255-305. 
9 Jackson,S.&Maslach,C.After-effectsofjob-

relatedstress:familiesasvictims//JournalofOccupationalBehaviour,1982.3.P.63-77. 

10 NationalInstituteforOccupationalSafetyandHealth(NIOSH)‘Stress…atwork.//PublicationNo.6,199
9.P.99-101. 

11 John,H.&Newby,DSW.PositiveandNegativeConsequencesofaMilitaryDeployment.MilitaryMedici

ne,2005.170.P.815-819. 

12 Stone,A.,Neale,J.&John.M.Newmeasureofdailycoping:Developmentandpreliminaryresults//Journal
ofPersonalityandSocialPsychology,1984.46(4).P.892-906. 

13 Mansfield,A.J.,Kaufman,J.S.,Marshal,SW,Gaynes,BN,Morrissey,JP,EngelCC.Deploymentandtheus

eofmentalhealthservicesamongU.S.Armywives//NewEnglandJournalofMedicine,2010.362.P.101-109. 
14 Cruwys,T.,Haslam,S.A.,Dingle,G.A.,Jetten,J.,Hornsey,M.J.,Chong,E.M.,D.,Oei,T.P.S.Feelingcon

nectedagain:Interventionsthatincreasesocialidentificationreducedepressionsymptomsincommunityandclinica

lsettings//JournalofAffectivedisorders,2014.159.P.139-146. 
15 Haslam,SA,O’Brien,A.,Jetten,J.,Volmedal,K.&PennaS.Takingthestrain:socialidentity,socialsuppo

rtandtheexperienceofstress//BritishJournalofSocialPsychology,2005.44(3).P.355-370. 

16 Billings,A.&Moos,R.Workstressandthestress-

bufferingrolesofworkandfamilyresources//JournalofOccupationalBehaviour,1982.3.P.215-232. 
17 Baider,L.,Ever-

Hadani,P.,Goldzweig,G.,WygodaMR,&Peretz,T.Isperceivedfamilysupportarelevantvariableinpsychologicald

istress?//JournalofPsychosomaticResearch,2003.55(5).P.453-460. 
18 LaRocco,J.M.,House,J.S.&French,J.R.P.Socialsupport,occupationalstress,andhealth//JournalofH

ealthandSocialBehaviour,1980.21.P.202-218. 

19 Sheidow,A.,Henry,D.,Tolan,P.,&Strachan,M.TheRoleofStressExposureandFamilyFunctioninginIn

ternalizingOutcomesofUrbanFamilies//JournalofChildandFamiliesStudies,2014.23(8).P.1351-
1365.doi:10.1007/s10826-013-9793-3. 

20 Konrad,S.Familyemotionalexpressivenessandfamilystructure//Psihologija,2016.49(4)P.319-

333.doi:10.2298/PSI1604319C. 
21 Pratt,M.G.&Rafaelli,A.Organizationaldressasasymbolofmultilayeredsocialidentities//Academyof

ManagementJournal,1997.40(4).P.862-898. 

22 Scot,C.CommunicationandSocialidentityTheory:ExistingandPotentialConnectionsinOrganization
alIdentificationresearch//CommunicationStudies,2007.58.P.123-138.doi:10.1080/10510970701341063. 

 

 

 

МРНТИ15.31.31 

 

СабироваЖ.Н.1,АмановаИ.К.2 

1Атыраускийгосударственныйуниверситетим.Х.Досмухамедова 

Атырау,Казахстан 
2Университет«Туран» 

Алматы,Казахстан 

 

ОСОБЕННОСТИСОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙАДАПТАЦИИДЕТЕЙ 

СОГРАНИЧЕННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Аннотация 

Вданнойстатьепредставленанализпроблемысоциально-
психологическойадаптациидетейвцелом,детейсограниченнымивозможностямивчастности,раскрываю

тсяпричинытруднойадаптациидетейсограниченнымивозможностямивсоциуме.Социальнаяадаптацияя

вляетсянепрерывнымпроцессомдинамичногоприспособлениячеловекакусловиямобщественнойсреды.

Удетей,которыеимеюткакие-либоограничения,из-
задефектовразвитиязатрудненовзаимодействиевобщественнойсреде,ограниченавозможностьадекватн

огореагирования,онииспытываюттрудностивдостижениипоставленныхцелейврамкахсуществующихн
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орм.Онинуждаютсявпомощинетолькосостороныродителей,ноисосторонысоциумавцелом.Встатьетак

жерассмотренывидыадаптации,факторы,влияющиенасоциально-

психологическуюадаптацию,особенностиипоследствиясоциальнойадаптациидетейсограниченнымиво
зможностямивобществе. 

Ключевыеслова:адаптация,социум,особенностисоциально-

психологическойадаптация,детисограниченнымивозможностями,проблемыадаптациивсоциуме,нару
шениявразвитии,факторыадаптации,особенностипсихологическогоразвития,раскрытиепотенциала. 

 
СабироваЖ.Н.1,АмановаИ.К.2 

1Х.ДосмұхамедоватындағыАтыраумемлекеттікуниверситеті 

Атырау,Қазақстан 
2«Тұран»Университеті 

Алматы,Қазақстан 

 

МҮМКІНДІГІШЕКТЕУЛІБАЛАЛАРДЫҢӘЛЕУМЕТТІК-

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚБЕЙІМДЕЛУІНІҢЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аңдатпа 
Бұлмақаладатұтастайалғанда,мүгедекбалалардыңәлеуметтік-

психологиялықбейімделуі,атапайтқанда,мүмкіндігішектеулібалалардыңқоғамғақиынбейімделуініңсеб

ептеріашылады.Әлеуметтікбейімделуадамныңқоғамдықортажағдайынадинамикалықбейімделуініңүзд

іксізпроцесіболыптабылады.Қандайдабіршектеулерібарбалалардадамуақауларынабайланыстықоғамд
ықортадаөзараіс-

қимылжасауқиын,барабарәрекететумүмкіндігішектеулі,оларқолданыстағынормаларшеңберіндеқойыл

ғанмақсаттарғақолжеткізудеқиындықтарғатапболады.Оларата-
аналартарапынанғанаемес,жалпыСоциумтарапынандакөмеккемұқтаж.Мақаладасондай-

ақбейімделутүрлері,әлеуметтік-

психологиялықбейімделугеәсерететінфакторлар,мүмкіндіктерішектеулібалалардыңқоғамдағыәлеумет

тікбейімделуініңерекшеліктеріменсалдарықарастырылған. 
Түйіндісөздер:бейімделу,қоғам,әлеуметтік-

психологиялықбейімделуерекшеліктері,мүмкіндігішектеулібалалар,қоғамғабейімделумәселелері,даму

дағыбұзылулар,бейімделуфакторлары,психологиялықдамуерекшеліктері,әлеуеттіашу. 
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FEATURESOFSOCIALANDPSYCHOLOGICALADAPTATIONOF 

CHILDRENWITHDISABILITIES 

 
Abstract 

Thisarticlepresentsananalysisoftheproblemofsocio-

psychologicaladaptationofchildreninGeneral,childrenwithdisabilitiesinparticular,revealsthereasonsforthediffi
cultadaptationofchildrenwithdisabilitiesinsociety.Socialadaptationisacontinuousprocessofdynamicadaptation

ofapersontotheconditionsofthesocialenvironment.Childrenwhohaveanylimitations,duetodevelopmentaldefect

s,interactioninthesocialenvironmentisdifficult,theabilitytorespondadequatelyislimited,theyhavedifficultiesina

chievingtheirgoalswithintheframeworkofexistingnorms.Theyneedhelpnotonlyfromparents,butalsofromsociety
asawhole.Thearticlealsoconsidersthetypesofadaptation,factorsaffectingsocialandpsychologicaladaptation,feat

uresandconsequencesofsocialadaptationofchildrenwithdisabilitiesinsociety. 

Keywords:adaptation,society,featuresofsocialandpsychologicaladaptation,childrenwithdisabilities,pro
blemsofadaptationinsociety,developmentaldisorders,adaptationfactors,featuresofpsychologicaldevelopment,p

otentialdisclosure. 
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Всовременноммиреактуальностьизученияпроблемсоциально-
психологическойадаптациидетейсограниченнымивозможностямиопределяетсямалоизученностьюпси

хологическихаспектовданногопроцесса.Несмотрянабольшоеколичестворабот,посвященныхвопросусо

циальнойикультурнойадаптациидетей-инвалидов,вдействительностисоциально-
психологическиепроблемырассматриваемойгруппыдетейостаютсяневполноймереразработаннымиитр

ебуютдальнейшегоихисследования. 

Известныеотечественныепсихологивкачестведоминирующейсторонывразвитииличностиназыва

ютсоциальныйопыт,которыйусваиваетсяребенкомнапротяжениивсегодетства.Впроцессеусвоенияэтог
оопытапроисходитнетолькоприобретениедетьмиотдельныхзнанийиумений,ноосуществляетсяразвити

еихспособностей,формированиеличности.Впроцессесоциализацииактуализируетсяопытраннихэтапов

онтогенеза,связанныйсформированиемпсихическихфункцийипервоначальныхформсоциальногоповед
ения;передачасоциальногоопытачерезсистемуобученияивоспитания;и,наконец,взаимноевлияниелюде

йвпроцессеобщенияисовместнойдеятельности. 

Главнаяпроблемаребёнкасограниченнымивозможностямизаключаетсявнарушенииегосвязисмир
ом,вограниченноймобильности,бедностиконтактовсосверстникамиивзрослыми,вограниченномобщен

иисприродой,недоступностирядакультурныхценностей,аиногдаиэлементарногообразования. 

Решениепроблемыобразованиядетейсограниченнымивозможностямиздоровьяявляетсявнашидн

иактуальнымвсилуобъективныхсложностейсоциальногофункционированияивхожденияребёнкавобще
ство.Многочисленныетрудностимогутиметькакбиологическую,психическую,социальнуюприроду,так

икомплексныйхарактер,проявлятьсявразнойстепенивыраженности. 

Получениедетьмисограниченнымивозможностямиздоровьяуменияинавыкиадаптациивсоциумяв
ляетсяоднимизосновныхинеотъемлемыхусловийихуспешнойсоциализации,обеспеченияихполноценно

гоучастиявжизниобщества,эффективнойсамореализациивразличныхвидахпрофессиональнойисоциаль

нойдеятельности. 

Оченьважнымявляетсярешениевопросов,связанныхсобеспечениемтехнеобходимыхусловий,кот
орыепозволятданнойкатегориидетейвключитьсявполноценныйпроцесссоциализациинарядусоздоровы

мидетьми. 

Социально-
психологическаяадаптацияявляетсянепрерывнымпроцессомдинамичногоприспособлениячеловекакус

ловиямобщественнойсреды.Ребёнокполучаетпервыйопытадаптацииквзаимодействиюслюдьмивсемье,

нообщественнаяжизньэтимнеограничивается.Взаимодействиессоциумомнеизбежновжизниабсолютно
длякаждогоиндивида.Вступлениевсоциальноактивнуюжизньмногоэтапно.Важнымиступенямикоторог

остановятся:дошкольноеучреждение,школа,формальныеинеформальныегруппыобщения,участиевтру

довойдеятельностиимногоедругое[1]. 

Подсоциально-психологическойадаптациеймыпонимаемпсихолого-
педагогическийпроцесс,цельюкоторогоявляетсясозданиетакихусловийдеятельностиребенка,которыев

наибольшеймереспособствовалибыегополноценномупсихическомуиличностномуразвитию,приобрете

ниюнавыков,необходимыхкаквучебной,такивтрудовойдеятельности,развитиюкомпенсаторныхмехани
змовзасчетсохранныхфункцийиихзакреплению. 

Проблемы,связанныесвоспитаниемиразвитиемдетейданнойкатегории,решаютсяврамкахпедагог

ическогопроцессавспециальныхшколах-интернатах. 
Н.Т.Джайнакбаев,Т.А.Асимоваидр.значительнойпроблемойтакихдетейсчитаютпсихологическу

юнеподготовленностькжизнивимеющейсясистемесоциальныхотношений.Детиизначальновступаютвж

изньсуженизкимпорогомадаптационныхиинтеграционныхспособностей[2,с.14]. 

КакотмечаетБатуеваС.В.,врядуосновополагающихфакторов,которыеопределяюттенденциювхо
ждениявсоциальнуюсреду,лежатмногиеличностныекачествасамогоребёнкаиособенностимикросреды,

вкоторуюонвключается.Киндивидуальнымособенностямребёнка,откоторыхзависитпродуктивностьег

оадаптации,можноотнестиегоэмоциональныеиинтеллектуальныекачества,потребностно-
мотивационнуюсферу,атакженекоторыеиндивидуальныехарактерно-

типологическиеособенности[3,с.21].Способностьиумениеподстраиватьсяподкритерииобщественныхс

ужденийипринциповскладываетсявпроцессецеленаправленноговоспитания. 

Л.С.Выготскийписал:«Способразвитияивоспитанияудефективногоребенкасущественноиной,че
мунормального,ипоэтомутехникаобученияребенкасдефектомприпринципиальномабсолютномтождес
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твепсихологическойприродыэтогопроцессасобучениемнормальногоребенкабудетвсегдаотличатьсяглу

бокимсвоеобразием[4]. 

Родители,столкнувшисьспроблемойвоспитанияаномальногоребенка,какправило,пытаютсяреши
тьееспомощьюразличныхмедицинскихрекомендаций,стараясьисправитьпервичныйдефект.Этоконечн

оимеетбольшоезначениедляразвитияребенка,ноподчасзабывается,чтоименновпервыегодыжизниидету

скоренноеразвитиекорыголовногомозга.Именновэтовремязакладываютсятепсихическиефункции,кото
рыевпоследствиибудутнеобходимыпривхожденииребенкавконтактссоциальнымокружением.Поэтому

многиедети,начинаяобучениевшколе,показываютстойкуюкартинунесформированностиосновныхпсих

ическихсвойств,необходимыхвпроцессеобучения[5]. 

ЗдесьуместнообратитьсяктомукакВыготскийпонималотношениедефектаиразвитиявысшихпсих
ическихфункций.Онписал,чтодефектинедоразвитостьвысшихпсихическихфункцийуаномальногоребе

нкастоятвиномотношениидругкдругу,чемдефектинедоразвитостьэлементарныхфункций.Втовремякак

недоразвитиеэлементарныхфункцийчастоявляетсяпрямымследствиемтогоилииногодефекта,недоразви
тиевысшихфункцийуаномальногоребенкавозникаетобычнокакдобавочное,вторичноеявление,надстра

ивающеесянаосновеегопервичныхособенностей.ПричинунедоразвитиявысшихпсихическихфункцийВ

ыготскийвидитневтом,чтодефектнепосредственнопрепятствуетихразвитиюилиделаетневозможнымих

появление.Вегоэкспериментахпоказано,чтопринципиальновозможноразвитьуребенкатеспособыдеяте
льности,которыележатвосновевысшихфункций.Поэтому,недоразвитиеэтихфункций-

вторичнаянадстройканаддефектом.Недоразвитиеявляетсяследствиемтого,чтоможноназватьвыпадение

маномальногоребенкаизколлектива.Этотпроцессможноописатьследующимобразом.Из-
затого,чторебенокосознаетсвойдефекткакненормальность,унеговозникаетрядособенностей,которыепр

епятствуютнормальномуразвитиюколлективногообщенияивзаимодействияэтогоребенкасокружающи

миеголюдьми.Выпадениеизколлективаилизатруднениесоциальногоразвития,всвоюочередь,обеспечив
аетнедоразвитиевысшихпсихическихфункций,которыепринормальномпроцессеразвитиявозникаютне

посредственносразвитиемколлективнойдеятельностиребенка. 

ТакжеЛ.С.Выготскийсчитал,чтосоциальноеииндивидуальноеразвитиеребенканепротиводейству

ютдругдругу,авыступаюткакдверазныеформыоднойитойжепсихическойфункции[4,c.227].Поегомнени
ю,социальнуюсредаявляетсяисточникомразвитияличности. 

Удетей,которыеимеюткакие-либоограничения,из-

задефектовразвитиязатрудненовзаимодействиевобщественнойсреде,ограниченавозможностьадекватн
огореагирования,онииспытываюттрудностивдостижениипоставленныхцелейврамкахсуществующихн

орм. 

Согласнопоследнимданнымчислодетейсограниченнымивозможностямискаждымгодомтольконе
уклоннорастет.Этомуспособствуетмножествонедоконцаизученныхфакторов.Социализация,обучениеи

развитиедетейсограниченнымивозможностямипроисходиливспециальныхинтернатах,изолированоото

бщества. 

Внашевремяожилиипрактика,инаука,иобщественноесознаниевотношениидетейсограниченными
возможностями.Появилисьновыеидеипоспособамрешениявозрастающегоколичествадетейсограничен

нымивозможностями.Обществопо-новомувоспринимаетсамусутьданнойпроблематики. 

Существуютразличныепроблемыдетейсограниченнымивозможностями:реабилитация,обществе
ннаяадаптация,общественнаяинтеграция,адаптацияксложнымжизненнымситуациям[5].Онинуждаютс

явпомощинетолькосостороныродителей,ноисосторонысоциумавцелом,ипостороннихлюдей,вчастност

и. 

Главнымипричинамитруднойадаптациивсоциумедетейсограниченнымивозможностямиявляютс
я:нехватказдоровьякакфизического,такипсихического;отсутствиесоциальногоопыта;критическаясеме

йно-экономическаяситуация[6]. 

ПоданнымЮНЕСКОчислодетейсограниченнымивозможностямиповсемумирусоставляетоколо3
%отобщегоколичества,искаждымгодомэтотпоказательрастет,чтоясноговоритонеобходимостизанимат

ьсяразработкойпродуктивныхмерпоихобщественнойприспособленностикжизнивобществе.  

Преждевсего,этообуславливается,типомначальногозаболевания,характеромизмененияилиоткло
нениявразвитии,разнымиособенностямипроявлениязаболевания,атакжеспецификойизмененийпораже

нныхоргановисистеморганов,характеромистепеньювыраженностипатологии[7].Отсутствиеспособнос

тиксамоконтролю,самообслуживаниюисаморазвитиювтечениевсейжизниобъясняетсякардинальными

ограничениямиегожизнедеятельностивдетстве. 
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Критическойточкойвжизниребенкасограниченнымивозможностямиздоровья,независимооттого,

какимдефектомонстрадает,являетсяпериод,когдаонначинаетосознавать,чтоеговнешниеданныеотлича
ютсяотдругихлюдейипытаетсявэтойсвязипредвосхититьпоследствиядлянегоэтихразличий.Вслучае,ес

лиокружающиеребенкалюдиникакимобразомнеакцентируютвниманиенадефектеинеудобствах,которы

еоннесетребенку,моральная-
психическаянапряженностьпостепенноспадает.Еслижеребенокстановитсяобъектомнасмешекииздеват

ельствасосторонысверстниковиокружающих,возникаеттяжелейшийвнутреннийконфликт,последствия

которогобываюттруднопредсказуемыми. 

Существуютнесколькотиповадаптациидетейсограниченнымивозможностямиздоровьявсоциальн
уюсреду: 

Психическаяадаптациявыражаетсявперестройкединамическогостереотипаличностивсоответств

иисновымитребованиямиокружающейсреды. 
Социально-психологическаяадаптация-

этооптимизациявзаимоотношенийличностиигруппы,сближениецелейихдеятельности,ценностныхорие

нтации,усвоениеиндивидомнормитрадицийгрупп,вхождениевихролевуюструктуру. 
Социальнаяадаптация-

этопостоянныйпроцессактивногоприспособленияиндивидакусловиямсоциальнойсреды.  

Названныетипыадаптации,хотяиимеютсвоиспецифическиеособенности,проявляютсякакединое

целое,вединомпроцессеприспособленияребенкакновымситуациямжизни.Процессадаптациикокружаю
щейсоциальнойсредеидетнепрерывно.Однакоегообычносвязываютскардинальнымиизменениями,про

исходящиминажизненномпутииндивида. 

Наиболееобщейдоминирующейзакономерностьюпривсехвидахотклоненийявляетсянарушениер
ечевогообщения,способностикприемуипереработкеинформации.Другаяважнаязакономерностьпсихич

ескогоразвитиядетейсограниченнымивозможностямиздоровья-

трудностьихсоциальнойадаптации,установлениявзаимоотношенийссоциальнойсредой. 

Развитиеребенкасограниченнымивозможностямиздоровьяставитпередродителямивсеновыеинов
ыепроблемы,которыедолжныграмотноизаинтересованнорешаться.Однойизтакихнаиболеесложныхпр

облемявляетсяреализацияпотребностиребенкавобщениисосверстниками.Родителинедолжныдопускат

ь,чтобыэтиотношенияскладывалисьстихийно,иокружающиесверстникисмеялисьнадегопсихическими
ифизическиминедостатками.Однакораноилипоздноребенкупридетсяобщатьсясокружающиммиром,и,

еслиунегонебудутвыработанынеобходимыенавыкивзаимодействиясдругимилюдьми,длянегообособле

нностьотсверстниковможетпривестикпостепеннойизолированностиотсоциума[8]. 
Множествопроблемитрудностейимеютпсихическо-

социальнуюприроду,которыепроявляютсявразличнойстепенивыраженности.Несомненно,процессыре

абилитацииисоциальноговоспитаниязанимаютзначительноеместовсистемекоррекционнойпедагогики[

9]. 
Дляэтойкатегориилюдейдолжныбытьмаксимальнонатуральновоссозданывсеобязательныеуслов

ия,облегчающиеихжизнь.Такжеврачами,психологами,социальнымиработникамидолжныбытьпроведе

ныдейственныеработысобществомпоподготовкекпринятиюдетейснедостаткомвозможностей.Данные
мерыпомогутснизитьположительнорастущуютенденциюпроявленийпсихосоматическихзаболеванийи

невротическихреакцийудетейсограниченнымивозможностями,чтовсвоюочередьсущественноснизитза

тратынаихлечениенауровнесемейигосударства[10]. 
Благополучнаясоциальнаяадаптациядетейсограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)позвол

яетэтойкатегориидетейболееуспешноприспособитьсякнормальнойжизни,усилитьгуманныетенденции

вобществе,вернутьихобщественнуюценность,ноединогопутирешенияпроблемыобщественнойадаптац

иидетейсограниченнымивозможностяминасегодняшнийденьнет,поэтомудляеерешенияиспользуютсяр
азличныеразработкипедагоговипсихологов.Из-

затого,чтосоциальнаяадаптациядетейсОВЗимеетсвоихарактерныеособенности,тоинаправлениявспосо

бахразрешенияэтойпроблемыдолжныбытьидинамичными,иразноуровневыми,имногофакторными.Всв
оюжеочередьдолжныбытьпредпринятывсевозможныенаиболееэффективныеспособыдляширокогорас

крытияадаптивногопотенциаладетейсограниченнымивозможностями. 

Индивидуальныйподход,социально-ориентированныеусловиявоспитанияиврачебно-

педагогическойпомощимогутэффективноповлиятьнапатологиюиположительнуюдинамикувпроцессес
оциально-психологическогоразвитиядетейсограниченнымивозможностями. 
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Такимобразом,социально-психологическаяадаптация-

этосложный,многоэтапный(внекоторыхслучаяхпротекающийсосложнениями)процесскакдляздоровог

оребенка,такидлядетейсОВЗ.Основополагающимфакторомуспешноговхожденияребенкавсоциумявля
етсяегонепосредственноеокружение:работникиорганизацийобразования,членысемьиисоциума-

всеонинесутответственностьзаосуществлениенаиболеепродуктивного,безболезненногопроцессастано

вленияегокакполноправногочленаобщества.Есликаждыйребенокбудетрастивподобнойздоровойпсихо
логическойобстановке,внезависимостиоттого,инвалидонилиполноценный,можнобытьабсолютноувер

еннымивздоровомразвитиибудущегопоколениявобщем. 

 

Списокиспользованнойлитературы: 
1 АкатовЛ.И.Социальнаяреабилитациядетейсограниченнымивозможностямиздоровья.М.:ВЛ

АДОС,2003.368с. 

2 ДжайнакбаевН.Т.,АсимоваТ.А.,ФатееваА.А.,МухамадиеваМ.В.,ГанукаевР.И.Психологически
еособеннностидетейсограниченнымивозможностями//Проблемысовременнойнаукииобразования.-

2017.-№3.-С.25-31. 

3 БатуеваС.В.Социально-

психологическаяадаптацияпервоклассникасзадержкойпсихическогоразвитияарт-
терапевтическимисредствамитеатральнойдеятельности/С.В.Батуева//Психология,социологияипед

агогика.-2014.-

№11[Электронныйресурс].URL:http://psychology.snauka.ru/2014/11/3934(датаобращения:24.12.2015). 
4 ВыготскийЛ.С.Собраниесочинений:В6-

тит.Т.5.Основыдефектологии/Подред.Т.А.Власовой.–М.:Педагогика,1983.–

368с(Акад.пед.наукСССР). 
5 СолодянкинаО.В.Воспитаниеребенкасограниченнымивозможностямиздоровьявсемье.М.:АР

КТИ,2007.80с. 

6 ДрузьВ.А.,КлименкоА.И.,ПомещиковаИ.П.Социальнаяадаптациялицснарушениямиопорно-

двигательногоаппаратасредствамифизическоговоспитания//Физическоевоспитаниестудентов,2010.
№1. 

7 СоколоваН.Д.Детисограниченнымивозможностями:проблемыиинновационныетенденцииво

бученииивоспитании/Н.Д.Соколова,Л.В.Калиникова.М.,2005.180с. 
8 АндросоваГ.Л.Социальноестановлениеподросткасинтеллектуальнойнедостаточностью.–

Сургут:РИОСурГПИ,2004. 

9 ГригорьеваЛ.Г.Детиспроблемамивразвитии.М.:Академкнига,2002.213с. 
10 ЕгороваТ.В.Социальнаяинтеграциядетейсограниченнымивозможностями/Т.В.Егорова–

Балашов:Николаев,2002.80с. 

 

 

 

МРНТИ15.41.21. 

 
ФайзулинаФ.Р.¹ 

¹АлматинскийфилиалСанкт-Петербургскогогуманитарногоуниверситетапрофсоюзов 

Алматы,Казахстан 

 

ИССЛЕДОВАНИЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИБРАКОМ 

ВМОЛОДЫХИЗРЕЛЫХСЕМЬЯХ 

 
Аннотация 

Встатьерассматриваютсявопросыудовлетворенностибракомвмолодыхизрелыхсемьях.Эксперим

ентальнойбазойисследованиябыли20парсразличнымстажемсупружескойжизни,изних,10пар-
молодыесупруги,до7летстажаи10пар-

супруги,которыепрожиливбракеболеепятнадцатилет,всего40человек.Былаиспользованаметодика«Оп

росникудовлетворенностибраком»истатистическийкритерийПирсона.Наосновестатистическойобрабо

ткиэмпирическихрезультатов,былисделанывыводы.Доказано,чтосуществуетвыраженнаязависимость
междусемейнымстажемиспытуемых,поломсупруговиудовлетворенностьюимисвоимбраком.Обнаруже
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но,чтозрелыепарыболеесформированыиихиндивидуальнаяудовлетворенностьбракомменеезависимадр

уготдруга,тоестькорреляциявпаре«супруга-
супруг»выраженаменьше.Данноеисследованиепозволитучитыватьособенностидисгармоничныхотнош

енийприразработкепрограммсемейногоконсультирования. 

Ключевыеслова:удовлетворенностьбраком,молодыесупруги,зрелыесупруги,благополучнаясем
ья,неблагополучнаясемья. 
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¹Санкт-ПетербургГуманитарлықкәсіподақуниверситетініңАлматыфилиалы 
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ЖАСЖӘНЕЖЕТІЛГЕНОТБАСЫЛАРДАҒЫНЕКЕМЕНҚАНАҒАТТАНУДЫЗЕРТТЕУ 

 
Аңдатпа 

Мақаладажасжәнежетілгенотбасылардағынекеменқанағаттанумәселелеріқарастырылады.Экспе

рименталдызерттеубазасыерлі-зайыптыларөмірініңәртүрліөтілібар20жұпболды,оныңішінде10жұп-
жасерлі-зайыптылар,7жылғадейінжұмысөтілібар10жұп-онбесжылданастамнекедетұрғанерлі-

зайыптылар,барлығы40адам."Некеменқанағаттанусауалнамасы"әдістемесіменПирсонстатистикалықк

ритериясықолданылды.Эмпирикалықнәтижелердістатистикалықөңдеунегізіндеқорытындыжасалды.С

ыналушылардыңотбасылықөтілі,ерлі-
зайыптылардыңжынысыжәнеолардыңөзнекесінеқанағаттанушылығыарасындаайқынтәуелділікбареке

ндігідәлелденді.Жетілгенжұптарнеғұрлымқалыптасқанжәнеолардыңнекеменжекеқанағаттануыбір-

бірінеазтәуелді,яғни"жұбайы-
зайыбы"жұбындакорреляцияазкөрінеді.Бұлзерттеуотбасылықкеңесберубағдарламаларынәзірлеукезін

дедисгармоникалыққатынастардыңерекшеліктерінескеругемүмкіндікбереді. 

Түйінсөздер:некегеқанағаттану,жасжұбайлар,жетілгенжұбайлар,бақыттыотбасы,қолайсызотбас

ы. 
 

F.R.Faizulina¹ 

¹AlmatybranchoftheSt.PetersburgHumanitarianUniversityofTradeUnions 
Almaty,Kazakhstan 

 

THESTUDYOFSATISFACTIONWITHMARRIAGEAMONGYOUNGANDMATUREFAMILIES 
 

Abstract 

Thearticledealswiththeissuesofsatisfactionwithmarriageinyoungandmaturefamilies.Theexperimentalba

seofthestudywere20coupleswithdifferentexperienceofmarriedlife,ofthem,10couples-
youngspouses,upto7yearsofexperienceand10couples-

spouseswhohavelivedinmarriageformorethanfifteenyears,atotalof40people.Thetechniqueof"theQuestionnaire

ofmarriagesatisfaction"andthestatisticalcriterionofPearsonwereappliedinthestudy.Onthebasisofstatisticalproce
ssingofempiricalresults,conclusionsweredrawn.Itisprovedthatthereisapronouncedrelationshipbetweenthefamil

yexperienceofthesubjects,thesexofthespousesandtheirsatisfactionwiththemarriage.Itisfoundthatmaturecouples

aremoreformedandtheirindividualsatisfactionwithmarriageislessdependentoneachother,thatis,thecorrelationin
thecouple"spouse"islesspronounced.Thisstudywilltakeintoaccountthepeculiaritiesofdisharmoniousrelationsint

hedevelopmentoffamilycounselingprograms. 

Keywords:satisfactionwiththemarriage,theyoungcouple,maturecouple,happyfamily,dysfunctionalfamil

y. 
 

Известно,чтовпоследнеевремявмировойнаукебылипроведенырядисследований,цельюкоторыхб

ыловыяснить:какиефакторывбольшей,акакиевменьшейстепенивлияютнауспешностьсупружества,насо
хранениесемьиисчастливуюсупружескуюжизнь.Изучениевзаимовлиянияразличныхфакторовнаудовле

творениесемейнойжизньюявляетсяважнымиидлясоциальногообществанашейстраны,чтоиобусловилоа

ктуальностьтемыисследования 

Всвязисэтим,цельюисследованиябылоопределениеуровняудовлетворенностибракомусемейных
парсразнымстажемсупружескойжизни.Дляэтогопровелиисследованиестепениудовлетворенностибрак

омиспомощьюстатистическойобработкиполученныхрезультатовустановилисвязимеждупоказателями. 
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Экспериментальнойбазойисследованиябыли20парсупруговсразличнымстажемсупружескойжиз

ни(10пар-молодыесупругии10пар-

супруги,которыепрожиливбракеболеепятнадцатилет).Всеговисследованиипринялиучастие40человек.  
Характернойприметойпостиндустриальногообществаявляетсяжеланиемолодыхлюдейобустроит

ьсвоюличнуюжизньальтернативнымспособом-

невступатьвбраквсамомначалеблизкихотношенийиливовсенеоформлятьофициальныхотношений.Так
имобразом,наблюдаетсяэволюцияформыбракаисущественнотрансформируетсяотношениекбраку.Кал

ьтернативнымформамбракаотносят:незарегистрированноесожительство,открытый,сознательнобездет

ныйбрак,групповойигомосексуальныйбраки[1]. 

Вкаждойкультуресуществуютпредставленияотом,какойдолжнабытьсемья,чтоговоритоеётрадиц
ионностиистереотипности.Именнопоэтомуимеютсясущественныеразличиявпредставленияховремени

вступлениявбрак,распределенииобязанностей,отношениймеждусупругами,родителямиидетьми,котор

ыепередаютсяиусваиваютсяизпоколениявпоколение,чтоуказываетна«историчность»семьи[2]. 
Главнойособенностьюсемьиявляетсяеёполифункциональность.Ниоднаизфункцийсемьинеявляе

тсяведущей,основной.Полифункциональностьсемьиприводиткмножественномуколичествусемейныхр

олей,чточастопорождаетконфликтныйхарактерсемейныхвзаимоотношений. 

Всвязисизменениемсемейныхфункцийвсовременномобществеизучениесоциально-
психологическихаспектовсемьиибрака,исследованиевзаимодействиясупругов,ихудовлетворенностису

пружеством,стабильностииустойчивостиотношенийявляютсявнастоящеевремянаиболееважнымизада

чамипсихологиисемьи.Основнойсоставляющейсоциально-
психологическогоклиматасемьиявляетсяуровеньудовлетворенностисупруговвзаимоотношениямивбра

кевцелом.Поэтомувпсихологическомисследованииосновнойакцентставитсянаизучениеименноудовлет

ворённостибраком.Большинствоспециалистовопределяютеёкаквнутреннююсубъективнуюоценку,отн
ошениесупруговксобственномубраку.Удовлетворенностьрассматриваетсякаксоответствиемеждунали

чнымижелаемым,либоотождествляетсяссубъективнопереживаемымощущениемудовольствия-

неудовольствияприоценкесупругамивсехаспектовбрака[3].Впсихологическойлитературевыделяютсят

акназываемаяобщаяудовлетворенностьбракомиудовлетворенностьотдельнымиаспектамисупружества,
котораяскладываетсяизрядаоценокегоразличныхсторонвзависимостиоттребований,предъявляемыхкл

ичностипартнераикобстоятельствамсемейнойжизни.Следовательно,необходимоучитыватьивсесторон

неизучатьфакторы,влияющиенаудовлетворенностьсупруговбраком. 
НаиболеечеткоеопределениеименноудовлетворённостибракомдаётС.И.Голод:«Удовлетворённо

стьбраком,очевидно,складываетсякакрезультатадекватнойреализациипредставленияосемье,сложивше

госявсознаниичеловекаподвлияниемвстречсразличнымисобытиями,составляющимиегоопыт(действит
ельныйилисимволический)вданнойсфередеятельности»[1].Вработахнекоторыхавторовцентральноеме

стозанимаеттермин«неудовлетворенностьбраком».Вчастности,Э.Г.ЭйдемиллериВ.Юстицкисвсовмест

нойработеутверждают,чтохарактертравматизирующеговлияниянеудовлетворенностивзначительнойм

ерезависитотстепениосознанностиданногосостояния[4].Онивыделяютдвавиданеудовлетворенностибр
ачнымиотношениями:осознаннаяиплохоосознаваемаянеудовлетворенность. 

Такимобразом,психологическоеизучениесемьихарактеризуетсямногообразиемподходов,разноп

лановостьюупотребляемыхкатегорий,неопределенностьюичрезмернойширотойохватасупружескихот
ношений.Вместестемвэтихисследованияхставитсярядпроблем,требующихсвоегорешения,втомчислеи

вопросывычлененияосновныхкритериевудовлетворенностибраком,разработкановыхтеоретическихпо

дходовкизучениюфакторовудовлетворенностибраком.Всвязисэтимактуальностьисследованияфакторо

в,влияющихнакачествобрака,длявсестороннейдиагностикиикоррекциисемейныхотношенийприоказан
иипсихологическойпомощисемьерезковозрастает. 

Следуетотметить,чтовосновубольшинстваинструментов,предназначенныхдляизмерениякачеств

амежличностныхотношенийсупруговбылположенпринципсогласия.Т.А.Гурко[5]выделилачетырегруп
пыфакторовудовлетворённостибраком.Срединихсоциально-

демографическийиэкономический,внесемейный,поведенческийимежсупружескиеотношения. 

Дляизученияпроблемысвязиуровняудовлетворенностибракомисамооценки,объектомнашегоисс
ледованиябыливыбраныдвегруппысупругов.Первуюгруппусоставлялисупруги,прожившиевбракенам

оментисследованияменее7лет,вторую-более15лет,всепары-жителигородаАлматы. 

Построениеисследованиябылонаправленонаанализвлияниясамооценкинаудовлетворенностьбра

ком.Исходяизданных,полученныхвпроцессетеоретическогоанализа,быласформулированагипотезаотн
осительновозможнойвзаимосвязисамооценкиистепеньюудовлетворенностибраком.Входеисследовани
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яиспользоваласьметодика«Опросникудовлетворенностибраком»В.В.Столина,Т.Л.Романова,Г.П.Бутен

ко[6]. 
Полученныерезультатыпредставленывтаблицах1и2. 

 

Таблица1. 
Своднаятаблицарезультатовудовлетворенностибракомумолодыхсупругов 

 

Категориярезультатовудовлетворенности Молодыесупруги(количествочел) 

мужчины женщины 

Абсолютнонеблагополучные 0 0 

Неблагополучные 1 1 

Скореенеблагополучные 2 3 

Переходный 3 2 

Скорееблагополучные 4 4 

Благополучные 0 0 

Абсолютноблагополучные 0 0 

Среднийрезультат(вбаллах) 26,6 27,1 

 

Анализируярезультатывгруппемолодыхсупругов(таблица1),обнаружено,чтодвоесупруговрассм
атриваютсвойбраккакнеблагополучный,8человеккакскорееблагополучный5супруговкакпереходный.В

даннойгруппеиспытуемыхнезарегистрированоблагополучныхиабсолютноблагополучныхсупругов.Ср

еднийбаллпоказателейблагополучия:26,6–умужчини27,1–
уженщинпоказал,чтомолодыепарыввыборкеоцениваютсвойуровеньудовлетворениябракомкакпереход

ный.Далееразберемпоказателиблагополучиявсемьяхзрелыхсупругов(таблица2). 

 
Таблица2. 

Своднаятаблицарезультатовудовлетворенностибракомузрелыхсупругов 

 

Категориярезультатовудовлетворенности Зрелыесупруги(количество) 

мужчины женщины 

Абсолютнонеблагополучные 0 0 

Неблагополучные 0 0 

Скореенеблагополучные 0 0 

Переходный 1 1 

Скорееблагополучные 3 0 

Благополучные 1 3 

Абсолютноблагополучные 5 6 

Среднийрезультат(вбаллах) 37,8 38,0 

 
Всводнойтаблицеудовлетворениябракомзрелыхсупругов(таблица2)показывается,чтопримерноп

оловинареспондентовоцениваетсвойбраккакабсолютноблагополучный,асреднийбаллудовлетворенияб

раком(умужчин–37,8;уженщин–38,0)соответствуетуровню«благополучныйбрак». 
Такимобразом,прирассмотрениистепениудовлетворениябракомвзависимостиотегостажазамечен

о,чтобольшинствозрелыхпароцениваетсвойбраккакблагополучныйиоченьблагополучный,втовремяка

кмолодыепарыуказываютнаменьшуюудовлетворенностьбраком.Следуетотметить,чтосреднийбаллудо
влетворенностибракомвобеихгруппахвышеуженщин,чемумужчин. 

Пополученнымрезультатамнамивыведеносреднеезначениеудовлетворенностибраком.Умолодых

пароносоставляет26,85баллов,чтосоответствуетпереходномууровнюудовлетворениябраком.Узрелыхп

аруровеньудовлетворениябракомнескольковыше.Оносоставляет37,9баллов,чтосоответствуетуровню«
благополучныйбрак». 

ДлястатистическойобработкирезультатовбылвыбранлинейныйкорреляционныйанализПирсона[

7].Напервомэтапеанализироваласьразницамеждуудовлетворенностьюбракомумужчиниженщинвгруп
пе«молодыесупруги».Прирассмотрениикорреляциивгруппемолодыхсупруговвыяснено,чтоrxyэмп=0,94н

аходитсявзонезначимостиирезультатположительный.Коэффициентсвыше0,90считаетсяоченьсильным
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,тоестьвыявленастатистическидостовернаяположительнаязависимостьмеждудвумявеличинами,аимен

ночемвышеудовлетворенностьбракомумужчин,темвышеудовлетворенностьбракомуженщининаоборо

т. 
Вгруппезрелыхсупруговкоэффициенткорреляциисоставил0,89.Приопределениикритическихзна

ченийполучилисьследующиерезультаты:0,63(дляP 0,05)и0,77(дляP 0,01).Прирассмотрениирезульта

товпозрелымпарамвыяснено,чтокоэффициенткорреляциинаходитсявзонезначительностииявляетсядос

таточносильным.Удовлетворенностьбракомнауровне1%значимаиположительна,тоестьчемвышеудовл
етворенностьбракомумужчин,темвышеуженщин.Нопосравнениюсгруппоймолодыхсупруговузрелыхп

арнаблюдаетсятенденцияприближениякоэффициентакорреляциикнулю,чтопозволяетсделатьвывод,чт

озрелыепарыболеесформированыиихиндивидуальнаяудовлетворенностьбракомменеезависимадругот

друга. 
Изполученныхрезультатовможносделатьвывод,чтоокачествебракадостаточносложносудитьпост

епениудовлетворенностибраком,посколькуудовлетворенностьилинеудовлетворенностьбраком,видим

о,определяетсянесколькореальнымкачествомбрака,сколькодругимипоказателями.Удовлетворенность
илинеудовлетворенностьбракомзависитотмногихкритериев,которыеосталисьзаграньюнашегоисследо

вания. 

Такженамибылапредпринятатолькопопыткадифференцироватьсупружескиегруппыповозрастны
мкатегориям.Интересноисследоватьвлияниесостояниянеудовлетворенностибракомродителейипроцес

соввоспитанияребенка.Запределаминашегоисследованияосталосьмножествовопросов,которыенужда

ютсявдальнейшемисследовании,ведьсемейнаяпсихологияиисследованиявэтойобластисчитаютсянаибо

леесложными,но,надозаметить,чтоэтоинаиболееинтереснаяобластьпсихологии,наиболеежизненнаяоб
ласть. 

Итак,поитогампроведенногоисследования,можносделатьвыводы,чтоудовлетворенностьбракому

молодыхпардостовернониже,чемузрелыхсупругов.Такжеобнаружено,чточемвышеудовлетворенность
бракомумужчин,темвышеуженщин,втожевремя,посравнениюсгруппоймолодыхсупруговузрелыхпарн

аблюдаетсятенденцияприближениякоэффициентакорреляциикнулю,чтопозволяетсделатьвывод,чтозр

елыепарыболеесформированыиихиндивидуальнаяудовлетворенностьбракомменеезависимадруготдру
га. 

Нельзянеучитыватьразличногородафакторы,влияющиенаудовлетворённостьбраком,необходимо

уделятьвниманиетакимпеременным,как:наличиедетейвбракеиихколичество,характерродительскойсем

ьикаждогосупруга,роддеятельности,профессия,другиепсихофизиологическиехарактеристики,наприме
р,биоритмыит.д.Всеэтифакторывтойилиинойстепениучаствуютвформированиисубъективногочувства

удовлетворённостилибонеудовлетворённостибраком. 
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Abstract 
Thisarticledealswiththeproblemofformingthevalueorientationsofyoungpeople,whichisoneofthemostco

mplexandattractingtheattentionofscientiststaskssinceancienttimes,duetothecomplexityoftheprocessoftheirdete

rminationbysocialandculturalfactors. 
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Изменения,происходящиевдуховной,экономическойисоциальнойсферахобществавлекутзасобой

радикальныеизменениявпсихологиииценностныхориентациях.Вбольшейстепениэтоотражаетсянаразв
итииценностныхориентациймолодогопоколения.Этагруппаявляетсячуткиминдикаторомпроисходящи

хперемен.Неизбежныеизменениясложившихсяустоев,приводиткпереоценкеценностей,чтоболеевсегоп

роявляетсявсознанииэтойсоциальнойгруппы. 
Студенчествокаксоциальнаягруппаотличаетсяотдругихгруппмолодежинекоторымиосо-

бенностями:формамиорганизациисвоейжизнедеятельности,сосредоточенностьювкрупныхвузахиотно

сительнойсамостоятельностьюввыборедеятельностивучебноеивнеучебноевремя[1,с.32]. 
Всоциально-

психологическомаспекте,каксчитаетИ.А.Зимняястуденчествопосравнениюсдругимигруппаминаселен

ияотличаетсянаиболеевысокимобразовательнымуровнем,наиболееактивнымпотреблениемкультурыи

высокимуровнемпознавательноймотивации.Втожевремястуденчество–
социальнаяобщность,характеризуемаянаивысшейсоциальнойактивностьюидостаточногармоничнымс

очетаниеминтеллектуальнойисоциальнойзрелости.Учетэтойособенностистуденчествалежитвосновеот

ношенияпреподавателяккаждомустудентукакпартнерупедагогическогообщения,интереснойдляпрепо
давателяличности.Вруслеличностно-

деятельностногоподходастудентрассматриваетсякакактивный,самостоятельноорганизующийсвоюдея

тельностьсубъектпедагогическоговзаимодействия.Емуприсущаспецифическаянаправленностьпознава

тельнойикоммуникативнойактивностинарешениеконкретныхпрофессионально-
ориентированныхзадач.Основнойформойобучениядлястуденчестваявляетсязнаково-контекстное[2]. 
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Длясоциально-

психологическойхарактеристикистуденчестваважно,чтоэтотэтапразвитияжизничеловекасвязансформ

ированиемотносительнойэкономическойсамостоятельности,отходомотродительскогодомаиобразован
иемсобственнойсемьи.Студенчество–

центральныйпериодстановлениячеловека,личностивцелом,проявлениясамыхразнообразныхинтересов

.Этовремяхудожественных,техническихинаучныхдостижений,интенсивнойиактивнойсоциализацииче
лове-какакбудущего«деятеля»,профессионала,чтоучитываетсяпреподавателемвсодержании,пробле-

матикеиприемахорганизацииучебнойдеятельностиипедагогическогообщенияввузе[2,с.13]. 

Студенческийвозраст,поутверждениюБ.Г.Ананьева,являетсясенситивнымпериодомдляразвития

основныхсоциогенныхпотенцийчеловека.Высшееобразованиеоказываетогромноевлияниенапсихикуч
еловека,развитиееголичности.Завремяобученияввузе,приналичииблагоприятныхусловий,устудентовп

роисходитразвитиевсехуровнейпсихики.Ониопределяютнаправленностьумачеловека,формируютскла

дмышления,которыйхарактеризуетпрофессиональнуюнаправленностьличности.Дляуспешногообучен
ияввузенеобходимдовольновысокийуровеньобщегоинтеллектуальногоразвития,вчастностивосприяти

я,представлений,памяти,мышления,внимания,эрудированности,широтыпознавательныхинтересов,уро

внявладенияопределеннымкругомлогическихопераций.Гуманитариичастохарактеризуютсяширотойп

ознавательныхинтересов,эрудированностью,богатымсловарнымзапасом,умениемсоотноситьконкретн
ыеиабстрактныепонятия[1]. 

Своеобразиемпсихологиистуденчестваобъясняетсянепосредственность,стремлениепроявитьсеб

я,категоричностьинетерпимостькмнениюдругих,приводящеекпоспешнымрешениям[3].Студенчество,
каксоциальнаягруппа,ужеосвободилосьотабстрактногосодержаниядетства,ноещененаполнилоськонкр

етнымсодержаниемсоциальныхфункцийзрелостиинаходитсямеждудвухполюсов.Студенчество,содно

йстороныявляетсяпредметовобразовательнойопекигосударства,асдругойстороны,способнопринимать
деятельноеучастиевобщественнойжизни. 

Еслирассмотретьпонятиеакадемическогообразованиявсвязисценностнымиориентациями,томож

нопонять,чтоэтокультурныйстержень,«память»социума,частьюкотороговсегдабылиибудутценности.

Поэтому,студенчествосочетаетвсебеисториюмираввидесовокупноститеоретическихзнанийиперспект
ивыегоразвитиянапрактике. 

Длястудентовгодыобучения–

одинизважнейшихпериодовихжизни.Этовремяполученияобразования,приобретенияпрофессионально
йквалификации,этапсогласованиясвоихжеланий,возможностей,ориентацийсусловиямиитребованиями

состороныобщества.Они,вчастности,выражаютсявнаборепрофессий,специальностейидолжностей,кот

орыеневсегдадостаточнохорошоизвестнывыпускникушколы,абитуриенту,студенту.Постоянноменяю
щиесяусловияиобстоятельствачастоизменяютиуродуютвзглядыипринципыразвивающейсяличности.Н

егативныеявления,являющиесяследствиемнетолькоэкономическогокризиса,ноисоциальногокризисаза

трудняютвоспитательнуюработусмолодежью. 

Ценностныеориентации,являясьоднимизцентральныхличностныхновообразований,выражаютсо
знательноеотношениечеловекаксоциальнойдействительности,атакжеопределяютегоповедение.Важно

йявляетсясвязьценностныхориентацийснаправленностьюличности.Направленностьличности–

этооднаизсамыхважныххарактеристик.Содержаниенаправленности-
это,преждевсего,социальнообусловленныеотношенияличностикокружающейдействительности.Через

направленностьличностиценностныеориентациинаходятсвоевыражениевдеятельностистудентов.Ипос

леэтогоонистановятсяустойчивымимотивамидеятельностиизатем,превращаютсявубеждения.Такимоб

разом,становлениеценностныхориентацийтесносвязаносразвитиемнаправленностиличности.Вудовлет
воренииличныхииндивидуальныхпотребностейчерезпосредствообщественнополезнойдеятельностире

ализуетсяотношениеиндивидакобществуисоответственносоотношениеличностногоиобщественнознач

имого.Вэтойсвязи,ценностиприобретаюткачествареальнодействующихмотивовиисточниковосмыслен
ностибытия,ведущиекростуисовершенствованиюличностивпроцессесобственногопоследовательногор

азвития. 

Изменениявучебнойдеятельности,вхарактеревзаимоотношенийсосверстниками,преподавателям
ииродителямивозникаютвсвязиспереходомучащихсяизобщеобразовательнойшколывсреднеепрофесси

ональноеобразовательноеучреждениеиливысшееучебноезаведение. 

Центральнымличностнымновообразованиемюношескоговозраста,являетсяпрофессиональнаяна

правленность,которая,соднойстороныформируетсяврезультатесоциально-
нравственного,профессиональноголичностногосамоопределенияивпроцессеосуществлениятрудовойи
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лиучебно-

профессиональнойдеятельности,асдругойстороны,самообуславливаетисамоопределение,идеятельност
ь.Социально-

нравственноесамоопределениезаключаетсявосознаниисвоегоместавобществе,осознаниисебячленномо

бщества,атакжеосознаниемсмыслажизнивообщеисвоейжизнивчастности.Профессиональноесамоопре
делениеличностиприпоступлениивсреднееспециальноеучебноеучреждение,представляетсобойосозна

ниисоциальнойценноститойилиинойпрофессии,атакжесвоихинтересовиспособностей,ивыборнаэтойо

сновеопределеннойпрофессииопределенногоуровняклассификации.Выборпрофессии-

этонетольковыборбудущейпрофессиональнойдеятельности,ноивыборжизненногопути,выборсвоегоме
ставсистемеобщественногопроизводства.Рядпоследователейподнимаютвыборпрофессиинауровеньса

моопределенияличности[4].Юношескийвозрастознаменованкрупнымиличностнымиперестройками,су

щественнымизменениемвсеймотивационнойсферы. 
Высшееучебноезаведениеслужитнетолькоиможетбытьнестолькодляпередачиспециальныхзнани

й,сколькодляразвитияивоспроизведенияособогокультурногослоя,важнейшимэлементомкоторогоявля

етсяисамспециалист.Егокакпредставителяопределеннойкультурыхарактеризуетнетолькоспецифическ
ийнаборзнанийиумений,ноиопределенноемировоззрение,жизненныеустановкииценности,особенност

ипрофессиональногоповеденияит.п.Поэтомуспециалистнетолькопередаетстудентузнанияипрофессио

нальныеумения,априобщаетегокопределеннойкультуре,ичтобыэтакультураразвиваласьивоспроизводи

лась,необходимыживыелюди,живоечеловеческоеобщение[5]. 
Упервокурсниковрасширяютсясоциальныесвязи.Онистановятсянетолькостудентамипервогокур

са,ноивключаясьвпрофессиональнуюобщностьлюдей,объединяютсяпопризнакуопределенноговидапр

офессиональноготруда.Участиевучебно-
профессиональнойдеятельностиизменяеттребования,предъявляемыекстудентамсостороныпреподават

елей,эдвайзеровисверстников.Появляетсясистемаправиобязанностей,существенноотличающаясяотшк

ольной.Самойглавнойзадачей,являетсяусвоениенорм,правилитребованийучебнойдеятельностиввузе.В

дальнейшемэтоспособствуетлучшейадаптациииактивизацииучебно-
познавательнойдеятельностиучащихся. 

Ценностныеориентации,какэлементмировоззрения,соединяютвсебефункциизнания,самосознан

ияицелеполаганияличности.Черезценностныеориентациизнанияприобретаютдлячеловекаличностный
смысл,становятсяопоройдеятельности.Вразвитииценностныхориентацийважнымявляетсяразвитиеоб

щихинтеллектуальныхспособностей. 

Напервомкурсеобучениявуниверситетевмоделиличностистудентанаобъективно-
психологическомуровнедоминируетморально-

нравственныйкомпонент(дисциплинированность,добросовестность,организованность,ответственност

ь).Именноэтикачестваличности,сформированныеещевшкольныегоды,активноучаствуютвадаптациист

удента-
первокурсникакобучениюввузеиобеспечиваютегоуспешность.Вучебномпроцессенапервомкурсе,веро

ятно,необходимоподдерживатьиусиливатьразвитиеназваныхкачеств(черт)личности.Развитиеэтихкаче

ствличностибудет,нанашвзглядпозитивновлиятьнаразвитиедругихкомпонентовобъективно-
психологическоймоделиличностистудента,а,следовательно,напроцесспрофессиональногостановления

студента-первокурсника. 

Участиебудущегопрофессионалавучебной,азатемвпрофессиональнойдеятельностиспособствует
формированиюадекватногопредставленияобудущейпрофессииирефлексиисебякакбудущегоспециалис

та.Наформированиепрофессиональногосамосознаниястудентаоказываютвлияниеразличныевидыучеб

нойдеятельности.Срединихможновыделитьнаучно-

исследовательскуюдеятельность,работавходепедагогическойипроизводственнойпрактики,трудвовнеу
чебноевремя,установлениемежличностныхотношенийнетолькосчленамисвоейгруппы,ноипредставите

лямидругихспециальностей.Принятиегрупповыхнорм,целейиидеаловнетолькообщеуниверситетскойг

руппы,всоответствиискурсомобучения,ноинормгруппыпоспециализации. 
Образсебякакпрофессионаланоситдиффузныйхарактер.Нанашвзглядэтосвязаноснизкойосведом

ленностьюопрофессии.Еслиобучениенапервомкурсеносилоознакомительныйхарактерсправиламивнут

ривузаивнешнимитребованиями,предъявляемымикстуденту.Тонавторомкурсе,нанашвзгляд,происход

итобменценностнымиориентациямивнутригруппы.Тоесть,входеоцениванияпредметовобщеобразовате
льногоциклаисоотнесениемсобственныхпредставленийопрофессиональномразвитии,устудентовчасто
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возникаеткогнитивныйдиссонанс.Вэтотпериодстудентучитсясинтезироватьразрозненнуюинформаци

юизразличныхисточников:сокурсники,преподавателиивнеуниверситетскаясреда. 

Вличностистудента-второкурсникадоминирующуюпозициюзанимаетинтеллектуально-
волевойкомпонент(познавательнаяактивность,инициативность,самостоятельность).Можнопредполож

ить,чтоповышениеуровняразвитияинтеллектуально-

волевогоикоммуникативногокомпонентов,можетпозитивновлиятьнаразвитиеценностныхориентаций,
атакженаличностьвцелом. 

Навторомкурсезаканчиваетсяэтападаптацииквузовскомуобучению.Наданныйфактуказываетто,ч

товэтотпериодактивноформируетсяисовершенствуетсяинтеллектуально-

волеваясфераличностистудента. 
Третийкурсхарактеризуетсястановлениемновойформыучебнойдеятельности,адекватнойтребова

ниямвуза–

студентыпроявляютактивность,самостоятельность,атакженакапливаютспециальныезнания,уменияина
выки.Приэтомформированиетворческогоподходакучебнойдеятельностисопровождаетсяростомсоциал

ьногостатусаиндивидавгруппеизакреплениемстуденческогостиляжизнедеятельности. 

Кризистретьегокурсаприводиткпроблемепрофессиональнойидентичности.Натретьемкурсеувел

ичиваетсяколичествопредметпоспециальностиипроисходитсоотнесениепредставленийотом,какойсво
юбудущуюпрофессиюпредставлялстудентитем,какойонвидитеесейчас.Иногдаэтипредставлениянесов

падают.Итогомтакогопереосмысленияявляетсяследующее,некоторыестудентыначинаютпереводиться

надругие,более«интересные»сихточкизренияспециальности.Тоестьпроисходитпереосмыслениеценно
стей.Раноилипозднопроисходитосознаниесебя,своейроливпрофессииижеланиеобрестимодельпрофесс

иональногоразвития. 

Выпускнойчетвертыйкурсявляетсянетолькозавершающимэтапомобразования–
этосвоеобразныйитог,отчетопроделаннойработезачетырегодаобучения.Начетвертомкурсе,доминирую

тценности,обусловленныегрядущимисерьезнымииспытаниями–

прохождениемгосударственныхэкзаменовизащитойвыпускнойквалификационнойработы.Начетверто

мкурсе,сталкиваясьснеобходимостьюпостроениясебякакпрофессионала,студентыначинаютвыделятьд
оминирующуюценность–

практическийопыт.Частоопытпрофессионалазамещаетсяобразомуспешногостудента,вмоментполучен

иядиплома,например. 
М.К.Бокенчинарассматриваладинамикупрофессиональногосамосознаниястудентоввпроцессеоб

ученияиприходитквыводу,чтостановлениепрофессиональногосамосознаниястудентовпроисходитвпро

цессеобучения[4].Мыприходимквыводу,чторазвитиеличностнойценностнойструктурыстудентавысту
паетважнымфакторомпроцессасоциализации,посредствомкоторогоонстановитьсяполноправнымчлено

мобщества.Системаценностныхориентацийскладываетсявпроцесседеятельностииусвоениясодержани

яобщественныхценностей.Вэтотмоментскладываетсясобственнаясистемаценностей,иценностныеорие

нтациивыстраиваютсявопределеннуюиерархию.Системыэтииндивидуальнылишьнастолько,насколько
индивидуальноесознаниеотражаетобщественноесознание. 

Н.Ю.Ткачевойизучаласьпрофессиональнаянаправленностьстудентов-

психологов.Авторустановила,чтобудущиепсихологисведущимпрофессиональныммотивационнымком
плексомотличалисьнаиболеевысокойосознанностьюнаправленностисвоейличности.Высокиепоказател

иосознанностинаправленностивыявленыустудентов3курса–

у66%студентовотмеченвысокийивысшийуровеньосознанности[3]. 

Системаценностныхориентацийсовременноймолодежиподвергаетсяизменениям,таккакэтоявляе
тсяответомнаизменениясистемыценностейобщества.В.Е.Семеновотмечает,всоветскоевремявначале60

-х-70-

хгодовценностьинтереснойработыумолодежибыланапервомместе,еевыбиралинеменее2\3респонденто
в.Этообусловленотем,чтовходереформбылаупраздненаидеологияобщественнойзначимоститруда,труд

овоговоспитания.ВсовременныхСМИисчезобразчестноготруженика,передовикапроизводства,вообще

всякоготрудящегосячеловека.Бытьрабочим,техником,инженеромсталонепрестижно.Произошелперех
одот«идолапроизводства»к«идолупотребления»[103].В80-

хгодахсредимолодежиосновнымвсистемеценностныхориентацийбылавыделена«общественно-

политическаяактивность».Первымисредиценностейбылиследующие:стремлениебытьполезнымобщес

тву,иметьинтереснуютворческуюработу,любитьитолькозатем,материальноеблагосостояние.  
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Насовременномэтапеможноговоритьнеоразрушениисистемыценностей,аизмененииееструктуры

.Произошелпереходотобщих,киндивидуальнымценностям,тоестьусиливаетсяориентациянасамоценно
стьиндивида.Вдальнейшемэтосвязаноскризисамивозраста,когданачинаютменятьсяприоритеты.Измен

ениесистемыценностныхориентаций,также,нанашвзгляд,связаноссуществующейкризиснойситуацией.

Иформированиесистемыценностныхориентацийвбудущембудемсвязаносрезультатамиразрешенияэко
номическогокризиса. 

Всовременномобществевсебольшееразвитиеполучаетпринципплюралистичностивотношениице

нностей,когдаразличныекатегориилюдейвыстраиваютсвоюценностнуюиерархиюипринимаютотлича

ющиесяценностныеиерархиидругихлюдей.Этонаходитоткликврассужденияхсовременногоюношества
«живисамидайжитьдругим» 

Насовременномэтапепроцесссоциализациистудентовосложняетсяещеитем,чтоврезультатеперео

ценкитрадицийнормиценностей,студентывынужденыопиратьсянановыйсоциальныйопыт.Тоестьрань
шемолодежьмоглаоперетьсянаопытпредыдущихпоколений,тосейчасонивынужденырассчитыватьтоль

конасебя.Всвоюочередьэтоприводиткналичиюпротиворечивыхтенденцийвиерархииценностныхориен

тациймолодежи.Икакитог,длямногихосновнойценностьюявляется:«найтисебявжизни». 
Помимо«поискасебя»,современныестудентычастозадумываютсяоздоровьеиматериальнообеспе

ченнойжизни.Материальнообеспеченнаяжизньвконтекстесовременногоэкономическогокризисаприоб

ретаетбольшоезначение,таккакстудентыявляютсянаименеезащищеннойгруппой.Необходимостьсамос

тоятельноплатитьзаобучениеилипомогатьродителямвэтом,частоприводитктому,чтостудентыпервых-
вторыхкурсоввынужденыискатьработу.Материальноеблагосостояниеоказываетсяоснованиемдляразви

тияустудентовчувствасобственнойзначимостииположительногоотношенияксебе.  

Ценностнаяориентацияназдоровьеобусловленаизменениямивсфереэкологииипопуляризациейзд
оровогообразажизничерезСМИ.Впоследниегодыактивизировалосьвниманиекздоровомуобразужизнис

тудентов.Этосвязаносозабоченностьюобществапоповодуздоровьябудущихспециалистов,ростазаболев

аемостивпроцессепрофессиональнойподготовкиипоследующимснижениемработоспособности.Здоров

ыйобразжизнисоздаетдляличноститакуюмикросреду,вусловияхкоторойвозникаютреальныепредпосыл
кидлявысокойтворческойработоспособностиипсихологическогокомфорта.Возникающаяответственно

стьзасобственноездоровье,проявляетсявединствеособенностейповедения. 

Одновременносэтим,молодежьсталкиваетсясогромнымпотокоминформации,которыйзачастуюв
ырабатываетотрицательныеустановки,чтовпоследствиивлияетнакомплексдействийипоступковотдель

ныхиндивидов. 

Другой,неменееважнойценностьюявляетсялюбовь.Потребностьвсамораскрытиииинтимнойчело
веческойблизостипредставляютсобойсложныепроблемывюности.Взаимоотношенияюношейидевушек

сталкиваютсясмножествомморальныхпроблем,отухаживаний,довступлениявбракисозданиеполноценн

ойсемьи.Межполовыеразличияценностныхориентацийстудентоввыраженывдостаточнойстепени.Так,

девушкиявляютсяболееоткрытымидлясоциальныхконтактовипоискупричинынеудач.Втовремякакмол
одыелюдипроявляютбольшуюстойкостьвдостижениицелейидоминирования.Поэтомузнаниесистемыц

енностейстудентовпоможетпреподавателюворганизацииобразовательногопроцесса,атакжевпонимани

иинахожденииобщегоязыкасостудентами.Длястудентовэтовозможностьпонятьсамихсебя,структуриро
ватьиосознатьсвоюсистемуценностей,атакжепредпосылкаличностногостановления,личностногоипро

фессиональногосамоопределения. 

Большуюзаинтересованностьсовременныестудентыпроявляюткзнаниямиобразованиювнадежде
навозможнуювысокуюадекватностьматериальноговознаграждения,исочетаетвсебетакиекачествакак:а

грессивностьипрезрениексозидательномутруду. 

Мыхотимвыделитьважностьвузовскогоэтапастановленияличностиспециалиста.Атакжевыделить

сензитивностьэтогопериодавразвитииценностныхориентацийстудентов.Впервуюочередьэтосвязаносв
ыбраннойспециальностью.Посколькуанализработианкетстудентов-

психологовпервогокурсадаетоснованиедляследующихвыводов:наиболеераспространеннойинструмен

тальнойценностьюстудентов-
психологовявляетсяуверенностьвсебе.Атакжестремлениеразобратьсявсебеипомочьдругим. 

Во-

вторых,этосвязаноспереходомизсоциальнойролишкольникаврольстудента.Таккакэтарольпредполагае

тналичиебольшейсвободыиодновременнообязанностей,устудентовпоявляетсяощущениесвободывыбо
ра.Новтожевремякнимпредъявляютсятребованиясвязанныеспринятиемответственностизасвоидействи
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я.Как,например,подготовкасамостоятельнойработыстудентаилиСРС,защитареферата,сдачаэкзаменов,

закрытиесессии. 

Ценностныеориентации,какправило,группируютсявединую,устойчивуюсистему,котораяявляетс
яосновоймировоззрения.Важнуюрольценностныеориентациииграютввоспитательномпроцессе,поскол

ькуоннеможетбытьсведенкнаполнениюсознаниятеоретическимсодержанием.Системазнанийомиренах

одитреализациювценностныхориентацияхстудента,ачерезнихвмировоззрении. 
Длястуденчестваактивностьхарактернакаквнутренняячерта,каквнутреннийпсихологическийнас

тройнанаправленнуюсоциально-

психологическуюдеятельность.Норезультатыпоследнихисследованийуказываютнатенденциюснижен

иясоциальнойактивностисредистудентов,связаннуюскрушениемпрежнихидеаловприсущественнойне
определенностиновых,шаткостьюжизненныхориентировмолодежи,причинойкоторыхявляетсянепони

маниепроисходящего,ограниченностьихмировоззренияимиропонимания[5,с.45]. 

ПомнениюЖ.К.Туймебаевойценностныеориентациивыступаютвжизнедеятельностиличностивр
олипобудителякдеятельности.Этопроцессможнопредставить,как:а)критическуюпереработкусозданно

гообществомнапрошлыхэтапахегоразвития;б)обогащениеценностныхориентацийзасчетвновьсозданн

ыхценностей.в)достижениеединствавотношенииопределенныхидейно-политическихинравственно-

этическихпринциповинорм[5,с.46]. 
Доминантойжизненныхценностейиповеденческихприоритетовдлясовременноймолодежиостает

сяматериальноеблагополучие.Прослеживаетсячеткаяориентацияэкономическихценностей,связанныхс

оскорейшимобогащением,ауспешностьопределяетсяналичиемблагцивилизации,значительноотличаю
щихсяпостоимостиотостальных.Новусловияхнашейстранысохраняетсяуважительноеотношениекстар

шимпоколениям,какобладателямопыта. 

Сложностьипротиворечивостьсовременнойситуациисоздаютпредпосылкидляформированиянов
огосоциальноготипамолодежи.Анализданныхпоследнихлетпозволяетвыявитьособенностисовременно

госостоянияценностныхориентацийюношества:противоречивость,конфронтационность,нестабильнос

ть,изменчивость.Процессдуховногоразвитиястуденческоймолодеживусловияхпереходногопериода,та

кимобразом,вбираетвсебявсетрудностиипроблемыобщества,формируетособыйнеповторимыйпластку
льтуры,гдедоминирующуюрольиграетпробуждающеесячувствонациональногосамосознания.Длякажд

огопоколенияхарактерностремлениепроявитьсвоюиндивидуальность,неприемлемостьценностейпокол

енияотцов. 
Однимизважныхфакторов,влияющимнамолодежнуюсреду,являетсяразделениепоэкономически

мисоциальнымпараметрам.Подобноеразделениеповозможностям,характеризуетиразделениепоценнос

тям,образужизни.Всоответствиистакимделениемреализуютсяиценностныеориентации. 
Втожевремя,социальныйстатусстудентанеопределен,чтосвязаносегоотносительноневы-

сокимстатусомивозможностьполучениявысокогостатусавбудущем.Кризиспереходноговозрас-

та,адаптациякбыстроменяющимсяусловиямсоциальногоокружения,требованияэкономическойсостоят

ельностиинеобходимостьсоздавать,апотомсодержатьсемью,всеэтоспособновызыватьразличныенегати
вныеформыповедения.Именноэто«подталкивает»студентовкрадикальномунеприятиюиконфликтност

ивотношенииценностей.Позитивныммоментом,влияющимнаразвитиеценностныхориентацийстуденче

ства,можносчитатьто,чтосознаниемолодогочеловекаширокооткрытодлявосприятиязнанияценностной
направленности.Такимобразом,ценностныеориентациистуденчестваболеечемудругихобщественныхс

лоевподвергаютсяизменениям,чтотакжеделаетихинтеллектуальнымикультурнымавангардомобщества

. 

Нанашвзглядразвитиепрофессиональныхценностныхориентацийвпроцессеобученияввузетребуе
тдетальнойразработки.Соднойстороны,этосвязаноссозданиемиразвитиемэффективнойсистемыподгот

овкибудущихспециалистов,котораябудетготовитьконкурентоспособныхспециалистовнарынкетруда.В

другойстороны,развитиеценностныхориентацийличностивстуденческомвозрастеявляетсяважнымдляр
ешениявопросов,связанныхсличностнымипрофессиональнымразвитиеммолодогоспециалиста.Атакже

сконструктивнымпреодолениемкризисныхпериодов,врезультатекоторыхпроисходитпереосмыслениел

ичностныхценностейисоотнесениессодержаниемпрофессиональныхценностныхориентацийвпсихолог
ическойсфередеятельности. 
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Аңдатпа 

Мақалабүгінгітаңдағыөзектімәселебүкіләлемдегімәдениетаралықбайланыстарсаныменқарқынд
ылығыныңөсуіжағдайындаіскерлік,достық,отбасылыққатынастардыдамытуда,жанжалдардытабысты

шешудемаңыздырөлгеиеэмоционалдыинтеллект,эмоциялардытүсінудіңжәнеолардыбасқарудыңмаңыз

дылығынаарналған.Эмпирикалықзерттеулерэмоциялардыңбасылуыжекетұлғаныңфизикалықжәнепси
хологиялықденсаулығына,тұлғааралыққарым-қатынасқажәнетұлғааралыққарым-

қатынастарғатерісәсерететінінкөрсетеді.Солсебептідеэмоциялардыдұрысжәненақтыанықтайалмаутұл

ғааралықөзараіс-

қимылдыңтабыстылығынатерісәсеретуімүмкін.Өйткеніәріптестерменөзараәрекеттеөзсезімдеріндәлкө
рсетеалмай,бұрмаланғандұрысемесақпаратберусеріктесініңжиітерісэмоциялартудыруғаәкеледі.Эмоци

ялардытүсінудегіқиындықтаршиеленіскенжағдайлардажағымсызсалдарларғаиеболуымүмкіндігінартт

ырады,себебіжанжалқатысушылары,әдетте,қарқындытерісэмоциялардыбастанкешіреді.Ұсынылғанма
қаладаавторларотандық,шетелдікғылыми-

зерттеужұмыстарынаталдаужасайотырып,эмоционалдыинтеллект-

тұлғаныңәлеуметтікөзараәрекеттесуініңбастыфакторыретіндеролінтұжырымдаған. 

Түйінсөздер:эмоционалдыинтеллект,эмоция,эмоциянытүсінужәнебасқару,жанжал,әлеуметтіко
рта,бейімделу,өзараәрекеттесу 
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THEROLEOFEMOTIONALINTELLIGENCEINTHEEFFECTIVEORGANIZATIONOFPERSONA

LINTERACTIONINTHESOCIALENVIRONMENT 

 

Abstract 
Thearticleisdevotedtothetopicalproblemoftoday-

emotionalintelligence,whichdenotestheunderstandingandmanagementofemotions,whichplayanimportantrolei

nthedevelopmentofbusiness,friendly,familyrelations,successfulconflictresolutioninthegrowingnumberandinte
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nsityofinterculturalrelationsaroundtheworld.Empiricalstudiesshowthatthesuppressionofemotionshasanegative

impactonthephysicalandpsychologicalhealthoftheindividual,oninterpersonalinteractionandinterpersonalrelatio

nships.Inaccurateorincorrectcategorizationofemotionscanalsonegativelyaffectthesuccessofinterpersonalintera
ction,asapersoncannotaccuratelyExpresstheirfeelingsininteractionwithapartnerandhidesthemorprovidesapartn

erwithdistortedorinaccurateinformation,ofteninaformthatcancausethepartnerintensenegativeemotions.Difficul

tiesinunderstandingemotionscanhavethemostnegativeconsequencesinconflictsituations,asconflictparticipantst
endtoexperienceintensenegativeemotions.Inthisarticle,theauthorsanalyzedomesticandforeignresearchworks,ju

stifytheroleofemotional 

Keywords:emotionalintelligence,emotion,understandingandmanagementofemotions,conflict,socialenv

ironment,adaptation,interaction 
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РОЛЬЭМОЦИОНАЛЬНОГОИНТЕЛЛЕКТАВЭФФЕКТИВНОЙОРГАНИЗАЦИИВЗАИМОДЕ

ЙСТВИЯЛИЧНОСТИВСОЦИАЛЬНОЙСРЕДЕ 

 

Аннотация 
Статьяпосвященаактульнойпроблемесегодняшнегодня-

эмоциональномуинтеллекту,обозначающийпониманиеиуправлениеэмоциями,которыеиграютважную

рольвразвитииделовых,дружественных,семейныхотношений,успешномрешенииконфликтоввусловия

хростаколичестваиинтенсивностимежкультурныхсвязейвовсеммире.Эмпирическиеисследованиясвид
етельствуют,чтоподавлениеэмоцийоказываетнегативноевлияниенафизическоеипсихологическоездоро

вьеличности,намежличностноевзаимодействиеимежличностныеотношения.Неточнаяилинеправильна

якатегоризацияэмоцийтакжеможетнегативноотразитьсянауспешностимежличностноговзаимодействи
я,таккакчеловекнеможетточновыразитьсвоичувствавовзаимодействииспартнеромискрываетихилипре

доставляетпартнеруискаженнуюилинедостовернуюинформацию,нередковформе,котораяможетвызыв

атьупартнераинтенсивныенегативныеэмоции.Трудностивпониманииэмоциймогутиметьнаиболеенегат
ивныепоследствиявконфликтныхситуациях,таккакучастникиконфликта,какправило,переживаютинтен

сивныенегативныеэмоции.Вданнойстатьеавторыпроанализируяотечественные,зарубежныенаучно-

исследовательскиеработы,обосновываютрольэмоциональногоинтеллектакакглавногофакторасоциаль

ноговзаимодействияличности. 
Ключевыеслова:эмоциональныйинтеллект,эмоция,пониманиеиуправлениеэмоциями,конфликт

,социальнаясреда,адаптация,взаимодействие 

Әлеуметтікөзараәрекеттесудегіэмоционалдықинтеллектініңролімәселесініңөзектілігіеңалдымен
,әлемдегімәдениетаралықбайланыстарсаныменқарқындылығыныңөсуімен,іскерлік,достық,отбасылық

қатынастардыдамытудағыжанжалдардытабыстышешудіңмаңыздырөліменжәнежанжалдардытабысты

шешуүшінэмоциялардытүсінуменолардыбасқарудыңмаңыздылығыменайқындалады. 

Эмоционалдықинтеллектініңтеориялықнегізінсалушылар(Дж.Майера,П.Сэловея,Д.Карузо)эмоц
ионалдықинтеллектіні"эмоциялардытүсінужәнеэмоцияларменэмоционалдықбілімдіойлаутиімділігіна

рттыруүшінпайдалануқабілеті"депқарастырады[1,2,с.25].Эмоционалдықинтеллектсалыстырмалыжаңа

ғылымитүсінікболыптабылатынынақарамастан,тұлғааралықөзараәрекеттестегіэмоционалдықинтелле
ктрөлінзерттеугебағытталғанэмпирикалықзерттеулертекАҚШ-

та,БатысЕуропаменРесейдеғанаемес,Азияелдеріндедекеңіненжүргізілуде.Эмоционалдықинтеллектту

ралытүсініктердідамытуғаГ.Гарднердіңинтеллекттұжырымдамасыелеуліүлесқосты.Г.Гарднеркөпқыр
лыинтеллектконцепциясынұсынып,интеллектінің7түрінатапкөрсетті:лингвистикалықинтеллект,музы

калықинтеллект,логикалық-математикалықинтеллект,кеңістіктікинтеллект,дене-

кинестетикалықинтеллект,тұлғааралықинтеллектжәнеішкітұлғааралықинтеллект.Г.Гарднеринтеллект

түрлерініңәрқайсысыныңтабыстыәлеуметтікбейімделудегірөлінмәдениеттенмәдениеткекөшуіментүрл
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енетіндігін,алинтеллектініңклассикалықтеорияларыменолардызерттеуәдістеріБатысЕуропажәнеАмер

икамәдениетінебағытталғанынатапөтеді[3]. 
ӘлеуметтікжәнеэмоционалдықинтеллектмәселелеріД.В.Ушаковтыңжұмыстарындадақарастыры

лады.Зерттеушіәлеуметтікжәнеэмоционалдыинтеллектқиылысатынжиындарретіндеқарастырады,өйтк

еніэмоционалдықинтеллектөзэмоцияларын,сондай-
ақбасқаадамдардыңэмоцияларынтүсінугебағытталса,аләлеуметтікинтеллектадамдардыжәнеолардыңа

расындағықарым-

қатынастыкіріктіреотырыптанудыкөздейді.Айтакетукерек,әлеуметтікжәнеэмоционалдыинтеллектнегі

зібілім,білікжәнедағдыемес,қабілеттерболыптабылады.Ғалымныңтұжырымдауынша,әлеуметтікжәнеэ
моционалдықинтеллектініңкөрінісіжекетұлғағатиесілімәдениетконтексіндебағаланады,бірақжоғарыә

леуметтікжәнеэмоционалдықинтеллектігеиетұлғаөзгемәдениортағабейімделугежәнеөзгемәдениортаға

барабарбілім,білікжәнедағдыалуғақабілеттікеледі[4]. 
Отандықпсихологиядағыэмоционалдыинтеллектінізерттеудіңжаңажәнеөзектібағыттарыныңбірі

оныәлеуметтікжағдайконтексіндезерделеуболыптабылады.Әлеуметтікқарым-

қатынастағыәлеуметтікжағдайлардыңрөліЛ.Росс,Р.Нисбеттажұмыстарындаегжей-
тегжейліқарастырылған.С.П.Деревянкоэмоционалдыинтеллектіні"адамныңэмоциялардытүсінуменола

рдыбасқарудыңкіріктірілгенқабілеті"депанықтайды.Зерттеушіэмоционалдыинтеллектмәселелеріөзект

ілігінәлеуметтікжағдаяттұрғысынанқарастырады,өйткеніжекетұлғаныңәрекетіоныңжекеерекшеліктер

імендежәнеәлеуметтікжағдайғасәйкестісипаттамалармендеанықталатыныанық.Авторэмоционалдықи
нтеллектбойыншажұмыстардыңметаанализінегізіндежағдаяттыңэмоционалдықинтеллекткөрінісінеәс

еретуініңүшнегізгіаспектісінбөледі:жағдаятсипатының«эмоциялардытүсіну»сапасынаәсері,эмоциона

лдықбіліммендағдылардыңжағдаяттыңконтекстінесәйкестігі,жағдаятмазмұнынаэмоционалдыәрекетет
уерекшеліктері.Жүргізілгензерттеубойыншаэмоционалдыинтеллектдеңгейіжоғарыреспонденттердеәр

түрліәлеуметтікжағдайлардаоңэмоцияларбасымболса,алсолжағдайлардаэмоциялықинтеллектітөменре

спонденттердежағымсызэмоцияларбасымекенідәлелденіпотыр[5]. 

Жанжалдағыөзараәрекеттестіктегіэмоцияларменэмоциялықреттелудіңрөліеңалдымен,бүгінгікү
нтәртібіндегіөзектімәселеэмоционалдыинтеллектіментікелейбайланысты.Өйткеніқазіргітаңдаэмоцио

налдыинтеллектәлеуметтікөзараәрекеттестіктежекетұлғаныңтабыстылығыныңмаңыздыфакторларын

ыңбіріболыпотыр.Соңғызерттеулер(А.Я.Анцупов,С.В.Баклановский,Н.В.Гришина)жанжалдышешуді
ңстратегияларыментәсілдерінебайланыстыконструктивтіжәнедеструктивтісипаттаболатындығындәле

лдепотыр.Шетелдікзерттеушілердіңтұжырымдауынша,қақтығысқатысушыларыбастанкешкенқарқын

дыэмоцияларқақтығысжағдайыменөзараіс-қимылбойыншасеріктестердіқабылдауға,сондай-
аққақтығыстағыөзараіс-

қимылстратегияларыментәсілдерінтаңдауғаәсеретеді[6].Қақтығыстеориясыннегіздеугезорүлесқосқан

шетелдікғалымдардыңбірі-

Г.Зиммель,оладамдардыңөзараәрекеттестігініңалтытүрінатапөтеді.олар:бәсекелестік,жанжал,шарт,бе
дел,бағынужәнеынтымақтастық.РесейлікпсихологиядаА.Р.Лурияныңжанжалдарынзерттеупроблемас

ынаарналғанғылыми-

зерттеужұмысыалғашқылардыңбіріболыптабылады.Бүгінгікүніжанжалпроблемасыныңмәнділігініңку
әсіболыпжанжалдардызерттеуменайналысатынғылымибілімніңконфликтология,психология,педагоги

ка,саясаттану,философия,әлеуметтану,тарих,құқықтану,өнертану,экономикасияқтыкөптегенсалалары

табылады[7]. 
Қазіргіуақытқадейінотандықжәнешетелдікғылымда"жанжал"ұғымынанықтаудыңәртүрлітәсілде

ріқатарқолданыстабуда.Үлкенпсихологиялықсөздіктежанжал"өзектіқарама-қайшылық,қарама-

қарсыбағытталғанмүдделердің,мақсаттардың,ұстанымдардың,пікірлердің,өзараіс-

қимылсубъектілерініңнемесеоппоненттердіңкөзқарастарыныңқақтығысыжәнетіптіоппоненттердіңөзд
ерініңқақтығысы"ретіндеанықталады». 

Шетелдікпсихологиялықәдебиеттеқарама-

қайшылыққақтығыстыңнегізгібелгісіретіндеқарастырылады:шынитүрденемесесеріктестердіңқабылда
уындажанжал–бұлмақсаттардың,уәждерініңнемесеәрекететушітараптардыңіс-

қимылдарыныңсәйкескелмеуінентуындағанмүдделердіңүйлесімсіздігідептүсініледі.Ресейпсихологтар

ыжанжалды"қиыншешілмейтінжәнесубъективтімаңыздықайшылықтардантуындаған,өткірэмоционал

дықкүйзелістерденболатынсубъектілерарасындағықарама-
қайшылықтар"депанықтайды.Ғалымдарқақтығыстыңүшнегізгіпсихологиялықаспектісінбөліпкөрсетед

і:"себеп-тұлғалық(қиыншешілетінжәнесубъективтімәндіқайшылықтардыңболуы),іс-
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әрекет(қарсыкүрес,қақтығыс),аффективті-

тұлғалық(жанжалдықарсыкүрессубъектілерініңжеделтерісэмоционалдықкүйзелістері,оныңөтуінебелс

ендіәсерететін).Соныменқатарбірқатарзерттеушілержанжалдыжағдайдыәлеуметтікөзараәрекеттіңқиы
нжағдайыретіндеанықтайдыжәнеқиынжағдайпсихикалықшиеленіспен-

"эмоциялықжәнеуәждемеліккомпоненттердіүстеметубағытындапсихикалықүдерістердібелсендіқайта

құружәнекіріктіруменсипатталады. 
Жүргізілгензерттеужұмыстарыкөрсетіпотырғандай,жанжалдағыжағымсызэмоциялардыңрөлінің

басымболыпкелуі.ОныңішіндеН.В.Гришинажанжалғақатысушылардыңэмоцияларытекжағымсызғана

емес,соныменқатарпозитивтіболуымүмкіндігінбасакөрсетсе.Я.АнцуповпенС.В.Баклановскийәріптесті

ңэмоцияларыменсезімдерінтүсінудегіқиындықтаржәнетұлғаныңтұлғааралықөзараәрекеттегіпсихолог
иялықтұрақтылықтыңжетіспеуіжанжалдардыңпайдаболуыныңнегізгітұлғалықфакторларыекендігінан

ықтады.Жанжалдағыөзараіс-

қимылдыңжекефакторларынжанжалғақатысушылардыңпсихологиялықұстанымдарыжәнежанжалдағ
ыэмоционалдыәрекететуіқұрайды.Солсебептідеөзэмоцияларынашықбілдіруқабілетіменөзэмоциялары

нбасқаруқабілетінтұлғаныңжанжалтұрақтылығыныңмаңыздыфакторыретіндеқарастыруғаболады,яғн

и"әлеуметтікөзарақарым-қатынастыңқиынжағдайларындаөзініңмінез-

құлқыноңтайлыұйымдастыру,басқаадамдарменқарым-
қатынастатуындағанмәселелердікикілжіңсізшешу".ӨзкезіндеЭ.Гальперинніңэмпирикалықзерттеулері

ніңнәтижелеріөзэмоцияларынбасқаруқабілетіэтносаралыққақтығыстағыынтымақтастыққабағдарлану

дыңмаңыздыфакторыболыптабылатындығынкөрсеткенеді[7]. 
Қақтығыстағыөзараіс-

қимылстратегиясыментактикасынтаңдаумәселесіқақтығыспсихологиясындағыорталықмәселелердіңбі

ріболыптабылады.Зерттеушілерменқақтығыстағыөзараәрекеттіңжалпықағидалары,"қақтығысжағдайы
ндамінез-құлықтыңбелгілібірформаларынаорнату"жәнетактика-

олардыжүзегеасырутәсілдерістратегияларынбөліпкөрсетеді.Отандықжәнешетелдікпсихологиядақақт

ығыстағыөзараіс-қимылстратегияларыныңәртүрліжіктемелерібар. 

А.Я.АнцуповпенС.В.Баклановскийадамныңөмірлікқиынжағдайларғаәрекететуініңтөртнегізгіст
ратегиясынатапкөрсетеді:белсендіконструктивтік,белсендідеструктивтік,бейімделу,жағдаяттанкету.К

онструктивтікстратегияішкіресурстардыпроблеманышешудііздеугежұмылдырудыкөздейді,деструкти

втістратегияіс-әрекеттіушықтыру,өзінежәнебасқаларғақатыстыагрессивтііс-
әрекеттерқолдану,аффектілерменқаттыашуғаберілукөріністабады.Бейімделуөзініңталапқоюдеңгейінт

өмендетумен,алкету–

өзараәрекеттесуден,қиялданудан,психобелсендізаттардықолдануданбастартуменсипатталады. 
Бүгінгіпрактикадабілімалушылардыәлеуметтікөзаратиімдіәрекеттесуіндамыту,өмірлікжағдятта

рғабейімдеумақсатындавербалдытапсырмаларкеңіненқолданылады.Вербалдытапсырмаларөзараәреке

ттесудіңәртүрліжағдайларымодельденеді.Оғанмысалретіндетөмендегіберілгентапсырмалардыңжауап

тарыныңбасымбөлігісезімдікконтекстіпайдаланусияқтысыналушынытаңдаудыболжайды.Оларэмоцио
налдықинтеллектінітүрліжағдайларда(жақындосымен,бастығымен,"басқасымен"қарым-

қатынасжасау,сондай-

ақөзінтүсіну)қабілеттерінпайдаланутұрғысынанбағалауғамүмкіндікбереді.Бұндаәртүрліөмірлікжағдая
ттаржәнеолардышешужолдарыұсынылады.Білімалушыларғаосындайжағдайғатапболғандақандайжол

дытаңдаужолыжәнекейбіржағдаяттардаөзжауапнұсқаңыздыұсынуалумақсатыкөзделеді. 

1-тапсырма 

1.
 Сізөтежақындосыңызбенкездескенкездеоныңбірдегеөкінішті,мұңлыекенінбайқайсыз.Алайда

неболды?дегенсұраққажауапбермей,бәріжақсыдептұжырымдайды.Бұлжағдайдасізгеоныменсөйлесуөт

еқиынғасоғады.Сізқалайәрекететередіңіз? 
A)Оныоданәрісұрайалмағандықтан,олтуралыортақдостарыңызданнеболғанынжәнеоғанқандайк

өмектесеберугеболатындығынбілугетырысыңыз. 

Б)оғансіздіңкөмегіңізқажетболуымүмкінекенінтүсінесіз,алайдаонысұрамайсыз,олбұлтуралыайт
қысыкелмейді. 

В)бұлтуралытезұмытасыз,өйткенісіздіңөзмәселелеріңіздежеткілікті. 

Г)оныменалаңдататынбасқатақырыптарғасөйлесеотырып,қажеттіарнағақарайбұруарқылыбәрін

өзіайтыпберуінежағдайжасайсыз. 
Д)сізоныңкөңіл-күйісебебінбасқатәсілменанықтайсыз,атапайтқанда....... 
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2-тапсырма 

2.
 Жұмыстанемесеоқукезіндесізтүсініксізсебептерменсізгемүлдемұнамайтынадамменүнемібай

ланысуғамәжбүрсіз.Белгілібірсәтте,бұлсіздіңжұмысөнімділігіңізгеәсеретебастайды.Сізнеістейсіз? 

А)сізжағымсызэмоциялардыжеңеалатынсебептердітүсінуқажеттігінескеріп,ұзақойланасыз,бірақ
нәтижесіндемансапқазиянкелтіреотырып,осыадамменөткізетінуақыттыазайтуғатырысасыз. 

Б)салдарытуралыойланбастан,сізосыадамменбарлықбайланыстардыүзесіз. 

В)осыадамменбайланыстыжағысызэмоцияларданбарыншабастартуғатырыссасызжәнеоныменөз

арабайланыстыжалғастырасыз. 
Г)осыадамғақатыстыөзэмоцияларыңыздықалдыраотырып,өзіңіздікүштепжұмысістейсіз. 

3-тапсырма 

3.
 Сіздіңбасшыңызқоршағанадамдарменжәнеқарамағындағылармендөрекісөйлесетінөтедаулыа

дам.Белгілібірсәтте,іскерліккездесуде,олқарамағындағыбасқақызметкергеәділетсізұрысабастайды.Сіз

онықорғағыңызкеледі,неістередіңіз? 
А)Өзойларыңыздабастыққаолтуралынеойлайтыңыздыайтасыз,алайдаөзішкіуайымдарыңыздыкө

рсетпейсіз. 

Б)Сізүндемейқалаалмайтыңыздытүсінесіз,бастыққаолтуралынеойлайтыныңыздытолықайтасыз. 

В)Сізүндемейсіз,бірақбірмүмкіндікболғанкезде,жекеқалыпбастыққаоныңдұрысемесболғандығы
найтасыз. 

Г)сізөзашуларыңыздыбілдірмейсіз,бірақбірмүмкіндікболғанжағдайдабастыққажасырынжазхат

жазуарқылы"ішкібу"шығарасыз. 
Д)сізбастыққаөзэмоцияларыңыздыбасқажолменашықбілдіресіз,атапайтқанда,..... 

Ж)сізөзэмоцияларыңыздыбасқажолменжоясыз,атапайтқанда........... 

4-тапсырма 

4.Сізкүнібойыжұмысістеугекедергікелтіретіналаңдаушылықсезімінбастанкештіңіз.Олкешкедесі
згетыныштықбермейді,неістередіңіз? 

А)сізөзіңіздіңкөңіл-

күйіңіздіңсебебінтүсінугетырысып,өзіңекеліп,бүгінжұмыстыжалғастыруүшіноныменкүресугетырысы
п,соңғыуақыттаболғаннәрселердіңбәрінестіңізгетүсіресіз. 

Б)тыныштануүшін,Сізәрқашанкөңіл-күйдікөтеретінжұмыспенайналысасыз. 

В)сізұйықтауүшіналкогольнемесетыныштандырғышзаттарғажүгінесіз. 
Г)сізертеңтаңертеңбәріұмытыладыдегенүмітпенбірденұйықтайсыз. 

Д)көңіл-күйіңіздіжақсартужәнекештіұтымдыөткізуүшін,Сізөзуайым-

ыңыздыңсебептерінбасқатәсілментүсінугетырысасыз,атапайтқанда........ 

Қорытаайтқанда,қазіргітаңдаэмоционалдыинтеллектінітұлғаныңәлеуметтікөзараәрекеттесуінің
бастыфакторыретіндеқарастырумаңыздылығыеңалдымен,оныңтұлғаныңәлеуметтікортағабейімделуім

енөзін-

өзібелсендірудегірөлініңбасымдылығыменсипатталады.Өйткеніэмоционалдықинтеллектініңмаңызды
лығыныңартуыөмірлікқиынжағдайлардажаңажағдайларғабейімделуде,күйзелістежәнетұлғааралықөза

рақиынжағдайларда-

жанжалдардаөзінбасқараалуерекшелігіментүсіндіріледі.Бізжүргізілгенотандық,шетелдікғалымдардың
ғылыми-

зерттеужұмыстарынасүйенеотырып,эмоционалдыинтеллекткәсібитабыстылықпенкөшбасшылыққасие

ттерменпозитивтіөзарабайланыстылығынерекшеатапөтеаламыз.Сондықтандаэмоционалдыинтеллектт

ұлғаныңөзініңәлеуетінбарыншажүзегеасыруғаұмтылыскөрсеткішіне,оныңішіндетұлғааралыққарым-
қатынасқадегенқанағаттанушылыққатікелейқатыстылығынтұжырымдайаламыз.Олкезегіндеэмоциона

лдыинтеллектініңәлеуметтікбейімделудегіәмбебапрөліндәлелдейтүседі. 
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Аннотация 

Вданнойстатьеизложенырезультатыпсихологическогоисследованияособенностеймотивациипро
фессиональныхспортсменовКазахстана.Психологическаяподготовкаспортсменовважнанетольконепос

редственнововремястартовнатурнирахисоревнованиях,ноинеобходиманатренировках.Всвязиспопуляр

изациейбольшоготеннисавКазахстаневнастоящеевремястоитвопросопривлечениипсихологоввспортив

ныекоманды,ктренировочномупроцессу.Теоретическаязначимостьработы,заключаетсяввыявлениипси
хологическихмеханизмов,особенностеймотивацииспортсменовбольшоготенниса.Практическаязначим

остьработызаключаетсявтом,чторезультатыданнойработымогутбытьиспользованытренерамитеннисн

ыхакадемий,частнымитренерами,спортивнымипсихологами,дляповышенияквалификации,влияниянаэ
ффективностьспортивнойдеятельностиинамотивационнуюсферуспортсменовсцельюрезультативност

идостиженияуспехов.Всеучастникиэксперимента–

этопрофессиональныеспортсмены,представляющиеспортивныеинтересынетольковКазахстане,ноизар
убежом.Каждыйвсвоемвозрастезанимаетпризовыеместанаказахстанскихимеждународныхтурнирах.М

ногиеизнихсостоятвсборныхкомандахРКпопрофессиональномубольшомутеннису.Висследованиипри

нялиучастие48спортсменов-

теннисистов,которыебылиразделенына2группыпогендерномупризнаку.Былипроведенытакиеметодик
икактест-

опросникдляизмерениямотивациидостижения(ТМД)А.Мехрабиана,методикаопределениянаправленн

остиличности–
надостижениеуспехаиизбеганиенеудачиА.А.Реан,методикадиагностикиличностинамотивациюкуспех

уТ.ЭлерсаиоценкаспортсменомусловийэффективнойтренировкиБ.Дж.Кретти.Статистическийанализд

анныхпсихологическихметодикпроводилсяспомощьюкритерияMann-WhitneyU-

testикоэффициентакорреляцииСпирменавSPSS15сцельювыявлениязначимыхразличийпсихологически
хособенностеймотивациипрофессиональныхспортсменовбольшоготеннисамеждугруппамитеннисист

овпогендерномупризнаку.Проведенноеисследованиевыявило,чтомотивациядостиженияуспехавспорте

являетсяпсихологическойособенностьювсехиспытуемых,чтологичноотразилосьвотсутствиизначимых
различиймеждувыборкамииспытуемых.Быливыявленынекоторыеразличияприанализезаслуженныхпо

бедспортсменами. 

Ключевыеслова:мотив,мотивациядостиженияуспеха,спортивнаяпсихология 
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КӘСІБИСПОРТШЫЛАРДЫҢМОТИВАЦИЯСЫНЫҢПСИХОЛОГИЯЛЫҚЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аңдатпа 

МақаладаҚазақстанныңкәсібиспортшыларыныңмотивациялықерекшеліктерінпсихологиялықзе

рттеунәтижелеріберілген.Спортшылардыңпсихологиялықдайындығытурнирлерменжарыстардағыбас
тамаларкезіндеғанаемес,жаттығуларкезіндедемаңыздыболыптабылады.Қазақстандағыүлкентеннистің

дәріптеуіменбайланыстықазіргіуақыттапсихологтардыспорткомандаларына,жаттығуүрдісінетартумәс

елесіескерілуде.Жұмыстыңтеориялықмаңыздылығыүлкентеннисспортшыларыныңмотивацияерекшел

іктерін,психологиялықмеханизмдерінайқындауданегізделеді.Жұмыстыңтәжірибелікмаңыздылығыкел
есідей:осыжұмыстыңнәтижелерінтеннисакадемияларыныңтренерлері,жекетренерлер,спортпсихологт

арыквалификациясынжоғарылатумақсатындақолданаалады;жәнедеспортіс-

әрекетініңтиімділігінежәнеспортшылардыңмотивациялықсферасынаәсерінүлкейтуүшінқолдануымүм
кін.Эксперименттіңбарлыққатысушылары–

кәсібиспортшылар,оларспорттықмүдделердітекҚазақстандағанаемес,шетелдедеайқындайды.Әрқайсы

сыөзжасындақазақстандықжәнехалықаралықтурнирлердежүлделіорындарғаие.Олардыңкөбісікәсібиү
лкентеннисбойыншаҚазақстанРеспубликасыныңқұрамакомандаларыныңмүшелеріболыптабылады.Зе

рттеуге48теннисистспортшықатысты,оларгендерлікбелгібойынша2топқабөлінді.Келесідейәдістемеле

рқолданды:А.Мехрабианныңжетістікмотивациясынөлшеугеарналғансауалнаматест,А.А.Реанныңтұлғ

аныңбағытталуынанықтауәдістемесі,Т.Элерстіңтұлғаныңтабысқадегенмотивациясындиагностикалауә
дістемесі,Б.Дж.Креттидіңспортшыныңтиімдіжаттығужағдайларынбағалауы.Психологиялықәдістемел

ерініңмәліметтерініңстатистикалықанализіSPSS15-теMann-WhitneyU-

testкритериіменСпирменніңкорреляциякоэффицентіарқылыжүргізілді,мақсаты:үлкентеннискәсібиспо
ртшыларыныңгендерлікбелгібойыншатеннисисттертоптарыныңарасындағыпсихологиялықерекшелік

терініңмаңыздыайырмашылықтарынайқындау.Жүргізілгензерттеукөрсеткендей,спорттағытабысқаже

тумотивациясыбарлықзерттелінушілердіңпсихологиялықерекшелігіболыптабылады,бұлзерттелінушіл

ердіңтаңдаутоптарыныңарасындамаңыздыайырмашылықтардыңжоқтығындакөрінді.Спортшылардың
лайықтыжеңістерінталдаукезіндекейбірайырмашылықтарбайқалды. 

Түйінсөздер:мотив,табысқажетумотивациясы,спортпсихологиясы. 
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PSYCHOLOGICALFEATURESOFMOTIVATIONSPORTSMEN 
 

Abstract 
ThisarticlededicatedtopsychologicalresearchofmotivationofprofessionalsportsmeninofKazakhstan.Psyc

hologicalpreparationofsportsmenisimportantnotonlydirectlyduringtournamentsandduringcompetitions,butnee

dfortrainingthem.InconnectionwiththepromotionoftennisinKazakhstannowthereisaquestionofattractingpsycho
logistsinsportsteamsforatrainingprocess.Thetheoreticalsignificanceoftheworkistoidentifythepsychologicalmec

hanismsthatmotivatingsportsmenintennis.Thepracticalsignificanceoftheworkconnectswiththefactthattheresult

softhisworkcanbeusedbycoachestennisacademies,privatecoaches,sportspsychologists,fortrainingsportsmenint
ennistoreachtheaimofimpactontheeffectivenessofsportsactivitiesandmotivationalsphereofsportsmenintennisfo

rthepurposeofperformancesuccess.Itisnecessarytofocusonthequestionofthepsychologicalclimateintherelations

betweensportsmenintennisandthecoach.Inthestudyinvolved48professionaltennisplayerswhoweredividedinto2

groupsaccordingtogender.AllparticipantsareprofessionalsportsmenrepresentingsportsinterestsnotonlyinKazak
hstan,butalsoabroad.Therewereconductedtechniquessuchastestquestionnairetomeasureachievementmotivatio

n(TMD)A.Mehrabian,methodofdeterminingtheorientationtosuccessandavoidingfailureA.A.Rean,methodofdia

gnosisofpersonalitymotivationtosucceedT.EhlersandevaluationofanathleteconditionseffectiveworkoutB.J.Kre
tti.StatisticalanalysisperformedwithpsychologicalmethodsusingthecriterionofMann-WhitneyU-

testandSpearmancorrelationcoefficientSPSS15inordertoidentifysignificantdifferencesinpsychologicalcharacte

risticsofmotivationamongprofessionaltennisplayersbetweenthegroupsbygender.Thestudyrevealedthatthemoti

vationtoachievesuccessinsportisapsychologicalfeatureofalltheparticipants. 
Keywords:motive,motivationofsuccess,sportpsychology. 
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Какправило,детиприступаюткспортивнымзанятиямзадолгодотого,какначинаютпониматьзначен

иеспортадлясебя.Детирождаютсясогромнымпотенциаломвозможностей.Задачародителейсостоитвтом

,чтобывовремяопределитьзадаткиребенкаразвитьихспособностиипостаратьсяперевестивталант.Этоне
обходимосделатьдлятого,чтобынеупуститьсенситивныйпериод,когдаребенкувсебудетудаватьсябезосо

быхусилий,аглавноесудовольствием.Родителямнеобходимосвоевременнодиагностироватьспортивные

способности,интересыребенка,сцельюдальнейшегостимулированияиразвитияегоспособностей.Может
бытьребенкунравитсяплавать,кататьсянаконьках,лыжах,велосипедеидр.Ужевмладшемвозрастеотвест

исвоегоребенкавнесколькоспортивныхсекций,гдеопытныетренерыипсихологипомогутопределитьсясв

ыборомопределенноговидаспорта,аможетбытьинесколькихнаправлений.Рольродителейвэтомоченьва

жнаинеоспорима.Сэтойцельюродителидолжныслюбовьюиежедневнойзаботойоребенкеуделятьособое
вниманиеусловиямразвитияэтихспособностейинаправитьбесконечнуюэнергиюребенкавправильное,не

обходимоедляразвитиярусло. 

Когдавидспортаопределенивыбран,тренировкипроходятвигровойформеиребенокходитсудоволь
ствиемнатренировки.Ребенкунравится,емуинтересноивесело.Здесь,маленькийспортсменненуждаетсяв

мотивированиизаниматьсяспортом.Нозатем,когдаребенокподрастет,окрепнетивтянетсявспортивныйп

роцесс,тренировкипередутвкропотливый,изнуряющий,ежедневныйтруд,требующийнекотороеусилие,

напряжение,упорство.Именнонаэтомэтапеможетпроизойтидемотивацияспортсменов.Вэтовремянеобх
одимаподдержкаспортсмена,вдохновениеиподкреплениеегомотивациикдостижениюуспеха,важнаине

обходимасовместнаяработаспортсмена,тренера,психологаиегородителей!Этойведущейчастивперспек

тивнойкарьереспортсменадолжнобытьуделеноопределенноеколичествовремениитерпения.Предметом
вниманиявобщейпсихологииивпсихологииспортаявляетсятакиепонятия,какмотивацияимотив,целиип

отребности.ЭтойпроблемевобщейпсихологиисвоитрудыпосвятилитакиепсихологикакЛ.С.Рубинштей

н,А.Н.Леонтьев,А.Маслоу,Л.С.Выготский,Р.С.Немов,В.Г.Асеев,В.К.Вилюнас,ЛомовБ.Фидр.,зарубеж
ныеавторыГ.Холл,К.Мадсен,Дж.Аткинсон,X.Хекхаузенидр.Впсихологииспортаэтойпроблемеуделено

вниманиевмонографияхтакихавторовкакА.Мехрабиан,М.Ш.Магомед-

Эминов,Е.П.Ильин,Г.Д.Горбунов,Е.Н.Гогунов,А.ВРодионов,В.ФСопов,В.Н.Непопалов,И.П.Волков,Р.

М.Загайновимн.др.Анализтрудоввышеуказанныхавторовпозволяетнамопределитьиобобщитьсущност
ьиструктурумотивации,существующихточекзрения.И,несмотрянамножествопубликаций,проблемамот

ивациинерешенаоднозначно.Прирассмотрениитеориймотивацииразныхавторовнаблюдаетсяразнообр

азностьмышленияиследуетнайтисистемныйподходкрешениюэтойпроблемы. 
Спортивнаядеятельность–

этооднаизтехдеятельностей,которыетребуютособогофизическогонапряжения,психологическойустойч

ивостииэмоциональнойвыдержки.Деятельностьвспортекаксоциальноеявление,способствуетповышен
июпрестижастранывглазахдругихгосударств.ВКазахстанебольшомутеннисупоследниесемьлетуделяет

сяогромноевнимание.ПрезидентфедерациитеннисаКазахстанаУтемуратовБ.Жзанимаетсявопросамипо

пуляризациитеннисаиразвитиябольшоготеннисавстранеивоспитаниесвоих«доморощенных»спортсме

нов. 
Всеособенности,какправило,вводятспортсменавсостояниенервно-

психическогонапряжения.Характернойособенностьюявляетсятотфакт,чтонатренировкахэтосостояние

отсутствует.Спортсменки-
девочкиболееуязвимысэмоциональнойточкизренияипсихологическинеустойчивыпосравнениюсоспор

тсменами-мальчиками.Спортсмены–мальчикиже,напротив-отличаютсяотспортсменок-

девочекбольшейфизической,эмоциональнойипсихологическойустойчивостью.Спортсмены,занимающ

иесябольшимтеннисомпоотношениюкмотивациямвспорте,относятсякспортсменам-
индивидуалистам,мотивыкоторых-

мотивсамовыраженияимотивсамоутвержденияличности[1с.42].Отношениектренеруоказываетглобаль

ноевлияниенамотивациюспортсменовзанятияспортом.Здесьспортсменпредпринимаетдействияповыбо
рудальнейшегопутивспортивнойкарьере.Унекоторыхспортсменовпоявляетсямотивзавершенияспорти

внойдеятельности.Схемустадийразвитиямотивационнойструктурыпоотношениюкрезультативностипр

едложилипсихологиизЧехии,В.Гошек,Б.СвободаиМ,Ванек.Ониизобразиливэтойсхемемотивациюзаня
тияспортивнойдеятельностьюнерадиславыимировогопризнания[2].Взависимостиотспортивногостажа

ивозрастаменяетсясоотношениемеждупотребностямисамоутверждения,самовыражения,называемыми

духовнымииматериальнымипотребностями.Успортсменов-

мальчиковвподростковомиюношескомвозрастахпреобладаютдуховныепотребностинадматериальным
и.Свзрослением,иувеличениемспортивногостажаунихначинаютпреобладатьматериальныепотребност
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и[3].Вспортевысшихдостиженийнередкоимеетместотакназываемый«синдромчемпиона».Поднимаясьв

севышевпространствеизбранноговидаспорта,спортсменстремитсястатьчемпионом–
лучшим,первым,единственным.Ииногдаснимслучается«звезднаяболезнь»,ееобычныесимптомы–

самоуверенностьивысокомерие,снижениемотивацииксоблюдениюрежимаисистемытренировки,измен

ениеотношенияктренеру,которыйпривелегокпобеде(тренировочныезаданиятренераначинаютвосприн
иматьсякакскучные,однообразные),появляется«предстартовоеблагодушие»насоревнованиях[4]. 

ВКазахстанепроблеманизкогоуровнямотивациикдостижениюнаивысшихрезультатовспортсмен

оввнастоящийпериодсказываетсянарезультатахспортивнойдеятельноститеннисистов,лыжников,футбо

листовидругихспортсменов,чтонагляднобыловыявленопорезультатамолимпиадывСочи2014г.Исследу
япричины,касающиесяэтойпроблемы,можноотметитьсуществовавшегоранеенедостаточноговнимания

кпсихологическойподготовкеспортсменов.Вомногихспортивныхкомандахнепредполагаютсяспортивн

ыепсихологи,казахстанскиеспортивныефедерацииивчастностисамитренерыпороюнепонимаютважнос
типсихологическойработыпрофессиональногопсихологасчленамисборнойкоманды.Руководстваспорт

ивныхфедерацийКазахстанаивчастноститренерыссылаютсянасобственныезнанияобщейиспортивнойп

сихологиитемсамымобъясняяотсутствиепрофессиональногопсихологавкоманде.Несерьезноеотношен
иекэтойпроблемеведеткошибкамспортсменовнасоревнованияхи,какправило,приводитспортсменовкза

ниженнойсамооценкиипотереуверенностивсвоихсилах.Следовательно,мотивациякдостижениюуспеха

теряется.Вэтойсвязиопределяетсяактуальностьнашегоисследования.Психологическаяподготовкаспор

тсменовважнанетольконепосредственнововремястартовнатурнирахисоревнованиях,ноинеобходимана
тренировках.ВсвязиспопуляризациейбольшоготеннисавКазахстаневнастоящеевремястоитвопросопри

влечениипсихологоввспортивныекоманды,ктренировочномупроцессу.Необходимосконцентрироватьв

ниманиенавопроспсихологическогоклиматавотношенияхмеждуспортсменомитренером,испортсменом
,иегородителями,индивидуальнымособенностямспортсмена,аглавное,следуетобратитьвниманиенато,в

о-первых,какиначто,мотивированспортсмен.Во-

вторых,какимобразоммотивацияспособствуетдостижениювысокихрезультатоввспорте.Всвязисвышеи

зложенным,актуальностьданногоисследованиясостоитввопросемотивациикдостижениювысокихрезул
ьтатоввспортеказахстанскихспортсменов,вчастностинапримереспортсменовбольшоготенниса. 

Цельисследования:изучитьпсихологическиеособенностимотивациидостиженияуспехауспортсм

еновюношескогоиподростковоговозрастанапримерепрофессиональногобольшоготеннисаКазахстана. 
Теоретическо-

методологическойосновойисследованиябылиопределенытрудыЕ.П.Ильина,Г.Д.Горбунова,Е.Н.Гогуно

ва,А.В.Родионова,А.Пилоян,Б.Д.Кретти.Теоретическаязначимостьработы,заключаетсяввыявлениипси
хологическихмеханизмов,особенностеймотивацииспортсменовбольшоготенниса.Практическаязначим

остьработызаключаетсявтом,чторезультатыданнойработымогутбытьпримененытренерамитеннисныха

кадемий«ТимКазахстан»,«Максат»,«Баганашил»,ФедерацииТеннисаКазахстана,частнымитренерами,

преподавателямифизическойкультурывшколах,колледжах,университетах,спортивнымипсихологами,д
ляповышенияквалификации,влияниянаэффективностьспортивнойдеятельностиинамотивационнуюсф

еруспортсменовсцельюрезультативностидостиженияуспехов. 

Вработебыловыдвинутопредположениеотом,чтосуществуютпсихологическиеигендерныеособен
ностимотивацииподростковиюношейКазахстана,влияющиенарезультативностьсоревнованийвбольшо

мтеннисе. 

Методикиисследования 
Висследованиибылипроведеныследующиеметодики: 

1)Тест-опросникдляизмерениямотивациидостижения(ТМД)А.Мехрабиана 

2)Методикаопределениянаправленностиличности–

надостижениеуспехаизбеганиенеудачиА.А.Реан. 
3)МетодикадиагностикиличностинамотивациюкуспехуТ.Элерса. 

4)ОценкаспортсменомусловийэффективнойтренировкиБ.Дж.Кретти. 

 

Характеристикареспондентов 

Участникамиисследованиясталиспортсменытенниснойакадемии«ТимКазахстан»г.Астаны,спорт

сменытенниснойакадемии«Максат»г.Алматы,спортсмены,занимающиесябольшимтеннисомсамостоят

ельно(вчастномпорядке).Исследованиепроходилонатерриториитеннисныхцентров«ЦСК»г.Алматы,«
АДК»г.Алматы,«Максат»г.Алматы,«НациональныйТеннисныйЦентр»(НТЦ)г.Астаны.Всеучастникии

сследования–
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этопрофессиональныеспортсмены,представляющиеспортивныеинтересынетольковКазахстане,ноизар

убежом.Каждыйспортсменвсвоемвозрастезанималпризовыеместанаказахстанскихимеждународныхту

рнирах.МногиеизнихсостоятвсборныхкомандахРКпопрофессиональномубольшомутеннису.Четверои
зкаждойвозрастнойгруппысостоятвосновнойсборнойКазахстане,остальные–

участникирезервныхкоманд.Висследованиипринялиучастие48спортсменов-

теннисистов,которыебылиразделенына2группы:1-аявыборка-24мальчикаи2-аявыборка-
24девочки.Каждаявыборкавсвоюочередьбылаподеленаещена2подгруппыповозрастнойкатегории.Пер

ваягруппамальчиковподразделяетсяна2подгруппы:1-яподгруппаюношейот15-18лети2-

яподгруппаподростков-мальчиковот13-15лет.Втораягруппадевочекподразделяетсяна3-

юподгруппудевушек16-18лети4подгруппу-подростки-девочкиот13-15лет. 
Количественныйсоставвыборкиопределялсяследующимиобъективнымипризнаками.Приизучен

ииправилигрывбольшойтеннис,учитываяусловиятурнировирейтинг,мывыяснили,чтопобедителямитур

нироввбольшомтеннисе,считаютсяпервыедваспортсмена,соответственно1местои2место-
этовюношескихтурнирах.Вкатегориидетскоготурнираможетрассматриваться,какпризовоеи3место.Ос

тальныеместарассматриваютсятольковкачествеочков,влияющихнапозициюрейтингавКазахстанскогот

еннисноготура(КТТ).Всвязисэтимобъясняетсяиколичественныйсоставвкаждойподгруппепо12человек

соответственнопозиции,занимаемойвтеннисномрейтинге. 
Кромепроведенныхтестов,дляанализапсихологическихособенностеймотивацииспортсменов,бы

липримененыследующиепоказатели:КазахстанскиймужскойиженскийрейтингитеннисистовФедераци

яТеннисаКазахстана(ФТК),календарьпроведениятурнироввРеспубликеКазахстан,беседасоспортсмена
миихтренерамииродителями.БылаизученаструктураФТК,системаподсчетовочковрейтингаКТТ.Былпр

оведенанализпобедителейвтурнирах,разныхвозрастныхгрупп,отдельновженскихимужскихтурнирах. 

Статистическиеметодыанализаполученныхвходепсихологическогоисследованияособенно

стеймотивациитеннисистовКазахстана 

Анализполученныхвходепсихологическогоисследованияособенностеймотивацииспортсменовп

роводилсякаквколичественном,такивкачественномаспектах.Количественныйанализданныхпсихологи

ческихметодикнавыявлениезначимостиразличийвмотивациимеждугендернымигруппамитеннисистов
проводилсяспомощьюкритерияMann-WhitneyU-

testSPSS15.Такжесцельюопределениявзаимосвязимотивациииколичествапобедвкаждойгруппеиспыту

емыхнамибылпроведенкорреляционныйанализспомощьюкритерияСпирменавSPSS15. 

Результатыиобсуждение. 

Врезультатеанализаданныхмеждуспортсменами-мальчиками2-хвозрастныхкатегорий16-18-

тилети12-15-
тилетмыневыявилизначимыхразличийподаннымметодикиМехрабиана,методикиРеан,методикиЭлерса

иметодикиКретти,чтосвидетельствуетотом,чтосравниваемая1-аяподгруппатеннисистов-мальчиков16-

18летнепревосходит2-уюподгруппутеннисистов-мальчиков12-

15летпоуровнюмотивациидостиженияуспеха.Такженебыловыявленозначимыхразличийпоуровнюмот
ивациидостиженияуспехамеждуспортсменками-девочками2-хвозрастныхкатегорий16-18-тилети12-

15-тилет.Сравнительныйстатистическийанализданныхмеждуспортсменами-юношами16-18-

тилетиспортсменками-
девушкамиэтогожевозрастатакженевыявилзначимыхразличийпоуровнюмотивациидостиженияуспеха.

Такженаминебыловыявленодостоверныхразличийвмотивациидостиженияуспехамеждуспортсменами-

мальчикамииспортсменками-

девочкамивбольшомтеннисе.Небыловыявленодостоверныхразличийимеждуспортсменами-
юношамииспортсменками-девушками16-18летвбольшомтеннисе(см.таблицу1). 

 

Таблица1.Средниезначенияпоказателеймотивацииподаннымметодик 
 

№ №Подгр Выборка Мехрабиан Реан Элерс Кретти 
Количествопобедвтурн

ирах 

1 
1 Мальчики16истарше 

71,5 54,5 46,5 54 23,5 
2 Мальчики13истарше 

2 
3 Девочки16истарше 

47 47 63,5 70 42 
4 Девочки13-15лет 

3 
1 Мальчики16истарше 

62 58,5 67,5 69 72 
2 Девочки16истарше 
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4 
3 Мальчики13истарше 

46,5 66,5 62,5 45,5 37,5 
4 Девочки13-15лет 

5 
3 Мальчикивсе 

210 267,5 279,5 236 213,5 
4 Девочкивсе 

 

Такженамибылпроведёнсравнительныйанализколичествапобедмеждугруппамииспытуемых.Вре
зультатепроведенныхрасчетовнамибыливыявленызначимыеразличияпоколичествупобедмеждуспортс

менами-мальчиками2-хвозрастныхкатегорий16-18-тилети12-15-тилет.Так,спортсмены-

мальчикивозрастнойкатегории16-
18летвсреднемдостигали11,5побед,тогдакакустаршейкатегорииколичествопобедувеличиваетсядо39,1

всреднемпоказателе.Междуспортсменками-девочками2-хвозрастныхкатегорий16-18-тилети12-15-

тилеттакжебыливыявленызначимыеразличияпоколичествупобед:от15,8победдо22,3победсоответстве

нноккаждойвозвратнойгруппе. 
Далеенамибылпроведенкорреляционныйанализвзаимосвязиспортивныхдостижений,аименнорез

ультативностисоревнованийсмотивациейтеннисистовпрофессиональноготеннисаКазахстана. 

 

Таблица2.Данныекорреляционногоанализаданныхметодикиколичествапобедвкаждойвоз

растнойгруппетеннисистов. 

 

Выборка МетодикаМехрабиан 
Методика 
Реан 

Методика 
Элерса 

МетодикаКретти 

Мальчики16летистарше 0,126 0,35 0,082 -0,292 

Мальчики13летистарше -0,037 0,589* 0,143 -0,114 

Девочки16летистарше 0,243 0,075 0,182 -0,145 

Девочки13-15лет -0,226 0,045 0,002 -0,194 

 

Результатыкорреляционногоанализамотивациидостиженияуспехаповсемвыборкамсколичество

мпобед,завоеванныхвтечениеполугодаспортсменами,невыявиликорреляционнойсвязи,кромеодной.Аи
менно,быловыявлено,чтомотивациядостиженияуспехауспортсменов-мальчиковввозрастнойгруппе13-

15летвзаимосвязанасрезультативностьюсоревнований. 

Востальномжеможносделатьвывод,чтовыборкаиспытуемыхспортсменовоказалосьоднороднойи
стремлениедостичьрезультативностивспортивнойкарьерепримерноодинаковое,мо-

тивациядостижениякуспехунаходитсятакженасравнительноидентичномуровне(см.таблицу2). 

Такимобразом,результатыпроведенныхстатистическихрасчетовповсемметодикамнаходилисьвзо

ненезначимости,чтовозможнообъясняетсяоднородностьювыборкисоставаиспытуемых.Всеспортсмен
ы,принявшиеучастиевпсихологическомисследовании,занимаютвысокиепозицииврейтингеКазахстана.

ЧленысборныхкомандявляютсячемпионамиРеспубликиКазахстан,кандидатамивмастераспортаимасте

рамиспорта.Многиеспортсменыизрезервногосоставакомандтакжеимеютвысокиерейтинги.Результаты
исследованияпоказали,чтомотивациядостиженияуспехавспортеявляетсяпсихологическойособенность

ювсехиспытуемыхипоэтомузначимогоразличиянивгендерномплане,ниввозрастномнебыловыявлено.В

ыявленноеразличиеприанализезаслуженныхпобедспортсменами1-ойи2-ойгруппыспортсменов-
мальчиков2-хвозрастныхгруппобъясняетсявозможнотем,что2-аягруппаспортсменов-

мальчиковподростковоговозрастапревосходятпоколичествупобед1-

уюгруппуюношейвсоревнованияхреспубликанскогомасштабавсилусвоегомалогоопытавзарубежнойсо

ревновательнойпрактике.Вследствиемалогоопытавмеждународныхсоревнованияхспортсмены-
подросткиобладаютменьшейстепеньютревожностиимогутпокарегулироватьсвоиэмоции.Возможнотак

же,чтоподросткиспортсменыпревосходятюношейспортсменовввысокомуровнемотивациидостижения

успехавсоревнованияхитурнирахместногоуровнявсвязистем,чтонеудовлетворенапотребностьучастияв
международныхсоревнованиях,соответственнонеудовлетворенапотребностьвпризнанииихкакпрофесс

ионаловсвоегодела.Спортсменыюношескоговозраста,имеющиеопытмеждународныхсоревнований,зна

ютобогромномпотенциалеспортсменовдругихзарубежныхстран,изнанияосильнойконкуренциивмиров
омспортевозможноснижаютмотивациюдостиженияуспеховвспорте.Приэтомвременнонаходясьвзнако

мойдлянихобстановке,взнакомомокружениисвоихказахстанскихсоперниковизнание«слабыхсторон»п

ротивниковспортсменыподростковоговозрастауверенноприменяютсвоитехническиеприемыирезульта

тивновыступаютврамкахместныхсоревнований. 
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Избеседыстренерамииспортсменамивыяснилось,чтонарезультативностьвсоревнованияхнапроф

ессиональномуровнеболеевсеговлияютсамсоревновательныйпроцесс,приобретениесоревновательного

опытавмеждународныхтурнирахикачествоэффективныхтренировок,чтоиподтвердилосьвтесте-
опросникеДж.Кретти«Оценкаспортсменомусловийэффективнойтренировки»,вкоторомпрактическивс

еиспытуемыеотметили,чтоактивностьтренировочногопроцессадлякаждогоизнихоченьзначим,иоценен

насамыйвысокийбалл10. 
Такженеобходимоотметить,чтовсоревновательнойситуациипроисходитформированиесобственн

ыхценностныхориентацийиличностныхпредставленийозрелостиисамостоятельности.Подростки-

спортсменывбольшомтеннисеполучаютбольшесвободывпринятиирешенийнатурнире,иприэтомпоним

ают,чтоповышаетсяихответственность,запринятоесамостоятельнорешение.Чтокасаетсяособенностей
мотивацииспортсменок-девочекиспортсменов-

мальчиков,тозаметно,чтонагендернуюдифференциациюспортсменовнакладывает«след»спортивнаясп

ециализациявмотивационнойсфереспортивнойпрактики.Существеннымаргументом,способствующий
формированиюмотивациикдостижениюположительныхрезультатоввспортеявляетсяспортивнаяспециа

лизация. 

Спортивнаядеятельность–

этооднаизтехдеятельностей,которыетребуютособогофизическогонапряжения,психологическойустойч
ивостииэмоциональнойвыдержки.Деятельностьвспортекаксоциальноеявление,способствуетповышен

июпрестижастраны.Необходимоотметить,чтовсоревновательнойпрактикебольшоготеннисасуществуе

тдвааспектапоотношениюксопернику–
этопротивоборствопоотношениюкпартнерампобольшомутеннису(впарнойигре),всоревнованияхкоман

дноготипа,(например,«ДевисКап»)–этосотрудничество.Большойтеннис–

эточащевсегопротивоборство,т.к.вэтомвидеспортаучаствуютдвасоперника,стоящихдругпротивдруган
акорте,разделяющегосеткой.Сутьигрызаключаетсявтом,чтобытеннисистприпомощиракеткиперебилм

ячнасторонупротивникатак,чтобыспортсменсдругойстороныкортанесмогмячотбитьназад.Приэтоммяч

долженпопадатьвобозначенныеграницынакортетолькоодинраз.Каждыйтеннисистзащищаетсвоюсторо

нукорта.Каждыйпопавшийверномячприноситигрокуодноочко.Играсостоитизгеймов,которыевсвоюоч
ередьсоставляютсет.Вбольшойтеннисиграюткакпредставителимужскогопола,такипредставителиженс

когопола.Взависимостиотпринадлежностикполувбольшомтеннисеправилаигрынемногоменяются.При

игревмужскойбольшойтеннисколичествосетовдостигаетпяти.Приигревженскийбольшойтеннисколиче
ствосетовуменьшаетсядотрех.Вэтомпрослеживаетсягендерноеразличиемеждуспортсменами–

мальчикамииспортсменамидевочками.Вколичествесетоввигревбольшойтеннисучитываетсяфизическа

я,эмоциональнаяипсихологическаяустойчивостьобоихпринадлежностейполов,какмужского,такиженс
кого.Спортсменки-

девочкиболееуязвимысэмоциональнойточкизренияипсихологическинеустойчивыпосравнениюсоспор

тсменами-мальчиками.Спортсмены–мальчикиженапротив-отличаютсяотспортсменок-

девочекбольшейфизической,эмоциональнойипсихологическойустойчивостью.Спортсмены,занимающ
иесябольшимтеннисомпоотношениюкмотивациямвспорте,относятсякспортсменам-

индивидуалистам,мотивыкоторых-

мотивсамовыраженияимотивсамоутвержденияличности[5с.42].Такиеспортсменызначительноориенти
рованынаоценкусвоихдостиженийипоройэтоприводиткнеадекватнойоценке.Тогда,находясьвэкстрема

льныхусловиях,этиспортсменыстановятсяэмоциональнонеустойчивыми.Дляспортсменок-

девочекснизкойпотребностьюдостиженийуспехахарактерноотсутствиенаправленностинацели.Приэто

мпреобладаетмотивнаэстетическоенаслаждение,любовьктеннису.Напротив,успортсменок-
девочек,достигшихвысокиерезультаты–мотивациякдостиже-

ниюуспехавыраженасильнее,чем,успортсменок-девочексосреднимуровнеммотивациидостиже-

нияуспеха.Б.Дж.Креттивыделяетсредимотивовкзанятиюспортом,потребностьвстрессе.Креттисчитает,
чтоспортсменподвергаемыйвоздействиюстрессовойситуациидобиваетсябольшегоуспе-

ха,преодолеваяпреграды,иэтоявляетсяглавенствующиммотивомспортивнойдеятельности[6].  

Проведенныйтеоретическийанализтакжепоказал,чтовозможныпсихологическиеособенностимот
ивацииспортсменов–мальчиковиспортсменок–

девочек,занимающихсяиндивидуальнымвидомспорта.Спортсменыотличаютсяотспортсменок-

девочекбольшейфизической,эмоциональнойипсихологическойустойчивостьюиумереннойстепеньюмо

тивации.Спортсмены,занимающиесябольшимтеннисом,относятсякспортсменам-
индивидуалистам,мотивыкоторых-
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мотивсамовыраженияимотивсамоутвержденияличности.Такиеспортсменызначительноориентированы

наоценкусвоихдостиженийипоройэтоприводиткнеадекватнойоценке.Новэкстремальныхусловиях,этис
портсменымогутбытьэмоциональнонеустойчивыми.Дляспортсменок-

девочекснизкойпотребностьюдостиженийуспехахарактерноотсутствиенаправленностинацели.Приэто

мпреобладаетмотивнаэстетическоенаслаждение,любовьктеннису.Напротив,успортсменок-
девочек,достигшихвысокиерезультаты–

мотивациякдостижениюуспехавыраженасильнее,чем,успортсменок-

девочексосреднимуровнеммотивациидостиженияуспеха[7]. 

Такимобразом,выдвинутоенамипредположениеотом,чтосуществуютпсихологическиеигендерны
еособенностимотивацииподростковиюношейКазахстана,влияющиенарезультативностьсоревнованийв

большомтеннисе,ненашлосвоегополногоподтверждения.Возможно,этосвязаноистем,чтонамиучитыва

лисьрезультатысоревнованийполугодовогосрока,чторегламентировалосьруководствомФедерациейТе
ннисаКазахстанаивсеспортсмены,участвующиевпсихологическомисследовании,ужеявляютсяпрофесс

иональнымиспортсменами-

индивидуалистами.Поэтомумотивациядостиженияуспехавспортивнойдеятельностидлянихявляетсяод
нимизважногоаргументаврезультативностисоревнований. 
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Бұлзерттеудетанымдықүрдістердіқалыптастыружәнеүштілді(қазақ,орысжәнеағылшын)ауылдық

жәнеқалалықкішімектепоқушыларыныңмеңгеруіқарастырылады.Бұлжұмыстыңмақсатытеориялық-

әдістемелікбілімбазасынқамтитынміндеттібілімберудіңпсихологиялықзерттеулерініңкешендіжүйесін
қалыптастыруболыптабылады.Басқашаайтқанда,көрсетумаңыздынақтыәлемдегінақтымәселелердіше

шу. 

Түйін сөздер: әдістемелік зерттеу, интеграцияланған процесс, когнитивті даму, кіші мектеп 
жасындағы балалар, тілді оқыту. 

 

АсылхановаМ.А.¹ 

¹КазахскийнациональныйпедагогическийуниверситетимениАбая 
Алматы,Казахстан 

 

ИЗУЧЕНИЕКОГНИТИВНЫХПРОЦЕССОВИВЛАДЕНИЕЯЗЫКАМИ 

УЧАЩИЕСЯШКОЛГОРОДАИСЕЛА 

 

Аннотация 

Встатьерассматриваетсяформированиепознавательныхпроцессовиовладениетремяязыками(каза
хским,русскимианглийскиатм)учащимисясельскихигородскихмладшихшкол.Цельюданнойработыявл

яетсяформированиекомплекснойсистемыпсихологическихисследованийобязательногообразования,вк

лючающейтеоретико-
методическуюбазузнаний.Другимисловами,важнопоказатьрешениеконкретныхпроблемвреальноммир

е. 

Ключевыеслова:методологическиеисследования,интегрированныйпроцесс,когнитивноеразвит
ие,детимладшегошкольноговозраста,языковоеобучение. 

 

1.Introduction 

Inthisresearch,thecognitiveprocessesandlevelsofmasteringKazakh,RussianandEnglishofbothurbanandr
uralpre-

andprimaryschoolchildrenareresearchedfromscientificandpsychologicalviewpointsforthefirsttime.Thisresearc

haimstodevelopexistingfundamentalandappliedpsychologicalknowledgesystemsbyexaminingpresentcognitiv
eprocessesineducationandscience.Theresearchfullycoverscognitivepsychologytheory.Thetypesandcharacteris

ticsofcognitiveprocessesarestructuredontheintegrityprinciple.Anexperimentalandmethodologicalsystemisdesi

gnedtodiagnosethestep-by-
stepdevelopmentrangethroughappliedpracticeandtoresolvechildren’sdevelopmentissues.Themethodspresente

dinthefollowingsectionsareinnovativelydirectedtoenhanceactionswhilemasteringthesessionandlanguagesthrou

ghpersonalcognitivedevelopment. 

Thetopicalityoftheresearcharisesfromthenecessitytofurtherenhanceeducationalprocesses,whichwasther
esultofdecreasingpsycho-

cognitiveactionsinchildreninconnectionwithobjectiveandsubjectiveappearancesinpreschoolorganizationsands

chools.Thetheoreticalbasisofcognitiveprocesspsychologyhasnotbeenfullyinvestigateduntilnow;particularly,ex
perimentalresearchhasnotaddressedpracticalapplication.Inaddition,manyissuesstillremainunresolved.Therefor

e,issuesofcognitiveactionsandtheirsolutionsremainurgentinthescienceofpsychology. 

Oneofthemainpeculiaritiesofpedagogicalpsychologyisitsdualaimofdevelopingindividualpersonalabilitie

sandusefullyservingtheentirepopulation. 
Themaingoalistosystemizeknowledgethatcontainsthebasicsoftheoreticalandmethodologicalpsychologic

alresearchanduseittosolvereal-

worldproblems.AmajorrequirementintheKazakheducationalsystemisdirectingcognitiveactionstoapupilwhilete
aching,andbasinginstructiononprovenresearchisapriority. 

AmajorrequirementintheKazakheducationalsystemisdirectingcognitiveactionstoapupilwhileteaching,an

dbasinginstructiononprovenresearchisapriority.Thisresearch’stopicalityarisesfromtheneedtodiscovermechanis
msthatcanraisecognitiveprocessestotherequiredlevel. 

Thetopicalityoftheresearchworkisfixedbyfollowing:experimentaldefinitionoftheprinciplethattheeffectiv

enessofchildren’sformationanddevelopmentofcognitionalprocessesdependsdirectlyontheirmasteringofclassco

ntent.Furthermore,theapplieddirectionsforcognitionalprocessesarisefromthedailyneedsofdifferentspecialists,e.
g.psychologists,teachers,doctors,lawyers,technicalsystemoperatorsandcaregivers. 
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Theresearch’smethodologicalessencecanbedescribedasfollows:theoriesandconceptsfromscientificarticl

esconcerningresearchworkthatrequiredbuildingastructuredsystemfromthehistoricalviewpoint.Complexsystem
aticdirectionshouldhaveactualapplicationincontemporarypsychologyandpedagogytoinvestigatethecognitivepr

ocessesforthefirsttime.Researchersmustanalyzehistoricaldataoncognitionissuesandcreateacomplexstructure.In

thecontextofindividualteachingofachild,theimplementationofcomplexsystemsandactionrelationsenablescondu
ctiresearchanddeveloping,understandingandmasteringthetheoreticalandexperimentalrangeonamethodological

base. 

Inaccordancewithcurrentrequirements,theoverallaimistoraisethelevelofknowledgeinpreschoolsandscho

olsasmuchaspossiblebyconductinganewtypeofresearchthroughtheapplicationofKazakhnationaltraditionsguide
dbyproventheoriesandrules. 

2.MaterialsandMethods 

Fordefiningthemethodologicalbasisforresearchonpreschoolchildren’scognitiveprocesses,thefollowingp
reviousresearchstudieswerereferredto.Kerna-

Yesseck’sresearchonregisteringthereadinessdegreesofpreschoolchildren; 

D.Vecksler’sscaletoidentifyachild’sintellectuallevel;E.P.Torrens’s(Bruner,1971)testtodevelopchildren’
sthinkingandcreativitylevels; 

S.R.Raven’sprogressivematrixusedtomeasuretheintellectualdevelopmentlevel; 

L.A.Venger’s“animatedtasks”designedtodevelopchildren’sthinkingskills;thepracticalresultsofcognitive

processes’foundationandexperimentalresearch; 
theconceptofstep-by-stepdevelopmentofachild’smentalactivities,asprovenbyP.Y.Galperin; 

theparadigmsofexperimentalresearchbyV.V.Davydov,M.V.GamezoandI.A.Domashenko;thehistoricala

ndculturalconceptsofL.S.Vygodskiy. 
 

Alsoconsultedweredatafromthestartingmethodologiesofthefollowingauthorsresearchingdynamicchange

sinstudentprogress:A.V.Zaporozhets,D.V.Elkonin(1974),A.K.Markova,N.F.Talyzina,L.Y.Liaudis,Z.A.Reshe

tovaandL.V.Zankov.Toidentifythepeculiaritiesofcognitive-
actionfoundations,thesubstantialandeffectiveideasofLeontev,Wengler(1986),Galperin,PodyakovaswellasKaz

akhstanipsychologistssuchasM.MukanovandS.M.Zhakupovwereanalyzed. 

Analyzingcognitiveprocesseswithsuchanintegratedsystemdemonstratesthemethodologicalessenceofres
earchfromtheperspectiveofmodernpsychology. 

Theresearch’stheoreticaltopicalityemergesmainlyfromthreeclassicaldirections:cognitivepsychology,act

ionpsychologyandmentalpsychology.Totheseareaddedanalysisfromthefollowingtheoreticalandexperimentalpe
rspectives: 

thehistoricalandculturalconceptsofL.S.Vygodskiy,whoconsideredtheproblemsofcognitiveprocessesinag

eneraltheoreticaldirection; 

S.L.Rubinstein’sstudyofregulationofthinkingprocesses:analysis,synthesisandabstraction;representative
sofcognitivepsychology: 

K.Cherry,D.Broadbent,L.SelsoandU.Niesser;typesandcharacteristicsofcognitiveprocessesfromthework

sofJ.Bruner,R.Woodworth,D.HebandV.EttinevandthoseofEnglishpsychologistsM.Vernon,O.SangwinandR.A
lfield;processesofspirituallifebyVygodskiy;mentalpsychologybyI.P.Pavlov;reflexesofthebrainbyI.M.Secheno

v;intellectandindependentintellectbyP.K.AnokhinandA.G.Spirkin;andRubinsteinandLeontev’sconceptsonacti

onrelationships.Alloftheseareworksthatinvestigatedtheindividualfeaturesofchildrenandresearchedpedagogical
tasks. 

First,L.S.Vygodskiy,whothoroughlystudiedpeople’sinwardlife,mainlyconceptualizedthe“cultural-

historicaldevelopmentofthehumanpsyche”andthe“forthcomingdevelopmentareaofchild’spsyche”.Experiment

alresearchonperceptionshowsthatallideasbasedontheassociationlawarepertainingtothementalprocess,andtheya
resubstantiatedbythemindfunction.Inassociationtheory,perceptionofsuchideasisalsoconsideredasthetotalityofs

ensation.Inthiscase,V.Keler,G.FolkeltandK.Gottshald,intheirresearchonstructuralpsychology,haveacriticalatti

tudetowardideasofchildperceptionandanegativeattitudetowardtheideathat“generalperceptionconsistsofthectot
alityofincoherentandscatteredfractions”.Instead,theysupporttheopinionthatperceptualdevelopmentinvolvesan

unbrokenimageofthings.ThisopinionisalsosupportedbytheresearchworkofG.Roshakh,I.E.BleilerandA.Bineler.  

Second,inhistoricallyexaminingthemaintheoreticalviewpointofthinkingpsychology,L.S.Vygodskiyment

ionedtheimportanceofJ.Piaget’stheorythattheinteractionofbiologicalandsocialfactorsgreatlyinfluencesthedevel
opmentofthinking.P.Y.A.Galperin’stheorythatthemind’sfunctionsdevelopstep-by-

stepalsohasgreatsignificance.According.toPiaget(1978),speakingservesassocializationofthought,helpingthech
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ildtocommunicatewithothers.V.Shternarguesthatalthoughachild’sfirstwordmaybeonlyonenoun,anentirestatem

entliesbehindthatonespokenword. 

Inanalyzingthefundamentalproblemofhowchildren’sthinkingabilitiesdevelop,scientistshavepaidspecial
attentiontothesubstanceofindividualchildren’sspeech,studyingitinrelationtothechild’sactions. 

Third,T.Ribomentionedtwotypesofdreamsinhisstudyofdreams:“revival”and“creative”.Theearliestopini

onsthatthecreativedreamconsistsoffractionswereexpressedbyW.Wundt(1987)andT.Ribo.Inapsychoanalyticald
octrine,Z.Freud(1990)supportstheideathatadreamistheinitialtypeofconsciousnessforchildrenandthatotherhuma

nconsciousnessappearedonthebasisofit.Othersourcesalsoconfirmtheinterconnectionbetweendreamsandthinkin

g.Dreamsplayanimportantroleinthedevelopmentofcognitionandhelpformaspecialconnectionbetweenconscious

nessandthetruth. 

3.ResultsandDiscussion 

Currently,thinkingandspeakingprocessesareatopicalissueofinvestigationbecausesensation,perceptionan

drepresentationarenotsufficienttocompletelyunderstandoutwardlife.Understandingthinkingactionisfulfilledby
basicregularitiesinprimaryclasses:childrenperceiveeverythingfigurativelyand“solve”everytaskbyimaginingit.

Thedifferencebetweenvisualimagesandlogicalthinkingenableschildrentodistinguishdifferentthingsindifferents

ituationsanddiscovertherightsolutionfordifferenttasks. 

Knowledgeimpartedinprimaryschoolcertainlyshapesthementalandintellectualabilitiesofchildren,butitals
orelatestoissuesofpsychologicaldevelopment.Manyscientistshavementionedtheeffectofcognitionintheareasofe

thicsandworldview;thiseffectisalsoexpoundedinthiswork. 

Practicaltopicalityoftheresearch,i.e.acomplexorganicresultderivedthroughresearchcanhelppsychologists
andpedagoguestointroducespecialteachingprocessesintoanacademicprogram.Thiscomplexorganicresultcanals

oenrichtheknowledgeoffuturepedagogicalspecialistsaboutthepsychologyofcognitiveprocesses.Studentsandpos

tgraduatescanusetheseresearchresultsintheirpedagogicalpractice;specialistsinthepsychologicalspheremayalso
usethemforscientificguidance. 

Thisresearchaimsforacomplexinvestigationoftheshapingofcognitiveprocessesandthedynamicsofdevelo

pmentmechanismsforthinkingandspeakingonthenationallevelonthebasisofthepsychologicaltheoryunderlyingt

helearningofthreelanguages(Kazakh,RussianandEnglish).Morespecifically,thisresearchaimstodevelopametho
dforshapingcognitiveprocessesandlanguagelearningamongpre-andprimaryschoolchildren. 

Theresearchsubjectistheprogramforshapingcognitiveprocessesandlanguagelearningamongpre-

andprimaryschoolchildrenbyforminganddevelopingnationalthinkingandspeakingabilityinthreelanguages. 
Aimsandtasksoftheresearch: 

1.Toteachchildrenconsideringtoday’sscientificconclusionsaboutcognitioninpsychology,andatthesameti

me,conductatheoreticalexaminationofKazakhandothernations’researchonthedevelopmentofpre-
andprimaryschoolchildren’scognition. 

2.Toinvestigateapplicationopportunitiesofcognitiveprocessesbyrevealingthetheoretical–

methodologicalmeaningofnationalthinking,speakingdevelopmentsandlanguagemastering;toappraiserationalor

ganizationalmethodsofactionprocessbasedontheformationofcognitiveprocesses. 
3.Todevelopapedagogicalapproachandteachingmethodsforprimaryschoolchildrenbyconsideringnationa

lthinkingandthepsychologicaldynamicsofthedevelopmentofspeaking. 

4.Todeterminethedifficultiesthatoccurduringformationanddevelopmentofcognitiveprocessesandtoresea
rchapproachesforcounteractingthem;toformacomplexresearchsystembyanalyzingthemethodsofcognitiveproce

ssresearch. 

 

Inthepresentresearch’snovelmethodologicalapproach,cognitiveprocesstheorieswereanalysedasacomple
xsystemforthefirsttime.Inaddition,opportunitiesofintegration–

methodologicaldevelopmentbasedonfundamentalappliededucationincognitionpsychologyinKazakhstanwerest

udiedandrealized. 
Alsoforthefirsttime,thenationalthinkingandspeechdevelopmentofpre-

andprimaryschoolchildrenwereanalysedinbothurbanandruralareas.Thisprovidedopportunitiesforconstructinga

nationalmodelofthinkingandspeechdevelopmentinKazakhchildrenaccordingtotoday’sachievementsinpsychol
ogyandspoken-languagelearningbasedonintegration–methodologicalresearchanddetermination. 

Second,thechartemergedthroughresearchingthesubject.Researchonnationallanguagemasteringthroughs

peakingandthinkinginKazakhamongurbanKazakhschoolswasconductedaccordingtotheteaching–

methodologicalsystem. 
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Third,forthefirsttime,cognitivetheory,whichformscognitiveactionsintheeducationalprocess,paidparticul

arattentiontonationalthinkingandspeaking.Thedevelopmentofspokenlanguageprovidesconditionsforthefollowi
ngresearchaccordingtomodifiedexperimentalmethodcontent: 

-

Theorganizationofdirectionforindividualactionpossibilitiesofapersonbeingtestedisrealizedthroughdiagnostics
ofthedevelopmentlevelofnationalthinkingandspeakingincognitiveprocesses. 

-

Studyofcognitiveprocessesandcognitiveactionsonthebasisofintegrationmethodswasconductedforthefirsttimein

psychology. 
-

Theexactopportunitiesofnationalthinkingandspeaking,especiallytheoperationsofanalysis,synthesisandabstracti

on,contentandstylewerestudiedasimportantfeaturesofspeaking. 
-

Regulationofaschoolchild’sactioncapabilitylevelwasusedforthefirsttimebytheindividualexperimentalmethodol

ogicaldeterminationoffeaturesofcognitionactions. 
-

Finally,whetherchildren’slearningofthreelanguagesmakesiteasytolearnotherlanguagesandspeakingwellinthefir

stlanguagewerestudiedthroughexperimentalmethodsduringtheformationofcognitionalprocesses. 

 

4.Conclusions 

Initialstudiesofpsychologicalmechanismsthroughtheeducationprocessofformingcognitiveprocessesandr

evisingtheprevioussysteminrelationtotheimportanceofcertainfactorsinchildren’sformationmadeitpossibletode
velopappliededucation. 

Throughtheoreticalanalysis,theresearchaimsfromthebeginningofstudyandthedescriptionofprogressinsch

oolstudies(highest,medium,lowest)wererevisedaccordingtotoday’spsychologicalfindings. 

Again,forthefirsttime,acontributiontothecognitiveprocessofnationalthinkingandspeakingwasmadethrou
ghanintegrationmethod. 

Schools’educationalprocesswasrealizedbylimitinginterference.Thedevelopmentofcognitiveprocessesw

asrealizedbyrevealingthestructuralmeaningofthetaskbyconsideringopportunitiestohelpteachersandbyelucidati
ngthepsychologicalmechanisms. 

Thenoveltyofthisresearch’sthemeistheformationanddevelopmentofcognitiveprocesses.Themethodsdefi

ningthelearninglevelwereanalysed,chosenandmodified.Throughexperimentalresearch,thestatisticalandnumeri
calmeasureswereanalysedanddeveloped.Thedevelopmentofthinkingandspeaking,learningofspokenlanguagesa

ndlearningtheotherlanguages(RussianandEnglish)weretestedaccordingtolearningaims. 

Accordingtothesequenceandreliabilityoftheresearch,theformsofresearchandthetheoretical,methodologic

alintegrityformsofthecomplexsystem,theresearchwasvalidatedinthefollowingways:byusingamethodologicalco
mplex,bycheckingthereliabilityofinformationanddatafromtheexperimentalresearchandbycomparingmathemati

calstatisticaldata(comparisonofpracticalandtheoreticaldivisions,twoempiricaldivisions,theU-Manna-

WhitneycriteriaandthecriteriaofH-Kruskala-Wallis,andalsothedefinerofconformitylevel,thatis,theGs-
Spirmancoefficientofcorrelationlevel)Allofthefollowingwererealized,whileanalysisofthepedagogicalexperien

cecontinues:Researchmethods; 

- psychological,pedagogical,scientific-
methodologicalmaterials;analysisofthecomplexsystemofscientificdataaboutcognitiveprocesses; 

- theformsofresearchandthemodelsofanalysis;experimental–

diagnosticmethod:“groupsofMethodsforResearch”;andobservingandspeakingmethods(Assilkhanova,2000). 

 
Thefollowingresearchobjectivesmustbeaddressedinfuturework: 

1.Organizeandestablishthetheoretical–

methodologicaldirectionofresearchworkonthebasisofpsychologicalandpsychophysiologicaltheoriesofcognitiv
eprocesses. 

2.Thedeterminationofthepsychologicaldevelopmentofcognitionandtheimportanceoftheeducationalproc

essbetweenfluentspeakinginthefirstlanguageandthinkingaccordingtotoday’sscientificrequirements–

allservetoformanewsystem. 
3.Researchonthesystematicdevelopmentofcognitiveprocessesandcognitiveactionsisrealizedonthebasiso

fmaintainingthesystematicprincipleoftheintegration–methodologicalcomplex. 
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4.Thepracticalimportanceofresearchapplicationswhileconductingresearchabouttheformationoflearningt

hefirstlanguageinpreschoolandprimaryschoolrealizedinKazakhschoolsandkindergartensthroughaspecialdiagn

osticmethod. 
5.Experimentalresearchoncognitiveprocessesusingmodificationmethodstodevelopteachingstrategiesfor

childrencanberealizedasfollows: 

-Preparationbyconsideringtheindividualfeaturesoftheeducationalprogramcontent. 
-Developmentofindividualfeaturesstep-by-step. 

-Organizationofthedidactic-communicativesystemaccordingtoitsfeatures. 

6.Pre-

andprimaryschoolchildrendemonstratedpositiveresultsintheformationofnationalthinking,speakingandcognitiv
eprocesses. 

Inconclusion,anydifficultiesinachild’sdevelopmentariseasaresultoftheeducationalprocessinearlychildho

od. 
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КІШІМЕКТЕПЖАСЫНДАҒЫБАЛАЛАРМАЗАСЫЗДАНУЫНЫҢПСИХОЛОГИЯЛЫҚЕРЕК

ШЕЛІКТЕРІ 

 
Аңдатпа 

Мақаладамектепжасынадейінгіжәнекішімектепжасындағыбалалардамазасызданудыңбайқалуы,

жасөспірімдердіңмінез-
құлқындаагрессивтіліктіңпайдаболуыжәнеоларменкоррекциялықтүзетужұмыстарыменқосапсихологи

ялық-педагогикалықалдын-алушараларынжүргізудіңқажеттілігіжайлықарастырылады. 

Тірексөздер:мазасыздық,қорқыныш,агрессивтілік;мектепжасынадейінгіжәнекішімектепжасын

дағыбалалар. 
 

Z.T.Koksheeva1 
1CaspianstateuniversityoftechnologyandengineeringafternamedSh.Esenov 

 

PSYCHOLOGICALFEATURESOFANXIETYOFCHILDRENOFPRIMARY 

SCHOOLAGE 
 

Abstract 

Thearticledealswiththemanifestationofanxietyinchildrenofpreschoolandprimaryschoolage,theappearanc

eofaggressivenessinthebehaviorofadolescentsandtheneedforpsychologicalandpedagogicalpreventivemeasures
,includingcorrectivecorrectionwiththem. 

Key words: anxiety; fear; aggression; preschool and primary school children. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИТРЕВОЖНОСТИДЕТЕЙМЛАДШЕГОШКОЛЬНОГ

ОВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Встатьерассматриваетсявопросопроявлениитревожностиудетейдошкольногоимладшегошкольн
оговозраста,появленииагрессивностивповеденииподростковинеобходимостипроведенияпсихолого-

педагогическихпрофилактическихмероприятий,включаякоррекционнуюкоррекциюсними. 

Ключевыеслова:тревожность;страх;агрессивность;детидошкольногоимладшегошкольноговозр
аста. 

 

Қазіргіуақыттамазасызданусезіміжоғары,өзінедегенсенімділігітөменжәнеэмоциялытұрақсыздығ
ыменбасқақұрбыларынанерекшеленетінбалаларсаныөсіпкетті.Мазасызданумәселесіменшетелдік,кеңе

стікжәнеотандықпсихологиядадағалымдаразайналысқанжоқ.НегізіненIIғасырдыңбасынанбастапшете

лжәнеотандықпсихологиядаашу,агрессия,күнәсезiмi,мазасыздану,психикалықкүштенукүйiжағымсызэ

моциялыкүйлердiзерттеугебайланыстысұрақтарөзектiболабастады. 
Психологиятарихындамазасызданудытүсiнуеңалдыменжекетұлғатуралыәртүрлiтеориялардыңда

муыменбайланысты.МазасыздануеңалғашқытеориялықтұрғыдазерттеугекiрiскенЗ.Фрейдболды.Оның

пікірінше:мазасызданукүйінтөмендетуүшінадампсихикасысублимация,регрессия,проекция,рационал
изациясияқтықорғанысмеханизмдерініңтүрлерінқалыптастырады,алоларөзкезегінде,дамуғатұтасжағы

мсызтұрғыдаәсерінтигізеді,тіптіонытежептеотырады.БұлЗ.Фрейдбойынша,мазасызданудыжоюдыңте

кбіріншіғанатәсілі.Екіншітәсілситуацияныңтікелейөзінекөңілаударуда.Әдетте,адамдар,қауіптергеқар

сытұруарқылынемесеоларданқашуарқылыжәнекедергілердіжеңеотырыпмәселенішешеді[1]. 
Фрейдтікжүйеніжалғастыраотырып,К.Хорни“негізгімазасыздану”дегенбастытүсінікті–

зұлымдүниедебаланыңшеттетілужәнеәлсіздіксезіміретіндеанықтады.Осықауіпсезімі–

парықсыздықтың(безразличие)тікелейнемесежанамабасымдылықкөрсетуі,баланыңиндивидуалдықаж
еттіліктерінжеткіліктітұрғыдасыйламау,шынайыбасшылықтыңжетіспеуі,шамадантысқұрметтеунемес

емүлдемқұрметтемеусияқтыортаныңкөптегенжағымсызфакторларыныңтууынаалыпкеледідегенпікірб

ілдірді[2]. 
Г.С.Салливанболса,жекетұлғанынақтыәлеуметтікситуациядантысзерттеудемағынажоқдепсанай

ды.«Психиатрияныңтұлғааралықтеориясы»дегенатаументанымалболғанжаңаконцепцияныңнегізінқ

ұрушыГарриСтекСалливанныңнегізгіпікірімынада:жекетұлғадегеніміз-

тұлғааралықситуацияларнегізінқұрайтынжәнеоларданшеттетіліптысқалмайтынкейбіргипотикалықмә
н.[3]. 

Э.Фромм,К.ХорнижәнеГ.С.Салливанныңұсынғанүшконцепцияларытуралыайтакеле,бұлжердеү

шеуінебайланыстыортақтық-
олардыңмазасызданудыәлеуметтікжағдайларданпайдаболғанқұбылысдепқарастыруларыболыптабыла

ды.МазасызданупроблемасынаөтежиігуманистікбағыттағыпсихологтарК.Роджерс,В.Франкл,А.Масло

улармәнберді.Оларөзгелергеқарағанда,өзін-
өзідамытуғаұмтылғанденісаужекетұлғағакатыстытүсіндірсе,Л.С.Выготскийөззерттеулеріндеүнемімы

нақұндыжайттыескертті:яғни,адампсихикасытұтаспроцессретіндезерттелуітиісдепжазды.Мазасыздан

удыорыснейрофизиологтарыИ.М.Сегенов,И.Павлов,В.М.Бехтеревтердеөзеңбектеріндеқарастырыпөтс

е,оныэксперименттіктұрғыдазерттеудіалғашС.Д.Спилбергержәнеоныңізбасарларыбастаған,дейтұрған
менәлікүнгедейінмазасызданудетерминациясыменфункциясыныңмеханизмдеріайқынемес.  

ҚазақстандықзерттеушіА.У.Ескендироваөзінің«Түрліфакторларғабайланыстыжасөспірімдердің

мінез-
құлқындаагрессивтіліктіңпайдаболуыныңпсихологиялықерекшеліктері»дегенеңбегіндежасөспірімдер

діңмінез-

құлқындаагрессивтіліктіңпайдаболуыжыныстықжетілуфакторына,этностықерекшеліктеріне,зиялылы

қдамудеңгейіне,отбасыменжәнеөзқатарларыменарақатынастындаөзарабайланыстажәнетәуелділіктебо
ладыдейкеле,агрессивтіліктіңкүшейетүсуінетеледидардандемонстративтітұрғыдакөрстетілетінкүшжұ
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мсаументәлім-тәрбиеберушімамандардыңмазасыз-агрессивтімінез-

құлқыәсеретедідегенпікірдіұсынады[4]. 

Мазасызданубаланыңбойынанбайқалаотырып,оныңболашақөміргебасарқадамынадакедергісінт
игізеді,өзін-өзібағалауынтөмендетіп,өзінежәнеайналасындағыларғадегенсенімінжояды.Мазасыздану-

өзінеқорқыныш,ашу,кінәжәнеқызығуменқоздырудыдаүйлестіреді.Баламектепжасынадейінгішақта–

дауысырғағы,қимыл-
қозғалыс,күлкі,ым,көзқараскөмегіменішкіәлемніңнәзікбояуларытүріндегіқоғамдақалыптасқансезімде

ртілінмеңгереді.Алайда,мектепжасынадейінгібалаларәлідеболса,өзімшілжәнеимпулсивтіболыпкеледі.

Практикпсихологүшін,баланыңмінез-құлқы,сезімдерінкөрсетуі–

кішкентайадамныңішкідүниесінтүсінугекөмектесетін,оныңпсихикалықкүйін,сәттілігін,мүмкінкелеше
гібардамудыбілдіретінмаңыздыкөрсеткішболыпкеледі.Баланыңэмоциялысаудәрежесітуралыхабар-

психологқаэмоциялыфондыбереді.Эмоциялыфонжағымдыжәнежағымсызболыпкелуімүмкін.Мысалы,

баланыңжағымсызэмоциялыфоны–ұмытшақтығынан,көңіл-
күйініңтүсіңкілігіменбасыңқылығынанкөрінеді.Баламүлдемкүлмейдінемесежалбақтапорынсызкүлебе

реді,басымениығытүсіңкі,бетәлпетімұңдынемесеенжар.Осындайжағдайдақарым-

қатынаспенбайланысорнатудапроблемалартуындайды.Балажиіжылайды,тезренжігіш,кейбірсәттердеті

птіорынсызренжіпқалады.Көпуақытынжалғызөткізедіәріешнәрсегеқызықпайды.Балабойындағыосын
дайэмоциялыкүйдіңболуыныңбірсебебі–

мазасызданудыңжоғарыдеңгейдекөрінуіболыпкелуімүмкін.Мазасызданутерминініңастарынан,психол

огтар–адамныңүрейдіқайғыруғабейімдігідеп,яғнибелгісізқауіп-
қатерситуациясындапайдаболатынжәнежағдайдыңжағымсыздамуынкүтудепайдаболатынэмоциялыкү

йдептүсінеді. 

Мазасызданудыңжоғарыдеңгейдеболуы–жағымсызсипаттаболадыжәнеадамныңөмірлікіс-
әрекетінежағымсызәсеретеді.Соңғыкездердепайдаболғанзерттеулербалаларда,тіпті3жастанбастапмаза

сызданудыңдамуерекшеліктерінбейнелейді.Осыменбіргеавторларуайымдаушыл,өзінесенімсіздігі,эмо

циялытұрақсыздығыменбасқаларданажыратылатынмазасызбалалардыңсаныкүнненкүнгеөсіпкележат

қандығынескертеді.Соғанбайланысты,мазасызданудыңоданәріөсуінежолбермеуүшінжәнеонытүзетуү
шінмазасызданудыңдеңгейінтезіреканықтағанжөн.Авторлардыңзерттеулеріненалынғанталдаубалалар

бойынананықталғанмазасызданудыбіржағынан,туабіткенпсиходинамикалықсипаттамаретінде,алекін

шіжағынан,әлеуметтенудің(социолизация)шартыменнәтижесіретіндеқарастыруғамүмкіндікберді.Басқ
алайайтқанда,мазасызданудыңпайдаболусебептері–

баладамуыныңгенетикалықтуабіткендерекорларындажәнеәлеуметтенужағдайындатолығырақашылат

үсетінәлеумидерекорлардадажатыр.Мазасызданудыңалғышарты–
жоғарысезімталдықболыпкеледі,алайда,сезімталдығыжоғарыбалалардыңбарлығыбірдеймазасызболы

пкелмейді.Көбіата-ананыңбаламенқарым-

қатынасжасауынадабайланыстыболыпкеледі.Мысалы:гиперпротекция(шамадантысқамқорлықкөрсет

у,ұсақ-
түйекәрекеттердіңөзінбақылапотыру,шектеулерментыйымсалу,үнемітүрткілепотыру)түрібойыншатәр

биенібасшылыққаалғаната-аналармазасызбаланытәрбиелейтіндігіалдын-

аламүмкін.Балалардамазасызданудыңкүшеюінеата-
анасыментәрбиешілердіңасақаталталапқоюыдаәсеретеді,себебі,олүнемісәтсіздікситуациясыншақырад

ы.Балалардақорқынышсезімініңтууынакөбінесе,көпсақтандыраберу,сөгістерберу,қауіптенуменмазасы

зданусезімдікөрсетудегіұстамдылығыдасебепболады[5]. 

Ата-
анасыныңшамадантысқаталболуыда,қорқыныштыңпайдаболуынаәкеледі.Аталынғанфакторларданбөл

ек,қорқыныштарнемесеқауіптөндіретіннемесеоперация,ауру,жағымсызжағдайсияқты,өміргетікелейқа

тербейнелейтінбарлықситуацияларменкездескенде,эмоциялыестетереңүрейдіңнегізіндетуады.Егербал
адамазасызданукүшейетүссе,мазасызданудыңміндеттіжолдасыболыпсаналатынқорқыныштуадыда,жү

йке-жүйелікбелгілердамуымүмкін.Сондықтандаөзінесенімсіз,күдікпенжалтақтауғабейім,мазасызбала-

тартыншақ,дербестігіжоқ,жиіинфантильдіжәнежоғарыиланғыштыққаиеболады.Мазасызадамшүбәлан
ғышбопкеледі,алолбасқаларғадегенсенімсіздіктітудырады.Ондайбалабасқаларданқорқады,қауіпкүтеді

.Ойыныңтапсырмасын,істіорындайалмайды.Мұныңбәрібасқаларғабағытталғанагрессиятүріндегіпсих

ологиялыққорғанысреакциясыныңқұрылуынаалыпкеледі.Негізінен,мектепжасынадейінгіжәнекішімек

тепоқушыларындамазасызданудыңбасталуына“жанұясы”әсеретедіекен.Кейін,жеткіншектерүшінжанұ
яролімәндітүрдетөмендейдіде,мектепроліөсетүседі.Мазасызданудыңпайдаболуынаата-
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аналары,тәрбиеленетінмекемедегіқызметкерлердіңбалағадегенқарым-

қатынасы,оқыссөздері,қылықтарыдаәсеретеді.Алайда,осылардыңбарлығыескерілсе,мазасызданудыңа
лдыналуғаболады[6]. 

Қорытаайтқанда,мектепжасынадейінгіжәнекішімектепжасындағыбалалардамазасызданумінезді

ңтұрақтыбелгісібопкелмейдіжәнебарлықкоррекциялықтүзетужұмыстарыосығансәйкеспсихологиялық
-педагогикалықалдын-

алушараларынжүргізукезіндетөмендегікөрсетілгендербастыназарғаалынуықажетдепойлаймыз:балан

ыңбойындағымазасызданудыбарыншатөмендетуүшін,баланытәрбиелеушіұстаздарымената-

аналары,баланыңқандайдабіріс-
әрекетте(суретсалу,ойын,үйішіндекөмектесу)шынайытабысқажетуінқамтамасызетулерікерек.Балағаұ

рсабермей,оныбасқаларменсалыстырмай,теконыңжақсынәтижелерінбағалапмақтапотырғанжөн;балан

ыңнәтижекөрсетугешамасыкелмейжатқантұстардабағалайтынтәртіпқажет;баламенүлкендерарасында
ғыжылыэмоциялықарым-

қатынаспенсенімдібайланыстардамазасыздықтыңжалпылайтөмендеуінекөмегінтигізеді;топтағыәрбал

ағажағымдыэмоциялыахуалорнатуүшін,балалардыңтоптағыжекеөзарақатынастаржүйесінзерттеуарқы
лы,оныарнайымақсатқойыпқалыптастырукерек;топтаноқшаужүретінбалалардыназардантысқалдырма

ғанжөн;мазасызданубелгілерібаланыңмінез-

құлқынанмүлдемжойылыпкеткенше,мұндайбалаларменүнеміжекелегенжұмысжасауқажет.Мұндайбал

аныөзмінез-
құлқынанмазасызданусезімінтудыратынсебептердітабабілугежәнеолардыжоябілугеүйретукерек.  
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Аннотация 

Встатьепроведентеоретическийанализтрудов,исследованныхученых,проведенытеоретико-
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Дарындыжәнеерекшеқабілеттібалалардыоқытып,тәрбиелеуқазіргікүніөзектімәселелердіңбірібо

лыпотыр.ПсихологғалымдарВ.АКрутецкийбалалардыңматематикағақабілетін,Б.М.Тепловмузыкалық

қабілетін,В.И.Киреенкокөркемсуреткебайланыстықабілеттіт.бзерттеген.ЗерттеушіпсихологБ.М.Тепло

в«жалпықабілеттілікдарындылықкаалыпкелетінасамағыналысапаларғажатады»деген[1]. 
Айталық,ӘбуНасырәл-Фараби–музыкант,ақын,философ,математик,физик,химик;А.Құнанбаев–

ақын,философ,музыкант,ұстаз;ЛеонардодаВинчи–

суретші,химик,конструктор,физик,ақын;Қазақақын-
жырауларышешен,әнші,музыкант,коғамқайраткері,жауынгер;М.Өтемісұлы–

күйші,ақын,қолбасшы,ойшыл;АсанқайғыменҚорқытата,олардыңізбасарыЫқылас-

көріпкел,философ,музыкант,ақынболған.Табиғаттаөзталантынмойындатып,әлемдітаңқалдырғанжанд
аразболмаған.Өзін-

өзібағалаумәселелеріқазіргітаңдапсихологиядаеңөзектідекүрделімәселелердіңбіріболыпотыр.Баланың

өзіндікбағалауы,оныңөзінеқатысынжәнеөзінқабылдау,көпжағынаноныңмінез-

құлқыменүлгерімінанықтайды.Дарындыбаланыңбірденкөзгетүсетінерекшеліктері:оныңшектентысбел
сенділігі,азұйықтауы,танып-

білуінедегенқұштарлығы,қолынатүскензаттардыреттепжүйелеуі,қайтакұруәрекеттерінұнатуы,ертесөй

леуі,естігенінсөзбе-сезқайталауы.т.с.с. 
Көптегензертеулердіңмәліметеріқанағаттанарлықсызүлгерім,оқуғақызығушылығыныңжоқтығы

,мотивацияныңтөмендігі,жаманмінез-

құлықбұныөзінетерісқатынастантөмендетілгенөзіндікбағалаудантуындайтынынкөрсетеді.И.С.Кон[2],
А.И.Липкина,Е.И.Сованько,А.М.Прихожан,Е.А.Серебрякованыңпікірінше,жеткіншекжас-өзін-

өзібағалауынқалыптастыруүшінеңқолайлыкезеңболыпсаналады.Өзін-

өзібағалаудыңмаңыздылығы:істегеністерінің,жеткенжетістіктерініңнәтижесінбағалау. 

О.В.Кухлаеваөзін-өзібағалауды,адамныңөзін-
өзібілуініңөзінедегенқатынасыныңбелгілібірлігідептүсінеді,әсіресежеткіншеккездеадамөміріндесапал

ыөзгерістердіңболатыныөзалдынаүлкензерттеупроблемасынкерекетеді[3].Дарындыбалаларарасындае

рекшелінетіндердіамерикандықғалымЛ.Холлингуортбылайбелгіледі:мектептіжеккөрушілік;ойынқыз
ықтарынаерекшебағытталуы;философиялықмәселелергежүктелу;физикалықарасындағыинтеллектуал

ьдыжәнеэлеуметтікдамусәйкессіздігі,Ю.З.Гильбухеңнегізгідарындыбалаларерекшелігінеертежоғарғы

білімбелсенділігіжәнебілімгеқұмарлық;жылдамдықжәнемиоперацияларыныңнақтыорындауы;логикал

ықойдыңәдетінқалыптастыру;белсендісөздіктіңбайлығы;жылдамжәневербальдыассоциациялардыңта
залығы,бірегейлігі;шығармашылықойдыңдамуыжәнекөзалдынаелестету,негізгіоқибілукомпоненттері

неиеболу[4].АтақтынемісмаманыК.А.Хеллердарындыбалалардыоқытуда,төмендегідейолардыңтұлғал

ықсипаттамаларынбелгілейді:жоғарыинтеллектуальдықабілеттілік;атақтыкреативтіқабілеттілік;атақт
ыжадыжәнетезқабылдауқабілеттілігі;интеллектуальдықызығужәнебілімгедегенталпыныс;-

жоғарғытұлғалықжауапкершілік;-

өзіндікэффективтілігінекөзжеткізужәнеөзіндікойталқысы[5].КөптегенРесейлікзерттеушілержұмыстар
ындадаосындайой-

топшыларайтылған(Д.Б.Богоявленская,О.М.Дьяченко,В.А.Петровскийт.б).Зеттеушілердіңайтуыбойы

ншадиссинхрония2деңгейдеанықталады.Сыртқы(элеуметтік)жәнеішкі.Диссинхронияныңсыртқытүрід

арындыбаланыңарасындажәнеоныңайналасындағыларменкөбінесебелгіленеді.Әлеуметтікдиссинхрон
ия,мүмкінболмайқалмайтынқұбылыс,сондықтанәдеттегідейжәнетабиғидепайтуғаболады.Дарындыдеп
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3негізгіөлшемгесәйкесжағдайдағанаайтуғаболады,яғни1)әлеуметтікдаму,2)интеллектіліқабілеттілік,3)

креактивтілік[6]. 
Қазіргіуақыттабаладарындылығыныңжекелегенқасиеттерін,соныменқатар,баладарындылығын

ыңдинамикасынтұтастайзерттеужұмысыжүргізілуде.Баланыңөзіндікбағалауы,оныңөзінеқатысыжәнеө

зінқабылдау,көпжағынан,оныңмінез-
құлқыменүлгерімінанықтайды.Көптегензерттеушілермәліметтеріқанағаттанарлықсызүлгерім,оқуғақы

зығушылықтыңжоқтығы,мотивацияныңтөмендігі,жаманмінез-құлық-

бұныңбәріөзінетерісқатынастанжәнетөмендетілгенөзіндікбағалаудантуындайтынынкөрсетеді.Балаөзі

нбақыттысезінуүшін,қиындықтардыжеңугеқабілетіболуүшінолөзітуралыоңтүсініктеболуықажет.Оң(д
ұрыс)"Мен"тұжырымдамасыүшфакторменанықталады:басқаадамдарғажақсыкөрінугеөзінесенушілік,

солнемесебасқа-іс-

әрекеттүрінеқабілеттілігінесенімділік,өзініңмаңыздылығынсезіну.Оқушыларүшінбұл-
оқуматериалынмеңгеру,мұғалімдерүшінөзпәнінжетемеңгеружәнеоқушылардықажеттібілімдеңгейінал

уынажеткізуқабілеттілігі.Бұлжердемұғалімгедеоқушығаөзмүмкіндіктерінжететүсінутабыстыжүзегеас

ады.Албұлоң(дұрыс)"Мен"тұжырымдамасыныңеңмаңыздыфакторы.Оныңүшіншіфакторы-
өзініңмаңыздылығынсезінунемесебұғанқарама-қарсыөзініңөтемәнсіздігінсезіну–

индивид,біріншіекіфактордыбағалайотырыпөзінешығаратынжалпыбағаныңтуындысыболыптабылады

."Мен"тұжырымдамасынегізгіүшқұрамнантүрады:когнитивтік,бағалау,мінез-

құлық."Мен"тұжырымдамасыныңкогнитивтіқұрамы-
өзіндікбағалау."Мен"тұжырымдамасыүшжақтырөлатқарады:олтұлғаныңішкікелісушіліктергежетуіне

мүмкіндіктуғызады.Тәжірибеинтерпретациясынанықтайды,күтулеркөзіболыптабылады."Мен"тұжыр

ымдамасыкезкелгенжағдайдыадамныңқабылдаусипатынанықтайтынөзіндікбірішкіфильтр.Осыфильтр
арқылыөтеотырып,жағдайойелегіненөткізіліді,адамныңөзіжайындағытүсініктергелайықтымағынабер

еді. 

Қазіргіуақытта,шетелдік,сондай-ақ,кеңестікпсихологиядазерттеушілер(И.С.Кон,М.Кирай-

Деваш)адамныңөзін-
өзіжетілдіруінестимулберетін,шынайы«Мен»менидеалды«Мен»арасындабелгілібірүйлесімдіайырма

шылықболуытиісдегенкөзқарастыұстанады.К.Левинніңмектебіөзін-өзібағалаудытұлғаныңмаңызды 

ерекшелігі,оныңбағыттылығыныңкөрсеткішіретіндетүсінеотырып 
жетістіктердеңгейіменбайланыстырды(Т.Дембо,Ф.Хоппе,Р.Сирис, С.Эскалана,Л.Фестингер). 

Дарындыоқушытұлғаның4негізгіаспектілеріменөзарабайланыстасипатталады.Олар:Интеллект.

Шығармашылық(креативтілік).Мотивация.Тұлғаныңәлеуметтікадаптациясы.Психологиядаақыл-
ойдарындылығыныңүшжағы-қажеттілік,жекеинтеллектіліжәнешығармашылық. 

«Дарындыбала»дегенсөзтіркесініңөзіекімағынабереді:«дарынды»-

бұлөмірлікқабілеткөрсеткішінемесебұлконстанция,баланыңосыөзөміріндегіерекшемүмкіндігі.Егерқал

ыптыжағдайдаақыл-ойдамуытездамыса,ондасолжәнебасқаіс-
әрекеттежетістігіндедарындыдепатауғаболады.Балакезіндекөрінетіндарындылықтыбағалауөтеқиын. 

а)Маңыздыдарындылық-

бұлбаланыңжасерекшелікжәнеэлеуметтікқалыптысалыстырғандажоғарыіс-
әрекетжетістігінежетугемүмкіндікберетін,ақыл-ойкөрсеткіштерініңпсихологиялықсипаттамасы. 

ә)Потенциалдыдарындылық-

бұлбаланыңжоғарыжетістіккежетуүшіннақтыпсихикалықәлеуетіболуы,бірақ,дәлсолуақыткезіндеолар
дыдамудыңжетіспеушілігіменжүзегеасыраалмауыныңпсихологиялықсипаттамасы. 

б)Жасырындарындылықбаладанақтыкөрінбейді,дарындылықтыжасырынқылатынсебептеркөбін

есеерекшепсихологиялықбөгеттергебайланысты;бұндайбалалардыжылдампсихологиялықзерттеумена

нықтайалмаймыз. 
 

2.Өзін-өзібағалауқұрылымыекікомпоненттүріндекөрсетілген:көңіл-

күйлікжәне«когнитивтік».Көптегенавторлар(М.Розенберг,Табогжәнет.б.)өзін-
өзібағалаудыкогнитивтікбілімалудептүсінеді,онда«Өзөзінеесепберу»принципіненегізделген,өзінтолы

қжақсыбілужорамалданады.А.В.Столин,И.И.Чеснокова,А.В.Захарова,Л.И.Боновичөзін-

өзібағалауды,когнитивтікжәнекөңіл-

күйліккомпоненттердіңбірлігіретіндеқарастырудыұсынады.И.С.Конәрекеттіктіқосудыұсынады[7]. 
Зерттеушілердіңкөпшілігіөзін-

өзібағалаудыңжекемазмұнына,адамныңнақтықабілетінің,әрекетінің,мүмкінділігінің,жекеерекшелікте
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рінің,табиғибітімініңбағалауынқояды.Өзін-

өзібағалаудыңқалыптасуы,баланыңоқупроцесінекірісуіменондаолөзінебілімніңжаңашындықтарынаш

уымен,адамдыққарым-
қатынасүйреніп,көпжоспарлыәрекеттіңсубъектісіретіндебелсендібастауыменбайланыстыболады.Өзін

-өзібағалаудыңқұрылымдықкомпоненттері,формаларыментүрлерікөпжақтыбайланыспенкарым-

қаттынастаболады;олардыңбірлігіменөзараәрекеттестігі-
өзіндікреттелудіңфакторыретіндегіосытұлғамдыққұрылымныңмаңыздылығымен-

құндылығынанықтайды[8]. 

Бізеңалдымен,эксперименттіөткізуүшінБудассидіңадамныңжекебасыныңқасиеттерінсипаттайт

ынөзін-өзібағалауәдістемесінқолдандық.Бұләдісадамныңөзін-
өзібағалаудеңгейінанықтауғанегізделген. 

Онда20тұлғалыққасиетберілген:ұқыптылық,ақкөңілділік,жарқынжүзділік,қайсарлық,ақыл,шыншылд

ық,принциптілік,өзбеттілік,сыпайылық,көпшілдік,өркөкіректік,ақниеттілік,немқұрайлылық,жалқаулы
қ,менмендік,қорқақтық,арамдық,күмәншілдік,өзімшілдік,арсыздық.Бұлметодика2бағанадаберіледі:1-

шісі-"ИдеалМен",2-шісі-"ШынайыМен". 

Әдістемеденшыққаннәтижелердіжазыпқорытындылаужәнежасөспірімжастағылардыңөзін-

өзібағалаудеңгейіСпирменніңкорреляцияформуласыбойыншажасалды.Сондай-
ақ,зерттеуіміздіңмақсатынасәйкесбіздер«Өзін-

өзіжариялау»немесе«Менкіммін?»тренингтерінөткіздік.Оныңмақсаты:Баланыңөзін-

өзібағалауқасиетінкөтеруі,өзойынашыпайтабілугетәрбиелеуболды.Бұданалынғаннәтижебойынша«Я»
жауабыныңжалпысаны60-қатең,«Д»-30,«П»-

15.Демек,көпшілікжағдайдабарлықболыпжатқандароқушыныңөзінежәнебайланысты.Олайболса,псих

ологжеткіншекжастағылардыңөзін-өзібағалауынатиімдіәсеретеді. 
Соңындамынажағдайанықталды:Жеткіншекшакқаөтудебалабойындакөптегенерекшеліктерпайд

аболады,олөзініңішкідүниесіне,өзінеденқоябастайды.Оныңүлкендердіңмұғалімдердің,жолдастарыны

ң,оныменжұмысістейтінмамандардыңпікірлердіңнәтижесіндеөзін-

өзібағалауықалыптасады.Жалпыпсихологжұмысістегенненкейінжеткіншектердіңөзін-
өзібағалауларыжоғарылайды.Себебі:бұлкездебалаөтеқиынкезеңдерменқайшылықтардыбасынанкешед

і.Есеюгеұмтылу,өзорнынтабу,өзпікіріндұрысдепсанауішкідүниесінашуғаұмтылукезеңі.Жеткіншектің

өзінбара-
баремесбағалауыныңнегізгісебебіолардыңсаналытүрдеөздерініңкелешектерінкөргісіжәнемойындағыс

ыкелмейтіндігіемес,керісіншежеткіншектердіңолардыкөретінжағдайының,басқаадамдардыңдұрысәсе

рініңжоқтығында.Оқушыныңөзін-
өзітөменбағалауыоқутапсырмаларыәреңорындағанда,пәндердіңбірқатарынанүлгермесе,жолдастарым

ендұрысқарым-қатынасқатүсеалмаса,ата-

аналарыбалаларынтүсінбесе,т.бжағдайлардапайдаболады.Осыкездепсихологдеркезіндеоқушылармен

тиімдіжұмысістесеоқушылардыңөзін-
өзібағалауларытөмендемейөзінедегенсенімділіктуады,алдығамақсатқойып,соғанұмтылуғатырысады. 

Қорытакелеайтарымыз,дарындылықтыңдамуынамаңыздыәсерететінтеориялықнәтижелерденмы

надайанықтамашығады:«дарындылық»-
бұлинтегралдытұлғалықбілім,интеллектініңжоғарысатысымен,шығармалықпотенциалыменсипаттала
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Inthisarticlethefeatureofprofessionaldevelopmentoffutureteachers-

psychologiststhroughcopingmechanismsisconsidered.Itisshownthatthetrainingofamodernteacher-

psychologistshouldincludesuchareasofeducationalanddevelopmentalworkthatwouldmaximallyactualizeperso
nalstructuresandwouldallowtosuccessfullyovercomeinpracticedifficultsituationsinprofessionalactivity.Theore

ticallystudiedthequestionofeffectivemethodsofteachingcopingstrategiesthatare"lever"managementofinteralstr

ess,aswellastomanagecertainstressfulsituationsthatariseatthetimeofinteractionwithotherpeople. 
Keywords:coping,psychologicalprotection,stabilization,harmonization,psychologicalstress,cognitived

evelopment,emotionalstate,facilitation,identification,reflexivity,copingbehavior,stress,professionalactivity. 

 

Современныеусловиямировогорынкатрудаставятопределенныетребованиякспециалистамсферы
образования.Всвязисосменойобщественныхценностей,возникаетнеобходимостьпреодоленияразличны

хстрессовыхситуацийиэтотакжепредъявляеттребованиякбудущимспециалистампедагогам-

психологам.Вэтойсвязиактуальнообращениекпроблемеразвитиярефлексивностибудущегопсихолога,н
афонеэтоговозникаетнеобходимостькопинг-стратегийилииначеговоря-

стратегийсовладающегоповедения.Способностьконструктивнорешатьпроблемыиосуществлятьрефлек

сиюконфликтныхситуацийвпроцессепрофессиональнойдеятельности,можетхарактеризоватьосновные

признакипрофессиональногомышления.Рассматриваяразвитиекопинг-стратегийубудущихпедагогов-
психологов,мыдолжнывыделитьнесколькоосновныхкритериев.Однимизнихявляется«стрессоустойчив

ость»,котораяхарактеризуется,какспособностьсовладатьсострессамивповседневнойипрофессионально

йжизни. 
Понятие«копинг»впервыебыловведеноР.ЛазарусомиС.Фолкман,которыерассматривалиеговрам

кахтранзактноймоделистресса.Авторывыделиливзаимосвязьстрессасособенностямипсихоэмоциональ

ногосостояниячеловека.Такжевыделилипервыерезультатынаучениячеловекаадаптироватьсякстрессов
ымситуациям,чтовдальнейшемопределилоформулированиекопинг-

стратегий.ВдальнейшемпсихологЕ.В.Купренедополнилстабилизациейтеориюоповеденческомнаучени

иикопинг-механизме.Онвыделилотличающиекритериикопинг-

стратегий,чтопозволилорасширитьспектрприменимостикопинг-механизмов.Такжеизучениемкопинг-
стратегийзанималсяП.Крамер.Имбыловыделенодваосновныхкритерия.Первыйкритерий:осознанность

инеосознанность,которыйпредполагаетсамостоятельностьподходакпреодолениюдеструктивныхявлен

ий,атакжевторойкритерийпроизвольностьинепроизвольностьреакций.Этоткритерийпоказываетуровен
ьвладенияосновнымимоделямиприспособлениякразличнымжизненнымипрофессиональнымситуация

м[1,с.124-

125].Такжемногиезарубежныеиотечественныепсихологизанималисьизучениемспецифическихособенн
остейкопинг-

механизма.Рассматривалиспектрпримененияданногоподхода,атакжеразрабатывалиновыеподходыкин

теграциивразличныесферыдеятельности.Рассматриваяобразовательнуюсферу,мыможемутверждать,чт

окопинг-стратегиивпроцессеподготовкиспециалистов,являютсяновымнаправлением.Копинг-
механизмрассматривается,кактехнологияформированиястрессоустойчивойличности,атакжекакисточн

икдляразработкиновыхнаправлений,которыебудутполезнывпрактическойдеятельности. 

Профессиональнаяподготовкаспециалистовпедагогов-
психологоввключаетвсебяразличныенаправления,которыевсодержательномаспектепозволяютразвива

тьпрофессиональныекачества.Сучетомтребованийрынкатруда,кспециалистампредъявляютсяразличны

етребования,которыепредусматривают,какналичиеопределенныхличностныххарактеристик,такитреб

уетнеобходимыхкомпетенций,которыеобеспечатвысококачественноевыполнениетрудовыхобязанност
ей.Рассматриваяособенностипрофессиональнойдеятельностибудущегопедагога-

психолога,необходимоотметить,чтоэтотспециалистявляетсяпредставителемсферывзаимодействия«че

ловек-
человек».Такимобразом,мыможемполагать,чтовпроцессеосуществленияпрофессиональнойдеятельнос

тиотпедагога-

психологатребуетсябольшойморальныйкапитал,которыйобеспечитпсихоэмоциональныйбаланс[2,с.45
-49].Впроцессевзаимодействияслюдьми,педагог-

психологвыступаетвкачествестабилизаторапсихоэмоциональныхпереживанийидолженобеспечитьпол

ожительнуюдинамикувдальнейшем.Однако,специалистпедагог-

психологсамнезастрахованотэмоциональноговыгоранияинегативныхявлений,которыемогутвоздейств
оватьнанего.Такимобразом,впроцессепрофессиональнойподготовкиспециалистовпедагогов-
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психологов,необходимоособоевниманиеуделятьаспектуличностнойсохранности.Этопредполагаетисп

ользованиевобученииопределенныхтехнологийимеханизмов,которыепозволятстудентам,обучающимс
япоспециальностипедагогикаипсихология,научитьсясамоорганизации,атакжевыработатьсобственные

техникистрессоустойчивости.КаксчитаетА.Бехтер[3,с.31-

42],однимизтакихмеханизмовявляетсякопинг-стратегия.Исходяизобучениябудущихпедагогов-
психологовданнойстратегии,можнопрогнозироватьположительнуюдинамикувличностномсостоянии,а

такжеприосуществлениипрофессиональнойдеятельности. 

Авторсчитает[4,с.43]что,копинг-

механизмосновываетсянаработесповеденческимипаттернамибудущихспециалистовипотомуимпредус
матриваетсяпроведениеработысличностнымиструктурами,такжеопределенныеподходыктрансформац

иимышления. 

Исходяизэтимологииданноготермина«копинг»означает«преодоление»,тоестьовладениеиндивид
омопределеннымимоделямиповедениявстрессовыхситуациях.Данноепонятиевпервыебылоиспользова

новтрудахМерфив1962году.Основнойакцентвеготрудахбылсделаннапроведениеобучающихмероприя

тийсдетьми,споследующимпреодолениемстрессовыхпоследствийуних.ВдальнейшемР.Лазарусрассма
тривалтакоеотношение,какнаиболееэффективноедлястабилизациивнутреннихпереживанийсвоихподо

печных.ПомнениюФ.В.Василюкаэтотмеханизмпозволяетспланироватьстратегиюдействий,которыепр

едпринимаютсядляприспособлениячеловекавусловияхпотенциальнойугрозы[5,с.67]. 

Авторпредполагает,чтоданныймеханизмпозволитбудущимспециалистаминтернальноориентиро
ватьсявпроблемныхситуациях,атакжевдальнейшемпозволитопределятьвидвзаимодействиясклиентам

и.Следующимважнымресурсомкопинг-

механизмаявляетсяэмоциональныйаспект,которыйвключаетвсебясопереживание.Способностьприним
атьчужуюточкузрения,позволяетчеткооцениватьсобственныевозможностиисоздаватьальтернативные

вариантырешенияпроблем[6,с.44-65]. 

Каксчитаютнекоторыеавторы,«Я-концепция»являетсяоднимизструктурныхэлементовкопинг-

механизма,впроцессеподготовкибудущихпедагогов-психологов.Приэтом,копинг-
механизмвключаетвсебятакойресурс,какаффилиация.Этоткомпонентвыражаетсяввидечувствапривяза

нностииверности.Приэтом,аффилиативнаяпотребностьпредставляетсобойинструмент,которыйориент

ируетчеловекавмежличностномвзаимодействии.Данныйаспектрегулируетэмоциональную,информаци
онную,социальнуючастиконтактаслюдьми.Аффилиативныйаспекттакжевлияетнаразвитиекогнитивно

горазвитияубудущихспециалистов.Изэтогоследует,чтовысокийуровенькогнитивныхвозможностейпоз

воляетадекватнооцениватьстрессогенныесобытияиопределятьнаиболееэффективныеспособыпреодоле
тьих.Припостановкефункциональныхзадач,предусматриваютсяразличныевариантыреакцийчеловека.

Этомогутбытьконструктивные,такжеригидныеидезадаптивныемеханизмыпсихологическойзащиты[7,

с.46-

54].Такимобразом,упрощаетсявозможностьпрогнозированиядальнейшихвариантовдействий.Необход
имоотметить,чтоворганизацииучебногопроцессавыделяютсянесколькомодальностей.Когнитивныйасп

ектподразумеваетмыслительныеспособностичеловека,такжеэмоциональныйиповеденческийаспектыя

вляютсякоординирующимисиламивадаптационныхспособностяхчеловека.Следуетотметить,чтокопин
г-

механизмпозволяетовладетьпсихологическимипаттернамипреодолениянегативныхситуаций.Напервы

хэтапаховладениякопинг-
стратегией,необходимонаучитсяпсихологическиграмотновыстраиватьразнообразныемоделиреальност

и.ПоопределениюГ.Селье,стресспредставляетсобойнеспецифическуюреакциюорганизманастимулыиз

окружающейдействительности.Длябудущихпедагогов-

психологов,развитиеадекватнойфизическойреакциинараздражение,являетсяважнымнаправлениемвст
ановлении,какличностныхструктур,такипрофессиональнозначимыхкомпетенций[8]. 

Учитываякакоезначениеимеюткопинг-

механизмыцелесообразнопредположить,чтоположительныетрансформациикогнитивныхиэмоциональ
ныхструктур,вдальнейшемобеспечиваютдинамикуповеденческихпаттернов.Такимобразом,мысчитаем

,чтосоциальноеповедениепедагога-

психологаявляетсяоднимизфундаментальныхчастей,котороеобеспечиваютстабильностьикачествопро

фессиональнойдеятельности. 
Вобразовательномпроцессе,копинг-механизмрегулируетсяпосредствомразработкикопинг-

стратегий.Онисоздаютсянаосновеличностныхисредовыхресурсов.Впроцессеобучениябудущихпедаго
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гов-психологовпредставляетсяпроблемно-фокусированныйиэмоционально-

фокусированныйаспекты.Этопозволяетрассматриватьтакиемоменты,каковладениенавыкамиконцентр

ациинасвоихэмоциях,атакженапереживанияхдругихлюдей.А.В.Гагаринсчитает,чтопроблемно-
фокусированныйаспектможетпозволитьдетальнорассмотретьспособыприспособлениявкритическиемо

менты[9,с.22]. 

Всовременныхусловияхдоступностиинтернет-
ресурсов,информация,котораявоспринимаетсяавтоматическибезосмысленияинепредставляетценности

.Помнениюнекоторыхавторов[10,с.122],которыеизучалиособенностивнедренияпсихологическихзащи

тныхмеханизмоввобразовательныйпроцесссчитают,чтоединственнымвыходомдляформированияадекв

атнойповеденческойипрофессиональнойпозицииубудущихпедагогв-
психологов,являетсяобучениечерезпереживаниеирефлексивноеосмысление.Такоеобучениеонможетпр

ойтивситуацииучебногогрупповоготренинга,которыйспособствуетраскрытиюиндивидачерезмеханиз

мыэмоциональнойподдержки,идентификации,соревновательности,фасилитации,групповойрефлексии
исоциально-

психологическойрефлексии.Даннаяформапризванабытьсредствомформированияпрофессиональнойпс

ихологическойкомпетентностибудущегопсихолога,всистемекоторойнемаловажное,авомногихситуаци

яхпринципиальноезначениеимеетсвойстворефлексивности,позволяющееинтегрироватькогнитивныеп
роцессывситуациисовладания,оказываетвоздействиенаегопротеканиеирегуляциювцелом. 

Известно,чтовцеломосвоениекопинг-

механизмавключаетвсебятриподхода.Первыйподходрассматриваетсякакосуществлениепсихоаналити
ческогопроцесса,засчеткоторогоактивизируютсяэго-

процессы,направленныенапродуктивнуюадаптациюличности.Изэтогостановитсяочевидным,чтокопин

г-
процессыпредполагаютвключениекогнитивных,моральныхисоциальныхструктур.Второйподходопред

еляется,каккопингнаправленныйнапроработкуличностныхкачеств.Наданномуровнепроисходитобучен

иепостояннымвариантамответанастрессовыеситуации.Основноевниманиеуделяетсянатакиекритерии: 

1. Обучениеспособностиадекватнооцениватьситуации; 
2. Умениеоцениватьсобственнуюзначимостьвопределенныхситуациях. 

 

Такимобразом,можносказать,что,объединяятипыпсихологическойзащитыскопинг-
механизмами,мыполучаемнескольконовыхадаптационныхсвязейубудущихпедагогов-психологов. 

Опытпоказывает,чтоиспользованиевпрактическойдеятельноститолькопсихологическойзащиты,

можетпривестивдальнейшемкдезадаптацииидесоциализациисамогоспециалистапедагога-
психолога.Посколькупостоянноепсихологическоедавлениеинеспособностьснимсправится–

приводиткдеструктивнымвнутриличностнымпроцессам.Следовательно,копинг-

механизмявляетсясредствомдляадаптационнойповеденческойреакции,аположительныерезульта-

тыкорреляционнойсвязимеждупсихологическойзащитойикопинг-стратегиями,позволяетпрогно-
зироватьформированиеконструктивныхмеханизмовубудущихпедагогов-психологов[11,с.78]. 

Мысчитаем,чтовобразовательномучреждениинеобходимосоздаватьусловиядляразвитиякопинг-

ресурсов,которыепомогаютсправитьсясострессовымиситуациями.Такиересурсывключаютвсебя:(стру
ктуруЯ-

концепция;внутреннийлокусконтроля;особенностикогнитивнойсферы;аффилиация,такжеособенности

эмпатии;ценностно-

мотивационнаяструктураличности).Кромеэтого,важнымявляетсясоциальныйресурс,вкоторыйвходито
кружениечеловека.Вформесеминара-тренингаможетпроводитьсякоррекционно-

развивающаяработапоформированиюповеденческихструктур.Извышесказанногоследует,чтовпроцесс

еподготовкибудущихспециалистовпедагогов-
психологов,необходимостимулироватьсамостоятельностьстудентов,котораяобеспечитвысокийуровен

ьличностнойнаправленностиипрофессиональноесамосовершенствование.Мысчитаемнеобходимымпр

ивестирядправилирекомендацийдлястудентов: 
-

мотивациявпроцессеобучениенапознаниесобственныхвнутреннихструктур.Определениепричиныуспе

шнойинеуспешнойдеятельности.Работассобственнымпсихоэмоциональнымсостояниями; 

-активностьвсаморазвитииисамосовершенствовании; 
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-

вмоментнеспособностиизменитьситуацию,прийтикспособноститрансформироватьсобственноемышле
ниеиотношениекпроблемам. 

 

Общеизвестно,чтокбудущемуспециалиступедагогу-
психологупредъявляютсяособыетребованиякеголичности,кегокоммуникативнымумениямпривзаимод

ействиисокружающимилюдьми.Уровеньосознаниясобственнойличностиповышаетсявпроцессеобучен

ияидлительнойработынадсобой.Кромеэтого,профессиональноепсихологическоеобразованиеидеятель

ностьоставляютособыйспецифический«след»наличностичеловека.Впрофессиональнойдеятельностип
едагога-

психологаосознаниеуровнясобственныхпсихологическихзащитныхресурсовявляетсяприоритетным.К

аксчитаетЭ.Ф.Зеер,кромевсегоранееперечисленного,копинг-стратегиипозволя-
ютсформироватьубудущихпедагогов-психологовболеезрелыеличностныеструктуры[12,с.133]. 

Взаключениеможносделатьвывод,чтокопинг-

стратегиипозволяютпреодолетьстрессовыеситуации.Следуетотметить,чтовладениекопинг-
стратегиямипроявляетсянаповеденческом,эмоциональномипознавательномуровнях.Приэтом,какпоказ

ываетотечественныйизарубежныйопытприменениявобщеобразовательныхшколахобучающихсеминар

ов,которыенаправленынато,чтобыобучитьдействующихпедагогов-

психологовкоординироватьсобственныедействия,такиемероприятияимеютвысокуюэффективностьвпр
офессиональномразвитии.Посколькупедагог-

психолог,которыйзнаетиумеетуправлятьсобойвкритическихпрофессиональныхситуациях,находитсян

арангвышеэмоциональнонестабильногоспециалиста.Этообусловленотем,чтоспециалист,которыйвлад
еетнавыками«приспособления»,можетоказатьвысококачественнуюпомощьклиентам,которыеобращаю

тсякнемузапомощью. 

Итак,внашейработемырассмотрелиособенностистресс-

преодолевающегоповеденияитиповпсихологическойзащитыбудущихпедагогов-
психологов,авчастности,взаимосвязьтиповпсихологическойзащитыикопинг-

стратегий.Быловыяснено,чтоосновнойреакциейзащитыявляетсяотрицание.Этопредполагаетнетольков

нешний,демонстративныйотказотнежелательнойреальности,ноивнутреннеенежеланиепризнаватьправ
оту.Приэтом,будущийпедагог-психолог,овладеваяосновнымикопинг-

стратегиями,учитсяабстрагироватьсяотнегативныхпроявленийклиентов,которыеобращаютсязапомощ

ьюкнему.Такимобразом,обучениебудущихпедагогов-психологовконструктивнымкопинг-
стратегиям,позволяетпрогнозироватьубудущихспециалистовпедагогов-

психологовразвитиепрофессиональнойточностиипсихологическойгибкости.Такжеважновпроцессепод

готовкибудущихпедагогов-

психологов,проводитьдиагностикуформированиямеханизмовпсихологическойзащитыиэффективност
икопинг-

стратегийвосуществлениипрактическойдеятельности,сцельюдальнейшегокоррекционноговмешательс

твавобразовательно-развивающийпроцесс. 
 

Списокиспользованнойлитературы: 

1 Бодров,В.А.Проблемапреодолениястресса/В.А.Бодров.-СПб.:Питер,2008.-554с. 
2 БехтерА.А.Рефлексиякакмеханизмформированиясоциально-

профессиональнойидентичностипсихолога//ВестникНовосибирскогогосударственногоуниверситета.

Серия:Психология.–2012.–Т.6.–№2.–С.57–59.[BehterA.A.Refleksijakakmehanizmformirovanijasocial'no-

professional'nojidentichnostipsihologa//VestnikNovosibirskogogosudarstvennogouniversiteta.Serija:Psiholo
gija.–2012.–T.6.–№2.–S.57–59]. 

3 БехтерА.А.Личностнаярефлексиякакмеханизмформированиясоциально-

профессиональнойидентичностибудущегопсихолога//ВестникРУДН.Серия«Психологияипедагогика».
–2012.–№3.–С.89–92.[BehterA.A.Lichnostnajarefleksijakakmehanizmformirovanijasocial'no-

professional'nojidentichnostibudushhegopsihologa//VestnikRUDN.Serija“Psihologijaipedagogika”.–2012.–

№3.–S.89–92]. 

4 БехтерА.А.Оптимизациясовладающегоповеденияспециалистапутемразвитиярефлексивнос
тиличности(эмпирическоеисследование)//Акмеология.–2014.–



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

159 

№1.[BehterA.A.Optimizacijasovladajushhegopovedenijaspecialistaputemrazvitijarefleksivnostilichnosti(emp

iricheskoeissledovanie)//Akmeologija.–2014.–№1.] 

5 Василюк,Ф.В.,Психологияпереживания/Ф.В.Василюк.-
М.:ИздательствоМосковскогоуниверситета,1984.–200с. 

6 Василюк,Ф.Е.,Жизненныймирикризис:типологическийанализкритическихситуаций/Ф.Е.Васи

люк//Журналпрактическойпсихологииипсихоанализа.2001-№4 
7 Вачков,И.В.Введениевпрофессию"психолог":учеб.пособие/И.В.Вачков,И.Б.Гриншпун,Н.С.Пря

жников;подред.И.Б.Гриншпуна;Рос.Акад.образования.МПСИ-М.:МОДЭК,2002.-463с. 

8 Грановская,Р.МЗащиталичности:психологическиемеханизм./Р.М.Грановская,И.М.Никольска

я–СПб.,1998. 
9 ГагаринА.В.Воспитаниеприродой:Монография.–

М.:МГППИ,2000.[GagarinA.V.Vospitanieprirodoj:Monografija.–M.:MGPPI,2000.] 

10 Демина,Л.Д.Психическоездоровьеизащитныемеханизмыличности/Л.Д.Демина,И.А.Ральнико
ва.–Барнаул:Изд-воАлтайскогогосуниверстита,2000. 

11 Журбин,В.И.ПонятиепсихологическойзащитывконцепцияхЗ.ФрейдаиК.Роджерса/В.ИЖурби

н//Вопросыпсихологии.1990-№4-с.14-23. 

12 Зеер,Э.Ф.Психологияпрофессий/Э.Ф.Зеер.-М.-Екатеринбург,2003. 
 

 

 

МРНТИ15.21.45 

 

СейтеноваС.С.¹ 
¹Қ.ЖұбановатындағыАқтөбеөңірлікмемлекеттікуниверситеті 

Ақтөбе,Қазақстан 

 

БАСТАУЫШСЫНЫПОҚУШЫЛАРЫНЫҢІС-

ӘРЕКЕТІНДЕГІТАНЫМДЫҚБЕЛСЕНДІЛІКТІҢПСИХОЛОГИЯЛЫҚНЕГІЗІ 

 

Аңдатпа 
Бұлмақаладабастауышсыныпоқушыларыныңіс-

әрекетіндегітанымдықбелсенділіктіңпсихологиялықнегізінзерттеугешолужасалған.Танымдықбелсенд

іліктұлғаныңрепродуктивтіжәнежасампаздықмүмкіндіктерінанықтайтынқұбылысретіндеқарастырылу
ымүмкін.Шолуда"іс–

әрекеттегітанымдықбелсенділік"және"оқуғадегенқызығушылық"ұғымдарыныңмазмұнызерттелді,тұл

ғаныңпсихологиялықжәнепсихикалықбелсенділігінқалыптастырудыңнегізгіфакторларысипатталады. 
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олданылатынәдістерқарастырылады.«Іс–

әрекеттегітанымдықбелсенділік"және"оқуғадегенқызығушылық"ұғымдарыныңмазмұныннақтыажыра

туболашақбастауышмектепмұғаліміменқызметсаласындажұмысістейтінмамандарүшінасамаңызды. 
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Abstract 
Thisarticleprovidesanoverviewofthepsychologicalprerequisitesforcognitiveactivityinprimaryschoolstud

ents.Cognitiveactivitycanbeconsideredasaphenomenonthatdeterminesthereproductiveandcreativeabilitiesofap

erson.Thereviewexaminesthecontentoftheconceptsof“cognitiveactivityinaction”and“interestinreading”,descri
besthemainfactorsofaperson’spsychologicalandpsychologicalactivit.Therearemanywaystoactivatestudents'co

gnitiveinterestortomanagecognitiveactivities.However,intheworksofdomesticscientists,allmethodsofactivatin

gcognitiveactivityarebasedoncognitiveinterestandthemethodsusedtoactivatethem.Aclearseparationoftheconte

ntoftheconceptsof“cognitiveactivityinaction”and“interestinlearning”isespeciallyimportantforfutureprimarysc
hoolteachersandspecialists. 

Keywords: activity, cognition, activity, psychological, thorough activity, survey, cognitive activity, 

personality, reproductive, creative, interest, concepts, future, elementary school teacher, specialists. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕОСНОВЫАКТИВИЗАЦИИПОЗНОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧ

ЕНИКОВНАЧАЛЬНЫХКЛАССОВ 

 

Аннотация 

Вданнойстатьедаетсяобзорпсихологическихпредпосылокпознавательнойдеятельностиуучащихс
яначальныхклассов.Когнитивнуюдеятельностьможнорассматриватькакявление,определяющеерепрод

уктивныеитворческиеспособностичеловека.Вобзорерассматриваетсясодержаниепонятий«познаватель

наядеятельностьвдействии»и«интерескчтению»,характеризуютсяосновныефакторыпсихологическойи

психологическойактивностичеловека.Естьмногоспособовактивироватьпознавательныйинтересученик
овилиуправлятьпознавательнойдеятельностью.Однаковработахотечественныхученыхвсеметодыактив

изациипознавательнойдеятельностиоснованынапознавательноминтересеиметодах,используемыхдляи

хактивации.Четкоеразделениесодержанияпонятий«познавательнаядеятельностьвдействии»и«интерес
кобучению»особенноважнодлябудущихучителейначальныхклассовиспециалистов. 

Ключевыеслова:деятельность,познание,деятельность,психологическая,основательнаядеятельн

ость,опрос,познавательнаядеятельность,личность,репродуктивный,творческий,интерес,концепции,бу
дущее,учительначальнойшколы,специалисты. 

 

Қазіргіәлемүнеміөзгеріпотырады.Адамныңбіліміэкономикалықжәнепсихологиялықәл-

ауқаттыңнегізгіресурсынаайналады.Жылсайынадамныңкәсібидайындығынақойылатынталаптар,деме
к,оныңбілімсапасыартады. 

Қазіргікездегібілімберудіңмаңыздыміндеті-

оқушылардыңөзбетіншеойлау,мәселелердішешуқабілеттеріндамыту,өйткенімемлекетбелсенді,шығар
машыладамдардыбағалайды. 

Танымдықбелсенділік-

толыққанды,үйлесімдітұлғаныдамытудыңнегізі.Әсіресебіздіңкүрделіуақытымызда,себебіқоғамғабілік
ті,өзбетіншебілімберуменайналысатын,біліктімамандарқажет.Бастауышбілімберудіңнегізгіміндетіоқу

,бастауышсыныпоқушылары«ақпараталу».Егербаланыңтанымдықбелсенділігідамымаса,жаңатанымға

ұмтылмаса,олқызықтыболмаса,жақсыоқуғамәжбүретумүмкінемес. 

Танымдықбелсенділік-
білімалуға,ғылымғадегенқызығушылық.Танымдықбелсенділіктіңпайдаболуыбаланыңдамудеңгейіне,о

ныңбілімдеңгейіне,қызығушылықтыояту,алекіншіжағынанматериалдыберутәсілінебайланысты.Таны

мдыққызығушылықтыжекеатапөтейік,олтанымдықбелсенділіктіңбарлықәдістерібойынша«қызылжіпп
ен»өтеді[1,208б]. 

Ш.А.Амонашвилиқызығушылықмәселесіндайындады:«оқуғадегенқызығушылықтыбастауышс

ыныпоқушыларыныңөміріменбайланыстырды,әдістіабайсызбұрыптастау,қабылдаудыңбіртүрлілігіөте

нәзікқызығушылықтытудыруымүмкін.…» 
Қызығушылық-

тұлғаныңқызметмақсаттарынұғынуғабағытталуынқамтамасызететінтанымдыққажеттіліктердіңпайдаб
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олутүріжәнесоларқылыбағдарлауға,жаңафактілерментанысуға,шындықтытолықжәнетереңбейнелеуге

ықпалетеді. 

Оқушылардыңтанымдыққызығушылығынбелсендірунемесетанымдықіс-
әрекетінбасқарудыңкөптегентәсілдерібар: 

І.Қабылдаукезеңіндегіоқушылардыңқызметінбелсендіретінжәнематериалдыоқуғадегенқызығуш

ылықтыояту. 
1.Жаңалықтықабылдау-

оқуматериалыныңмазмұнынақызықтымәліметтерді,фактілерді,тарихидеректердіенгізу. 

2.Семантизациянықабылдау-сөзмағынасынқозғаужәнеашу 

3.Қабылдаудинамикасы-
процестердіңдамуыжәнеөсуіменқұбылыстардызерттеугеарналғанқондырғықұру; 

4.Қабылдаумаңыздылығы-материалдызерттеуқажеттілігінорнату. 

 
ІІ.Оқылатынматериалдымеңгерукезеңіндеоқушылардыңқызметінбелсендірутәсілдері: 

1.Эвристикалықтәсіл-қиынсұрақтарқойыладыжәнежетекшісұрақтарарқылыжауаптарболады; 

2.Эвристикалыққабылдау–(шиленіскен)даулымәселелердіталқылау; 

3.Зерттеуқабылдау-
оқушыларжүргізілгенбақылаулар,тәжірибелер,әдебиеттіталдау,танымдықтапсырмалардышешунегізін

деқорытындыжасауытиіс. 

 
ІІІ.Алғанбілімдерінқайталаукезеңіндетанымдықіс-әрекеттібелсендірутәсілдері: 

1.Натурализациянықабылдау; 

2.Схематизациянықабылдау. 
 

Танымдықіс-

әрекеттібелсендірудіңбарлықәдістерітанымдыққызығушылыққанегізделеді.Сонымен,танымдыққызме

ттібелсендіругеқандайәдістеркөмектеседі? 
Олардыңкейбірінетоқталайық: 

1. Проблемалықоқытуәдісі. 

1)Дұрысқалыптасқанмәсележаңалықтытануғақызығушылығынарттырады,яғни,жаңанытануғақ
ызығушылықтыңпайдаболуынаықпалетеді,яғниоқушылардыңтанымдықіс-

әрекетінбелсендіруге,ойлауіс-

әрекетінбелсендіругеықпалетеді.Мәселенішешуарқылыалынғанақиқат.Әрбіроқушыныңақиқатынаайн
алады.Әрсабақтапроблемаларбар.Біз,сыныптағыоқушыларыменбарлығыдерліксхемалықтүрдебейнеле

неміз.Сондықтан,мәселенітұжырымдаукезіндетақтадапайдаболады«?»Мысалы:Берілгенсөздіңдұрысж

азылуыныакөңілаудурыңыз«а?арайы».Бізонышешебастаймыз.Мұғалімоқушылардыңпікірінсауаттыба

ғыттайды.Мұғалімоқушыларменбіргеталқылайды.Этимологиялықсөздіктенекөругеболадыдегенқорыт
ындығабіргекеледі. 

2)Математика"үштаңбалысандардыбағанаменқосужәнеазайту".Оқушылардыңбілімінесүйенеот

ырып,осытүрдегімысалдардышешуалгоритміншығарамыз. 
2.Өзіндікжұмысәдісі. 

Балалардыөзбетіншежұмысістеуге,өзіс-әрекеттерінжоспарлайбілугеүйретуқажет. 

Өзтәжірибемізбенбөліскімізкеледі.Көптегенкішіоқушылартапсырмалардыөзбетіменшешеді.Сон

дықтанбізміндеттердідербесшешкенде,мұндайоқушыларғақысқашажазбанемесемағынанытүсінуүшін
сұраққоятын"көмек–карточкалары"таратылуықажет. 

3.Дидактикалықойынәдісі. 

Бізтіптіересектерде,балалардаойнаудыжақсыкөреміз.!Сондықтанәрбірсабақтабізосыәдістіқолда
намыз.Математикасабағыныңбасында"тізбек"ойыны,оныңмағынасыүзілмеу.Мысалы,көбейтукестесін

естесақтауөтетиімді,барлығыжұмысістейді. 

Әдістиімділігімұғалімгебайланысты: 
-мұғалімәрбалағамұқиятболукерек; 

-мұғалім,оқушыданоқужұмысыныңкез-

келгенжағынақызығушылықтыңұшқынынбайқайбілуікерек 

-мұғалімоғанжағдайжасапқолдауыкерек. 
 



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

162 

Танымдықіс-әрекеттітолыққандыбелсендіруүшінжағдайлардысақтауқажет: 

1.Оқушылардыңбелсендіойлауәрекетінебарыншасүйену.Бастауышсыныпоқушыларыныңтаным
дыққызығушылығындамытуүшінбастышарттанымдықміндеттердішешужағдайлары,белсендііздеужағ

дайлары,болжамдар,ойлану,ойлаукернеуініңжағдайлары,пікірқайшылығыныңжағдайлары,әртүрліпоз

ициялардыңқақтығыстарыболыптабылады,ондаөзінтүсіну,шешімқабылдау,белгілібіркөзқарастаболуқ
ажет. 

2.Оқушылардыңдамуыныңоңтайлыдеңгейіндеоқуүдерісінжүргізу. 

3.Оқытудыңэмоциялықатмосферасы,оқупроцесініңоңэмоционалдықтонусыүшіншімаңыздышар

т[2,216б]. 
 

РубинштейнС.Я.«білімберумендамубірпроцестіңекіжағыекенінкөрсетті.Балаүйренбейді,дамым

айды,керісіншедамып,тәрбиеленеді». 
Оқуматериалынтолықигерубалалардыңоқу-танымдықіс-

әрекеттердіжүзегеасыруғабелсендіқатысқанкездеғанамүмкінболады.Баланыңбастауышмектептеоқуд

ыүйренетінібәрімізгебелгіліжәнекөбінесеоныңкелесісатылардағыжетістігіоныңбастауышмектептеқан
шалықтытабыстыболуынабайланыстыболады.Сондықтанбастауышсыныпмұғалімдеріоқушылардыңб

елсенділігінынталандыратынтүрліәдіс-тәсілдердіқолданукерек. 

Жоғарыдаайтылғандардыескереотырып,«Бастауышсыныпоқушыларыныңтанымдықбелсенділіг

інарттыру»мектептеоқытудыңөзектімәселелерініңбіріболыптабылады.Соныментанымдықіс-
әрекетдегенімізне?(мұғалімдержауапбереді) 

Ғалымдартанымдықбелсенділіктіоқушыныңмазмұнынажәнеоқупроцесінеқатынасында,білімме

нтанымдықмақсатқажетуүшінадамгершілікеріктіккүш-жігердіжұмылдырукезінде,білімменіс-
әрекеттіңәдістерінтиімдіигеругедегенұмтылыста,оныңоқупроцесінеқатынасындакөрінетінбілімсапас

ыдепанықтайды.Егербізбалажақсыоқитынболса,ондабұлоныңтанымдықбелсенділігініңжоғарыдеңгейі

депойлаймыз. 

Танымдықіс-әрекеттіңбірнешетүрлеріменбелгілерібар,алоқу-
солардыңбірі.Бастауышсыныпоқушысытекжақсыбағаларғағанаүйренетінжағдайларболады,бірақоның

танымдықбелсенділігіжоғарыемес.Сондықтан,біріншікезекте,бізересектертанымдықіс-

әрекеттіңбелгілеріннақтыбілуімізкерек. 
Белсенділіктіңекітүрібар-бұлсыртқы(қозғалтқыш)жәнеішкі. 

Сыртқыәрекетәрдайымбалаойыныңбағытынкөрсетебермейді.Көбінесеолүнеміжауапберу,орынн

анайқайлау,басқаоқушылардыңжауаптарынаараласужәнет.б. 
Ішкі,ақыл-

ойбелсенділігі,бізоқушыныңпассивтікүйінеенеміз,бірақбаласыртқыәрекеттердіжасамай-

ақбелсендітүрдеойланаалады.Сондықтанкөпнәрсебаланыішкібілімалуғаитермелейтінінебайланысты-

жаңанәрсеніүйренугедегенқұштарлық,бірнәрсегеқызығушылық.Оқупроцесіндесыртқыжәнеішкіқызме
ттүріболады[3,34б]. 

Бастауышсыныпоқушысыныңтанымдықіс-әрекетініңнақтыбелгілерінқарастырайық: 

1.Біріншіден,бұлоқуғадегенкөзқарас,мұндабалаларүйтапсырмаларынүнеміорындапотырама,оқу
дыңмәнінтүсінеді. 

2.Студенттердіңбілімсапасы-бағдарламалықматериалдыбілужәнееңбастысы-

бұлбілімдітәжірибедеқолданабілу. 
3.Оқуіс-әрекетініңерекшеліктері-шоғырлану,зейінніңтұрақтылығы,ақыл-

ойбелсенділігі,жұмыстағыжалпытон,эмоционалдыжәнееріктікөріністер,баланыңсыртқыбелсенділігі. 

4.Сыныптантыстанымдықіс-әрекеткедегенкөзқарас-бұліс-

әрекеттіңжүйеліксипатынақаншалықтықатысыбар. 
 

Бастауышсыныпоқушыларыныңтанымдықіс-

әрекетініңерекшеліктерінзерттеуолардыосысапаныңдамудеңгейінесәйкесшарттытүрдетоптарғабөлуге
болады: 

1.Танымдықпассивтілік-

танымдықбелсенділіктіңдамудыңнөлдікдеңгейі,оқуғадегенқұлшыныстыңболмауы.Оқушылароқутапс

ырмасынақызығушылықтанытпайды,мұғалімніңескертусізжұмысқакіріспейді,жұмыстыөздігіненаяқта
йалмайды. 
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Бұлжағдайдамұғалімшыдамдыболуыкерек:ойлануғауақытберіңіз,үзілісжасамаңызжәнежауапбе

рукезіндеоқушыныұрмаңыз;Үзілістенкейінбалалардыңбірденжұмысқақатысаалмайтындығынадайынб

олыңыз;жақсықарым-
қатынасорнатуғатырысыңыз(текатыменқоңыраушалып,жұмсақүнменжағыңыз,ынталандыратынсөзтір

кестерінқұрыңыз). 

2.Салыстырмалытүрдегібелсенділіктекэмоционалдытартымдыоқужағдайларындақызығушылық
пенбелсенділіктіңболуыменсипатталады.Оқушыларжаңаматериалдытүсіндірудіжәнеқайталаудыұната

ды;білімберуміндетінетікелейқатысты,тезжұмысқакіріседі,бірақалғашқықиындықтардаолартезкөңілін

қалдырадыжәнебастағанжұмыстарынанбастартады.Білім,дағдыжүйеліемес. 

Бұлжағдайдамұғалімсабақбарысындаоқушыныңбелсенділігінсақтайалуыкерек:интеллектуалды
шаршаудыжәнееріктіапатияныбірнешеминуттықпсихологиялықжеңілдіктерден(әзілдер,жұмбақтар,ті

лжұмбақтары,ойын-сауықтапсырмаларыжәнетаңғажайыпфактілер)жеңілдету;сабақсоңында5-

6сұрақтантұратынтұжырымдамақұрастырып,оқуқұралдарын(карточкалар,модельдер,кестелержәнет.б.
)шығаруғашығармашылықтапсырмаларұсынуарқылытанымдыққызығушылығынояту. 

3.Орындаушылық-

белсендідеңгейбілімніңтұрақтылығыментұрақтылығымен,білімберууәжініңжоғарыдеңгейімен,пробле

малықмәселелерменжағдайлардышешугедайынболуыменсипатталады.Мұндайоқушылардымұғалімде
ржақсыкөреді,үйтапсырмаларынжүйелітүрдеорындайды,жұмысқабелсендіқатысады,тәрбиеліктапсыр

манысаналықабылдайды,өзіндікшешімдерұсынадыжәнееңалдыменөзбетіншежұмысістейді. 

Бұлжағдайдамұғалімбұлоқушыларүшінерекшерөлдікжағдайларды-
«сарапшы»,«кеңесші»,«бақылаушы»,«білімсақтаушысы»,«ақылдыадам»т.бқұраотырып,танымдықбел

сенділіктіңжоғарыдеңгейінұстаптұруғақабілеттіболуыкерек;оларғакүрделілігіжоғарытапсырмаларды

ұсынаалады;пікірталас,«шабуыл»,«дөңгелекүстел»,«сототырысы»,конференциясияқтыбелсендіәдісте
рдіқолданыңыз. 

4.Шығармашылықдеңгейоқушыныңстандарттыемесбілімберужағдайыменайналысуғадайындығ

ыменғанаемес,онышешудіңжаңастандарттыемесәдістерініздеуменсипатталады,бірақтапсырманыстуд

ентөзіқояалады.Оқушытекқұбылыстардыңмәнін,олардыңөзарабайланысынбіліпқанақоймайды,олүшін
жаңажолтабуғатырысады 

Бұлжағдайдамұғалімшығармашылықатмосферақұраалуыкерек: 

TРИЗтехникасынқолдану,қиялментүйсігідамыту,қиялдыойлаудыдамытуғажәнеөзімізгежасауке
рек. 

 Ұқсастықнемесеайырмашылықтықажетететінмәселелер; 

•себептікқатынастардыорнатусұрақтары; 
 «ерекшежағдай»қабылдау; 

 алдыналажоспарланған«мұғалімніңқателіктерін»түзетудіқабылдау; 

 жекежұмыскарталары; 

 қызықтыфакторлардыңтақырыптықжинақтары; 
 сөздіктенөлеңдер,мақал-мәтелдер,сөздердііздеңіз; 

 байланыстытақырыптарментанысудықажетететінтапсырмалар. 

 
Оқушылардыңтанымдықбелсенділіктеріндамытушарттары: 

1.Оқушыныңбілімалуғадегенжекеқызығушылығы. 

2.Оқушыныңбілім,білікжәнедағдылардыңжеткіліктідеңгейі. 

3.Сыныптақабылданғанқарым-қатынассипатыбілімалуғабағытталған. 
4.Мұғалімніңкәсібистилі-белсенді,креативті,демократиялық. 

5.Осымектептеқабылданғанпедагогикалықталаптардыңбірлігі. 

6.Білімалупроцесінеата-аналардыңбелсендіпозитивтіқатынасы. 
7.Білімберуқажеттілігіндегіқоғамдықпікірдіңәлеуметтікбағыттылығы. 

 

Бірақжағдайдыңөзіжеткіліксіз,оқушыныңбілімалуғанемесеқабылдауғадайындығықажет[4,16–
17бб]. 

Оқушылардыңәртүрлітоптарыменжұмысжасауерекшелігі.Мұғалімдербастауышмектепжасында

балалардыңжоғарықозғалғыштығымен,импульсивтілігімен,басқаадамдардыңмінез-

құлқыменжұқтырылуымен,көңілділігімен,әлідееріксізназараударуымен,ингибирлеугедегентолқулард
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ыңбасымболуыменсипатталатынынескеруікерек.Мұғалімдерәртүрліжаскезеңдеріндетанымдықіс-

әрекеткеэмоционалды,еріктінемесеинтеллектуалдыққатысудыңәртүрліболатындығынескеруікерек.  
Егерортамектепоқушыларыныңбелсенділігі,еңалдымен,интеллектуалдыжәнеерік-

жігержағындаболса,жасмектепоқушыларыүшінбелсенділікэмоционалдыбояуменбайланыстыболады,б

ұлкөбінесемұғалімніңкөзқарасынабайланысты.Бұлжағдайдабілімберуіс-әрекетіндегітанымдықіс-
әрекеттіңәртүрлідеңгейлерітуралыайтуғаболадыОқушылардыңтанымдықбелсенділігінарттыруүшін: 

1.Баланыңіс-

әрекеттіеркінтаңдауы(ойынәлідеқызықты,балаүшінмаңызды,өйткенібұлбаланыңбелсенділігініңкілті); 

2.Оңмотивация.Баланыңжағымдымотивациясыболуыүшінмыналарқажет:-
қызметтегіобъективтісәттілік;-балалардыңосыжетістіктергесубъективтіқабылдауы;-

олардыңдұрысжәнедұрысәрекетететіндігіне,ақылды,ақылдыекендігінесенімділік.Кез-

келгенбалаүнеміоғанбәріжақсыболатындығын,бәріойдағыдайболып,одандажақсырақболатынынраста
йтынақпараталыпотыруыкерек. 

3.Сізсабақташағынзерттеужүргізеаласыз:тестбарысындаүнемімадақтаңыз;басқалардыбірнешере

тұрыңыз;үшіншісінбайқамаңыз,тіптіоларсізгежүгінседе.Соданкейінқайбалалареңжақсыжұмыстыжаса
йтынынкөріңізжәненегебұлтуралыойланыңыз. 

4.Тренингбарысындабалаларассимиляцияғажататыннәрсенібілуікерек. 

5.Бастауышмектептегіоқуматериалыэмоционалдытүстіболуыкерек,яғнисыртқықызығушылықі

шкі-танымдыққаайналуыкерек. 
6.Есіңіздеболсын,баланыңіс-

әрекетітуралыайтқанда,мыналарбар:бәрінекөрінетінманипуляциялар;-ақылдаболатынпроцестер. 

 
Сабақтамұғалім: 

-сізқалайазсөйлейаласызжәнеоныөзіңізжасайаласыз; 

-оқушылармүмкіндігіншесөйлеуіжәнеістеуікерек[5,52-60бб]. 

 
Оқытудыңсәттілігіоқытушыныңойлауымендемонстрациясыоқылатынматериалменоқушыларды

ңөзіндікжұмысыныңсәттілігінқамтамасызеткенінебайланысты.Оқушылардыңбұлжұмысыматериалғас

әйкесматериалдыигерудіқамтамасызетеді(адамонытезжасайалады,материалдыиеленеді,оныпайдаланғ
анкездежәнематериалдыәртүрліжағдайлардамақсаттытүрдеқолданаалатынкезде). 

Сонымен,ересектербастауышсыныпоқушыларыныңтанымдыққызығушылығындамытып,сақтап,

әртүрліәдіс-
тәсілдерді,әдістердіқолданаотырып,танымдықбелсенділіктерінарттыруыкерек.Олүшінбастауышсыны

поқушыларыныңжасерекшеліктерінескереотырыпсабақтарқұру,жұмыстыңойынәдістерінқолдануқаже

т. 

Оқушылардыңшығармашылықтанымдықбелсенділігінжандандырукөбінесемұғалімніңқолданат
ыноқытуәдістерінебайланысты.Әдіс-

бұлоқытушыменстуденттердіңоқумақсаттарынажетугебағытталғанөзараәрекеттесуәдістері.Оқытуәдіс

терініңкөмегіменоқу,тәрбие,дамытушыоқуфункцияларыжүзегеасырылады.Әдістіңанықтамасынданаз
араударатынүшжайтбар. 

Біріншісі-

мұғалімніңбелсенділігі.Олтүсіндіреді,көрсетеді,нұсқайды,мадақтайды,жазалайдыжәнет.б. 
Екіншісі-

тыңдайтын,жазатын,оқыған,орындайтынжәнет.б.оқушыныңәрекеті.Оқуматериалынтүсіну,оныбілуге

ұмтылу,зейінқою,өзіңіздіжеңу-

бұләрекеттероқушыныңинтеллектуалдық,мотивациялық,күшті,эмоционалдысалаларыменбайланысты
. 

шіншіерекшелік-мұғалімменоқушыныңөзараәрекеттесуі.Олөзінсыртқыіс-әрекетте-

студенттіңжұмысынұйымдастырудажәнеішкі-
оқушыныңдамуынбасқарудакөрсетеді:талдау,синтез,ерік-

жігердіжүзегеасыру,әлеуметтікмаңыздысебептердіңшеңберінкеңейтужәнет.б.  

Сондықтанәдістіңпедагогикалықмәніоныңсыртқыформасыменғанаемес,соныменқатарсабақтаба

ланыңжекебасындамытудағышығармашылықмүмкіндіктерінашатынішкіжағынананықталады.Мұғалі
мстуденттерменқарым-қатынастыдұрысқұрабілуі,олардыоқу-

тәрбиеүрдісінеқатысушыетуікерек.Оқушыныңшығармашылықтұлғасынқалыптастыруүшінқазіргідида
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ктиканыңбарлықәдістерінқолдануқажет.Оқытуәдістерінтаңдаудамұғалімтанымдықжәнепрактикалықб

елсенділіктіынталандыратын,олардыңкөкжиегінкеңейтетінжәнешығармашылықтұлғанықалыптастыр

уғаықпалететінәдістергеназараударады.Сабаққадайындықбарысындамұғалімосысабақтамектепоқушы
ларыныңзейінін,естесақтауын,байқауын,қиялын,адамгершілігіндамытудақандаймикро-

ауысулар,олүшінқандайәдістіқолданатынытуралыойланады.Егермұғалімөзінеосындайміндеттердіқой

маса,ондаололардышешуүшінмақсаттыжұмысжасамайды.Бұлжаттығудастихиябасымболадыдегенсөз.
Нәтижесіндесабақтыңтәрбиелікжәнедамытушылықмаңызытөмендейді. 

Ынталандыру–кішімектепоқушылардыңоқу-

танымдықбелсенділігінарттырудыңфакторларыныңбірі.Танымдықбелсенділіктіарттырудыңмаңызды

факторы-алғажылжу.Алғашретбаланыңтанымдықіс-
әрекетітәжірибесіәлідеаз,білімберуқабілетіжеткіліксіздамыған,өзін-өзітануқалыптаспаған,іс-

әрекеттіңақыл-

ойреттегішіәлсіз.Мұғалімүшіноқумотивтерініңтұрақсыздығын,әсіресекогнитивтіжасоқушыларарасын
даестесақтауөтемаңызды,бұлоқу-танымдықіс-

әрекеттіңмотивтерінқалыптастырупроцесініңбаяулауынаәкеледі[7,15-24бб]. 

Позитивтіэмоциялартанымдықіс-

әрекеттіңқалыптасуыменбіргежүреді.Сондықтанбастауышмектепжасындағыбалаүнеміқолдаументану
дықажететеді.Э.Торндайкамерикандықпсихолог,көтермелеуменжазалаудыңәсеретумеханизмдерінсал

ыстыраотырып,сыйақылароларғаәкелетінкез-

келгенбайланыстысақтауғажәненығайтуғабейім,демек,көтермелеудітудыратынқанағаттанусезіміжаза
дантуындағаннаразылықсезіміненәлдеқайдакүштідегенқорытындығакелді(Э.Торндайк.Адамдардағыо

қытупроцесі). 

Бастауышмектепжасындағыжасерекшеліктеріменпсихологиялықерекшеліктеріоқупроцесінжан
дандыруғақолжеткізуүшінынталандырудықолдануқажеттілігінкөрсетеді.Ынталандыруқазіргіуақытта

көрінетіноңнәтижелердібағалапқанақоймайды,соныменбіргебаланыоданәріжемістіжұмысжасауғаитер

мелейді. 
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Аңдатпа 

Мектепжасынадейінгібаланыңтіліндамытудыңтиімдіәдістемесінжасаужұмысыбаланыңфизиоло

гиялықжәнепсихологиялыққабылдауерекшеліктерін,олардыңпсихикасыныңдамузаңдылықтарынескер
еотырыпжүргізілетінібелгілі.Баланыңдүниетанымыныңөсуіқоршағанортаментаныстырументікелейба

йланысты.Сондықтандабалатіліндамытуғақатыстығалымдардыңзерттеулеріндеқоршағанортаментаны

стырудынегізгінысанретіндеалыпотырған.Осығанораймақаладакөрнектіпсихологғалымдардыңбалатіл

ініңдамуындағыерекшеліктермензаңдылықтардызерттеумәселесінеарналғанеңбектергесипаттамабері
лген. 

Түйінсөздер:тілдамыту,психологиялықерекшеліктер,дүниетаным,қоршағанорта,қарым-

қатынас. 
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Abstract 

Itiswellknownatthemomentofdevelopingeffectivemethodsforthespeechevolvementofpreschoolagechild
ren,thelawsoftheirmentalevolvement,physiologicalandpsychologicalaspectsofperceptionoftheworldistakenint

oaccount,sincechildrens’mentaloutlookdevelopedintheprocessofcognitionofthesurroundingworld.Therefore,i

ntheresearchofscientistsstudyingthedevelopmentofchildren'sspeech,themainobjectistofamiliarizepreschoolers

withtheenvironment.Inthisregard,theauthoranalyzestheworksoffamouspsychologistsonthepatternsandcharacte
risticsofthespeechevolvementofpreschoolagechildren. 

Keywords:Speech development; psychological aspects; understanding the world; 

environment;communication. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИРАЗВИТИЯРЕЧИДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГОВОЗРАСТА 
 

Аннотация 

Известно,чтоприразработкеэффективныхметодикразвитияречидошкольниковучитываютсязакон
омерностиихпсихическогоразвития,особенностифизиологическогоипсихологическоговосприятиямир

а,таккаккругозордетейразвиваетсявпроцессепознанияокружающегомира.Поэтому,висследованияхуче

ныхпоизучениюразвитияречидетейосновнымобъектомявляетсяознакомлениедошкольниковсокружаю
щейсредой.Вэтойсвязивданнойстатьеавторомпроанализированытрудыизвестныхпсихологовозаконом

ерностяхиособенностяхразвитияречидошкольников. 
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Ключевыеслова:развитиеречи,психологическиеособенности,познаниемира,окружающаясреда,

общение. 

Адамныңжандүниесініңсанқырлысырларынзерттейтінпсихологияғылымыныңжаңалықтарытілд
амытумазмұнын,әдіс–

тәсілдерінайқындаудамаңыздыорыналады.Баланыңтіліндамытудыңөзіндікпсихологиялықерекшелікте

рібар.Баланыңтілініңдамуыпсихикалықпроцестердіңжетілуіне,зейініне,қызығушылығына,темперамен
тіне,ой-

әрекетіне,қиялдануына,тікелейбайланысты.ОлтуралыЛ.Выготский:«балакішкетайкүніненбастап,әлеу

меттікқұрылымныңбірмүшесі,қоршағанортаменқарым-

қатынасжасауарқылыоларөмірдітанудыңалғашқысатыларынанөтеді.Балалармензатарасындағыбайлан
ысертекезден-ақбасталған.Бұлқарым-қатынасүлкендердіңкөмегіменатқарылады.Қарым-

қатынаспроцесіндепсихикалықәрекеттертүзіледі.Бұлдамудыңнегізгіқозғаушыкүші»-деген. 

Тілдамытудегеніміз–
Н.Жинкинніңсөзіменайтқанда,есту,сөйлеуанализаторларыныңіскеқосылуы,олардыңассоциациялықба

йланыстарментолығуы.Бұлтолығуадамдардыңтілдікқарым-

қатынасбарысындажүзегеасады.Сөйлеу,ойалмасуқасиеттілігісөйлеудіңмазмұныменғанаемес,түріменд

еанықталады.Сөйлеуаясыкеңігенсайынсөйлеуматериалдарыдакүрделенетүспек,албұлжағдаймолсөзді
кқорды,оныңбелсенділігін,осығанлайықграмматикалықжүйеніңболуынқажететеді. 

Мектепжасынадейінгібаланыңтіліндамытудыңтиімдіәдістемесінжасаужұмысыбаланыңфизиоло

гиялықжәнепсихологиялыққабылдауерекшеліктерін,олардыңпсихикасыныңдамузаңдылықтарынескер
еотырыпжүргізілетінібелгілі.Ұстіміздегіғасырдың20–

жылдарындажасұрпақтыоқытуісініңосындайғылыминегіздерініңбірікенжеқалабастағанынаңғарғанЖ.

Аймауытов«Жанжүйесіжәнеөнертаңдау»,«Психология»оқулықтарынжазғанеді.Бұлеңбектеріарқылым
ұғалімдермената-

аналарғапсихилогияғылымыныңмәнінқарапайымтілментүсіндірген.Ж.Аймауытовбілімнегіздерініңан

атіліарқылымеңгерілетінінайтакеліп[1]:«Анатілінжақсымеңгермейтұрып,өзгепәндердітүсінумүмкінем

ес.Анатілі–халықболыпжасағаннанбергіжандүниесініңайнасыболып,өсіп-
өніп,түрленеберетін,мәңгіқұламайтынбәйтерегі.Жүректіңтереңсырларын,басынанкешкендәуірлерін,қ

ысқасы,жанныңбарлықтолқындарынұрпақтанұрпаққажеткізіпсақтапотыратынқазынасымолхалықтың

тілі»деп,оныңқоғамдықрөлін,талайғасырдыңжемісіекенін,онысаналыдатереңмеңгеруқажеттігінескерт
еді.Оның«Психология»аттыеңбегіндебаланыңжандүниесініңқалыптасуына,әсіресе,оныңдүниеесігінал

ғашашқанкезеңіндеәке-шешеніңтәрбиелікрөліерекшемаңыздыекендігіайтылады.Олбаланыңәке-

шешесіненберілетінтумақасиеттерді,яғнигендікерекшеліктердіескесалакетеді.Тілүйретудебаланыңөзт
әжірибесі,көрген-

білгенін,онықоршағанорта,нәрсе,заттардыңорнынерекшебағалайкеле,баланыңалғашқыкөріп-

білетініқоршағанортаекенін,солқоршағанортаарқылыбаланыңойы,қабылдауы,сезінуіқалыптасып,тілб

айлығыжетілетіндігінкөрсеткен. 
Қазақпсихологияғылымыныңдамуынаүлесқосқанғалым–

Т.Тәжібаеволтуралыбылайтұжымдаған«алғашқыбалалықкездегіпсихикалықдамумектепжасындазатта

рменқұбылыстардыңшынмазмұныменқарым-
қатынасынтолықашаалмайды.Заттардыңмазмұныменішкібайланыстарындұрысашаалмағандықтан,бал

акөбінесезаттардыңсыртқыкөрінісіменқұрылысынақарайбір-

біріменбайланыстырақабылдайды»,Бұданжасбалазаттытанығанымен,оныңқасиетінбірденбілеалмайты

ныанықталды,олайболсазаттыңішкісырынашуғатәрбиешініңкөмегікерекекеніанықталды.ПрофессорТ.
Тәжібаевжазутілініңмектепкедейінгіжастағыбаладаәліпайдаболмаған,болсадаөсіпдамымағанпсихолог

иялықфункциялардыкерекететінін,мектептіңміндеті-

балалардыңжазутіліндамытупроцесіндеосыфункциялардыжетілдіруекенінкөрсетекеліп[2]:«Жазбасөзд
іжақсыбілуүшінпсихологиялықоперацияныжаңатүрдепайдаланукерек»,–

дейді.Олайболса,бастауышмектепбалаларыныңмектепкетүскенкездегіпсихикалық,денедамуерекшелік

терінжәнетәжірибедәрежесінбілудіңауызша,жазбашатілдамытужұмысынұйымдастыруүшінүлкенмәні
бар. 

Ал,психологҚ.Жарықбаев[3]:«Мектепжасынадейінгібалалартүрлінәрселердіұстап,байқап,сипап

қарайды,олардыңтүрлерін,үлкен-кішілігінкөреді.Кейінесейіп,тәжірибесіартып,ой-

өрісікеңейгенкездезаттардыңкеңістіккеорналасуынжақсыаңғараалатынболады,олардыңосыұмтылысы
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нқолдап,тілдіүйренугепсихологиялықжағынандаярлауқажет,баланыңпсихологиялықмүмкіндктерінің

бәрінересектердіңбілуікерек»депкөрсеткен. 
М.Мұқановқоршағандүниедезаттаркөп,олардыңұқсастығыда,айырмашылығыдабар.Ажыратуүш

інойдыңіскеқосылатынын,яғнибайқағыштыққасиеттідамытудытөмендегішеаңғартады:«Мектепжасын

адейінгілердіңтанымәрекетіндеқоршағандүниеніңзаттарыменқұбылыстарыбіріненсоңбірітәртіпсізкөрі
неді.Онықабылдауүшінойшатәртіпкекелтірудіұсынады.Ойшатәртіпкекелтірудепотырғанымынау[4]: 

-

құбылыстармензаттартымшексіз,формаменқызметжағынанұқсасболыпкеледі.Заттарқұбылыстардыңо

сындайұқсасжақтарын,біріншіден,бірұғымғажатқызып,топтастырыпотыруқабылдаукезіндетәртіпсізді
кпенкүресугемүмкіндікберетінінайтады. 

-

тиістінәрселердіойшатәртіпкекелтіруүшіннендейқасиеттерменқұбылыстарнәрсеніңқандайтүрінежатат
ынынбілуқажет. 

-бізбәлендейзаттыңсалмағын,көлемінұзыннеқысқаекенінөлшемей-

ақшырамытаалмасақ,ондаортамызғабейімделуқиынғасоғареді. 
-топтастырудыалсақ,бұлқасиеткебала(5-

6жасынан)иеболабастайды.Мысалы,шелек,тостаған,кесетағыбасқазаттардыбала«ыдыс»дегенұғымғаж

атқызып,осылардыәртүрлінәрселерденмысалы,стол,орындық,диван,тағыбасқаажыратады.Топтастыру

дыңбұлтүрінемектепкедейінгілерүйренеалмаса,психикалықдамужағынаноқуғадаярболаалмаседі»,деге
н. 

Е.Суфиев«Баланыңдамуыменонымектепкеәзірлеу»аттыеңбегіндебалалардыңой-

өрісін,дүниетанымын,өзіндікіс-
әрекетіндамытуолардыңкүтімін,денсаулығынжақсартуғабайланыстыекенінтүсіндірген.Сондай-

ақ,авторзатпенқұбылыстытікелейқабылдаудыжәненақтыкөрнекіліктіөнебойыкерекқылмайтынойлауд

ыңеңжоғарғытүрідерексізойлауэлементтерідедамибастайтындығынайтады.Баланыңсөйлеуіедәуірдам

ып,сөзбайлығыартқандықтан,олөзойынжарамдытүрдебаяндапбереалады.Жетіжастағыбаланыңсөзбай
лығыортаесеппеналғанда4000сөзденасады.Баланыңмұндайсөздікқорыоныалғашретоқуынатолықжеткі

ліктіболадыдептұжырымдайды.Ғалым5-

6жастағыбаланыңойлауынақтыойлауекеніоныдерексізойлауғажетелеп,бара-
барадерексізойлаудыдамытуқажетекенінаңғартады. 

Психолог-

ғалымӘ.Алдамұратовсәбижастанбастап,баланыңөсуін,дамуынүшкезеңгебөліпсипаттаған: 
Алғашқысаты–

сөйлеугедейінгікезең.Бұлкезеңбаланыңекіайлығынанонбірайғадейінгісатысыдепаталады. 

Екіншісатыбаланыңалғашқытілініңшығукезеңі–онбірайдан1жыл7айғадейінгіаралық. 

Үшіншісатыдабалатілдіңграмматикасынмеңгеребастайды.Бұлкезеңүшжасқадейінгіуақыттықам
тып,бүлдіршінсөздердіңмән-

мағынасынжәнеқолданылуын,жекесөздердіңқызметіндетүсінеалады.Балатілініңшығуыоныңдүниетан

ымшеңберінкеңейтіп,сөйлеутіліндамытады»,-
депқорытқан.Бұлеңбектекмектепжасынадейінгібалаларғағанақатыстыемес,сәбинәрестелердідеқамтығ

анжәнесөйлейбастауыменбаланыңдүниетанымыныңөсетінінбілдірген. 

Баланыңдүниетанымыныңөсуіқоршағандүниементаныстырументікелейбайланысты.Сондықтан
дабалатіліндамытуғақатыстығалымдардыңзерттеулеріндеқоршағанортаментаныстырудынегізгінысан

ретіндеалыпотырған.БұлмәселетуралыпсихологғалымХ.Шерьяздановаөтепайымды,жан-

жақтыталдағанынғалымныңтөмендегіпікіріненкөругеболады:«Баланықоршағандүниементаныстыру–

баланыңпсихикасындамытудың,жекебастыңсапасынқалыптастырудыңқажеттішарты.Мұғалімніңмінд
етізаттаржөнінде,адамдарменолардыңеңбегіжайындағыбалалардыңой-

өрісінкеңейтуболыптабылады.Қоршағанортанытанып-

білубалалардыадамдарғадегенсүйіспеншілікке,олардыңқайғысыменқуанышынаортақтасуға,мейірімді
лікке,еңбекадамынқұрметтеугетәрбиелеументығызұштастыруқажет»депкөрсетеді[5]. 

Тілдіңойменбайланысығылымдаөтеертеде-

ақдәлелденген.Тілдідамытуарқылыойдамытылады,ойдыңдамуытілдіңдамуынаәсеретеді.Сондықтанда

балабақшадабаланыңтіліндамытудаоныңойлауқабілетіндамытуғабасамәнберіледі.Әрине,баланыңойы
ның,тілініңдамуындаүлкендердіңәсерікүшті,бірақбалабақшаменмектептіңықпалыодандазор.Өйткенім

ектепалдыдаярлықтобындабаланыңтіліндамытужұмысыбарлықкезеңдежоспарлытүрдетәрбиешімаман
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дарарқылы,арнайыәдістемеарқылысөздікқорыбайытылып,байланыстырыпсөйлеудәрежесінежеткізіле

ді.Соларқылыойдыңда,тілдіңдедамуыбіргежүргізіледі[6]. 

Қорытакелгендекөрнектіпсихологғалымдардыңбалатілініңдамуындағыерекшеліктермензаңдыл
ықтардызерттеумәселесінеарналғанеңбектеріндебаланыңсөздікқорыменсөйлеутіліндамыту,оныңпсих

икалықпроцестерін(түйсіну,қабылдау,елестету,ойлаут.б.)жетілдіругетікелейәсерететінідәлелденген. 
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THEDEVELOPMENTOFCREATIVITYOFSTUDENTS – 

ASACOMPONENTOFENTREPRENEURIALCULTURE 

 

Abstract 
Thisarticleaddressestheproblemofcreativityasoneofthecomponentsofentrepreneurialculture,thepedagogi

calconditionsforthedevelopmentofstudents'creativityintheteachingandeducationalspaceoftheuniversity.Theim

portanceofstimulatingthedevelopmentofstudents'creativepotential. 

Keywords:entrepreneurialculture,creativity,creativethinking,pedagogicalcondition. 
Однаизприоритетныхзадачпредпринимательскогоуниверситета-

развитиепредпринимательскойкультурыобучающихсястудентов.Необходимостьеерешенияобусловле

накаквнешнимипоотношениюкобразованию,социально-
экономическими,факторами,такинуждамисамогообразования. 

Восновуработы,проводимойвданномнаправлении,долженбытьположенрядбазовыхобщенаучны

хипедагогическихпринципов:системности,целостности,культурсообразности,интегративности,личнос
тногоподхода. 

Опираясьнапоявившиесянаучныеисследования,посвященныепсихолого-

педагогическимаспектампредпринимательскойдеятельности(А.И.Агеев,В.Г.Смольников,М.И.Левита

н,З.Г.Хановаидр.),можновывестиопределениепредпринимательскойкультуры:этоинтегративнаяспосо
бностьличностисоздавать,организовывать,осуществлятьинновационныепроекты,приносящиесоциаль

нуюпользуиэкономическуюприбыль,обеспечивающиеполноценнуюсамореализацию.Ядромпредприн

имательскойкультурыявляетсямотивированностьнапроектнуюдеятельность,наразвитиесоциально-
экономическихотношенийвбизнесе,образованииидругихсферах. 

Предпринимательскаякультуранеможетбытьрезультатоммеханическогонакоплениязнаний,умен

ийинавыков.Онапредполагаетразвитиевсехсторонличности-когнитивной,эмоциональнойиволевой-

ивыражаетсявсовокупностикомпетенций-общекультурных,профессиональных,личностных. 
Предпринимательскаякультураскладываетсяизнесколькихкомпонентов: 

-

экономического:знаниезаконоврынка,профессионализм,ориентациянаперспективу;бережноеотношен
иекорудиямтрудаидр.; 

-

социального:умениевыстраиватьконструктивныеотношениясразличнымигосударственнымиичастным
иструктурами,конкурентами,использоватьсоциальныемеханизмыдляпривлеченияновыхресурсоввпро

изводство;заинтересованностьвдальнейшемулучшениинетолькособственной,ноиокружающейжизни;в

ладениеразличнымисоциальнымиролями,развитыекоммуникативныенавыки,духкорпоративизма;мене

джерскиеспособностиидр.; 
-

психологического:креативноемышление;наличиевыраженныхпредпринимательскихнамерений,мотив

ацияуспеха,достижения;психологическаяустойчивость,решительностьидр.; 
-

этического:человеческоедостоинство,совестливость,стремлениекполучениюприбыличестнымпутем;г

отовностькблаготворительнойдеятельностиидр.; 
-

педагогического:уважениеклюдям,пониманиеабсолютнойценностичеловеческойжизни,стремлениесоз

даватьусловиядляреализациитворческогопотенциаласотрудников,стимулироватьсостязательностьидр. 

 
Формированиепредпринимательскойкультурыстудентовосуществляетсявпроцессерешенияслед

ующихзадач: 

-
овладениесистемойэкономическихзнаний;развитиекритическогомышления,креативности,толерантнос

ти,коммуникативныхумений; 

-

воспитаниеважнейшихкачествсовременногопредпринимателя:целеустремленности,настойчивости,вы
держки,решительности,инициативностиисамостоятельности,организованностииуверенности; 

-формированиеключевыхкомпетенцийвобластипредпринимательскойкультуры. 
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Впоследнихисследованияхпредставленаконцептуальнаямодель,котораяобъединяетчетыреоснов

ныхаспектов,способствующиеформированиюпредпринимательскойкультуры(Anderson&Warren)[1]: 
-

предпринимательскаямотивация(стремлениекнезависимостиисамостоятельности,экономическаямоти

вация,самоэффективность); 
-

психологическиекомпетенции(инновационныйпотенциал,эмоциональныйинтеллект,психологическая

устойчивость); 

-
социальныекомпетенции(способностьубеждатьикоммуникабельность,способностьразвиватьсообщест

ваиустанавливатьсвязь); 

-компетенцииуправления(видение,мобилизацияресурсов,лидерскийпотенциал). 

 
Воспитаниекреативномыслящихспециалистов,обладающихвысокимтворческимпотенциалом-

однаизосновныхзадачсистемыформированияпредпринимательскойкультуры.Креативность–

движущаясилапрогрессаиразвитияэкономики.Мысогласнысважнойхарактеристикойкреативностикаки

сточникаконкурентоспособностиикачества,необходимогобудущимспециалистамдляуспешнойпрофес
сиональнойдеятельности. 

Понятие«креативность»определилосьвзападнойнаукев30-

егодыXIXвека,вотечественнойпсихологииипедагогикесначала60-

хгодовXXвека,нофилософскийаспектизученияданнойпроблемывосходиткПлатонуиАристотелю.Если
Платонсчитал,чточеловек(преждевсеголюдиискусства)получаетвдохновение,творческиеидеиотбогови

являетсяихпроводникомвжизнь,тоАристотельвыдвинулидеюобистокахвдохновениякакрезультатеумс

твенныхассоциацийсамогочеловека. 
Представлениеокреативности,определяемойгенетическимиисредовымифакторами,получилораз

витиевXVIIIвекевработахУ.Даффа.Ученыйвыделялутворческихгениевтакиечерты,какассоциативноев

оображение,позволяющеекомбинироватьиоцениватьидеи,иэстетическиекачества,направляющиепоиск

идей. 
Начинаяс80-

хгодовXXстолетияразвиваетсямногофакторныйподходккреативности,согласнокоторомукреативность

основываетсянаособомсочетаниииндивидуальныхфакторов,такихкакумственныеспособностииличнос
тныечерты,исредовыхфакторов.Креативностьизученакактворческийпроцесс(М.Вертгеймер,К.Дункер,

В.А.Моляко,А.Матейко,Е.Спирмен),какинтеллектуальнаяилитворческаяспособность(Дж.Гилфорд,Д.

Б.Богоявленская,Л.Б.Ермолаева-
Томина,Ю.Н.Кулюткин),кактворческийпродукт(МакФерсон,К.Тейлоридр.),какличностнаякатегория(

А.Маслоу,К.Роджерс,Я.А.Пономарев).Указанныеподходывзаимосвязаны:креативнаяличностьвключа

етсявкреативныйпроцесс,которыйактуализируетсявкреативныйрезультат(Н.Ф.Вишнякова).Креативно

стьможетпроявлятьсявмышлении,общении,отдельныхвидахдеятельности.Онаможетхарактеризоватьл
ичностьвцеломи(или)ееотдельныеспособности(Дж.Гилфорд). 

Креативность-одноизведущихсвойствличностиинтегративно-

комплексногохарактера,связанногосовсемидругимисвойствами(КозленкеВ.Н.).Творческиеспособност
иопределяютсячерезкреативностьличности,которая,всвоюочередь,являетсясущностнойдетерминанто

йтворческогопроцесса.Креативность,соднойстороны,реализуетсявтворческомпроцессе,асдругойсторо

ны-развиваетсяиформируетсявзависимостиотобъективныхусловийпротеканиятворческогопроцесса. 
Креативность–

междисциплинарныйфеномен;способность,присущаякаждому,котораяможетбытьразвитавсистемеобр

азования. 

Проведенныйтеоретическийанализтрудовотечественныхизападныхученыхпозволилнамопредел
итькреативностькакинтегративноекачество,включающееинтеллектуальныеспособности,знания,дивер

гентныйстильмышления,личностныехарактеристики,внутреннююмотивацию,поддержкуокружающей

среды(семейной,учебнойипрофессиональной,культурнойисоциальной,влияниетехнологий). 
Несмотрянамногочисленныетеоретическиеиэкспериментальныеисследованияпроблемаразвития

креативностивсеещетребуетдальнейшегоизучения,таккаквизвестныхконцепцияхнетоднозначногоотве
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танавопросыоприроде,факторахразвитиякреативности,нетединоговзгляданафеноменологию,классифи

кациюкачествкреативнойличности.Следовательно,необходимсистемныйанализнаучногознанияокреат
ивности,чтобыобобщитьосновныеконцепциииопределитьнаиболеесущественныефакторыразвитиякре

ативности. 

Психологиникакнемогутприйтикединомуопределениютерминакреативность.Однакомногиеизни
хпонимаютподкреативностьюспособностьвидетьвещивновоминеобычномсветеинаходитьуникальные

решенияпроблем.Креативностьявляетсяполнойпротивоположностьюшаблонногомышления(ограниче

нностьвыбораприпоискевозможныхрешенийитенденцийодинаковоподходитькразнымпроблемам).Он

ауводитвсторонуотбанальныхидейискучного,привычноговзгляданавещиирождаеторигинальныереше
ния.Креативностьделаетпроцессмышленияувлекательнымипомогаетнаходитьновыерешениястарыхпр

облем. 

Изучая«креативность»ученыеразделилисьвисследованииразличныхсторонэтогокачества:креати
вностькакчерталичности(А.Х.Маслоу,К.Роджерс,С.Л.Рубинштейн,В.Н.Козленкоидр.),креативностька

кспособность(К.Смит,Д.Б.Богоявленской,Х.Гарднер,Дж.Монетаидр.),креативностькакпроцесс(П.Тор

ранс,Д.Симсон,Э.Фромм,Д.Фелдманидр.),креативностькакпродукт(Дж.Гилфорд,Г.Уоллес,С.Медник,
З.Фрейд,Ф.Баррон,Д.Харрингтонидр.). 

ПомнениюавторовР.СтернбергомиТ.Любартом(1995)длякреативностинеобходимышестьвзаимо

связанныхисточников:интеллектуальныеспособности,знания,стилимышления,личностныехарактерис

тики,мотивацияиокружение[2]. 
Дж.Гилфордоднимизпервыхпровелнаучныеэкспериментыпоисследованиюкреативностичерезм

ышление.СоединениекреативностииинтеллектавединыйфакторрассматриваютсяученымиП.Торранс,

М.ВоллахиН.Коган[3,4].С.М.Косслин,Ф.ГальтониОлдосХаксливсвоихисследованияхбольшуюрольвк
реативностиотводятвоображению,аП.ЛенглииР.Джонсподчеркиваютважностьпамятивпроцессетворче

скогоинсайта[5].Исследованиявобластикреативностипродолжаются. 

Данныепсихологическихисследованийпопроблемекреативностиуказываютназависимостьпроце

ссакреативностиотдругихпознавательныхпроцессов(мышления,памяти,воображения),атакжеуровняи
индивидуальнойспецификиихразвитияиобластитворческойактивности.Особоеместовразвитиикреатив

ностизанимаютсвойстваличности,определяющиеуспешностьрешениятворческихзадач. 

Анализируяиобобщаянаучныеисследованияпопроблемекреативностимышления,можносделатьс
ледующеезаключение.Преждевсего,креативноемышлениерассматриваетсякакмышлениепродуктивное

,создающеенечтопринципиальноновое,выходящеезапределысложившейсясистемызнаний[6].Основны

мисвойствамикреативногомышления,определяющимиегосодержаниеиструктуру,являются:гибкость,о
ригинальность,разработанность.Помимоэтогокпоказателямкреативностиотносятсяитакиекачествамыс

лительногопроцессакакдивергентность,конвергентность,беглость,атакжевоссоздающееитворческоево

ображение,фантазия,интеллектуальнаяинициатива,проявляющаясявтворческойактивности,чувствител

ьностикпроблеме,легкостивпоискепроблемы. 
Важнейшимусловиемкреативностимышленияявляетсяготовностьприниматьвовниманиеальтерн

ативныеподходыиточкизрения.Развитиекреативностиподразумеваетпостоянныйпоискпримеровдости

женияуспеха,атакжеобщениесинтереснымииразнымилюдьми.Стараниепонятьходихмыслипозволитмн
огомунаучитьсяутех,ктоужедостигопределенныхуспехов. 

Такимобразом,сутькреативностизаключаетсяневнакоплениизнаний,невихобъеме,хотязнанияслу

жатосновойтворческойдеятельности,авуменииоткрыватьновыеидеи,пути,делатьоригинальныевыводы
,получатьнестереотипныерезультаты. 

Ноподанныммногихисследований,личность«идеальногостудента»противоположнапосвоимхара

ктеристикамличностикреативной.Обобщенныйпортретстудента,скоторымхотелибыработатьпреподав

атели,выглядитследующимобразом:любознательный,умный,вдумчивый,общительный,искренний,доб
рый,организованный,дисциплинированный,изобретательный.Отмечаетсянедостаточнаяориентацияил

инедооценкапреподавателя«наиболееобщейхарактеристикивсехвыдающихсялюдей»–

тягактворчеству,независимостьинестандартностьмышления[7].Преподавателиотдаютявноепредпочте
ниеинтеллектуальнымособенностямличности,ориентируясьскореенаегознанияивозможностиусвоения

,качествам,характеризующим«беспроблемного»студента,чемнатворческиеспособностиипознавательн

ыепотребности. 

Наиболеесущественныеповеденческиеформыпроявлениякреативностиличностивключаютсклон
ностикрискованнымдействиям,кисследованиюразныхвозможностей,атакжелюбознательностьирешит
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ельность,интерескновомуинеобычному,самостоятельность,терпимостькнеопределенности,интуитивн

оепредвидениерезультата,импровизационностьрешения. 

Важностимулированиеразвитиякреативногопотенциаластудентов,активноеподдерживаниетвор
ческихувлечений,выходящиезарамкитрадиционныхучебныхдисциплин.Преподавателидолжныпридер

живатьсяпринципов,систематизированныхЛ.Б.Ермолаевой-

Томинойнаосновеисследованийзарубежныхпсихологов[8]: 
-

внимательноичуткоотноситьсяковсемпроявлениямтворческойактивностиобучающихся,позволятьстуд

ентуизлагатьсвоитворческиеидеи,помочьемупонятьсебяисвоюкреативность; 

-распознаватьпотенциальныетворческиеспособностивкаждомизобучающихся; 
-

уметьвидетьтворческиепроявлениястудентовнетолькововремяучебныхзанятий,ноивлюбойдругойдеят

ельности,способствоватьформированиюунихиндивидуальногостилядеятельности,характеризующегос
якреативностью; 

-

стремитьсяформироватьуобучающихсядостаточновысокуюсамооценку,котораястимулировалабыихкд

еятельности,дляэтогоотмечаяихиндивидуальныедостижения; 
-педагогдолженразвиватьсвоюкреативность,чтобыразвиватьтворческиеспособностиучеников. 

 

Принципиальноезначениедлярешенияисследуемойпроблемыимеетдоказанноепсихологической
наукойположениеотом,чтоспособностьктворчествупредставляетсобойнетольконаследственнообуслов

ленное,ноиприжизненноформируемоекачестволичности.Большоевлияниенаразвитиекреативностииме

етспециальноорганизованнаясреда(Д.Б.Богоявленская,Дж.Гилфорд,В.Н.Дружинин,И.Я.Лернер,М.Н.С
каткин,Е.Торранс). 

Особойсредой,выполняющейрядфункцийвпроцессесоциальноговзаимодействия(регулятивную,

детерминирующую,корректирующую,организующую),являетсяучебно-воспитательноепространство. 

Формированиекреативности–
процесснеравномерный,связанныйссистематизированнымнакоплениемвструктуреличностипозитивн

ыхколичественныхикачественныхизменений,позволяющихэффективноосуществлятькреативнуюдеяте

льность.Креативность,каккачестволичности,формируетсявпроцессеобученияивоспитания,проявляетс
явдеятельности.Приэтомвучебномпроцессевузаученымипредлагаютсяиспользоватьразличныеметоди

киразвитиякреативности: 

-PBL(problem-basedlearning)-обучение,основанноенапроблемах; 
-CBL(case-basedlearning)-обучение,основанноенекейсах; 

-TaskBL(task-basedlearning)-обучение,основанноеназадачах; 

-TBL(team-basedlearning)-обучение,основанноенаработевкоманде; 

-pedagogicalengineering-
обучение,основанноенаиспользованииискусственныхобразовательныхсистем; 

-heuristiclearning-

обучение,основанноенаиспользованииэвристическихметодикиприемов:ТРИЗ,ассоциативнаятеория,ин
сайт,мозговойштурм,инверсия,деловаяиролеваяигра,аналогия; 

-modeling-обучениесэлементамимоделирования. 

 

Доказано,чтоинформационныетехнологиитакжепозволяютразвиватькреативность,которая,всво
юочередь,развиваеттехнологии.Нанашвзгляд,информационныетехнологиипомогаютчеловекуреализо

ватьвполноймересвойкреативныйпотенциал,следовательно,важноихиспользованиевсочетаниисинтер

нетом,мультимедийнымисредствамиикомпьютерами. 
Креативныйкомпонентвобучениистудентоввключаетвсебяформированиеунегоотношениякинно

вационнойдеятельностинекакксоединениюготовыхформ,найденныхвпрактике,акаккпреобразованию,

изменению(развитиювновыхусловиях),атакженаличиерефлексии.Онтакжепредполагаетполучениезна
нийипредставленийобособенностяхиусловияхпоискановыхпутейиспособовосуществленияпрофессио

нальнойдеятельности,готовностьквосприятиюновогоипотребностьвсозданиинового.  

Условиядляразвитиякреативногомышлениястудентовдолжнысоздаватьсяивовнеаудиторнойдеят

ельности.Педагогическимиусловиямиразвитиякреативностистудентовввоспитательномпространствев
узаявляются: 
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-обеспечениевозможностиактивногоучастиястудентовввариативнойтворческойдеятельности; 

-моделированиеобразовательныхситуацийтворческогоуспеха; 
-обеспечениеценностного,корпоративно-творческоговзаимодействиясостудентами[9]. 

 

Обеспечениевозможностиактивногоучастиякаждогостудентаввариативнойтворческойдеятельно
стиосуществляетсяпутемсозданиявидовогомногообразияобъединенийиструктуртворческойнаправлен

ности(клубы,спортивно-

оздоровительныйкомплекс,волонтерскоедвижение,«Школамолодежногопредпринимательства»,студе

нческоенаучноеобщество,органыстуденческогосамоуправления),способствующиеформированиютвор
ческизначимыхсоставляющихобщекультурнойипрофессиональнойкомпетенцийбудущихспециалисто

в:способностиктворческойсамореализациивпрофессиональнойдеятельностииуспешнойадаптациивсоц

иуме;стремлениепроявитьсвоилучшиекачества;умениевзаимодействоватьвкоманде;ценностноеотнош
ениексебе,кобществу,миру;повышениеуровняпритязаний,ответственностизасвоирешения;осознаниел

ичнойсопричастностипроисходящимвобществепроцессам. 

Моделированиеобразовательныхситуацийтворческогоуспехапредполагаетактуализациюмехани
змовсоциальногоподкреплениятворческогоповеденияипроисходитнаосноверазноуровневойпрограмм

ыпоэтапногоразвитиякреативностистудентов.Данноенаправлениедеятельностиявляетсяважнейшимус

ловиемтворческойсамореализациибудущихспециалистов,обеспечивающийдостижениесоциально-

значимыхиличныхцелейипозволяющийувеличитьсферыпрактическогоприложенияполученныхзнаний
,уменийнаосновеучастиявдеятельностиоргановобщественногосамоуправления,студенческихклубахио

бщественныхмолодежныхобъединениях,реализацииобщественнозначимыхсоциальныхпроектов(защи

тастартапов,социальныеиэкологическиеакции,волонтерскаяакция«Работумолодым!»)науровняхстуде
нческойгруппы,вуза,города,республикиивсоответствиисзапросамиипотребностямисамогостудента,об

ществаиработодателей.Разработаннаяматрицапоэтапноусложняющихсяситуацийобеспечиваетэффект

ивностьформированиякреативныхспособностейличностистудентоввходереализацииразноуровневойп

рограммы,обогащающейиусложняющейхарактертворческойдеятельностистудентовсразнымуровнемк
реативностинакаждомкурсеобучениянаосновеучастиявпроектах:«ХочуучитьсявКГУТИим.Ш.Есенова

»,«Лестницауспеха»,«Взаимодействие»,«Саморазвитие»,«Лидер»идругие. 

Обеспечениеценностного,корпоративно-
творческоговзаимодействиясостудентамидолжнопроисходитьвинтерактивномразвивающемпространс

тве,включаящаянаправленныетренингикреативности,образовательныеформыиметодыличностногораз

витияисаморазвития:«Мозговойштурм»,«Случайноеслово»,«МетодДельфы»,«Бумерангтворческихид
ей»,квесты«Техникаорганизациивремени»,«Гигиенаумственноготруда»,«Методыучения»,«Поискинф

ормации»,«Аукционтворческихидей»,творческиефестивали,смотры,конкурсы,мастер-

классыивстречисуспешнымилюдьмивCoworkingцентре,гдеонисмогутполучатьновыезнания,обменива

тьсяопытомисоздаватьсвоисобственныепроекты,деловыеигры,«круглыестолы»,проектнаяработамежд
исциплинарныхкоманд,участиевКлубемолодежногопредпринимательстваидругие. 

Такимобразом,однойизглавныхзадачсовершенствованиясистемывысшегообразованияявляетсяф

ормированиемногоуровневойимногофункциональнойобогащеннойобразовательнойсреды,ориентиров
аннойнаформированиеиразвитиекреативностиобучающихсякакоднойизсоставляющейпредпринимате

льскойкультуры. 
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ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК СӘЙКЕСТЕНДІРУ МӘСЕЛЕСІ 

 

Аңдатпа 

Мақала қазіргі қоғамдағы әлеуметтік сәйкестендіру процестерін зерттеудің негізгі теориялық 
тәсілдерін қарастыруға арналған.Автор зерттеушілердің негізгі көзқарастарын талдайды және 

психологиялық дискурстағы тақырыптың даму тенденцияларын анықтайды. 

Түйін сөздер: идентификация, әлеуметтік бірегейлік, әлеуметтік сәйкестендіру. 

 
B.D. Zhigitbekova 1 

1Abay Kazakh National Pedagogical University 

 

PROBLEMS OF SOCIAL IDENTIFICATION IN PSYCHOLOGY 

 

Abstract 

The article is devoted to a review of the main theoretical approaches to the study of social 
identification processes in modern society. The author analyzes the main points of view of researchers and 

identifies key trends in the development of the topic in psychological discourse. 

Key words: identification, social identity, social identification. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ 

 

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. 
Ключевые слова: идентификация, социальная идентичность, социальная идентификация. 

 

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 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/17551/source:default
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(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]. 

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 тұлғааралыққарым-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 
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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. 

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 қауымОрданың 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. 
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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 
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 бойыншабірдейлендіре 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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